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RESUMO
A presente tese discute a transmissão da memória religiosa do adventismo brasileiro, com foco
no uso dos instrumentos comunicacionais eletrônicos (rádio, televisão e internet). O pano de
fundo teórico se baseou nos aspectos da memória e da transmissão religiosa, principalmente
sua tensão entre a continuidade e a ruptura dentro do processo modernizante. Para tanto,
escolheu-se a sociologia da memória e da transmissão religiosa halbwaquiana. Essa junção nos
permitiu analisar como a teologia do grupo estudado articula eventos do passado para justificar
crenças e hábitos do presente. A delimitação do corpus foi encontrada na Revista Adventista,
entre os anos de 1906 e 2010, a qual foi utilizada como um espelho de uma realidade maior,
portadora das transições e continuidades do discurso. O trabalho se estrutura por meio de uma
análise de conteúdo em conjunto com uma abordagem qualitativa sobre os discursos. A lógica
dos capítulos se inicia com a construção historiográfica do pensamento e desenvolvimento do
adventismo brasileiro e mundial para, depois, incluir os exemplares da publicação que
abordassem aspectos da utilização da memória fundante do grupo, assim como todas as
aparições dos termos “rádio”, “televisão” e “internet”. Como parte dos resultados, notamos
como a concepção mantida pela Igreja Adventista do Sétimo Dia (IASD) em se produzir uma
pregação racionalista, baseadas na leitura e na busca pela “correta” interpretação do texto
bíblico, traz algumas características importantes a esse movimento, moldando sua missiologia
e visão de mundo. Foi visível o uso do passado fundante, através de relatos sobre os pioneiros,
principalmente Ellen G. White. Vimos também que existe ressignificações de algumas bases
constitutivas da identidade do movimento ao longo do tempo, que desafiam a denominação na
sua tentativa de permanecer fiel à sua mensagem fundante. A pesquisa revelou uma relação
ambígua do adventismo brasileiro com os meios de comunicação, o que se associa com as
tensões provindas da modernidade. Existe uma tensão vivida pela memória do movimento
brasileiro quanto ao uso e recusa dos instrumentos comunicacionais. Essa relação se dá
principalmente devido a uma visão utilitarista, que vê na mensagem proferida, e não no meio
em si, perigos a se evitar por parte do movimento.
Palavras-chave: Memória; Mídia; Transmissão Religiosa; Adventismo; Halbwachs.

ABSTRACT
This thesis discusses the transmission of the religious memory of Brazilian Adventism,
focusing on the use of electronic communication (radio, television and internet). The theoretical
background was based on the aspects of memory and religious transmission, especially its
tension between continuity and rupture within the modernizing process. For this, the sociology
of religious memory built by Halbwachs was chosen. This combination allowed us to analyze
how the theology of the group studied articulates past events to justify beliefs and habits of the
present. The delimitation of the corpus was found in the Revista Adventista, between 1906 and
2010, which was used as a mirror of a larger reality, the carrier of the transitions and continuities
of the memory discourse. The work is structured through a content analysis together with a
qualitative approach on the discourses. The logic of the chapters begins with the
historiographical construction of the thought and development of brazilian and world adventism
to later include the copies of the publication that deal with aspects of the use of the founding
memory of the group, as well as all the apparitions of the terms "radio" "television" and
"internet." As part of the results, we note how the Seventh-day Adventist Church's (SDA)
conception of producing a rationalistic preaching based on reading and searching for the
"correct" interpretation of the biblical text brings some important characteristics to this
movement, shaping your missiology and worldview. The use of the founding past was seen
through reports about the pioneers, notably Ellen G. White. We have also seen that there are resignificances of some constitutive bases of the identity of the movement, which defy the
denomination in its attempt to remain faithful to its founding message. The research revealed
an ambiguous relationship between brazilian adventism and the media, which is associated with
the tensions arising from modernity. There is a tension experienced by the memory of the
brazilian movement regarding the use and refusal of the communicational instruments. This
relationship is mainly due to a utilitarian vision, which sees in the message delivered, and not
in the medium itself, dangers to be avoided by the movement.
Keywords: Memory; Media; Religious Broadcasting; Adventism; Halbwachs.
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INTRODUÇÃO
As religiões do mundo contemporâneo rompem com as fronteiras rígidas encontradas
em outros períodos, como na Idade Média. Na modernidade recente 1 se têm cada vez menos
referentes da tradição cultural como exigências para os crentes, sendo frequente formas
religiosas em que os seguidores se deslocam “em uma viagem interior na qual a salvação
encontra-se dentro de si mesmo” e não mais em se seguir crenças de uma instituição religiosa
(GUERRIERO, 2006, p. 24; MENDOZA-ALVARES, 2011). Essa realidade, dita nos termos
de Habermas (1980), que segue a perspectiva aberta por Weber, é fruto da “racionalização”
progressiva, “ligada à institucionalização do progresso científico e técnico”. O avanço da
técnica e da ciência, transformam essas instituições e desmontam antigas legitimações. O que
se obtém é “secularização e ‘desenfeitiçamento’ das imagens de mundo que” orientavam a
sociedade (HABERMAS, 1980, p. 303). Devido a esse desenvolvimento técnico, construímos
os atuais instrumentos comunicacionais, os quais potencializam o processo de fragmentação
das identidades, inclusive a religiosa. Horkheimer (1983, p. 69) os criticaria ao dizer que a
“ciência moderna” substituiu “o conceito pela fórmula, a causa pela regra e pela probabilidade”.
Dentro dessa premissa, o crescimento exponencial de grupos religiosos na América
Latina não constituiria “um retorno à época da heteronomia da religião”, ao contrário, seria uma
evidência do enfraquecimento das tradições, obtidos com a “proliferação de opções religiosas
e o declínio do compromisso religioso” (RIVERA, 2010c, p. 54; 2003; BERGER, 2001). Um
pressuposto Dos estudos sobre o fenômeno religioso é a consideração de que todas essas
modificações na maneira como se vive conduz a crença religiosa para longe da verdade
“original” que um dia fundou o grupo religioso. Isso se deve ao fato de a religião, assim como
a sociedade, não se encontrar estanque (HERVIEU-LÉGER, 2008a), se pulverizando em
subgrupos e sendo influenciada por todo o contexto social à sua volta. Em outras palavras, as
instituições religiosas enfraquecem e perdem parte do poder de influência nas sociedades.

1

Optamos pelo termo modernidade recente para representar o desenvolvimento atual da sociedade ocidental.
Cremos que ele, em muitos aspectos, é intercambiável com expressões como pós-modernidade, modernidade
líquida, hipermodernidade etc. (BASTIAN, 1997; BAUDELAIRE, 1996; LIPOVETSKY, 2005; BAUMAN,
2010). Para não entrar em discussão quanto a melhor definição, optamos por uma nomenclatura que cremos ser
mais neutra. Dentro desse termo, acreditarmos, como boa parte desses autores, abarcar a crença de que vivemos
hoje os efeitos avançados dos projetos iniciados na modernidade, como a extrema racionalização e foco na técnica
como solução para os problemas humanos. A grande mudança não é na negação completa de nenhum desses
aspectos, eles apenas não são consideramos mais os únicos pilares do cotidiano da maioria das pessoas, que se
abrem para o místico e para explicações metafísicas em vários momentos de suas vidas, mas sempre dentro da
lógica modernizante. Dentro disso, enfatizaremos como o aceite dos instrumentais comunicacionais são hoje
importante fonte criadora de identidade para os indivíduos, o que causaria uma reestruturação no tecido social.
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O eixo epistemológico para a análise do processo religioso contemporâneo precisa
considerar essa complexa mudança do lugar da religião na sociedade contemporânea. O que
nos conduz a indagar como os grupos religiosos tenderiam a sobreviver dentro desse cenário
fragmentário. O ato de transmitir suas crenças, seja de um indivíduo crente para um descrente
ou de uma geração para a outra, deve ser o objetivo principal da preocupação dos grupos
religiosos. A transmissão das verdades fundadoras não está mais garantida. Se assim não o for,
o grupo se fecharia em si e teria fim, mais cedo ou mais tarde. Mas se a religião é conduzida
para longe da comunidade religiosa original, como transmitir com eficiência e coerência a
mensagem que deu origem e significado ao grupo? Estaria o grupo condenado ao fim, devido
à importância dada aos indivíduos a partir da modernidade?
Essas questões poderiam indicar um enfraquecimento da transmissão religiosa, que na
modernidade recente se focariam apenas e unicamente no momento atual e não mais na
tradição. Não apregoamos o fim da tradição ou mesmo da transmissão religiosa, trabalhamos
com a hipótese de que os grupos e os indivíduos sempre se constroem devido a tensão entre
modificações e continuidades. E elas nunca se dão em uma existência perfeita ou nivelada. Ao
contrário, se fazem ora predominando socialmente o indivíduo ora dando ênfase ao grupo. E
essa é a regra que obteremos dentro da dinâmica social.
Nesta tese não buscamos as articulações históricas e de poder, criticando-as por suas
estruturas ou por sofrerem mudanças; nosso foco está na maneira com que o religioso reinventa
sua transmissão em detrimento as mudanças sociais. O enfoque sai da administração para “a
dinâmica do crer na sua reprodução, onde a mobilização da memória do fato fundador funciona
como garantia de continuidade da religião” (CAMURÇA, 2011, p. 204-205).
Um empreendimento teórico no sentido que propomos aqui é a sociologia da memória
de Halbwachs (2009a; RIVERA, 2010a). Para esse autor, “a especificidade do fenômeno
religioso dá-se pela capacidade de se estabilizar em cima de uma fidelização às origens e à
tradição. Visando a garantir sua legitimidade, estabelece-se uma memória autorizada”
(CAMURÇA, 2011, p. 205). Ou seja, a crença religiosa é uma memória religiosa, modificada
a partir de rupturas sociais. Não cabe discutir se elas se fazem certas ou erradas, por isso nos
focamos apenas em entender o processo desse fazer e não discutir sua validade.
Como Halbwachs (1994; 2004) argumentaria, as inúmeras mudanças sociais dentro da
religião funcionam com a ilusão de uma “não mudança” (RIVERA, 2010a, p. 78). O que isso
quer dizer? Para continuar a existir, a religião se apega a um imperativo de continuidade. Em
outras palavras, o que se crê hoje possui várias diferenças com a crença do passado, mas mesmo
assim consegue se remeter às origens do grupo religioso. A religião muda em um processo de
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adaptação dialógica com o contexto sociocultural, mas, ao mesmo tempo, precisa ter uma aura
de continuidade. “A força das crenças religiosas reside na dinâmica da memória e de sua
transmissão como um processo complexo que percebe os fatos originais em estado de
preservação mesmo em meio às suas transformações” (CARMUÇA, 2011, p. 205; RIVERA,
2010a, p. 82). Processo que ocorreria mesmo dentro das velozes demandas atuais, tendo sua
maior demonstração na rapidez dos processos comunicacionais em rede (internet).
Dada a estrutura de esquecimentos e recordações, provindas da transmissão da memória,
qualquer autoridade religiosa precisa de um poder institucional para assegurar a continuidade
da memória própria daquele grupo (HERVIEU-LÉGER, 2008a). O poder religioso tem como
tarefa regular as tensões estabelecendo uma autoridade normatizadora que legitime a tradição
e a transmissão. É possível definir o propósito da transmissão como um processo que visa
principalmente a “assegurar a socialização dos indivíduos e dos grupos no interior desse quadro
institucionalmente regulado, integrando, de forma equilibrada, os diferentes registros
(comunitário, ético, emocional e cultural) de identificação com a linhagem religiosa”
(HERVIEU-LÉGER, 2000, p. 45-46). A relação de poder se liga às questões de transmissão da
memória, não devendo ser vista em separado, mas como uma forma de constituição da crença.
Como encontrar as relações de transmissão da memória dentro do adventismo brasileiro,
foco escolhido para a presente tese? Depois dos estudos de Bourdieu (1992; 1975) e Foucault
(1984), ganhou espaço acadêmico a ideia de que um pensamento científico, editorial e/ou
artístico se realiza dentro de um espaço social e político, o que pode ser encontrado ao se
procurar nesses produtos as “representações de poder e de hierarquias que quase sempre não
são reveladas” (LOPES, 2003, p. 183). Sendo preciso serem descobertas e compreendidas por
detrás dos atos e discursos. Pois bem, o meio editorial/comunicacional é forte dentro no
adventismo, e essa questão foi uma delimitação importante para a presente tese. Mas o que
buscaríamos nele para entender o processo de transmissão desse grupo?
Através do conceito de Durkheim (2003a; 2003b) quanto ao espírito de um grupo
religioso, Alves (2005, p. 36) argumenta que a ideia que o grupo faz de si mesmo é um dos
conceitos fundamentais a se levar em conta para entendermos o seu comportamento. E foi
justamente isso que decidimos buscar no adventismo brasileiro. O reflexo que o adventismo
tem de si próprio pode ser encontrado no uso que ele faz das mais diversas mídias dentro de um
processo de transmissão da memória religiosa. Nessa análise, podemos compreender a
consciência coletiva, a qual consideramos mais do que apenas um epifenômeno “de sua base
morfológica, da mesma forma como a consciência individual é algo mais que uma simples
floração do sistema nervoso” (DURKHEIM, 2003a, p. 470-471). Halbwachs argumenta que “o
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funcionamento da memória individual não é possível sem esses instrumentos [da memória
coletiva] que são as palavras e as ideias, que o indivíduo não inventou, mas toma emprestado
do seu ambiente”. Ele nos lembra que, “para evocar seu próprio passado, em geral a pessoa
precisa recorrer às lembranças de outras” (HALBWACHS, 2009a, p. 72; CASADEI, 2010).
Nessa lógica, o grupo faz o indivíduo; o qual não é determinado, mas, é influenciado.
Essa perspectiva teórica justifica o uso de documentos oficiais do grupo em lugar de se
entrevistar os membros e crentes. Não que a entrevista com indivíduos deva ser descartada, mas
cremos que na linguagem oficial usada teremos a opção da qual os indivíduos se valem para a
decisão de suas crenças e essa, por estar registrada, acaba por poder ser analisada e comparada
ao longo dos anos. Alves (2005, p. 41) completa dizendo que: “o primeiro critério me é dado
pelo próprio objeto que busco elucidar: o espírito de um grupo, os seus desejos fundadores, a
sua estruturação da realidade. Tentarei descobrir o espírito na forma como ele se encontra
presente na linguagem”. Mas qual linguagem? Quais vertentes podemos usar para interpretála? E em que local ela pode ser encontrada?
Vamos começar pela última pergunta. Nosso corpus de interesse une questões
técnicas/instrumental e teológicas, e se nosso interesse se volta para a análise do uso da mídia
dentro do adventismo brasileiro e do processo de transmissão religiosa dali derivado; a própria
Revista Adventista, periódico oficial do movimento, apresenta-se como a melhor fonte
documental para se pesquisar essas relações. Os meios de comunicação, tal como a Revista
Adventista, desempenham “um papel crucial na produção de uma ideia de história e memória”,
e o fazem quando mediam as relações “dos sujeitos com as transformações do seu cotidiano”,
ao produzir “sentidos para os processos históricos” da “mesma forma que participam da
constituição das próprias subjetividades” (RIBEIRO; FERREIRA, 2007, p. 7).
Dado esse caminho, podemos resumir a questão central da presente pesquisa na seguinte
questão: qual(is) construção(ões) e perpetuação(ões) da memória coletiva, sobre o uso da
mídia eletrônica, pode(m) ser encontrada(s) na Revista Adventista? Para responder essa
questão, será preciso analisar, na própria revista, a identidade derivada da memória coletiva e
discutir a relação que o grupo espera obter ao se transmitir sua mensagem. A resposta a essa
problemática torna possível pensar algumas consequências de tais utilizações, a longo prazo,
para a transmissão religiosa do movimento. O que nos ajuda a entender como os processos
sociais da modernidade recente trabalham dentro da construção e perpetuação da memória
adventista brasileira e quais as respostas do movimento a eles.
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OBJETIVOS DA PESQUISA
O objetivo deste estudo foi entender, através da análise de textos da Revista Adventista,
como se construiu a memória coletiva acerca do uso das mídias eletrônicas (rádio, televisão e
internet). Visando a compreensão de parte da transmissão religiosa do movimento, com suas
rupturas e continuidades da memória fundante. Para tanto, objetivou-se, de modo específico:
•

Pensar as maneiras como a sociedade individualizadora influencia o pensamento
religioso contemporâneo, com foco no adventismo brasileiro;

•

A partir do desenvolvimento do adventismo, como visto na Revista Adventista, analisar
como se deu o processo da construção da memória e da identidade no movimento, com
foco em aspectos centrais de sua doutrina dentro da realidade brasileira;

•

Analisar, na Revista Adventista, documentos, programações, eventos, produções
midiáticas, dados históricos e sociais etc., que sirvam como elucidação dos desafios,
rupturas e adaptações vividas pelos adventistas na modernidade recente, formando
parte de sua identidade no contexto brasileiro;

•

Analisar a memória religiosa adventista refletida no uso da mídia eletrônica pela igreja
brasileira, a partir dos relatos das notícias e reportagens da Revista Adventista. Através
desse histórico, será possível traçar como se procedeu a construção da memória do
movimento em relação a esses meios, com suas rupturas e possíveis continuidades em
relação a memória fundamentes do movimento.

HIPÓTESE
Em um longo processo de secularização da sociedade, houve uma constante
emancipação dos indivíduos em suas construções de identidade, que cada vez menos dependem
exclusivamente da religião para sua definição. Nos últimos 70 anos, os meios de comunicação
de massa, principalmente os eletrônicos, se tornaram por excelência os porta-vozes da
sociedade contemporânea, servindo como um dos unificadores desses indivíduos
“emancipados”. Essa relação poderia indicar tensões com a coletividade, o que causaria
dificuldades para a transmissão da memória fundante por parte dos grupos religiosos;
principalmente devido à efemeridade das construções identitárias atuais, supostamente focadas
nos indivíduos em detrimento aos grupos. Contudo, cremos não ser preciso decretar o fim do
papel do grupo para aceitar a crítica quanto ao acúmulo de possibilidades identitárias da
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atualidade. Nessa lógica, o indivíduo ganha predominância, mas ainda precisa do grupo para
sua existência em comunidade.
Como uma religião modernizante, o adventismo se adapta, ao seu jeito, a um mundo no
qual a mídia eletrônica, veloz e imagética, predomina, mas não sem o perigo de perder partes
de sua identidade fundadora. Temos na própria existência social desses meios uma forma de se
obrigar a sociedade a se adaptar. O movimento usa um processo comum aos mais diversos
grupos sociais: permitir-se viver momentos de rupturas e de continuidades em sua memória
fundante, com o objetivo de justificar as escolhas presentes em detrimento às passadas.
Na teologia produzida pelo adventismo, o conceito de “verdade presente” abre para o
adventista um precedente teórico para tais modificações. O que forja o uso das mídias
eletrônicas, tanto as condenando, como agradecendo a Deus por sua criação. Geralmente isso é
associado, em sua discursividade, a ser ele o povo remanescente de Deus, com uma mensagem
única, constantemente adaptada para justificar sua relação com os meios. O que é enfatizado a
partir da, cada vez mais constante, repetição do passado fundante do grupo.
A modernidade vive de tensões: ao mesmo tempo em que ela retrai algumas religiões,
essas são substituídas por outras formas religiosas (através de novas religiões ou das antigas
ressignificadas). Esse embate é visto na Revista Adventista, cuja utilização do passado fundante
do grupo é utilizada para justificar atividades atuais, tal como o uso e a recusa da mídia e mesmo
a criação de uma identidade e de uma alteridade forte para o movimento brasileiro (sempre com
vistas a uma retomada do passado fundante do grupo). É dentro dessa realidade que vemos uma
preocupação com relação aos perigos enfrentados quanto a perda da identidade do movimento,
principalmente quando a emoção tende a ficar no lugar da racionalização (importante para o
propósito restauracionista que o movimento adventista apregoa possuir).

METODOLOGIA
A pesquisa social não implica apenas reconhecer a existência histórica de um fenômeno,
isso é apenas a epiderme. O foco deve ser formular teorias que interpretem essas realidades.
Consideraremos que a sociedade é composta de indivíduos, de grupos e também de meios
técnicos, todos compartilhando sentidos e expectativas que em alguns momentos os unem e em
outros os separam. Optamos por uma abordagem qualitativa, pois cremos ser nosso objetivo
“descobrir conceitos e relações nos dados brutos e organizar esses conceitos e relações em um
esquema explanatório teórico” (STRAUSS; CORBIN, 2008, p. 24). Dentro disso, classificamos
a presente pesquisa em duas partes, na primeira temos uma abordagem exploratória, pois esse
tipo de técnica nos proporciona certa familiaridade com o entendimento acerca das construções
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culturais presentes nos discursos midiáticos e teológicos a serem analisados. “As pesquisas
exploratórias têm como principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e
ideias, com vistas na formulação de problemas mais precisos ou hipóteses” (GILL, 2002, p.
44). Os dois primeiros capítulos servem para isso, pois teorizam as análises a serem aplicadas
no corpus dos demais capítulos (identidade, memória e do uso da mídia na Revista Adventista).
Já na segunda parte, e devido à fonte (ou corpus), a base da análise é documental, ou
seja, possui um suporte com “informação registrada, formando uma unidade, que possa servir
para consulta, estudo ou prova. Incluem-se nesse universo os impressos, os manuscritos, os
registros audiovisuais e sonoros, as imagens, entre outros” (APPOLINÁRIO, 2009, p. 67). O
corpus selecionado na Revista Adventista se deu por método não probabilístico, obedecendo
questões analíticas, esclarecidas ao decorrer da tese. Nos três primeiros capítulos não tivemos
a pretensão de citar todos os achados, buscamos apenas mencionar a tendência encontrada que
corresponda a identidade adventista brasileira segundo a Revista Adventista. No quarto capítulo
citamos todos os achados, através de tabelas quantitativas, quanto aos usos relatados dos meios
comunicacionais eletrônicos, e os analisamos a partir de uma perspectiva qualitativa.
A construção dessas tabelas se deu através da junção de duas vertentes; para a primeira
seguimos o pensamento de Strauss e Corbin (2008) quanto a uma metodologia que consiga
trazer o melhor da teoria quantitativa para a análise qualitativa. Os autores argumentam que a
criação de códigos e categorias para enquadrar o corpus antes mesmo de se entrar em contato
com ele acaba por conduzir a um viés metodológico; sendo melhor criar as categorias no
decorrer da análise do corpus e depois aglutinar em categorias menores. Inverte-se a lógica,
obtendo-se as categorias depois da análise dos materiais e não antes. Foi essa a construção que
produzimos, seguindo-se da análise das categorias encontradas (FLICK, 2008; BAUER, M.,
2015). Também nos baseamos em técnicas de Análise de Conteúdo, as quais podem ser
entendidas nas obras de Bardin (1977), Franco (1986) e Rocha e Deusdará (2005).
O que fizemos foi acessar o site www.revistaadventista.com.br para uma leitura geral
de grande parte do material, de maneira não probabilística, depois disso buscamos nos arquivos
os termos que mais nos chamaram a atenção nessa primeira leitura. Cuidamos para que as
aparições fossem sempre em um contexto de reconstrução da memória fundante do adventismo,
tal como desbravado nos primeiros capítulos. Catalogamos os termos por aparições: se em uma
mesma matéria encontrássemos três citações, as consideramos cada uma a partir de sua lógica
direta, pois nos interessava ver todas as tendências e não apenas a quantidade de citações em
si. Pudemos perceber, através da variação dos números, as diferentes ênfases durante os
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períodos históricos, dados esses que passamos a analisar qualitativamente, segundo Godoy
(1995), Gill (2002); Magalhães (2009), Orlandi (1987) e Wilson (2003).
A pesquisa na Revista Adventista foi realizada através da plataforma online mantida pela
Casa Publicadora Brasileira, editora oficial da IASD no Brasil e responsável pela publicação
do periódico. Através do site www.revistaadventista.com.br é possível encontrar de maneira
fácil e livre todo o acervo da revista durante seus mais de 100 anos de publicação. Essa busca
é automatizada, sendo possível se colocar a palavra, frase ou expressão que se pretende
procurar. Sempre resultando em um pdf com a página original do período de maneira
digitalizada (fac-símile), garantindo sua confiabilidade. Como pode ser visto nos três prints
disponibilizados na figura abaixo.
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Os textos, sejam de notícias ou demais seções do periódico, foram considerados de igual
modo dentro da análise empreendida, importando o histórico durante o tempo e não o gênero
discursivo do texto (i.e. reportagem, notícia, nota etc.). Como a quantidade de informação é
grande, devido ao longo período pesquisado e também a frequente atenção que os assuntos
abordados encontram na revista, optamos por, após a análise dos textos, fazer tabelas
quantitativas, assim como traçar, em alguns casos, os perfis e tendências encontradas na revista.
Para o capítulo quatro, o material pesquisado foi todo aquele que trata, não importando
a essência do argumento no momento da seleção, sobre as mídias eletrônicas, a saber: rádio,
televisão e internet (delimitação essa não probabilística). Buscou-se as seguintes expressões (e
seus correlatos): rádio (radio), televisão (TV) e internet (on-line/web). Tínhamos como objetivo
localizar os textos nos quais essas palavras encontram lugar, para entender como se procede a
transição entre os meios eletrônicos dentro de seu uso pelo adventismo brasileiro, a partir da
maneira como foi relatado e discutido na revista. Também se pesquisou o aparecimento de
citações referentes a instituições (Voz da Profecia, ADSAT, Novo Tempo etc.), programas (Fé
para Hoje e Está Escrito etc.) e personagens importantes (Roberto Rabello, Alejandro Bullón
etc.) do início do uso do rádio, televisão e internet pelo adventismo brasileiro. Esses nomes
apareceram devido sua relação com a história narrada pela Revista Adventista, selecionados
depois da leitura geral de todo o material.
As tabelas de análises são comparadas dentro do desenvolvimento histórico em que as
citações se encontram, isso através do ano de publicação da revista. A análise foi disposta em
décadas, devido a quantidade de material encontrado, ficando mais simples de ser visualizado
e de se perceber tendências globais. O período pesquisado vai da primeira edição de 1906 até a
última de 2010. O objetivo foi incluir um grande período histórico para se perceber tendências
mais consolidadas sobre o uso dos instrumentos comunicacionais e dos tópicos identitários que
servem para elucidar a memória do adventismo brasileiro. A única exceção que tivemos para o
período pesquisado foi na abordagem da “internet”. Devido a esse meio ser recente, optamos
por pesquisar até 2015, obtendo-se um pouco mais de citações do que se parássemos em 2010.
Para cada período, a saber as décadas das grandes modificações nos discursos, foi
preciso desbravar o que ocorria dentro da realidade sociocultural e econômica do movimento e
também do Brasil, objetivando descrever e entender melhor os acontecimentos narrados na
Revista Adventista em relação às mídias eletrônicas. Junto com as tabelas, escolhemos citações
retiradas da revista para serem analisadas, isso tanto no capítulo três como no quatro. Devido
ao número de possibilidades, escolheu-se as mais representativas das tendências e dos
pensamentos encontrados, não se pretendendo mencionar todas as citações localizadas, tal
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como fizemos nas tabelas. Nas tabelas temos o total de citações de cada termo ou categoria.
Um detalhe desse número é importante: se em uma reportagem foi citada três vezes a palavra
rádio, ela aparecerá contabilizada três vezes. As referências foram cruzadas e alguns artigos
podem aparecer em categorias diferentes (o rádio pode estar no mesmo artigo ou reportagem
como um instrumento comunicacional/equipamento e também como uma forma de
evangelização, sendo contabilizado duas vezes devido a essas diferentes ênfases). O objetivo é
entender o espírito do grupo, por isso a opção dessa abordagem mais ampla.
É importante salientar que optamos, em todo a presente pesquisa, por não referenciar,
no final do texto, citações de artigos e reportagens encontradas na Revista Adventista. Essa
opção se deu por não considerarmos esse material primariamente como referência, mas como
objeto/fonte do presente estudo. Evitando-se um desnecessário aumento das referências ao final
do texto. Porém, todas as informações (mês, ano e página) para se encontrar as citações foram
disponibilizadas diretamente no texto. Além disso, sempre que foi necessário usar uma
reportagem, notícia ou artigo retirado da Revista Adventista, se ocultou qualquer menção ao
autor responsável pelo texto. Essa informação aparece na maioria das vezes na revista, mas não
foi utilizada na presente tese. Tal escolha se deu para evitar-se qualquer problema com os
autores ainda vivos, ao se analisar criticamente seus textos. Como o autor da presente tese é
adventista e conhece vários dos editores da revista, cremos ser prudente esse procedimento. O
que em nada inviabiliza a pesquisa, pois o que importa é o conteúdo e a tendência do grupo e
não os indivíduos-autores. Também se manteve a grafia original da revista, respeitando o
documento tal como ele foi escrito em seu momento histórico e linguístico.
Vale registrar, nesta introdução, dados históricos da revista fonte de nossa pesquisa.
Quando a Revista Adventista completou 100 anos de publicação em 2006, o que ocorreu de
maneira ininterrupta, os então editores do material escreveram uma reportagem de seis páginas
abordando a história do periódico. O relato abaixo consta nesse texto e foi publicado na edição
de Janeiro de 2006, nas páginas de 8 a 13.
O periódico nasceu como Revista Trimensal. O nome estava errado, uma vez
que deveria ser Revista Trimestral, por ser publicada de três em três meses,
não três vezes por mês, mas a ideia estava certa. Em janeiro de 1908, ela
passou a ser publicada mensalmente e, como era de se prever, mudou de nome
para Revista Mensal. O nome atual, Revista Adventista, veio em 1931, data
em que a revista passou a ser identificada na capa como “orgam official da
Egreja Brasileira dos Adventistas do Setimo Dia”. A designação de “órgão
oficial” continuou até 1974. No ano seguinte, tornou-se “órgão geral” da
igreja. Quase toda iniciativa pioneira tem um começo pequeno. Isso não foi
diferente com a Revista Adventista. A primeira edição, em janeiro de 1906,
tinha 12 páginas, em preto e branco, a maioria dedicada às Lições da Escola
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Sabatina – que, por sinal, nem sempre seguiam uma temática definida. Em
1908, a revista mudou a periodicidade para mensal, mas perdeu tamanho,
ficando com oito páginas. O número de páginas saltou para 16 em 1918, pulou
para 32 em 1931, chegou a 48 em 1977 e, a partir daí, se manteve na casa das
40, sendo 15 dedicadas a notícias [uma nova proposta editorial ocorreria
apenas em 2015].

É possível ver que esse periódico presenciou praticamente toda a história do movimento
adventista brasileiro, já que ela nasceu em 1906 e o adventismo brasileiro inicia-se, segundo a
própria denominação, em 1884, ou seja, apenas 22 anos antes (BORGES, 2001; SCHWARZ;
GREENLEAF, 2016). Além disso, por ser produzido pela editora oficial da denominação, a
revista sempre teve pastores como seus principais editores e jornalistas, o que deu ainda maior
força para ela estar institucionalmente alinhada com o discurso oficial da denominação. Abaixo
se visualiza um exemplar da revista de cada década, de sua criação até 2010. Na presente tese
não analisaremos questões estéticas e de espaço, mas não deixa de ser interessante notar como
se deu a evolução gráfica do periódico, o que pode ser pesquisado em futuros trabalhos.
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Vale reforçar ainda mais a ligação de sua editora, a Casa Publicadora Brasileira, com a
organização administrativa dos adventistas: em toda a sua história, tanto revista como editora
nunca tiveram independência, tendo seus diretores, editores e funcionários sempre eleitos em
votações ocorridas e dirigidas em reuniões da sede administrativa sul-americana. Reforçando a
justificativa para a atual pesquisa se delimitar à história desse periódico, pois acreditamos
encontrar nele as versões oficiais do pensamento vivido pelo movimento adventista brasileiro.
Na revista de Janeiro de 2006 (p. 8) foi publicada várias fotos com alguns ex-editores, além de
uma tabela com todos os nomes que estiveram à frente desse cargo. Nela falta apenas o atual
editor, Marcos De Benedicto, que começa seu trabalho a partir de Junho de 2014.

Quanto a paginação da revista, não cremos ser de grande influência sua modificação ao
longo dos anos, o que realmente ocorreu (ela passa de oito páginas em 1906, sendo trimestral,
para 52 páginas em sua versão atual, com periodicidade mensal). Não analisaremos essa questão
pelo simples fato de, mesmo existindo um aumento nas páginas e, consequentemente, nas
citações, o que nos importa aqui é a categorização delas e não tanto a quantificação. A
quantificação será levada em consideração, mas apenas dentro das categorizações encontradas.

JUSTIFICATIVA
É preciso nos perguntar como os meios de comunicação, sejam eles quais forem, mudam
nossa discursividade e práticas sociais (POSTMAN, 1994, p. 29). Dado isso, a questão não é
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meramente a utilização de uma técnica ou meio instrumental, mas se ele é 1) eficaz e, 2) se
possui efeitos colaterais para o grupo que o usa e para a sociedade.
A opção por uma abordagem que contemple a transmissão religiosa, explica-se pela
necessidade de entendermos mais do que a utilização de um meio técnico como legítimo
portador de sua pregação e verdade. Era preciso analisar a forma como o discurso se molda no
decorrer do tempo para contemplar as mudanças sociais. Analisar tais elementos é pensar a
verdadeira relação por detrás dos acontecimentos, não apenas elencando a história, mas
entendendo de maneira mais completa uma necessidade que permanecerá como desafio para a
instituição. O movimento precisará, para continuar a existir, transmitir e adaptar, mais uma vez,
suas crenças às novas gerações.
Por fim, não existem, até onde pudemos procurar, nenhuma tese que se utilize da Revista
Adventista, uma fonte primária, para se reconstruir a identidade e a memória do movimento
brasileiro. Além disso, não se tem registro de abordagens que discuta as tensões entre o novo e
o antigo, tal como vão sendo incorporados ao decorrer dos tempos pelo movimento adventista
brasileiro, quanto ao seu histórico do uso da mídia eletrônica.
ESTADO DA ARTE
Quando se abordam os instrumentos midiáticos utilizados pela IASD brasileira, muitas
informações se encontram incompletas ou mesmo não estudadas. As apresentações históricas
são baseadas em dados não muito confiáveis, com isso, a análise sociológica é levada a cometer
equívocos triviais. Além disso, foram poucas as vezes que a comunicação adventista
apareceu como tema a ser abordado em trabalhos científicos. Foram apenas três dissertações
de programas de mestrado em comunicação social, sendo a primeira ocorrida em 1977, de
Roberto de Azevedo (1977) defendido em uma das primeiras turmas da Escola de
Comunicação e Artes da USP (ECA-USP). Ela trata do sucesso do programa de rádio
adventista A Voz da Profecia, principalmente quando dirigido e apresentado pelo pastor
Roberto Rabello. A segunda foi defendida após um hiato de 26 anos, em 2003, no programa
de comunicação social da Universidade Metodista de São Paulo. Trata-se da obra
Comunidade virtual e comunicação: o site da Igreja Adventista do Sétimo Dia, de autoria
de Valcenir do Vale Costa (2003). Se as duas pesquisas anteriores abordavam diretamente
a Igreja Adventista, inclusive no título, a terceira foi incluída apenas por ter se utilizado de
uma instituição adventista para a realização de pesquisas empíricas, pouco importando sua
realidade denominacional (NOVAES; FOLLIS, 2016).
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Existem também outras duas pesquisas que abordam o pensamento comunicacional
adventista brasileiro. Uma é a apresentada no programa de mestrado em Sociologia e
Antropologia da UFRJ em 2002, por Alexandre Brasil Fonseca (2003), intitulada Evangélicos
e mídia no Brasil. Aqui vemos a atenção ser dividida entre os principais grupos evangélicos,
mas apesar do pouco espaço, sua importância reside no fato de se pensar o adventismo dentro
do grupo de protestante, o que antes não era muito frequente. Se as pesquisas apresentadas
anteriormente foram feitas por devotos adventistas, embora em busca de uma objetivação
científica, esse é o primeiro caso em que um não adventista aborda a instituição e sua história
midiática. A outra obra é a tese de Karina Bellotti (2007), defendida em 2007, intitulada Delas
é o Reino dos Céus: mídia evangélica infantil na cultura pós-moderna do Brasil, na qual
várias publicações e programas adventistas voltados ao público infantil, como a revista Nosso
Amiguinho, são revisitados criticamente.
Na área de Ciências da Religião/Teologia, destaca-se uma quantidade maior de
pesquisas, mas ainda incipientes perto de pesquisas acerca de outros grupos pentecostais,
tais como a Igreja Universal. Dentro do adventismo, os estudos que se dedicam ao
pensamento de Ellen G. White são frequentes, como as dissertações O caminho da
perfeição: um estudo da teologia da santificação em John Wesley e Ellen G. White, de
Gláuber Araújo (2011); Ellen White e a saúde na cosmovisão adventista, por Myrtes Ribeiro
(2006); Passos para Cristo: a construção do conceito de “santificação” na obra de Ellen
White legada à Igreja Adventista do Sétimo Dia, de Fábio Darius (2010); e as teses
Redenção, liberdade e serviço: a contribuição do pensamento de Ellen Gould White para
uma práxis educacional libertadora, de Adolfo Suárez (2010); e, A teologia do
compromisso no pensamento de Ellen G. White, de Carlos Flávio Teixeira (2012).
A abordagem sociológica é outro recorte relativamente frequente nos estudos desta
área do conhecimento, como se pode observar nas teses de Haller Schünemann (2002), O
tempo do fim: uma história social da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e de Valdinei
Ferreira (2008), Protestantismo e modernidade no Brasil, ambas ajudam a localizar o
adventismo como parte do movimento evangélico brasileiro. O trabalho A obra e a mensagem:
representações simbólicas e organização burocrática da Igreja Adventista do Sétimo Dia,
realizado por José Oliveira Filho (ver 2004), analisa a formação burocrática do adventismo e a
forma com que ela serviria de representação simbólica para os membros e pessoas próximas ao
movimento. Já a dissertação de Sandra Pacheco (2001), intitulada Alimentação e religião: a
influência da orientação religiosa na formação de hábitos alimentares de adventistas do sétimo
dia, estudou adventistas oriundos de duas igrejas de Salvador: uma situada em um bairro de
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periferia e outra de classe média. A conclusão foi que os adventistas de classe mais alta
mostraram maior adesão à alimentação natural e um nível maior de informação acerca da saúde
e alimentação que os adventistas da baixa renda.

DIVISÃO DOS CAPÍTULOS DA TESE
Dividimos a presente tese em quatro capítulos. Para Alves (2005, p. 41), os dados
analisados “não são o ponto de partida” de uma investigação científica, esse papel cabe aos
conceitos teóricos, eles determinarão como interpretaremos os dados, por essa razão investimos
nos três primeiros capítulos para traçar conceitos relevantes para interpretar o objeto estudado.
No primeiro e segundo capítulos não se buscou nada na Revista Adventista, pois nos focamos
em construir uma teoria da memória e da fragmentação de sua transmissão devido ao avanço
recente dos meios de comunicação. Em seguida, aplicamos esse conceito na teologia do
movimento; narrando sua fundação nos EUA e expansão para o Brasil.
Nossa premissa está nas articulações das concepções de continuação e rupturas da
linhagem religiosa e nas modificações e adaptações suscitadas pelo agir moderno e pelo uso e
aceitação social das mídias eletrônicas como pilares constituintes da memória. Para entender
tal relação foi preciso pensar como se procedeu a aceitação e as transformações da teologia do
grupo no Brasil, o que foi feito no terceiro capítulo em uma pesquisa na Revista Adventista com
palavras-chaves descortinadas no segundo capítulo. Buscamos algumas expressões que nos
ajudam a elucidar de maneira mais empírica os argumentos narrados nos dois primeiros
capítulos. Procurou-se por citações quanto aos pioneiros do adventismo e às doutrinas, nos
focando em meios e formas usadas para a transmissão da memória do grupo no Brasil.
Optou-se, no terceiro capítulo, para discutir a relação entre identidade e memória, pensar
a construção que o adventista faz de sua identidade em relação ao outro (alteridade). Pensamos
como o adventista constrói sua identidade a partir do grupo pentecostal. Essa escolha se deu
por ser menos óbvia do que o catolicismo, grupo que todo protestante se coloca contrário. Além
da proximidade que cremos existir entre o adventista e o pentecostal, tal como a noção da
importância do Espírito Santo na pregação, mas mesmo essa ênfase traz diferenças grandiosas,
tendo o adventista uma visão muito mais racionalista do que o pentecostal, o que interfere em
suas criações identitárias e cremos ser um delimitador para pensar o “eu” e “outro”.
Nossa argumentação se dá em forma de um funil: no primeiro capítulo se introduz a
discussão quanto a memória e transmissão religiosa, no segundo ela é aplicada ao adventismo
em sua origem, com foco na teologia, no terceiro buscamos aplicar tal lógica ao contexto
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brasileiro. Tudo isso constrói o pano de fundo ideal para, no quarto capítulo, discutir-se
especificamente a versão da memória autorizada do grupo quanto ao uso (ou não) da mídia
eletrônica (rádio, tv e internet). Buscamos entender, através da Revista Adventista, o processo
que mantêm a unidade no adventismo e que dá vazão aos atuais investimentos em mídia.
A presente tese abre um caminho de discussões quanto a influência da saturação e
fragmentação dos quadros da memória na constituição da identidade dos crentes adventistas. A
problemática levantada não nos permite discutir várias implicações que ainda poderão ser
debatidas em futuras pesquisas. Entre elas, estaria a análise pormenorizada de como o
desenvolvimento das ênfases teológicas no adventismo acaba por ser influenciada pelas
questões do fluxo da memória. É possível discutir sobre a recepção da memória teológica como
vivida e praticada ativamente pelos crentes adventistas: seria o discurso teológico vivido tal
como a ortodoxia adventista apregoa? Quais as aproximações e distanciamento podem ser
encontrados? Essa comparação, em trabalhos futuros, validaria ainda mais os resultados aqui
encontrados, além de auxiliar a entender outras demandas atuais do funcionamento da memória
coletiva do grupo e dos rumos que ele deve tomar para se manter fiel à sua história fundante.
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1 MEMÓRIA, MODERNIDADE E RELIGIÃO
O presente capítulo aborda como se procede as articulações entre a continuidade e a
ruptura da tradição no decorrer da história de um grupo religioso. O objetivo foi entender o
processo de transmissão daquilo que chamamos tradição religiosa. Mesmo ao usar nessa
empreitada várias teorias, escolheu-se o diálogo com dois interlocutores: Danièle HervieuLeger e Maurice Halbwachs. 2 Como em qualquer linha escolhida, existem limites e
problemáticas a serem levantadas e consideradas. Nem tudo o que eles afirmam será abordado
ou defendido, sendo nosso objetivo entender as articulações dos conceitos de memória,
identidade e transmissão, importantes aspectos que explicitam a fragmentação contemporânea.
É possível argumentar que a fragmentação vivida na modernidade recente geraria uma
crise crucial na existência do processo de transmissão, entretanto, optamos pelo pensamento
oposto: a transmissão hoje existe em completa unidade com as demandas e necessidades dos
grupos e indivíduos, o que pode ser acusada de crise é, na verdade, apenas o agir corrente da
modernidade recente, a qual não apenas gera suas próprias crises como cria suas próprias
formas de respostas. Estamos preparando o caminho para entender como esse processo ocorreu
no desenvolvimento do uso da mídia eletrônica pelo adventismo.
Para tanto, se fez necessário pensar o cenário desbravado pela modernidade até a ideia
de uma religião em movimento, provinda em detrimento a mudanças ocorridas na concepção
religiosa. O que nos forçou a buscar uma definição do que seria a modernidade recente, pano
de fundo histórico na qual se vive os processos da religião contemporânea. O que nos obrigou
a analisar o conceito de secularização, derivado diretamente do primeiro, já que, na maior parte
das interpretações teóricas, a modernidade seria a causadora desse fenômeno. Discutiu-se, dessa
forma, se existe uma revanche da religião, em um processo dessecularizante, fechando-se o
quadro para entender como a modernidade recente se articula na identidade religiosa,
principalmente através da influência de uma sociedade cada vez mais midiatizada. Pretendemos
compreender “o movimento pelo qual a modernidade continua a minar a credibilidade de todos
2

Danièle Hervieu-Leger foca sua pesquisa nos efeitos da modernidade recente sobre a religião, com ênfase
especial no catolicismo. Suas construções teóricas se estruturam em muitas discussões trazidas por Maurice
Halbwachs (11 de março de 1877 —16 de maio de 1945). Um dos conceitos em comum nesses dois teóricos já foi
antevisto em nossa introdução, quando abordamos as relações existentes entre o sujeito e a sociedade para as
construções das identidades tanto individuais como coletivas. Na visão de Halbwachs, o social sempre se faz no
coletivo, sendo a influência principal no fazer ontológico do sujeito como indivíduo (HERVIEU-LÉGER;
WILLAIME, 2009, p. 215-254). Discípulo da escola durkheimiana, Halbwachs defendeu sua tese sobre o nível de
vida dos operários, fruto de sua militância socialista. E é através dessa discussão política que o autor constrói seu
conceito de memória coletiva, o qual Hervieu-Leger atualizará a partir da análise do papel e do lugar da religião
em um mundo cada vez mais em rápida individualização, principalmente, como defenderemos, em detrimento ao
avanço dos meios técnicos comunicacionais.
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os sistemas religiosos” ao mesmo tempo em que “faz surgir novas formas de crenças”
(HERVIEU-LÉGER, 2008a, p. 41).

1.1 BASES PARA PENSAR A MEMÓRIA RELIGIOSA
Halbwachs 3 foi um dos mais importantes teóricos a discutir a função e a formação da
memória na sociedade. Até então a discussão se resumia em se colocar tal construção como
subjetiva e ocorrendo inteiramente dentro da perspectiva do indivíduo. Aqui podemos nos
questionar sobre as relações entre o meio social e o indivíduo, nos perguntando quem
influenciaria quem e em que sentido. Quando falamos sobre memória, discutimos o hábito
humano de colecionar fatos construídos de maneira social. Ou seja, o ser humano só teria a
capacidade de se recordar de algo devido a estar, mesmo que inconscientemente, associado a
uma ou mais correntes de pensamentos coletivos (HALBWACHS, 2009a; 2004; 1994; 1971;
BERGSON, 1979; SANTOS, 2003; CHARTIER, 1990; CORDEIRO, 2015; PEREIRA, 2013).
Por um lado, essa discussão traz consigo o perigo de se cair em uma visão positivista da
sociedade, principalmente ao se buscar, como bem defende Durkheim (2003a; ver MELO,
2010), uma sociologia menos subjetiva e que consiga delinear de maneira mais precisa os
funcionamentos sociais 4. Para Halbwachs, segundo nos lembra Santos (2003, p. 37), por seguir
a linha durkheimiana, apenas o estudo empírico que busca entender como os grupos transmitem
suas memórias é que explica “os interesses, formas de trabalho, serviços e situações assumidas
por esses mesmos grupos”; É através dessa base epistemológica que ele defendeu que “o
consumo de bens entre trabalhadores não poderia ser determinado nem pela renda do
trabalhador, nem pela sua inserção na produção, mas sim pelos elos concretos de solidariedade
que se formavam entre eles” (SANTOS, 2003, p. 37).
3

Foi preciso tomar alguns cuidados com as traduções existentes no Brasil dos textos de Halbawchs, boa parte
deles apresentam, em alguns aspectos, uma leitura incorreta do pensamento do autor, não raras as vezes enviesada
pelo tradutor. Sendo assim, optamos sempre por uma leitura conjunta dos textos traduzidos (mais fáceis de serem
lidos por nós do que os originais em francês) comparando-os com: a) interpretações de diversos pesquisadores
contemporâneos (estudiosos do autor); b) com a versão em inglês ou espanhol dessas mesmas obras (línguas que
dominamos melhor); e, c) quando necessário, com a versão original em francês (o que demandou algum tempo e
paciência de nossa parte). Assim, mesmo optando, por questão de padronização, por referenciar apenas uma das
versões, deixamos aqui registrado que elas não foram lidas como fonte única.
4
Como temos argumentado nesta tese, é de vital importância se pensar o corpus a ser analisado em qualquer
trabalho científico a partir de uma construção teórica anterior a própria análise. É possível que, para alguns, essa
discussão seja polêmica, muitos são os que acreditam em uma neutralidade científica do sujeito-observador,
entretanto, não acreditamos ser possível ser de outra maneira, não apregoamos neutralidade na observação a um
objeto, seja ele qual for, seja o pesquisador quem for. Pelo contrário, sempre levamos para os objetos os
preconceitos e conceitos formados ao longo dos anos (LOPES, 2003; SANTOS, 2000; MORIN, 2002). E, cremos,
isso se faça ainda mais necessário quando abordamos um assunto que, além de pertencer as ciências humanas,
subjetiva por natureza, pertence também à religião. Quando se acrescenta crenças religiosas e/ou ideológicas na
discussão é ainda mais difícil existir neutralidade por parte do pesquisador (TERRIN, 1998).
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Tais elos seriam a maneira como os indivíduos se unem aos grupos devido a uma
memória comum. É preciso pensar o objeto a ser pesquisado dentro dessa relação e não
primariamente em suas relações históricas. Para entendermos o funcionamento de um grupo
religioso é preciso pensar como seus membros se articulam com os eventos históricos e de que
maneira se processa o desenvolvimento da intepretação desse evento a partir da perspectiva do
grupo em questão. O que ficou conhecido como a versão oficial da memória instituída, a qual
servirá como guia para os crentes. Dessa maneira, seria formada a “comunidade afetiva”, a qual
não age coercitivamente e é responsável pela unificação social.
Halbwachs, em sua discussão sobre a memória, dá pouca importância à busca por se
entender a relação entre causas e consequências das construções sociais, tal como defendia Max
Weber ao analisar a relação entre a ética puritana e a consolidação do capitalismo. Para a visão
halbawchiana sobre a memória, basta saber que essas construções existem, restando ao
sociólogo ou historiador o trabalho de investigar a difusão dessas atividades e não
necessariamente o seu início ou formação (HALBWACHS, 1994; 2004; ver SANTOS, 2003,
p. 41; WEBER; PEREIRA, 2010). Essa ênfase se dá segundo a ótica durkheimiana, na qual os
eventos sociais são fatos possuidores de significados em si mesmos, ou seja, os fatos são coisas.
São através deles que vemos a formação e desenvolvimento da sociedade, mas é mais do que
isso que leva a preferência em se estudá-los, neles encontramos as relações mais concretas com
as quais o cientista social pode lidar (DURKHEIM, 1972; 2003a; 2003b).
A teoria durkheimiana acabou sendo acusada de partir de uma visão evolutiva e/ou
positivista da sociedade, e por isso deixou de ser consenso dentro de alguns círculos teóricos,
tal como no construtivismo (RIOS, 2013; SANTOS, 2003; CORDEIRO, 2015; POLLAK,
1989; 2007). Se faz complicado alcançar uma ciência objetiva, o que conduz ao consenso de se
aceitar as subjetividades dos indivíduos como inerentes à própria sociedade (NORA, 1993;
SANTOS, 2000; MORIN, 2002). Essa relação é minimizada nos estudos de Halbwachs devido
a uma interpretação mais hibrida. O autor considera as subjetividades e as relações de poder
derivada delas, como bem demostra a argumentação de sua tese doutoral.
Foi a busca pelo empírico-objetivo (seja no positivismo ou através do método
cartesiano) que, em um primeiro momento, tornou possível o início das análises das produções
de uma sociedade ou grupo em busca de respostas para os seus meios de unificação. Ao se
pensar fatos sociais como coisas, tornamos possível fazer deles marcos da memória, com a
capacidade de orientar fronteiras e determinar as identidades daqueles que os aceitam ou
recusam. Halbwachs (2009a), principalmente na obra A memória coletiva, enfocará as colunas
que nos ajudam a localizar os fundamentos da memória coletiva. Elas são vistas de múltiplas
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maneiras e locais, tais como no “patrimônio arquitetônico e seu estilo”, também nas “paisagens,
datas e personagens históricas de cuja importância somos incessantemente relembrados, [n]as
tradições e costumes, certas regras de interação, [n]o folclore e [n]a música, e, por que não,
[n]as tradições culinárias” (POLLAK, 1989, p. 3; 1992).
Essas estruturas da memória afetiva são construídas tanto pela coletividade como pelo
sujeito que se apoderam delas para formular sua participação nos grupos sociais, sempre dentro
de uma relação com a história passada. Temos também o vislumbre da importância de se pensar
como a internalização de conteúdos, eventos e pessoas-famosas podem gerar vivências práticas
nos indivíduos. Ao aceitarmos a ideia de Halbwachs sobre a influência do meio sobre o
indivíduo, precisamos ficar atentos para não cair nos extremos, seja na supremacia do grupo ou
na totalidade do indivíduo. E uma das maiores demonstrações de como podemos entender a
dualidade entre sujeito e coletivo é, como veremos no próximo tópico, o uso da língua como
forma de identificação e identidade.

1.1.1 Memória, história e a língua
É possível dizer que a pragmática de Halbwachs conclama a análise sociológica a se
focar na transmissão e não no ato histórico em si, dado que esse último não seria possível de
ser completamente alcançado. E essa impossibilidade se faz devido ao simples fato de a história
ser vista aqui como a construção e reconstrução de um ato já vivido, sempre a partir da
perspectiva do grupo para o qual faz sentido reviver tal realidade. 5 Como exemplo, no livro La
topographie légendaire des évangiles en Terre Sainte, o autor defende que “a memória coletiva
cristã adaptou as lembranças da vida de Jesus e dos lugares aos quais elas estavam vinculadas
às exigências e aspirações contemporâneas do cristianismo” (RIVERA, 2010a, p. 30;
CORDEIRO, 2015). Podemos dizer que não importa se essa realidade histórica é verdadeira, e
isso vale tanto para a veracidade do evangelho em si como para a interpretação que dele é feita
por determinado grupo religioso. Longe de desconsiderar a veracidade desses fatos, ela apenas
não é o foco. Para ele, apenas o fato de tais grupos existirem e pensarem como pensam já
configura razão suficiente para se pesquisar tal fenômeno e suas transformações na memória. 6

5

Sobre isso Jenkins (2007, p. 32) afirma que “o passado é sempre percebido por meio das categorias sedimentares
de intepretações anteriores e por meio dos hábitos e categorias de ‘leitura’ desenvolvidos pelos discursos
interpretativos anteriores e/ou atuais”. É verdade que o próprio Halbwachs, em suas primeiras obras, dividia a
memória do fato histórico em si, essa discussão não será aqui abordada, partiremos do pensamento posterior do
autor, o qual não se preocupa mais com tal separação. Sobre essa relação ver Santos (2003).
6
Para o autor, aqui está uma das grandes diferenças entre o estudo da história e o que ele propõe como estudo da
memória. Em suas palavras: “a história pretende dar conta das transformações da sociedade, a memória coletiva
insiste em assegurar a permanência do tempo e da homogeneidade da vida, como um intento de mostrar que o
passado permanece […]. Enquanto a história é informativa, a memória é comunicativa” (HALBWACHS, 1991).
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É possível dizer que o presente não vem agregado com o passado, sendo uma
continuidade dele. Muito pelo contrário, o presente constantemente inventa e/ou re(cria) o
passado. E aqui o discurso, ou seja, a língua, ganha predominância em qualquer análise, pois
nela temos a primeira e principal forma demonstração de como o grupo (re)articula a memória
histórica do indivíduo. Não defendemos a ideia relativista de que o fato histórico não tenha
valor ou mesmo que não tenha existido, apenas o colocamos em perspectiva dentro da discussão
acerca da transmissão da memória e das articulações que o determinado grupo faz no decorrer
do tempo. Vários exemplos dessa realidade são trabalhados por Halbwachs (1971) no livro já
citado anteriormente sobre a topografia da Terra Santa. Ali o autor afirma que as tradições
religiosas se configuram por necessidades do presente. A história é repensada a partir das
necessidades dos grupos atuais, fiéis depositários da narrativa passada, possuidores de
autonomia para criarem releituras que consigam corresponder aos atuais anseios e estruturais.
Mesmo em assuntos que possam parecer, em um primeiro momento, extremamente
subjetivos e individuais, o autor nos lembrará que o fazemos através da linguagem que nos é
ensinada pelo grupo, dentro dos moldes e conceitos também provindos por ele. Toda e qualquer
linguagem sempre será imposta pela sociedade, não sendo possível existir sem o coletivo. E
essa relação é fácil de ser percebida, bastando apenas pensar que é preciso uma coletividade
para a existência da língua. E aqui não nos referimos apenas a uma junção ou soma de memórias
individuais, mas de algo maior do que essa soma. O grupo trabalha em conjunto com o
individual, mas não deve ser confundido com ele, tendo vida própria. Dois exemplos, dentro
dos muitos elencados pelo autor, servem de demonstrativos sobre o funcionamento dessa
relação, indicando a maneira com que o coletivo (re)articula o passado devido ao presente.
O primeiro é a discussão sobre a importância de se lembrar uma língua estrangeira. Ao
mencionar pessoas que, por motivos de saúde, não mais se recordavam das línguas estrangeiras
dominadas anteriormente e, por isso, acabaram excluídas de um do grupo que até então faziam
parte; Halbwachs (2009a, p. 37) afirma que não é apenas o cérebro que está afetado, mas “a
faculdade em geral de entrar em relação com os grupos de que se compõe a sociedade”, pois,
“esquecer uma língua estrangeira é não mais estar em condições de compreender aqueles que

Aqui não nos cabe discutir as críticas feitas em relação ao conceito de história defendido pelo autor, principalmente
na figura de Marc Bloch, sobre isso é possível ler o excelente artigo de Casadei (2010). Essa escolha metodológica
de nossa parte se dá pelo simples fato de acreditarmos já ter sido superada essa discussão, principalmente com a
ampla aceitação da Escola de Annales e sua visão sobre a reconstrução do passado como fato histórico
incontestável, sobre isso ver Le Goff (2013) e Burke (2005; 1992; 1997). Se formos para nos posicionar segundo
alguma das lógicas dispostas por Halbwachs na citação anterior, poderemos dizer que o presente estudo se
relaciona mais com os estudos da memória do que com a análise histórica. Isso por nos preocuparmos mais com a
formação comunicativa (identitária) do sujeito e do grupo do que com sua realidade informativa.
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se dirigiam a nós nessa língua”. Em outras palavras, o conhecimento de uma língua, seja
estrangeira como no exemplo ou mesmo materna, tem o poder de abrir um campo mais vasto
do que apenas o da comunicação. Aquele que domina tais instrumentos é considerado apto a
estar e pertencer àquele grupo. No exemplo do autor, fica claro que o indivíduo é quem precisa
se adaptar ao coletivo e não o contrário, embora o indivíduo tenha o poder dentro do uso
cotidiano da sua linguagem.
O outro exemplo se foca na relação da linguagem musical (partituras, formas melódicas,
tipos de instrumentos etc.) e a maneira como o grupo de músicos se associam a partir desses
códigos. A partitura escrita “traduz, em uma linguagem convencional, toda uma série de
mandamentos aos quais o músico deve obedecer, caso queira reproduzir as notas e sua
sequência com os matizes e seguindo o ritmo que convém” (HALBWACHS, 2009b, p. 194).
Se consolidou um código no qual todos concordam e trabalham dentro dele. Mesmo praticando
estilos musicais diversos, essa relação de individualidade na escolha de uma subcultura musical
não impede, em primeiro lugar, a existência e influência do poder unificador do
código/linguagem musical. E, em segundo lugar, indicia como podemos entender as relações
entre a memória coletiva (do código musical) e a individual (do músico dentro de seu próprio
estilo e criatividade). O autor nos lembra que nenhum ser humano seria capaz de conhecer
sozinho qualquer desses códigos e melodias musicais. Se o Tarzan fosse real, ele não teria
condições de tocar um funk ou MPB por si só, pois não teria sido introduzido aos grupos e
subgrupos correspondentes a essas criações.
Pollak (1989, p. 4) faz uma ressalva ao pensamento de Halbwachs devido a ele se
restringir à “tradição europeia do século 19”, na qual “a nação é a forma mais acabada de um
grupo, e a memória nacional, a forma mais completa de uma memória coletiva”. Nesse
contexto, se inferiria que a língua poderia ser uma das demonstrações mais visível e impactantes
de dominação de uma nação sobre a outra (a vencedora impunha, como mostra a história, sua
língua, costumes e hábitos à perdedora), o que não mais ocorreria em plenos século 21.
Entretanto, essa crítica não inviabiliza, em nossa concepção, a teoria de Halbwachs, apenas
mostra que qualquer teórico está preso à sua própria época quanto ao uso de seus exemplos. A
língua é um bom exemplo de dominação cultural, ainda hoje, mas concordamos que atualmente
a mídia, devido ao conceito de aldeia global, acaba por fazer muitas vezes o papel de dominação
que caberia a língua no século 19. Mas não se muda a essência do argumento, apenas o suporte
dele. Nisso, podemos considerar hoje, como argumentaremos à frente, ser a mídia a principal
“língua” construtora de coletividade.
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Pois bem, se como temos argumentado até o momento, a separação entre os conceitos
de memória coletiva e individual se faz tão predominantes, precisaremos pensar melhor como
elas funcionam e, principalmente, de que maneira conseguem trabalhar juntas. Abordaremos a
evolução do pensamento de Halbwachs entre a memória do grupo e a memória social.

1.1.2 Memória individual vs. memória coletiva
O indivíduo é fruto do meio social e se articula por meio dele, mas não devemos, a partir
dessa construção, relegar o fato de que existem momentos em que os processos interativos
responsáveis pelas construções individuais são cruciais para compreendermos como as
memórias coletivas se constituem. Em outras palavras, falar da influência do coletivo na
construção do indivíduo não deveria ser encarado como um regulador exclusivo que
impossibilitaria pensar como esse indivíduo poderia, também, ajudar a construir o coletivo,
embora esse último tenha sua própria autonomia.
Optamos aqui por também pensar essa perspectiva através das discussões mais recentes,
tais como a definição de Hall (2009), que defende ser possível ao indivíduo fazer frente ao
coletivo, guardada as devidas proporções e, assim, também ser um agente influenciador tanto
quanto influenciável (HERVIEU-LÉRGER; WILLAIME, 2009; CONNERTON, 1989). Ponto
que acreditamos ser facilmente articulando dentro da teoria proposta por Halbwachs (1994;
2004; ver SANTOS, 2003; RIVERA, 2010a), principalmente na obra Les cadres sociaux de la
mémoire [Os quadros sociais da memória]. Em um primeiro momento o autor argumenta que
o coletivo seria uma entidade concreta, com capacidade de se lembrar. Ele não considerava que
esse grupo pudesse se dar de maneira metafórica, o que levou à três exemplos concretos de
memória: 1) a familiar; 2) a religiosa e, finalmente, 3) a memória da relação entre classes.
O coletivo é composto de várias vozes, tal como a religião, a escola, a família, a política
etc. E uma característica pode ser vista dentro de cada um desses exemplos concretos da
memória coletiva, o indivíduo que participa ativamente no interior de cada um desses grupos
tem a capacidade de se sentir pertencente a uma totalidade que lhe fornece sentido, identidade
e sentimento de comunidade. Ou seja, a memória coletiva teria condições de dar ao seu
participante um sentido de coesão mesmo diante de uma sociedade que pulveriza (ao aumentar
em demasia) seus quadros de memória. Mas ainda não é o momento de abordar a problemática
da pulverização, debatida tanto por Durkheim, Halbawchs e também trazida e atualizada por
Hervieu-Léger. Agora nos focaremos na diferenciação entre a memória coletiva e a individual.
Se na primeira, como defendemos acima, temos os marcos globais dos quadros sociais
da memória, na segunda teremos as relações de negociações dos indivíduos com esses
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marcos/quadros. Mesmo ao se considerar que a memória individual esteja fundamentada nos
quadros sociais da memória, “a rememoração é um trabalho individual que implica raciocínio,
avaliação e julgamento” (HERVIEU-LÉRGER; WILLAIME, 2009, p. 221). Nas palavras de
Halbwachs (2009a, p. 47) “a memória individual é um ponto de vista sobre a memória coletiva,
e esse ponto de vista muda conforme o lugar que ocupo e esse próprio lugar muda conforme as
relações que mantenho com outros meios”.
Se em um primeiro momento, na obra Les cadres sociaux de la mémoire [Os quadros
sociais da memória], Halbwachs considera a memória concreta dos grupos como fonte
articuladora de todo o pensamento que comporia a realidade social, em suas obras subsequentes
sobre a memória ele se depara com a críticas que o faz ampliar essa discussão. Sem abandonar
sua busca empírica, o autor se abre para considerar que nem toda a memória deve/virá de grupos
concretos, existindo a possibilidade de se pensar o conceito de fluxo da memória (SANTOS,
2003). Ele assume o conceito de corrente social, o qual pega emprestado da teoria
durkheimiana, possibilitando desenvolver melhor a dinâmica que ocorre entre indivíduo e o
grupo (DURKHEIM, 2003b).
Essa relação se dá pela verificação cada vez mais frequente da quantidade de grupos
que podem compor os quadros de memória que servirão de identidade do indivíduo. A
sociedade se torna cada vez mais fluída e não necessariamente ligada, em alguns momentos, a
um grupo com características espaço-temporal concreta, e aqui se encontra um tema chave que
voltaremos a abordar: essa problemática em sua relação com a mídia eletrônica. Devido a
fragmentação da sociedade, obteremos à memória em uma relação de modificação constante,
seguindo sempre as dinâmicas dos grupos e suas necessidades específicas.
Dentro dessa realidade mais dialógica, é de se esperar que os indivíduos, mesmo dentro
de um mesmo grupo social, não venham a ser exatamente iguais. Um membro de determinada
igreja é, ao mesmo tempo, influenciado pela tradição oficial da memória coletiva do grupo, pela
maneira como sua congregação local articula tal tradição e também devido a inúmeros fatores
socioeconômicos diferentes vividos por esse mesmo indivíduo. Entre esses fatores estão os
demais grupos ao qual ele faz parte e que, também, possuem suas tradições peculiares que
podem agregar ou mesmo soar de maneira paradoxal com a crença provinda da tradição do
grupo. Um exemplo mais específico dessa realidade é a diferença facilmente percebida entre
um jovem do século 21 e um jovem do século 19. Esses dois viverão de maneira diferente sua
fé religiosa e interpretarão a tradição coletiva dentro dessas perspectivas próprias, mesmo que
se considerem pertencentes a um mesmo movimento religioso.
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É necessário nos lembrar que existem limites para essa leitura individual, à guisa de
não se perder a identidade do grupo. Os indivíduos precisam concordar com certos termos para
que a unidade do grupo possa ser possível. Nessa relativa autonomia e dependência, devemos
acrescentar a própria noção de que as memórias do passado precisaram ser pensadas a partir
dos quadros sociais que antecedem os indivíduos. Se não existem estruturas institucionais ou
históricas atuais capazes de nos explicar todas as memórias individuais, também se faz verdade
que essas memórias estão longe de serem explicadas apenas por si mesmas, sem a interferência
de várias entidades coletivas. Essa é uma das melhores justificativas da importância da memória
coletiva; ela fornece as explicações que visam a unificação social, ao fornecer extratos
identitários para os indivíduos (SANTOS, 2003, p. 21).
E é na própria linguagem que temos a primeira forma de coletividade agindo sobre o
indivíduo. É fácil perceber que os alguns se identificam a partir de convenções sociais próprias,
tal como uma gíria pertencente a um grupo específico de jovens. E o ponto é justamente essa
relação na qual os indivíduos tenham sua autonomia, mas necessitam também de utilizar
imagens passadas aceitas por uma coletividade maior. Para continuar no mesmo exemplo,
apesar da gíria, o jovem está dentro da linguagem delimitada pelo grupo (o português).
Uma das mais conhecidas parábolas escritas por Halbwachs é a do “solitário de
Londres”, na qual ele narra a história de um visitante que anda sozinho em Londres pela
primeira vez, mas que traz consigo conselhos, histórias, recordações e conhecimentos
acumulados de outras pessoas ou grupos, assim, ao andar por Londres, mesmo que sozinho
fisicamente, ele não está só. E se ele identifica os monumentos, entende a lógica da cidade, sabe
como conversar com as pessoas que encontra, tem possibilidade de comprar algo que lhe chame
a atenção, ele o faz dentro dessa perspectiva de que como indivíduo ele está sempre
acompanhado pelo coletivo, criador de todas essas estruturas.
E se “indivíduos não recordam sozinhos, quer dizer, eles sempre precisam da memória
de outras pessoas para confirmar suas próprias recordações”, se faz importante o conceito de
resistência, usado muito pelo autor (SANTOS, 2003, p. 43; ver DOUGLAS, 1998; RIOS, 2013;
NORA, 1993). Devido a sua vertente socialista, para Halbwachs, qualquer exclusão que existir
na memória do indivíduo e/ou do grupo seria alienação. O extremo oposto é verdadeiro, quando
retomamos a memória e a preservamos, caminhamos em direção a emancipação social. Se
pensarmos na quantidade de opção existentes para a formação identitária de um indivíduo
dentro da modernidade recente, perceberemos o perigo das constantes fragmentações da
memória em diversos grupos e quadros coletivos, elas acabam por prejudicar a manutenção da
coesão social, que se dissolve tanto quanto forem os seus grupos. Portanto, é de extrema
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importância não apenas a manutenção da memória do grupo/indivíduo através de documentos
históricos, mas, também mapear as transmissões para as novas gerações, objetivando fortalecer
as fronteiras identitária do grupo e de seus participantes. Quanto mais forte a fronteira do grupo,
mais forte será o indivíduo dentro dele. Dadas essas explicações, cabe agora partir para o foco
da presente tese: a memória religiosa, sua transmissão e manutenção.

1.1.3 Conceitos sobre a memória religiosa
Se faz importante analisar a memória religiosa, entretanto, cabe salientar que Halbwachs
nunca clamou para si o título de estudioso da religião. E talvez por não se considerar um teórico
da religião, tenha sido esquecido pelos estudiosos de tal campo. Quando a religião entrava na
pauta, era sempre dentro da perspectiva maior da busca por entender o mecanismo da memória,
a qual está inserida a religião, mas não se resume a ela (na verdade, seria a religião que se
resumiria à memória). Aqui está uma boa diferença do pensamento do autor em comparação
com os seguidores da linha durkheimiana, para os quais a religião era vista como um dos fatores
primordiais para a construção da coesão social (RIVERA, 2010a).
Nessa linha, ao menos dois pontos podem ser elencados que também o diferenciam
perante os demais seguidores da linha durkheimiana: 1) a sua não ênfase quanto a importância
da diferenciação do sagrado e do profano como ponto articulador de sua sociologia; e, 2) o fato
de a religião não estar articulada à coesão social, pelo menos não no sentido durkheimiano, por
se importar mais com a crença do que com a forma do religioso. Para Halbwachs, a dinâmica
produzida pelo religioso é mais relevante. Talvez por isso é que suas argumentações sobre a
religião não tiveram a intenção de criar uma teoria religiosa. 7
Caminhando para conceitos mais pragmáticos, a diferença entre a memória religiosa e
os demais quadros sociais é que na primeira vive-se mais claramente um conflito entre um
subgrupo e o outro. Na família, para nos focarmos em apenas um dos possíveis quadros, temos
delimitações de papeis que incluem (i.e., um dos membros é pai o outro o filho, com ambos
pertencendo a mesma família) e que delimitam (i.e., eu sou pai apenas do meu filho, ou seja,
cada pessoa pertence a uma família específica, e ninguém será considerado menos pai ou menos
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Entretanto, em tempos recentes, sua obra ganha importância dentro do campo religioso. Um exemplo disso é
Hervieu-Léger (2009; 2000; 2008a; 2008b) que dedica boa parte de sua argumentação para discutir a religião a
partir da perspectiva da memória, seja no livro Sociologia e Religião (HERVIEU-LÉGER; WILLAIME, 2009),
ou em La religion pour mémoire [traduzido para o espanhol como La religión hilo de la memoria] (HERVIEULÉGER, 2009) e também em O peregrino e o convertido (HERVIEU-LÉRGER, 2008a). A autora volta ao tema
de maneira frequente, enfatizando na discussão a questão da problemática da fragmentação da transmissão
religiosa provocada pela modernidade recente. O que, para ela, é derivado da opção contemporânea por uma
religião da emoção no lugar da tradição/memória.
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filho devido a isso). Já na religião existe uma forma de combate maior. Isso se dá pelo fato de
que, para uma religião estar certa, a outra precisará estar errada. Existe uma busca pela
“verdade” a qual irá além de delimitar e incluir o crente em um determinado grupo (“os salvos”)
também servirá para excluir aqueles que não pertencem à verdade (“os infiéis”).
Além disso, uma verdade religiosa, para se fixar “na memória de um grupo” precisará
se apresentar “sob a forma concreta de um acontecimento, de uma figura pessoal ou de um
lugar” (HALBWACHS, 1971, p. 124; ver RIVERA, 2010a, p. 85). O autor coloca também que
devido a sua estabilidade, o local geográfico geralmente é o melhor para a consolidação da
memória autorizada de uma coletividade. Todavia, ele não deve ser encarado como motivador
principal nem como fator único. Como já citado, Halbwachs dedica um livro inteiro para
mostrar como ocorre a relação de apropriação do espaço sagrado da Terra Santa e sua
articulação com a memória do cristianismo ao decorrer dos tempos.
O interessante é notar a importância do local físico para a religião. Diferente do exemplo
da família, apresentado acima, o religioso precisará de uma permanência e uma aderência muito
maior para se consolidar e conseguir produzir os efeitos esperados. Aqui um exemplo se faz
necessário. Na família apenas a simples existência do papel basta para auxiliar em nossa
identidade, não importando ser um bom pai ou um bom filho (essa relação se dá devido a sua
não busca por uma verdade definitiva, nenhuma família precisa se preocupada em ser
verdadeira, ontologicamente dizendo, enquanto que, para isso, a família do vizinho precisará
estar errada. Se faz possível existir na sociedade duas famílias ou mais consideradas
verdadeiras, ou melhor dizendo, saudáveis – já que essa adjetivação faria mais sentido seguindo
essa mesma lógica). Na religião, é preciso mais do que um título para a existência de uma
continuidade, que dê a impressão de ser ela vinda de uma tradição anterior, possivelmente sem
começo e nem fim, pois se localizaria a religião junto com Deus na eternidade. E aqui está um
dos seus grandes diferenciais, ela demanda uma continuidade que justifique a motivação da
crença em um sistema e não em outro. A busca é pela verdade, e não se pode admitir que o
grupo um dia esteve errado sobre sua crença precisando modifica-la por causa disso. Diferente
da religião, se o meu núcleo familiar for ruim e me trouxer sofrimento, não precisarei colocar
em xeque toda a estrutura familiar em detrimento a isso (ou seja, se fui um péssimo filho,
continuarei a ser filho).
Após entender a importância de se buscar a verdade, é possível perceber o porquê do
local geográfico ter supremacia para justificar a continuidade religiosa: ele possui uma
materialidade mais visível e de difícil modificação, o que transfere tais características à verdade
agregada a ele. Através dele é possível ver, tocar, sentir e, dessa maneira, questionar seu valor
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como fato social. Uma religião que esteja ligada a um evento ou mesmo a uma pessoa, tem uma
fragilidade maior, principalmente a partir da segunda e terceira geração de crentes. Pessoas e
eventos, apesar de únicos e de não se repetirem (aspectos igualmente importantes para a
formação da memória religiosa ou mesmo familiar), são efêmeros.
Como nos lembra Rivera (2010a, p. 86; 2010b) “o espaço efêmero não teria qualquer
sentido, e a transformação repentina do lugar comum implica novos desafios para a memória
do grupo”. O que podemos inferir é que quanto mais perene a base na qual a religião está
assentada, maior será sua capacidade de enunciar-se portadora de uma história que a conduza
como a opção verdadeira a se acreditar. A religião precisa dessa perenidade para sua
continuação, mas também se utiliza de uma ruptura para sua fundação.
Aqui se faz importante dois aspectos, no primeiro temos a importância da religião como
contracultural, mas no outro extremo, temos o segundo aspecto que pode soar paradoxal, a
religião precisa manter-se como uma entidade imutável. Essa relação é bem trabalhada por
Halbwachs (1971, p. 189, tradução livre; ver RIVERA, 2010a; HERVIEU-LÉRGER;
WILLAIME, 2009) quando ele afirma que “se o cristianismo jamais tivesse se apresentado
como a continuação, em certo sentido, da religião judaica, podemos nos perguntar se ele teria
poderia se constituir como religião”. Por um lado, para o cristianismo existir como religião,
dentro da realidade sócio-histórica de seu nascimento, era preciso se posicionar como diferente
do judaísmo (religião até então considerada como verdadeira). Mas, para essa dinâmica ser
completa, é preciso existir traços de continuidade dentro do discurso religioso, assim, o
cristianismo apregoa ser a concretização do judaísmo, no Messias esperado. Como podemos
ver, continuidade e rupturas trabalham lado a lado. Uma justificando a outra dentro da dinâmica
religiosa. O cristianismo seria filho direto da memória do judaísmo (HERVIEU-LÉGER, 2009).
É claro que, por maior que venha a ser a influência do espaço geográfico, ele só será
plenamente entendido quando pensado dentro da lógica do espaço social, que nada mais é do
que a (re)articulação feita pelos crentes do presente a partir dos dados fornecidos, todos
provindos do passado e repensados segundo as necessidades atuais. Halbwachs (1971)
argumenta que espaços geográficos antes dedicados a religião judaica, agora são (re)articulados
para explicarem acontecimentos a serem rememorados pelo cristianismo. Como lembra o autor,
com o passar do tempo esses espaços mudam segundo as necessidades de cada época e de cada
denominação que se considera fiel transmissora da verdade cristã. Se a ênfase em determinado
período ou grupo religioso cristão está na morte de Cristo na cruz, o espaço mais lembrado será
àquele que se julga ter ocorrido a crucificação. Já, em outro período, no qual se foque a
ressureição, o espaço mais lembrado será àquele no qual acredita-se ter sido o túmulo-vazio.
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Com exemplos históricos que demonstram as ênfases e modificações nos espaços sagrados ao
decorrer dos séculos, o autor constrói o pensamento da importância do local para a memória.
Essa manutenção da memória autorizada de um grupo não está isenta de modificações
em suas ênfases, estruturas e conceitos. Muito pelo contrário, tanto Halbwachs (2004; ver 1994;
1991) como Hervieu-Léger (2005; ver HERVIEU-LÉGER; WILLAIME, 2009) argumentam
existir rupturas importantes nos padrões outrora usados. Justamente, é a ilusão de uma
permanência, mesmo quando vivemos uma ruptura, o maior trunfo da religião. O cristianismo
rompe com o judaísmo em um combate pela veracidade de sua pregação (apenas uma dessas
religiões pode ser verdadeira; Ou Jesus é o messias ou ele não o é. Judaísmo ou cristianismo
devem ser escolhidos a partir dessa discussão eliminatória). Mas, mesmo o cristianismo
rompendo, existe a necessidade de que sua pregação pareça uma continuidade do judaísmo,
protegendo o novo grupo e o crente de uma ruptura completa ao contexto já aceito e vivido.
Aqui voltamos a discussão feita anteriormente quanto a importância de, na religião,
existir a necessidade de uma perenidade. Isso se dá devido a precisão do grupo religioso em
não entrar em conflitos quanto a verdade pregada, pois uma ruptura completa causaria
desconfiança por partes dos crentes. Na Palestina do primeiro século, uma religião que pregasse
que “um messias não seria necessário” teria mais problemas em ser aceita do que aquela que
indicasse quem seria o messias. O cristianismo valida o judaísmo ao dizer que Cristo é o
Messias, pois para se sustentar como religião é preciso se partir dessa promessa judaica.
Enfatiza-se de maneira preponderante a continuidade apesar existir uma ruptura dentro dessas
duas teologias. Através dessa compreensão mais ampla, é possível entender a preocupação de
Rivera (2010a; 2011) sobre o local geográfico mantido pelo Protestantismo. Ao lembrarmos
que em tal grupo não se tem a ênfase em peregrinações, em relíquias ou mesmo em recordações
geográficas, faz sentido a pergunta do autor sobre qual seria o espaço geográfico usado pelo
protestantismo para se manter como memória. Para Rivera (2010a, p. 87-88),
No protestantismo, que pelos seus princípios sempre se recusou a aceitar
qualquer tipo de representação ou imagem, é de supor que conseguiu manter
a ilusão da permanência por outros caminhos; por exemplo, a fidelidade ao
texto sagrado, considerado eterno e imutável. O protestantismo se remeteu às
suas origens por meio da Bíblia e sem o auxílio das representações
[geográficas, portanto, consideradas mais perenes]. […]. Talvez seja uma das
razões pelas quais o protestantismo fragmentou-se rapidamente.

E porque essa fragmentação ocorreria? Na falta de uma base geográfica para ancorar
sua crença, parece existir duas opções para tais grupos religiosos (aqui se inclui não apenas os
grupos dos Protestantes, mas também os Pentecostais e Neopentecostais); 1) tais religiões se
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utilizam de algum outro meio para construir sua base de continuidade ou 2) elas não precisam
de tais construções para manter suas memórias. Como consideramos a lógica de Halbwachs,
não achamos viável a segunda opção, pois nenhuma identidade de grupo ou individual pode ser
construída fora do espaço social. Restando apenas a primeira opção, se não em locais
geográficos, esses grupos religiosos usam outros meios, tal como o texto bíblico e religioso,
apresentado na argumentação de Rivera (2010a; ver 2010; 2007).
O problema de se basear em um texto, por mais imutável que ela possa parecer (e a
Bíblia tem pelo menos três mil anos de história para servir de fundamentação a essa ideia), é
que as formas e técnicas de intepretação são bem mais fluídas do que às de um local geográfico
(e são muitas as correntes e escolas de intepretação) (REID, 2013). Constrói-se em bases
efêmeras aquilo que se esperava consistente e fonte de continuidade. Essa é a preocupação
levantada por Rivera (2010a; 2005a) ao afirmar que o protestantismo se fragmentou.
E porque isso seria uma preocupação? Se Arendt (2012) estiver correta em suas
colocações, e acreditamos estar, o maior perigo que pode sobrevir para aqueles que vivem
nesses tempos de modernidade recente é o esquecimento e a perda de grande parte da tradição,
processo, como argumentamos até aqui, intimamente ligado a maneira como determinado
grupo, religioso ou não, transmite suas crenças e memórias. Com essa ideia em mente,
precisamos falar sobre esses aspectos, para tanto, é necessário discutir como as memórias
auxiliam na construção da identidade.

1.1.4 Memória, identidade e esquecimento
A enorme aceleração da vida moderna, principalmente com a introdução dos modernos
meios de comunicação de massa, coloca “as questões do tempo, da memória e do esquecimento
no centro de qualquer esforço de inteligibilidade do contemporâneo” (HERVIEU-LÉGER;
WILLAIME, 2009, p. 216). Abordaremos os meios de comunicação mais adiante, já quanto a
relação de esquecimento, ela se mostra mais preocupante quando se considera que a memória
funciona como importante instrumento de pertença. Recordar e viver devido a memória coletiva
autorizada serve como forma primordial de identificação para os indivíduos e grupos.
Podemos exemplificar essa relação através de times de futebol do estado de São Paulo.
O indivíduo que decide ser torcedor do time de futebol do Corinthians, vive parte de sua vida
devido a regras estabelecidas e relembradas por outros corintianos, o que molda seu presente e
futuro, a partir de sua leitura do passado tradicionalmente definido pelo grupo. O uso de roupas
pretas e brancas no estádio, em dia de jogo, ao invés de tons verdes (do rival Palmeiras), o
ajudará não apenas a ser aceito dentro do grupo como a não ser identificado como o outro, ou
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seja, o palmeirense, que serviria como parte das fronteiras disponíveis que determinarão os atos
e limites daqueles que não fazem parte do grupo. Se essa relação é forte no esporte, acreditamos,
que ela seja maior ainda dentro de um grupo religioso que busca “a verdade”.
O alerta é que a grande preocupação alienante da vida não é apenas a perda da memória,
mas basear identidades em quadros sociais com alta fluidez, ocorridos devido a processos
sociais voláteis e efêmeros. Se a memória é condição para a obtenção da identidade dos grupos,
é de se considerar que, como vimos, ela também o seja para os indivíduos que precisam dos
grupos para se lembrarem. É interessante o caminho optado por Halbawchs quanto à exclusão
da memória coletiva como uma das formas de alienação do sujeito-indivíduo. O autor se
dedicou a tal relação desde sua tese, quando mostrou como isso ocorre com um grupo de
operários. Para tanto, ele conclama que, por mais que a memória venha a ser um fruto social,
ela é fator predominante para a identidade e condição humana, sem a qual não conseguimos
viver em comunidade. Dando tal importância a esse processo, é fácil entender qual a
preocupação do autor com a perda da identidade por um determinado grupo, pois isso equivale
a perda de identidade do próprio sujeito (CANDAU, 2011; BURKE, 2000; BOSI, 1987).
Quando há relação de esquecimento, seja a razão que for, o grupo se enfraquece e acaba tomado
por memórias que não lhe pertence, as quais passam a alienar o grupo, levando-os para longe
de sua origem (RIVERA, 2010a; 2010b).
Para o conceito de esquecimento, pode-se elencar duas possibilidades: 1) o esquecer
útil; e, 2) o esquecer alienador (HALBWACHS, 1971). No primeiro, temos um mecanismo de
defesa utilizado para lembrar apenas daquilo que a memória oficial instituída do grupo precisa
para gerar a sua identidade. O que for esquecido se dá em consequência a uma busca por
harmonia com o que precisa ser lembrado. Os grupos participam de um jogo constante entre
lembrança e esquecimento, o qual se faz importante dentro da dinâmica necessária para cada
período ou sociedade, sendo a memória um instrumento flexível. Ênfases do passado precisam
ser esquecidas para que novas ênfases possam ocupar o seu lugar, não se considerando aqui
uma ruptura de pensamentos, como já argumentamos. O que temos, na verdade, é a continuação
da memória a partir dos pontos a serem lembrados e de suas novas articulações sociais. Sendo
assim, esse tipo de esquecimento se faz importante, pois capacita o grupo a sempre se atualizar.
Nas palavras de Halbwachs (2004, p. 185-186, tradução livre; ver 1994; 2009a;
RIVERA, 2010a; 2010b), no livro Los marcos sociales de la memoria [Os quadros sociais da
memória], temos um exemplo da importância do processo de continuidade da memória
instituída para a sociedade. Lá o autor aplica tal relação à religião e a memória, indicando que,
ao mesmo tempo em que a sociedade projeta no passado as necessidades do presente, esse
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procedimento se repete dentro da religião, a qual também deve persuadir “seus membros que
eles já traziam consigo, ao menos em parte, essas crenças, e até que eles simplesmente
encontram de novo aquelas das quais há algum tempo haviam se afastado”.
Esquecimento e lembrança trabalhariam em conjunto visando a preservação do
sentimento de continuidade do discurso social e religioso. Contudo, nesse último temos uma
necessidade maior de fornecer a ideia de ser ele um discurso totalizante, embasado em uma
eternidade e imutabilidade, se repetindo constantemente através dos séculos. Quando a
sociedade evolui ela o faz como um pendulo, no qual há “um retorno sobre o passado: é um
conjunto de lembranças, de tradições e de ideias familiares nos quais ela enquadra os elementos
novos que ela impele para o primeiro plano”. Esse pêndulo do novo e do antigo ajuda a dar
sensação de que as novas crenças não são o novo completo, mas uma retomada de algo já vivido
(HALBWACHS, 2004, p. 186; ver 1971; HERVIEU-LÉGER, 2000; 2009; 2008a).
Já na segunda possibilidade, presenciamos um esquecimento que enfraquece o grupo,
tornando-o mais vulnerável e ameaçando as fronteiras que se constituem como importantes
delimitadoras não apenas da identidade presente do grupo, mas de sua perspectiva como grupo
futuro. O que teria poder altamente alienante sobre o grupo e também sobre seus indivíduos.
Nesse caso, existe a ruptura entre passado e presente, tornando a memória anterior do grupo
frágil ou mesmo mentirosa. É como se a religião perdesse a sensação de imutabilidade e de
eternidade de suas crenças, o que a tornaria fraca como agente totalizante e exclusivista. Isso
causaria um enfraquecimento dentro da relação com as demais concorrentes à verdadeira
religião. Para Halbwachs (2004, p. 186; ver SANTOS, 2003) o esquecimento saudável só pode
ocorrer se a nova memória não “atacar de frente todo o passado, se ela ao menos conservar suas
formas”. Quando isso não acontece, temos o que chamamos de bases efêmeras da memória
(HERVIEU-LÉGER; WILLAIME, 2009). Mas quais seriam as razões para a existência da
realidade encontrada nesse segundo grupo? Como fruto da modernidade, existe uma
rearticulação que modifica profundamente a maneira como encaramos o tempo e o espaço,
ambos importantes aspectos constituintes e mantenedores da religião (NORA, 1993).
1.2 MODERNIDADE RECENTE E A TRANSMISSÃO DA MEMÓRIA RELIGIOSA
Para discutirmos melhor esse assunto, é preciso primeiro nos debruçar de maneira mais
profunda na busca pelo desenvolvimento e transformações que possibilitaram a instauração do
sentimento moderno, o qual conduziu a sociedade ao estágio atual, o que chamaremos de
modernidade recente. Para tanto, primeiramente traçaremos um panorama do período vivido
pela sociedade ocidental antes da modernidade. Pretende-se entender o suposto paradoxo da
modernidade religiosa, entre o fim e o começo de diversos momentos religiosos.
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Essa relação nos auxiliará a entender a transmissão religiosa, processo que garantiria a
reprodução das memórias (HERVIEU-LÉGER, 1997, ver 2008a; LUCKMANN, 1973). Após
isso, será possível aplicarmos essa discussão à hipótese da suposta importância que os meios
de comunicação teriam como parte desses instrumentos fragmentadores. Para se pensar a
modernidade antes dela acontecer é preciso analisar o espírito vivido, mais do que os fatos
históricos em si. Os fatos são sempre vistos devido ao espírito interpretativo de cada época. Na
pré-modernidade, parece coerente afirmar que houve uma ruptura de paradigmas no momento
em que o conceito de passado, presente e futuro passaram por transformações em seus marcos
regulatórios. Podemos discutir a relação entre nossa percepção de mundo a partir da
temporalidade que rege nossa visão. Ao se acreditar em uma visão cíclica da história, na qual
os acontecimentos vão e voltam como um grande eixo articulador, nossas produções sociais e
culturais seriam delimitadas dentro dessa lógica. Não existindo no feudalismo, devido a esse
tipo de pensamento, uma forma usual de ascensão socioeconômica.
Nos referimos aqui a um período que vai, pelo menos, do século 9 ao 15. Nessa época,
a sociedade feudal era hierarquizada e estamental, ou seja, sem mudança social. Nela cada
indivíduo tinha um seu papel muito bem definido, logo, um nobre nascia com sua nobreza
garantida e o filho de vassalo poderia ter a certeza de que essa visão cíclica o conduziria a uma
continuidade infinda, na qual seus filhos e netos teriam o mesmo destino que o seu: continuarem
vassalos (HOBSBAWM, 2004; HILTON, 2004; LE GOFF, 2014). Temos a vida organizada
pelos ciclos da natureza, no qual a cultura seguia a lógica natural, sendo ela real tanto quanto
as cachoeiras, as matas, o inverno etc. (BROCKELMAN, 1999; ver WEBER, 2002).
Em outras palavras, o tempo e a cultura passam a ser associados aos ciclos naturais,
servindo como articulador das relações humanas. Se no passado nevou e sabemos que voltará
a nevar, e isso é o que consideramos verdade, será também tão crível quanto pensar que se você
nasceu escravo, as coisas deveriam continuar a ser dessa maneira. A cultura e a natureza passam
a ser vistas como indissociáveis. As transformações são bem esparsas e quase inexistentes,
tendo nas tradições do passado como na religião (vistas como a mesma coisa) os pontos fixos
que darão coesão as instrumentalidades sociais, baseadas na natureza. Essa era uma lógica
encantada de se explicar a vida e o universo.
Ao se colocar em explicações não racionais os porquês de todas as coisas e não se
questionar as relações, temos uma visão mágica de mundo. O ser humano, dentro desse
processo, nada poderia fazer a não ser aceitar seu destino, que dependia do meio ao qual ele
vivia. Ali ele aprenderá que questionar sua existência social era tão inútil como discutir se as
árvores existiam (o conhecimento prático era o único confiável). O rompimento com esse
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pensamento foi demorado, levando-se vários séculos de idas e vindas. Em alguns momentos se
avançava (como na época dos filósofos gregos) em outros estagnava-se (tal como na idade
média) ou mesmo se regredia (principalmente em grupos fundamentalistas ou na inquisição).
Segundo a lógica defendida por Max Weber (1967, p. 185; ver PIERUCCI, 2005;
RIVERA, 2002), desde a época dos profetas do Antigo Testamento, a mais de três mil anos,
existe uma constante ruptura com a lógica de se explicar magicamente a vida. Ato que o autor
chamou de desencantamento do mundo, ou seja, a perda progressiva da religião como
explicação única dos acontecimentos. Em suas palavras, ele retrata esse evento como o
grande processo histórico-religioso de desencantamento do mundo, que
começara com os profetas do antigo judaísmo e, em associação com o
pensamento científico helenístico, repudiou todos os meios mágicos de busca
da salvação como superstição e sacrilégio.

Se pensarmos a Torah a partir da análise acima, entenderemos como a teologia ali
alocada pode ter sido transformadora para a mentalidade da época. Em Gênesis 1 e 2
percebemos o relato da criação do mundo e do ser humano indo na direção oposta a várias
religiões do antigo oriente médio (TURNER, 2009; ver SKINNER, 1910; KRAUSS;
KUCHLER, 2007). Se antes a vida era totalmente encantada, estando a divindade em todos os
lugares, sendo até mesmo confundida com a própria natureza, em Gênesis temos a inversão
dessa realidade, pois Deus é o criador da natureza, ou seja, Ele é um ser a parte do mundo
natural (NONGBRI, 2013). O próprio Weber (1967, p. 186) argumenta a esse respeito em uma
nota de rodapé em A ética protestante e o espírito do capitalismo, quando diz:
Sobre esse processo, vejam-se os ensaios sobre Ética econômica das religiões
mundiais. Ali demostramos que a posição peculiar da antiga ética israelita [...]
e seu desenvolvimento desde a época dos profetas baseiam-se neste fato
objetivo fundamental: a rejeição da magia sacramental como via de salvação.

Ou seja, para o autor desencantamento do mundo não é uma profecia a ser realizada no
futuro, mas um fato consumado e verificável da história humana. Sendo a melhor definição
para esse termo o pensamento acerca da “rejeição da magia”, em outras palavras, passa-se a
explicar o mundo a partir dele próprio, sem o pensar como uma “via de salvação”. Para ele,
a intelectualização e a racionalização crescente não equivalem, portanto, a um
conhecimento geral crescente acerca das condições em que vivemos.
Significam, antes, que sabemos ou acreditamos que, a qualquer instante,
poderíamos, bastando que o quiséssemos, provar que não existe, em princípio,
nenhum poder misterioso e imprevisível que interfira com o curso de nossa
vida; em uma palavra, que podemos dominar tudo, por meio da previsão.
Equivale isso a despojar de magia o mundo (WEBER, 2011, p. 30).
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Essa realidade abre caminho para pensar a natureza como objeto a ser pesquisado,
entendido e modificado. Tirar a sacralidade da natureza, em um processo de desencantamento
do mundo, a longo prazo, permitiu o desenvolvimento das ciências naturais, na busca racional
por entender o que se ocorre no mundo natural (CANALE, 2016; PEARCEY, 2005). E esse
processo de quebra de paradigmas teve seu ápice na modernidade, a qual abordaremos mais
detidamente adiante (KUHN, 2009; ver POPPER, 2014).
Se em um primeiro momento tudo é sagrado, no segundo passo temos um mundo
natural, criado por uma divindade, o que o torna pesquisável, mas ainda continua a ser o locus
de uma divindade criadora. Já no estágio avançado, o que era divino se torna inteiramente
humano. Esse processo ocorrerá através da “separação de um sujeito descido do céu à terra,
humanizado, do mundo dos objetos, manipulados pelas técnicas” (TOURAINE, 2002, p. 12).
Ou seja, a técnica da ciência e sua capacidade de manipulação do mundo natural são importantes
na modificação de paradigmas, o que continua a ocorrer hoje com os meios midiáticos.
Dentro dessa discussão sobre a quebra de paradigmas entre a era pré-moderna e a
moderna, podemos utilizar ainda outro exemplo. Devido a uma nova visão, desenvolvida
gradualmente e tendo seu ápice em Santo Agostinho, temos um aspecto importante de
modificação paradigmática que ilustra bem o ponto aqui defendido. Segundo esse autor, ao
partirmos de dois pressupostos: 1) apenas Deus é eterno; 2) todas as coisas criadas sofrem
mudanças; passaremos a entender o tempo como uma criação divina (AGOSTINHO, 1997; ver
GILSON, 2006; STREFLING, 2007), existindo junto ao mundo natural. Poderemos chegar à
conclusão de que seria correto pensar o conceito de tempo também relacionado à mudança.
Para o autor, o tempo seria a distensão da alma, pois nela conseguiríamos voltar ao passado,
intencionar o presente e projetar o futuro. Tal pensamento liga de maneira preponderante alma
e memória, sendo a segunda a responsável pela representação do passado no presente, ou seja,
através de nosso interior conseguimos compreender eventos passados.
Aqui vemos a abertura para uma visão cada vez mais histórica da realidade humana,
como algo construído socialmente e não simplesmente dado. Algo que defendemos através da
leitura de Halbawchs. É óbvio que, em Santo Agostinho, ainda temos discussões que fogem a
concepção halbawiana (até mesmo por questões do foco desses autores). Tais como, a
importância da eternidade, a qual pertenceria apenas a Deus, sendo locus do conhecimento.
Mas mesmo assim é possível ver nesse autor uma virada para uma visão linear construída de
realidade, diferente da antiga crença cíclica fornecida pela natureza.
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Até aqui, mesmo em um processo de separação e desmistificação do mundo natural,
ainda é através da religião que a sociedade obtinha a maior parte das narrativas articuladoras de
mundo. E será o rompimento desse paradigma o trunfo do pensamento moderno. O qual traz
consigo a aceitação cada vez mais frequente do antropocentrismo. Como nos lembra Rivera
(2010a, p. 194), a modernidade “relegou as crenças religiosas à vida privada”. Apenas nela
podemos afirmar que, decorridos vários séculos e mudanças, foi possível emancipar quase que
por completo o ser humano, o qual agora pode contar com a razão em detrimento ao poder
religioso (BAPTISTA, 2003). Rivera (2010a, p. 188) apregoa que as sociedades tradicionais
tinham a religião como ponto unificador, mas o diferencial da era moderna “está na liberdade
de decidir e agir sem a submissão às formas tradicionais de autoridade, baseadas numa
compreensão sagrada do mundo”. Com isso, a “modernidade nasce sob o signo da liberdade”
(DANTAS, 2004, p. 178), não sendo mais a tradição a orientadora dos atos dos indivíduos, mas
ele mesmo vira o centro articulador do seu próprio mundo.
O pensamento medieval cíclico e imutável é deixado de lado ao se consumar essa
mudança epistemológica do teocentrismo para o antropocentrismo. São vários os motivadores
dessa transformação, tal como própria Reforma Protestante, que ao consolidar a perspectiva de
uma salvação individualista, através de doutrinas como o sacerdócio de todos os crentes, ajuda
na emancipação humana (ZILLES, 2008). Dentro disso, se consolida uma das principais formas
de construção identitária do sujeito moderno: o individualismo (LIBANIO, 2002; GOMES,
2000). Um dos motivos para a importância da Reforma nesse processo é a grande ênfase dado
ao estudo do texto bíblico. Nesse aspecto, a igreja se vê forçada a investir em uma educação
racionalizante para toda a população, na qual o ensino da leitura era o principal articulador do
currículo. O que adiantaria o foco no texto bíblico para crentes analfabetos? A alfabetização,
pensada como um instrumento técnico derivado da escrita, abre caminhos dentro da revolução
dos paradigmas.
Dada essa introdução, passaremos para uma análise mais específica sobre as bases da
construção e consolidação da modernidade para, então, entender os seus efeitos na religião e na
memória tanto do grupo como do indivíduo.

1.2.1 As bases do conceito de modernidade
Já nos faz possível afirmar uma mudança primordial de paradigmas iniciada na
modernidade, sentida de maneira muito forte na religião. Quando o ser humano passa a ser a
medida de todas as coisas, como profetizara Protágoras, temos o auge de um processo de
mudanças na formação do religioso. Isso ocorre de maneira dialógica, pois, em muitos casos, é
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a prática religiosa que abre muitos dos caminhos para essas transformações. Se essas
modificações não são totalmente inéditas, sendo encontradas em outros períodos, o fato é que
na modernidade elas são elevadas à máxima potência.
Para entendermos os fatores que permitiram a consolidação dos paradigmas modernos
e as transformações sociais, políticas e religiosas ocorridas na transição com a idade média, a
resposta pode estar em alocar mudanças conceituais e culturais a também partir da introdução
de alguns instrumentos técnicos (POSTMAN, 1994; ver KUHN, 2009). Neles teríamos parte
da justificativa para as grandes revoluções e mudanças de paradigmas ao decorrer da história.
Se o pensamento cíclico deu lugar ao linear, essa relação ocorre devido as relações culturais,
mas também em relação as mudanças de meio técnico. A passagem do centro articulador de
uma natureza mágica para uma sociedade racional pode ser vista dentro de um processo
dialógico no qual caminhos culturais, filosóficos e técnicos permitem que o ser humano passe
a ser dono de sua própria racionalidade.
Essa realidade se dá, filosoficamente, em partes devido ao imperativo categórico
kantiano, que libera a humanidade da necessidade de um ser transcendental que sirva como
explicações adicionais para a existência do mundo físico e/ou moral (embora Kant não fosse
contra a existência desse ser) (DANTAS, 2004; PASCAL, 1983). Mas, por outro lado, também
temos no próprio meio de produção uma forma importante de nova articulação. Na idade média
um dos maiores demonstrativos de poder e status estava alocado ao pertencimento da terra por
parte do senhor feudal, e essa passaria de pai para filho, assim vemos a estrutura cultural sendo
construída a partir de um objeto físico (a terra) (LE GOFF, 2014; BALANDIER, 1997;
HILTON, 2004; HOBSBAWM, 2004; HUBERMAN, 1986).
Quando ocorre mudanças da passagem de um modelo de hereditariedade para uma nova
percepção da posse do capital, nota-se também uma mudança cultural na sociedade. Mas quais
dessas mudanças vieram primeiro? A mudança cultural que permite a própria existência do
capitalismo, através do desejo de se consumir, ou seria a existência dos meios de produção, que
apenas após existirem permitiriam a criação de um desejo consumidor? (MCCRACKEN, 2003;
MCKENDRICK, 1982; CAMPBELL, 1989).
Não será tanto uma das respostas a parte equivocada da história, mas, sim, as perguntas.
Ao delimitarmos em termos tão dicotômicos, acabamos por abrir mão da história com uma
perspectiva híbrida (CANCLINI, 2006). Em resumo, nos importa ver a mudança ocorrida e
colocar o discurso a ser aqui analisado dentro de uma perspectiva de tipo ideal, mas sem
permitir que o reduzamos a isso. Para tanto, o tipo não deve ser colocado na própria formulação
da pergunta a qual ele tenta responder. No nosso caso, é preciso considerá-lo como mais
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complexo do que se resumindo ao aspecto cultural, simbólico ou técnico, buscamos um híbrido
derivado das mudanças dessas realidades.
Podemos pensar que as modificações sociais aqui analisadas ocorreram por causas
variadas, tais como os novos paradigmas teológicos, adquiridas com a racionalidade
protestante, mas também devido a mudanças nos processos econômicos, através da substituição
da terra para a moeda como ponto articulador do poderio econômico. Tudo derivado da abertura
mais positivista nas filosofias, na qual o ser humano conseguiria, pelo processo científico,
chegar a essência da verdade, conduzindo a sociedade em um processo racionalizador.
Com a abrangência desses processos, acreditamos ser possível caminhar para uma
discussão mais híbrida acerca da secularização e do desencantamento de mundo, tópicos
intimamente ligados à modernização da sociedade. Esses conceitos podem ser levados aos
extremos. De um lado, a religião estaria em plena queda livre rumo ao desaparecimento total.
Já do outro, a atual proliferação de novos movimentos religiosos seria, na verdade, uma
vingança de Deus, obtendo-se um ressurgimento do sentimento religioso na sociedade
secularizada (a mesma que teria acusado o fim da religião tempos atrás). Para entender a
secularização a partir desse viés híbrido, é preciso buscar as motivações sociológicas para cada
um desses extremos no pensamento sobre o religioso.
Desde o surgimento da sociologia como ciência se percebe um grande interesse da área
pelos assuntos religiosos. Como nos lembra Willaime (2012, p. 143), “a sociologia, com sua
proposta de análise da sociedade e de sua evolução do modo mais sistemático e objetivo
possível, nasceu da mudança social que conduziu ao advento da sociedade moderna”. Como
período histórico, é após o movimento renascentista que se pode ver os efeitos da modernidade
de maneira mais estruturada, ou seja, apenas depois do século 18 (GIDDENS, 1991; 1994; ver
ABBAGNANO, 2007). Já como conceito, é possível afirmar que tal movimento se intensifica
de fato na ampla aceitação do método científico cartesiano, o que ocorre de maneira inseparável
do desenvolvimento industrial causado pelas revoluções desse período. Essa relação se dá tanto
pragmática como comercialmente, a ciência se volta aos interesses do capital, produzindo mais
riquezas e, em um processo de retribuição, o capital possibilita novos investimentos em
pesquisas. Gerando-se uma riqueza nunca vista antes na história humana. A técnica provinda
pelo desenvolvimento científico é vista como parte da emancipação do ser humano, que teria o
poder de mandar não apenas em sua vida como também no universo à sua volta, se sentindo
senhor do mundo (BAUDELAIRE, 1996; ver BALANDIER, 1997; BERGSON, 1979).
O interesse na teoria sociológica não se dá ao acaso, mas através de buscas próprias de
cada período que encontram eco no fazer sociológico. Uma dessas é, como apontamos, a
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preocupação com o fim da religião (BERGER, 2009; ver 2001; SOUZA, 2011). O caminho
trilhado era o de se distanciar da idade média o máximo possível, a qual sem dúvida fora talhada
através da religião (RUSSEL, 1999). Se nela a humanidade obteve avanços na área da filosofia
e teologia, se considerava que pouco foi modificado quanto a invenções técnicas que
modificassem a vida humana. Na visão de muitos sociólogos, a religião não apenas seria
suplantada, mas cederia seu lugar, restando apenas a pergunta sobre os ombros de quem recairia
o antigo papel de dar significado à vida humana (SILVA, 2008). E a resposta, em muitos casos,
parecia caminhar no sentido de se colocar a ciência e a razão instrumental assumindo tal lugar.
“Essa implicação da sociologia no processo de modernização da sociedade teve como
consequência o fato da modernidade”, portadora de uma crença quase religiosa no poder da
razão “ter tido certa propensão a ser pensada, pelos sociólogos, como um processo oposto ao
religioso” (WILLAIME, 2012, p. 143).
Ao se pensar o religioso como algo a ser superado, dentro de uma linha evolutiva na
qual a sociedade cada vez mais iria crescendo em busca de emancipação dos velhos mitos e em
seu lugar colocava razão e conhecimento, foram inúmeros os sociólogos que propuseram um
caminho para a suplementação completa do fazer religioso. “Henri de Saint-Simon, Comte e
Durkheim conceberam, todos, em proporções diferentes, uma religião laica da humanidade
destinada a substituir as religiões tradicionais” (WILLAIME, 2012, p. 145).
Dentro do paradigma daqueles que defendiam o fim da religião, o ideário do pensamento
linear foi levado aos extremos, assim, as ciências e não os mitos seriam os reais definidores da
realidade. Dado, segundo eles, a primeira ser sempre linear em sua forma de racionalizar e
explicar o mundo e a segunda cíclica por natureza. Por se ver livre e ser capaz de conhecer a
verdade a partir da razão, o ser humano passou a produzir sua própria realidade, ou seja,
começou a se ver senhor da história. Não era mais preciso buscar na natureza a explicação de
mundo, bastando olhar para dentro de si mesmo.
A religião primitiva deixa de ser a principal articuladora do mundo, pois ela sempre se
apegaria em explicar aquilo que não entendemos e achamos maior do que nós, tal como os
mistérios naturais ocorridos sem nossa intervenção. O fogo, uma grande tempestade, a fúria do
mar e da natureza, os ciclos das estações, nada disso estava sob nosso domínio, nos lembrando
o quão vulneráveis e dependentes de forças externas nós somos. Com a criação de instrumentos
técnicos que nos ajudaram a controlar e entender esses fenômenos, nos vemos livres para nos
pensar como senhores da natureza. Uma mudança de paradigma grandiosa e de extrema
importância para a consolidação do pensamento cartesiano linear.
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O pensamento da emancipação humana através da técnica é forte na modernidade,
servindo de articulador para novos pensamentos sociais. As mudanças não estão apenas em
questões filosóficas, mas também na criação de instrumentos que serviram de base para a
articulação das mudanças filosóficas e religiosas.
Teóricos atuais alertam que o sentimento religioso, do qual a modernidade parecia se
distanciar, ainda se faz presente dentro dessa relação com a técnica científica (POSTMAN,
1994; HABERMAS, 1980). Para esse outro lado, a religião não teve um fim como apregoavam
os primeiros teóricos da sociologia. Talvez, dizem eles, o que ocorreu é uma troca do
sentimento religioso, que se desprende das tradicionais religiões e passa a ser articulado com
tantas outras formas modernas de pensamento. Dentro dessa linha, não é difícil perceber que o
conceito agostiniano “de uma história-linear, que resultaria no juízo final e na realização do
bem divino” foi transportado para a modernidade, mesmo que isso tenha ocorrido com algumas
modificações epidérmicas importantes (DANTAS, 2004, p. 178).
Dentro do pensamento linear-evolucionista, gerado pela racionalidade moderna, a ideia
de um juízo final deixa de ser interpretada como sinal dos fins dos tempos, tal como percebido
na pregação judaico-cristã da vinda do Messias. Ela ganha nova articulação: o juízo final
começa a ser entendido como a emancipação do ser humano perante a natureza. Não temos o
fim da religião, mas uma mudança de ancoragem do sentimento religioso. O futuro passa a ser
visto não mais como um mal desconhecido, mas como a gloriosa coroação da humanidade sobre
toda a natureza. A “questão do outro mundo perde sua importância diante de uma crescente
preocupação com o futuro de cada um no mundo como ele é” (HERVIEU-LÉGER, 2008a, p.
44). É a questão do outro mundo e não necessariamente a noção escatológica sobre o destino
da humanidade que perde importância.
Podemos argumentar essa transição de pensamento “religioso” a partir do pensamento
de alguns teóricos. Na teoria kantiniana “havia uma providência e em Hegel um sujeito
absoluto”, já para Marx, “a história é obra essencialmente humana”, o que retira da natureza
qualquer explicação ou significado, já que para o autor não existiria “nada para além dos seres
humanos, para além da história” (DANTAS, 2004, p. 178). Abre-se um processo não apenas de
secularização da sociedade, que, em um primeiro momento, foi entendida como a perda da
predominância da explicação religiosa de mundo, mas essa definição será ampliada ao se
colocar o pensamento de que a chave para a resolução dos problemas humanos estaria no
materialismo histórico e dialógico, produzido no correto uso da racionalização. Ou seja, ainda
existe um destino final, uma escatologia.
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A busca pelo sentido da vida através do pensamento materialista-dialógico separa a
história em modos de produção. Em Marx ela possui uma lógica linear e permite a previsão de
um futuro a ser alcançado. “A história tem um sentido e caminha para um fim”, e será esse fim
(entendido como alvo e também como finalidade) o unificador da humanidade. Essa lógica
“supõe um tempo linear, irreversível e uma racionalidade que nos levaria a um aperfeiçoamento
técnico e moral, através de uma dialética de necessidade e liberdade que culminaria com o
triunfo dessa última” (DANTAS, 2004, p. 178).
Mesmo em Weber (1967; 2004), apesar de o autor não seguir o sistema evolutivo, como
nos lembra Pierucci (1997; 2005), é possível perceber como a racionalização se torna
fundamental para a constituição do projeto da modernidade. E apesar do autor considerar a
importância da própria religião dentro da construção de um projeto racional, principalmente na
vertente do protestantismo, ele esclarece que uma vez iniciado o processo de secularização,
mesmo que seu início tenha se dado no meio religioso, temos um caminho sem volta. Em outras
palavras, a religião é vista como importante pontapé inicial para a criação de várias marcas da
modernidade, mas uma vez criadas, ela parece conseguir sua sobrevivência sozinha ou pelo
menos sem a necessidade da manutenção do discurso que um dia a produziu (CAVALCANTI,
1993; LAFER, 2001).
O que temos em todos esses casos é uma substituição da escatologia profética, como
defendida no cristianismo tradicional, por uma concepção semelhante, que vê na história um
alvo a ser alcançado. Se antes era o céu (Ap 22), agora é o pensamento linear da consumação
da história através do domínio completo da técnica, a qual libertaria o ser humano de todos os
males e perigos, inclusive da morte. 8
Com essa explanação do desenvolvimento escatológico da sociedade moderna,
podemos partir para uma análise sobre como essa relação de substituição auxiliou no sentimento
defendido por muitos teóricos quanto ao fim da supremacia religiosa tradicional como principal
explicação dos acontecimentos da vida. Colocando-se cada vez mais a técnica humana como
substituição explicativa.

8

Não é preciso ir muito distante para notar o quanto essa realidade ainda se faz presente, tal como em filmes da
década de 1980-1990, como De volta para o futuro, produzido por Steven Spielberg. Nele é possível perceber esse
ideal de sociedade, na qual o futuro trazia a consolidação da técnica através de carros voadores, meteorologia
funcionando bem, cidades sem crimes e com julgamentos rápidos e precisos. E aqui usamos apenas um pequeno
exemplo fílmico de como a sociedade encarou por muito tempo o seu futuro. Nesse sentido, tudo o que os seres
humanos sonharam seria alcançado pelo progresso técnico-científico. O ideal do progresso se fortalece ao se
propagar um agir racional, portando um novo tipo de crença escatológica, na qual a perfeição ocorreria na Terra e
não mais no céu. Sobre essa relação, ver o artigo introdutório de Chedid (2011).
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Como já afirmamos, o processo de desencantamento de mundo, tal como defendido por
Weber, é algo lento e gradual. Não consideramos essa relação, em comum acordo com o autor,
algo que ocorreu na modernidade, mas como um acontecimento de longa data que se acumulou
com diversos eventos com o passar dos séculos. Demostramos algumas dessas relações ao
discutirmos a teologia da Torah e também a filosofia-teológica de Santo Agostinho (1997).
Será preciso abordar no próximo tópico não a relação do desencantamento de mundo, entendido
como essa relação do pensamento mágico como principal ou único fator explicativo para o
mundo; mas o processo de secularização, que embora para muitos se confunda com o processo
anterior, é distinto. Secularização é o fim do monopólio da religião como articuladora da vida.
Uma coisa é pensar as explicações de mundo através da magia, outra é, mesmo não a
considerando, como no protestantismo ou mesmo na história da criação narrada em Gêneses 1
e 2, o fator explicativo, ainda se articular a sociedade tendo como base as instituições religiosas.
E as motivações sociais para a secularização são inúmeras, cabendo procurar um tipo ideal para
sua definição, mas que não ignore uma abordagem híbrida.

1.2.2 Secularização: o fim da supremacia da religião?
Ao partirmos da premissa weberiana de que o desencantamento de mundo começou
ainda nos profetas do antigo Israel, concluímos que foram longos os anos de maturação desse
processo. Essa grande espera resultou naquilo que hoje chamamos “projeto de modernidade” e
cremos ser importante pensar essa perspectiva em seu desenvolvimento histórico, o que nos
ajudaria a não aceitar teorias que possam ser precipitadas na análise de outras mudanças, tal
como as vividas pela religião.
Se dentro do processo de desencantamento de mundo foi preciso se adequar como o ser
humano encara a natureza, passando de dominado a dominante dos meios naturais, isso só se
fez possível devido, entre outras revoluções, a mudanças sociais, históricas, religiosas e também
em detrimento à invenção de técnicas e instrumentos para tais feitos. Instrumentos criados pela
razão humana e que servem para dar mais conforto e fazer viver mais e de maneira mais digna
a qualquer um que tiver o conhecimento de tais instrumentalidades.
É possível ver o desenvolvimento massivo de processos de industrialização que,
começando pela Inglaterra, se espalham rapidamente para várias regiões através do que Weber
intitulou como capitalismo triunfante (PIERUCCI, 2005). O que começa muito antes ao
desencantar o mundo, fazendo-o perder suas raízes mágicas, acaba passando por todos “os
níveis da vida pessoal e social”, e pode ser visto na efervescência de movimentos tais como a
“Revolução Francesa, a Revolução Industrial e o Iluminismo”. Sempre com a intenção de
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universalizar “a razão, proclamar o primado do indivíduo e de sua liberdade” (ZILLES, 2008).
E, se esse era o ponto principal, tal realidade poderia ser perpassada facilmente para todo o
mundo, sendo preciso apenas um processo educativo eficiente (BAPTISTA, 2004). Se essa
seria a única coisa que nos distanciaria do futuro tão almejado de glórias, é fácil perceber por
qual razão aparece em cena o triunfalismo evolucionista do progresso humano. Como fruto
disso, a educação ganha ares de ferramenta libertadora.
No pensamento dos pais do iluminismo, a promessa da ciência como possível forma de
se curar o mundo de todos os males chegou a ser unanimidade (DOLL JR., 1997). A solução
dos problemas e a emancipação humana passaria diretamente por ela (principalmente nas
ciências duras, ou seja, a matemática, a física, a biologia etc.) (JAPIASSU, 1996). Esse processo
parece ter alcançado seu ápice no século 19, produzindo aquilo que podemos chamar de a
“pedagogização da sociedade”, que traz em sua esteira, “as palavras progresso, cidadania e
democracia” (CAMBI, 1999, p. 372). As revoluções técnicas modificam o processo de ensinoaprendizagem, o que transforma a própria concepção histórica e cultural da sociedade. De
maneira dialógica, essa pedagogização impulsiona ainda mais a produção técnico-científica, a
qual ganha status de rainha da modernidade devido à importância da técnica para a
emancipação humana (HACK, 2000).
Pois bem, se até anteriormente ao processo das grandes revoluções humanas quem
detinha o poder educativo era a igreja, é de se pensar que seria ela que dominaria todas as
demais estruturas. E aqui está a grande diferença encontrada na modernidade, não temos apenas
a aceleração do processo de desencantamento de mundo, tal como já argumentamos. Mas
vivemos o que Peter Berger chama de o “processo pelo qual setores da sociedade e da cultura
são subtraídos à dominação das instituições e símbolos religiosos” (BERGER, 2009, p. 119). 9
A modernidade consegue, através da pregação racional de que ela seria capaz de solucionar os
problemas humanos, subtrair as instituições religiosas como principais agentes promotores de
sentido à vida humana. É nesse sentido que Rivera (2003, p. 91) argumenta que a secularização
é o fator principal de escape da modernidade do “controle onipresente e asfixiante da igreja”.
A modernidade, através da propagação do conhecimento e da técnica, gera um grande processo
fragmentador. Se antes havia uma hegemonia determinante devido a centralização do poder da
igreja, agora temos a centralidade dos indivíduos na formação de suas próprias identidades.

9

Aqui não cabe, devido a limitações de tempo e espaço, discutirmos o desenvolvimento do pensamento de Peter
Berger sobre o processo de secularização, principalmente por sabermos que, em um estágio posterior, o autor
acaba por relegar partes importantes de sua visão sobre o assunto, passando a crer em um tipo de “revanche divina”.
Mesmo não entrando nessa discussão, se faz importante deixar claro que optamos por considerar apenas as
primeiras construções teóricas do autor e não suas ideias mais recentes.
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Se dentro do pensamento medieval, para seguir a linha de exemplos fornecidos
anteriormente, a religião seria algo definido pelo estado e aceita pelos indivíduos; não existiria
muito espaço para decisões pessoais, as quais não apenas eram desencorajadas, mas nem sequer
existiam como possibilidade em grande parte das realidades. A novidade da modernidade “não
é o fato de os seres humanos ora se aterem ora abandonarem a religião, mas é o fato de que a
pretensão que a religião tem de reger a sociedade inteira e governar toda a vida de cada
indivíduo foi-se tornando ilegítimo” (HERVIEU-LÉGER, 2008a, p. 34). Mesmo os atuais fiéis
mais convictos não teriam dificuldade de concordar que sua crença é essencialmente uma
decisão pessoal, não tendo sido imposta, mesmo que seus pais ou amigos também a sigam,
coube a cada indivíduo pessoalmente decidir se deveria crer ou não.
Peter Berger (2009, p. 146) argumenta ser a secularização uma das mais importantes
consequências derivadas da modernidade. Isso devido a, primeiramente, termos um sujeito que
primeiro se viu livre filosoficamente, o que começou dentro do processo de desencantamento
de mundo e alcançou na modernidade seu maior desenvolvimento. Esse sujeito começa a se
sentir liberto das amarras que a igreja institucional exercia sobre a sua vida. Se isso trouxe uma
autonomia mais completa ao indivíduo, também temos algumas mudanças estruturais que se
fazem mais frequentes, principalmente devido ao pluralismo social e cultural ganhar força,
gerando grande pulverização nos quadros de memória (BELLOTTI, 2010a; SANCHEZ, 2010).
Devido em partes a essa pulverização, iniciou-se certa decepção com o que se passou
na história da humanidade. Alguns teóricos afirmam que esse pensamento possibilita o
surgimento de uma certa “crise” no modelo modernista, pois parece claro que existiu/existe
uma desilusão com as promessas da era da razão e da ciência. Isso ocorre em casos reais tais
como a “urbanização extremamente desumanizante, a monstruosa desigualdade social, a
indústria de morte de armas e das drogas, a construção de campos de concentração, a confecção
e explosão das bombas atômicas sobre o Japão” (LIBÂNIO, 1998, p. 62; 2002). A humanidade
estaria desiludida com os instrumentos criados através da racionalização humana, a mesma que
prometeu que a ciência tomaria o “lugar de nossas esperanças e de nossas angústias”
(JAPIASSU, 1985, p. 93). Para aqueles que esperavam que a razão daria conta dos problemas
humanos, resolvendo-os, restou à decepção das guerras.
Se seguirmos esse pensamento, é possível dizer que com a atual crise do modelo
científico, as antigas angústias e esperanças voltam a estar sem um porto seguro. Se por um
lado, a modernidade trouxe grandes avanços ao tentar melhorar a vida do ser humano; ela
também pode ser acusada do surgimento de grupos de livre interpretações da Bíblia. Campos
(2008) indica uma tensão entre “a letra que mata” e o “espírito que vivifica”, que teria marcado
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o “surgimento do pietismo alemão, do avivalismo inglês e norte-americano e, no início do
século 20, a explosão do pentecostalismo (FOERSTER, 2007; OLIVEIRA, 2009; 2004). Nesse
sentido, Mendonça (2012, p. 78) nos lembra dos conflitos ligados entre a racionalidade e o
misticismo emocional. Foi dentro dessa discussão que se ampliou enormemente o número dos
grupos religiosos encontrados na modernidade recente, principalmente grupos emocionais,
avessos a racionalização moderna. Feito esse que levou vários teóricos a decretar que a tese da
secularização estaria morta, com o ressurgimento do divino-primitivo. Mas seria a frustação
com a ciência à melhor explicação para o surgimento dessas novas religiões?
Pierucci (1997, p. 114) foi um dos primeiros brasileiros a se levantar contra a suposta
volta do sagrado-primitivo. O autor defende que não temos, no crescimento dos grupos
religiosos, uma volta da religião ou o fim da secularização. Muito pelo contrário, existe aqui
uma aceleração de todo o processo secularizante. Um processo que Touraine (2002, p. 324)
definiu como uma religião que se explodiu, no sentido de perder suas antigas premissas, mas
que não por isso teve todos os seus componentes desaparecidos por completo. Existem pedaços
e retalhos dessa explosão que sempre estiveram conosco. E outros que nunca voltaram a ativa.
Estamos falando de um processo de separação entre igreja e estado, entre indivíduo e coletivo,
e isso não parece que retrocedeu para a grande maioria da população que vive no Ocidente.
Como não existe o fim da secularização, nunca existiu a perda completa e final do religioso. E
talvez seja esta uma das grandes dificuldades encontradas no conceito de secularização na
discussão de diversos teóricos: a associação de secularização com o extermínio do religioso.
O desencantamento da religião é um processo de longa data, ocorrido primariamente
dentro do próprio pensar religioso, como no caso lembrado por Weber sobre os profetas
judaicos. É verdade que a idade moderna consegue algo antes inédito na história recente do
ocidente, a separação entre igreja e estado, na qual a primeira não mais dita as regras a serem
seguidas no coletivo. Mas é preciso discutir se essa relação ocorre como causa ou como efeito.
Foi a religião que perdeu seu lugar e permitiu o avanço dos demais sintomas da modernidade,
tal como o individualismo? Ou seria a crescente onda de individualismo que provocou a
derrocada do poder religioso hegemônico?
As diferentes respostas a essas perguntas nos conduzirá a diferentes propostas sobre a
secularização. No caso de uma sociologia na qual a religião é vista com um fim decretado,
temos o perigo de transformar o fim no ponto mais importante da discussão e, com isso, ignorar
o objeto no momento em que ele se encontra ao enfatiza-lo em demais em sua perspectiva futura
– e isso vale tanto para a religião como para a modernidade. Agindo assim, começaremos a
pensar através de pressupostos consolidados, os quais são encaixados dentro do objeto a ser
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esclarecido. Se tenho para mim que chegará um tempo no qual a religião precisará ser
exterminada para dar ao mundo uma nova era de luz, notadamente terei uma posição de alguém
que perceberá a religião como secundária no esforço para a individualização e emancipação do
ser humano moderno. E isso me conduzirá a ver qualquer modificação na estrutura social
religiosa como o fim desse instrumento. Agora, se vejo a religião com importância social e o
ser humano como um ser intrinsicamente simbólico e antimaterialista, poderei julgar que tudo
hoje se transforma em religião, tal como o culto as marcas publicitárias (ex: Apple). Essas
marcas não teriam fãs, mas adoradores (SILVA, 2008). E esse discurso de uma volta a uma
adoração mais primitiva, quase mágica, ganha adeptos (VILHENA; PASSOS, 2012;
JAMESON, 1997; LYOTARD, 2006).
Para Hervieu-Leger (1997, p. 36), “o mito do religioso pleno das origens – mito fundador
de muitas teorias da secularização” acaba por associar “dois postulados quanto ao “estado puro”
do religioso”. Nesse caso, a autora coloca que no primeiro postulado temos a visão de que
religião institucionalizada sempre foi apenas uma “forma empobrecida (“domesticada”) de uma
experiência originária, de natureza extra-social”. Continuando em sua argumentação, ela diz
que o segundo postulado pensa a religião nos primórdios da sociedade equivalendo ao social
como um todo, não existindo diferença entre instituições naquele primeiro período histórico.
Aqui temos um eco de pensamento evolucionista defendido por tantos teóricos, considerando
que a religião nada mais é do que um dos estágios da construção e emancipação do ser humano
e da sociedade. Dentro dessa visão, a televisão e o frenesi causado pelas celebridades
lembrariam em muito a religiosidade primitiva. Assim também as enormes filas para se comprar
um iPhone seriam vistas como a retomada de rituais religiosos através de instrumentos
capitalistas, tal como os shoppings seriam vislumbrados como templos do consumo, em
analogia com a religião.
Podemos dizer que essa maneira de analisar os renascimentos religiosos atuais como
processo de “reinvestimento do universo simbólico moderno, esgotado pela invasão da
racionalidade instrumental, fundamenta-se, como vimos, num conjunto de hipóteses (de origem
durkeimiana) que dizem respeito ao processo de estabilização institucional das emoções
originárias, situs, do ‘religioso pleno’” (HERVIEU-LEGER, 1977, p. 36). A religião é vista,
dentro da realidade social, na lógica do encolhimento, na qual em algum momento ela chegaria
ao fim, devido a constante racionalização da sociedade à sua volta. Quando isso não ocorre,
acusa-se uma revanche da religião e uma volta ao primitivo. 10
10

Percebemos, nessa argumentação, uma religião pensada em seu potencial como construtora de relações de poder.
Ao unificar a coerência social, no pensamento durkeiminiano, à guisa de empoderar o líder religioso em detrimento
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Não se deve encarar a religião dicotomicamente, seja como relação de poder, unificadora
social ou através de uma vertente cultural/emocional primitiva. É muito simplista acreditar em
um fim completo tanto como na uma volta de um estado primitivo (considerado perfeito) da
religião. Também é simplista apregoar o fim completo do modelo modernista racionalista,
mesmo com as crises vividas em detrimentos às guerras e outras questões. Pensamos ser mais
coerente encarar todas essas opções simultaneamente. Qualquer teoria que privilegie um mundo
perfeito/ideal parece se ancorar na nostalgia de um mundo irreal. No caso da religião, é coerente
pensar que se nunca existiu uma sociedade estável e unificada, também nunca encontraremos
o discurso religioso com tais características. Em outras palavras, a religião viverá tudo quanto
a sociedade viver. Não existe espaço para acusar o fim completo de uma transmissão religiosa
ou social para a retomada de outra, o que há, na grande maioria das vezes, são mudanças. Algo
inerente à uma sociedade complexa e que precisa dessas mudanças para (re)produzir.
Dentro disso, a sociologia da transmissão (religiosa ou não) “deve orientar-se em direção
ao estudo da construção das identidades”, sempre partindo da experiência dos próprios
indivíduos. Para exemplificar, o pensar a religião parte das relações “sociorreligiosas, de tal
modo que ela seja feita a partir da experiência dos sujeitos religiosos” (HERVIEU-LEGER,
2000, p. 42). Se o indivíduo é um ser complexo, assim devemos encarar a sociedade. O que nos
conduz a uma resposta híbrida a pergunta feita anteriormente: é verdade que a religião perdeu
seu lugar hegemônico, principalmente devido ao crescimento do individualismo. Mas também
é verdadeiro que o individualismo consegue produzir um novo tipo de poder religioso. Antes
de acusar a retomada de um determinado passado, é mais coerente pensar a vida religiosa como
parte das transformações que sempre ocorreram na sociedade.
Dito isso, é possível argumentar que há, sim, um processo aparentemente paradoxal em
jogo na modernidade, principalmente no período do final século 20 para cá. 11 Existe um
ao mero crente, é fácil entender a demanda sociológica de estudar a religiosidade nessa perspectiva. A
institucionalização do religioso através das diversas denominações acabam por ser um “prato cheio” para o
pesquisador que dá conta de que tal realidade influência a vida política e social do grupo do estudo em questão.
11
Essa relação pode ser percebida através de quatro preposições que temos construído ao longo do presente
capítulo, a qual pode ser resumida a seguir: a primeira seria a constatação de que a modernidade se ancorou, para
existir tal como é, no pensamento judaico-cristão (como argumentamos via Max Weber). Na segunda temos a
afirmação da existência de que ainda vivemos um processo escatológico na atualidade (como lembramos a partir
de uma rápida passada em vários teóricos modernos, os quais sempre colocam o fim da história como o alvo a ser
alcançado pela humanidade). Já a terceira é que, apesar das crises da modernidade, ainda temos na racionalização
a maior fonte de desenvolvimento social (acabamos de argumentar que, apesar da crise que possa pairar em cima
da ciência racionalista, sendo ela colocada em xeque, em nenhum momento ela foi substituída como parte
fundamental de nossa sociedade: e a nossa dependência cada vez maior, a medicina está aí para deixar isso bem
claro). Por final, a quarta proposição se relaciona intimamente com a segunda, indicando a necessidade, ainda
presenciada na atualidade, quanto a busca pelo fim da história, mas agora reconfigurado não mais para o porvir
(um céu), e sim pelo “eterno agora” (queremos viver o Paraíso aqui na Terra, o quanto antes e com a maior
intensidade possível) (HERVIEU-LÉGER, 2008a).
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“movimento pelo qual a modernidade continua a minar a credibilidade de todos os sistemas
religiosos”, fazendo com que as religiões tradicionais percam seu espaço, tal como
argumentamos a partir dos pressupostos da secularização e do desencantamento de mundo, mas,
ao mesmo tempo em que isso acontece, também existe um processo aparentemente paradoxal
em curso, a mesma modernidade parece criar “novas formas de crenças” (HERVIEU-LÉGER,
2008a, p. 41). 12 Mas por qual motivo isso ocorreria? A modernidade traz consigo um novo
espaço-tempo, o qual se ancora na conhecida dinâmica da utopia escatológica. O avanço da
modernidade, através de novos instrumentos técnicos e de modificações filosóficas, traz uma
forma de ser e estar no mundo; o que, não é de se espantar, produz crises tanto em grupos como
em indivíduos que precisam se adaptar a uma época de rápidas mudanças (HERVIEU-LEGER,
2008a, p. 40). Dessa maneira, podemos entender a secularização de uma maneira mais híbrida
e não como o fim (ou não) do sentimento religioso (HERVIEU-LÉGER, 1987). A melhor
definição é vê-la como um processo no qual existe uma “reorganização permanente do trabalho
da religião numa sociedade estruturalmente impotente para preencher as expectativas que ela
deve suscitar para existir como tal” (HERVIEU-LEGER, 2008a, p. 228).

1.3 TRANSMISSÃO RELIGIOSA NA MODERNIDADE RECENTE
Mas qual seria o processo vivido na modernidade que geraria o paradoxo entre o “fim”
de uma religiosidade e o “início” de outra? E ainda mais, essas mudanças causariam
modificações contundentes no que Halbwachs chamou de transmissão da memória religiosa?
Para responder a primeira questão, partiremos do seguinte pensamento:
a modernidade abole a religião, enquanto sistema de significações e motor dos
esforços humanos, mas ao mesmo tempo ela cria o espaço-tempo de uma
utopia que, em sua própria estrutura, continua ligada a uma problemática
religiosa de prática e de salvação (HERVIEU-LÉGER, 2008b, p. 303,
tradução livre).

Devido à distância existente entre realidade e utopia, seja na religião ou mesmo na
modernidade, é preciso que se movimente o indivíduo para que ele continue frequentemente
12

Apesar de não apregoarmos aqui uma volta de uma espiritualidade mística, tal como alguns teóricos pósmodernos acreditam, também não descartamos que exista uma crise a ser observada na sociedade. Mas, longe de
achar isso antinatural, acreditamos ser essa a leitura de sociedade que precisamos fazer: uma que constantemente
apresente crises, ora mais fracas, ora mais fortes; elas seriam propulsoras da sociedade para a criação de novos
paradigmas e vivências, portanto são indispensáveis. Não cabe aqui um julgamento evolutivo (no sentido de achar
que o período atual seja melhor e mais sábio que o anterior, simplesmente por ser atual) nem mesmo apocalíptico
(o qual consideraria a sociedade de outrora um marco e modelo do qual nos afastamos e, por isso, estamos em
piores condições e em situação de desvantagem). Optamos por uma via híbrida, existe benefícios e malefícios em
cada sociedade ou paradigma, não sendo cabível compará-los. Não negamos a comparação histórica útil que nos
faça despertar para nuances importantes de cada época, apenas fugimos de qualquer exacerbação.
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em sua busca por alcançar algo que está longe de ser alcançado. Na religião judaico-cristã a
utopia era o paraíso celestial a ser alcançado, mas hoje o outro mundo perde força; em seu lugar
temos as problemáticas do aqui agora, trazidas pela escatologia moderna que propõe a
possibilidade de uma vida melhor na qual venceríamos o mal e conseguiríamos o céu prometido
aqui. Pois bem, se essa realidade não é possível ser encontrada por completo, é de se esperar
que a crise moderna sirva não como uma desilusão completa com os ideais modernos, pois eles
ainda são usados e aceitos na sociedade. A desilusão tem seu foco apenas no ideal utópico
vendido na modernidade. E nada mais comum a uma utopia do que a sua não solução. O
desencantamento das utopias modernas que abre espaço para que novas utopias surgiam. Somos
sociedades movidas pelas utopias/escatologias, se uma não funciona, a trocamos.
Ao partirmos do que argumentamos até aqui, é de se esperar que a memória coletiva
forme a memória do indivíduo, forjando sua identidade a partir das relações sociais nas quais
ele interage e é “interagido” através do meio social. Se um grupo pretende preservar sua
memória, ou seja, sua identidade 13, é de se esperar que haja um processo de transmissão das
bases fundamentais (quadros da memória) de um indivíduo iniciado no grupo para outro a ser
iniciado (e sucessivamente). Nessa perspectiva, é preciso saber que nunca existirá um quadro
ideal para o processo de transmissão, pois a memória sempre se faz devido a crises, articuladas
entre a memória oficial do grupo e as mudanças sociais. Pode-se perguntar: a crise da
modernidade inviabilizaria a transmissão religiosa? Acreditamos que não, pois aceitarmos a
necessidade do grupo para a existência da sociedade e do indivíduo. Se temos sociedade e
indivíduos, é coerente afirmar que eles continuarão a transmitirem suas crenças e identidades.
Com essa ideia em mente, a resposta à pergunta acima parece ser melhor respondida afirmandose que essa transmissão religiosa se atualiza para atender a modernidade recente, a qual fica
mais complexa graças a globalização e a mídia, em partes, responsáveis por esse fenômeno.
Então quer dizer que não temos nenhum perigo com a forma de transmissão existente e
usada hoje? Alertamos não ser prudente acreditar que vivamos em um mundo perfeito hoje,
assim como apregoamos que também nunca vivemos no passado, tendo cada época sua
necessidade de melhorias. E isso se faz ainda mais verdadeiro na modernidade recente devido
a sua abertura para um processo de construção de crenças através de bricolagens. 14 Essa relação
13

Em Halbwachs a relação entre memória e identidade é algo muito próximo sendo, no fundo, a identidade
dependente da memória para sua formação e, obviamente, existência.
14
Apesar das críticas quanto a própria concepção do fim do processo de transmissão da memória, alertando que
sua existência é uma condição base da concepção de sociedade, não excluímos o alerta de muitos teóricos pósmodernos, principalmente quanto a fragmentação dos quadros de memória, os quais nos parecem reais. “A
constante renovação dos preceitos, mesmo que secundários, condiciona a vida à circularidade cotidiana e dá
guarida à pretensão de identificar, neste, um “novo momento histórico”, uma pós-modernidade ou
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se dá devido ao poder que o processo de emancipação e individualização do sujeito assume
atualmente, fruto da secularização social, que cada vez mais se desprende da necessidade de
apenas um grupo (homogêneo) para a construção das identidades dos indivíduos, os quais
podem se apoderar de ideias, ritos e crenças de vários grupos ao mesmo tempo. Perde-se a força
daquilo que Halbwachs (1971) achava essencial para a consolidação e transmissão de uma
crença, “o espaço geográfico” de sua ancoragem.
Talvez possamos incluir os meios de comunicação entre os objetos técnicos que
substituem os espaços geográficos como consolidador da memória coletiva, principalmente os
meios produzidos na modernidade recente. Para muitos teóricos essa afirmação pode soar um
tanto quanto exagerada, mas acreditamos que ela faça sentido, mesmo que não tenha sido nem
ao menos cogitada por Halbwachs. Para discutirmos isso melhor, após termos detectado a
importância da memória para a identidade e de consideramos a afirmação acerca do processo
de bricolagem defendido por Hervieu-Léger (2008a), daremos um passo adiante, discutindo a
premissa de a identidade cada vez mais ser pensada e produzida a partir dos processos
comunicacionais, os quais incentivam, devido a sua natureza, tal bricolagem. Isso se dá devido
a esses meios terem como consequência o aumento da velocidade, em uma rearticulação do
espaço-tempo social, ocorrendo aquilo que Halbwachs temia: a mutação cada vez maior das
tradições, incluindo, mas não sendo a única a sofrer, a religiosa.
Começaremos nossa argumentação pela afirmação de que não achamos serem os meios
comunicacionais os únicos responsáveis pela efemeridade da memória e de sua transmissão.
Mas podemos resumir duas razões já discutidas e que nos levam a considera-los: 1) eles são
parte do corpus do presente estudo, e isso nos induz a pensar de maneira especial sua função
dentro dessa relação; 2) acreditamos que não devemos relevar os meios técnicos
comunicacionais a um plano periférico (ou mesmo os excluir) nas discussões sobre as razões
de mudanças paradigmáticas, o que é, infelizmente, ocorrência comum nas ciências sociais.
Queremos, com a próxima seção, discutir as relações entre a mídia e a perda do espaço e do
tempo tal como anteriormente definidos, o que causaria o problema da efemeridade apontado
acima como uma das formas de esquecimento alienador.

1.3 A MÍDIA COMO LOCAL EFÊMERO PARA A MANUTENÇÃO DA MEMÓRIA
Mesmo “que não possamos reduzir a mensagem ao meio material de sua transmissão,
toda a alteração no sistema de comunicação humana tem necessariamente repercussões no
hipermodernidade. Esta seria marcada pela fragmentação e indeterminação, sem possibilidade de qualquer
discurso universalizante, pondo em xeque a própria historicidade da construção social” (NOVA, 2007, p. 61).
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conteúdo transmitido” (GOODY, 1988, p. 21). Em outras palavras, se introduzimos um novo
meio comunicacional, tal como o alfabeto, teremos, a partir dessa invenção, possibilidades reais
de modificar funções, estruturas e pessoas. Se antes dessa invenção nossas lembranças eram
guardadas e/ou transmitidas apenas de forma oral, agora podemos escrevê-las. Inicia-se um
novo hábito (a leitura), uma nova estrutura social (a escola que ensina a ler e a escrever), novas
profissões (o escritor, o professor e, no futuro, o editor de livros). Esse exemplo mostra como
uma nova criação técnica tem poder de mudar estruturas sociais. Também é de se esperar que
existam mudanças conceituais dentro dessa realidade, o que nos leva a perguntar: será que a
introdução e popularização da escrita não teriam modificado a forma de produção, transmissão
e vivência da memória de um grupo social? Acreditamos ser essa quase uma pergunta quase
retórica: a lógica parece aqui construída estar claramente ao lado de uma resposta positiva.
Sobre essa relação, Kerckhove, em entrevista a Malta e Galindo (2014, p. 45),
argumenta que os meios de técnicos-comunicacionais deveriam ser considerados como
psicotecnologias. Dentro dessa categoria o autor inclui o celular, computador e mesmo o corpo
humano. Para ele, “toda vez que um sistema de suporte diferente é inventado, a psicologia
do seu usuário se transforma”. Ocorre basicamente o que mostramos acima no exemplo da
introdução do alfabeto. A memória precisa se basear na linguagem e em sua relação com a
tecnologia. Quanto a primeira parte, já construímos uma fundação forte para a ligação com
a teoria defendida por Halbwachs. Agora resta argumentar sobre a tecnologia de maneira ainda
mais profunda, indiciando como ela funcionaria em conjunto com a linguagem na formação,
manutenção e/ou modificação dos quadros sociais da memória. Kerckhove (2009) afirma que:
Nós temos três grandes momentos que explicitam essa relação: o corpo por si
só carrega linguagem, trata-se da sociedade oral. Tudo acontece em tempo
real, existe apenas o tempo real. A linguagem está fora do corpo. Ela é
produzida pelo corpo, mas é expressa, oralizada. Em um segundo momento,
aprendemos a ler e a escrever e, portanto, internalizamos a linguagem. Essa é
uma situação completamente distinta da anterior. E agora, com o seu celular
e com o meu computador, ambos estamos interconectados de uma forma
singular na história da humanidade. Isso é eletricidade carregando linguagem.
A eletricidade passou a carregar linguagem a partir do telégrafo, o que
significa a maior velocidade multiplicada pela máxima complexidade,
considerando que a linguagem é infinidade. Tecnologia associada à
eletricidade quer dizer instantaneidade. Portanto, não se trata mais da
linguagem escrita nem mesmo da sociedade oral em que o corpo, por si só,
carregava a linguagem.

O que o autor defende na citação acima nada mais é do que a modificação da memória da
sociedade devido a introdução de uma técnica que, por si só, consegue potencializar aquilo que
os grupos e os indivíduos precisam para criarem e manterem suas memórias coletivas. Sobre isso
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Casalegno (2006, p. 168), a partir de uma entrevista com Mark Dery, afirma que
“tradicionalmente, a sociologia aponta duas condições para a emergência de uma comunidade:
1) uma memória comum deve ser constituída; e 2) a existência de alguma forma de comunicação
e um corpus de informação compartilhada”. Parece existir bons argumentos para justificar o
pensamento da tecnologia como modificadora do comportamento psicológico e social humano,
já que ela seria “o corpus de informação compartilhada” apontando por Casalegno (2006) como
necessário para a existência de uma comunidade. 15
Importa perguntar se não estamos apregoando uma midiatização da sociedade na qual não
teríamos nada mais do que a mídia e a tecnologia modificando os quadros sociais. Sour (1987)
já alertava sobre os perigos de restringir o modo de produção apenas ao econômico (feito comum
no marxismo clássico). Mas também podemos colocar que exista problemas parecido se
relegarmos as análises sociais apenas aos requisitos culturais. Como afirma Sour (1987, p. 21),
a vida social se constrói dentro do conjunto de práticas nas quais os agentes específicos se
defrontam, pelas contradições próprias do político e das relações econômicas.
Todo ser humano ocupa uma posição dentro das relações sociais de produção material, ou
seja, cada agente social está enredado nas práticas econômicas, políticas e culturais/simbólicas,
tanto as construindo como sendo por elas construído. A ideia de memória coletiva, tal como
demonstrada por Halbwachs, é um instrumento valioso para nos auxiliar a entender essa relação
entre meios, técnicas e cultura. Em uma tentativa de, por mais que a memória seja a agente
unificadora dentre eles, não privilegiarmos um aspecto de análise em detrimento a outro.
Goody (1988, p. 21) completa que duas justificativas elucidam os motivos pelo qual a
sociologia, válido também para as ciências da religião, acabou por relegar o meio técnico como
explicação para as transformações ocorridas na história da humanidade. Como tendência
recente, as ciências humanas optaram pela ênfase nos aspectos culturais (a memória não seria
influenciada pelos meios técnicos, ela que os influenciaria). A primeira
foi a tentativa de estabelecer a sociologia como um domínio distinto, tido com
uma categoria especial de fatos ditos sociais. Na antropologia social verificouse paralelamente uma tentativa (também de raiz durkheimiana) para um
desvio do estudo da cultura material e a concentração exclusiva no social. A
segunda razão assenta mais em Weber que em Durkheim; as reservas desse
autor em relação às teses de Marx provocaram uma mudança da ênfase da
15

Mas o que viria primeiro, a comunicação e seus instrumentos ou a memória comum? Bem, como aponta
Kerckhove (MALTA; GALINDO, 2014, p. 45), a própria junção da linguagem com a eletricidade acaba por gerar
uma nova forma de se estar e agir no mundo, auxiliando na transformação dos grupos de memória. É verdade que,
se temos essa junção, vemos indícios de ser possível trabalhar esses instrumentos em separado. Entretanto,
acreditamos que pouco nos agregaria uma discussão que não considere dialogicamente tais processos, com isso,
não importa quem veio primeiro, mas como elas funcionam em conjunto.
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produção para a ideologia, da infraestrutura para a superestrutura, assinalando
um rumo que se tem tornado cada vez mais dominante na teoria social mais
recente.

Cabe a cada teórico dosar as análises para que possamos trabalhar a tríade do
pensamento sociológico (economia, cultura e classe) de maneira dialógica, evitando aquilo que
consideramos um erro: dar preferência a um dos aspectos em detrimento ao outro.
Concordamos com a visão durkheimiana sobre a importância de tratarmos os fatos sociais como
coisas. E achamos que o caminho inverso também faça sentido, tratar as coisas (instrumentos
técnicos) como fatos sociais, causadores de mudanças.
Se partimos da premissa mcluhiana, tal como defendida e atualizada por Kerckhove
(2009), ao apregoar os meios de comunicação como “extensões do homem” e que “o meio é a
mensagem”, entenderemos as transformações sociais sendo acentuadas devido a introdução das
mais diversas tecnologias comunicacionais, as quais acabaram por gerar importantes
“produtos/fatos sociais”, tais como o jornal, o rádio, o cinema, a TV e a internet. Tais
tecnologias estão na base das modificações das atuais relações sociais, geradoras de uma
sociedade em rede (KLEIN, 2006, p. 21; POSTMAN, 1994). 16 É possível apontar a quantidade
de opções disponíveis e que servem como tijolos para a construção da identidade
contemporânea, como os textos da mídia. Eles podem se tornar a fonte para pensar nossa
identidade, não sendo mais incomum uma pessoa definir parte de sua identidade através de um
filme ou ator. Nessa visão, a sociedade atual possui na mídia uma das mais importantes fontes
de construção identitária, pois nela é possível se identificar o “eu” que queremos ser e o “outro”
que devemos evitar (CASTELLS, v. 1, 2009, p. 29). 17
Nessa lógica se torna possível moldar a visão do herói da novela ou do filme e nos
distanciaremos daqueles considerados vilões. Se o jornal na televisão indica que o vilão é o
mulçumano extremista, vejo na mesquita ao lado da minha casa um perigo potencial, mesmo
que ela pouco ela pareça com aquela mostrada pela televisão.
Cabe a pergunta: a mídia deveria ser lembrada apenas em relação ao seu poder de
reprodução da memória, provinda através de seus discursos e mensagens? É claro que devemos
considerar a mídia como meio de construção social e de memória devido a produção de sua

16

Esse pensar nos auxilia a entender a afirmação de Peter Berger e Zijderveld (2012), para quem tais textos são
parte integrante da construção identitária contemporânea. Essa construção se forma e adquire sentido e status nas
práticas e vivências cotidianas, produzindo sentido em sua organização social. A expressão texto não se refere
“exclusivamente à leitura de algo escrito, mas à composição possível de objetos, coisas, produções artísticas” etc.,
ou seja, tudo o que pode ser lido e entendido dentro do social (MARTINO, 2010, p. 67).
17
Um dos fundamentos da identidade é a formulação do papel que cabe ao “eu” e também ao “outro” como um
processo inseparável. O “eu” não existirá sem o “outro” para o delimitar e o diferenciar.
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mensagem, mas não cremos ser essa sua única influência, cabendo à própria existência desse
meio um papel de psicotecnologia. Conceito esse que deve ser entendido como qualquer
instrumento técnico-comunicacional que, pelo seu uso, venha a ser capaz de emular, estender
ou amplificar o poder das mentes e corpos humanos. Esse processo pode ser visto no uso da
televisão, do rádio, da internet etc. Ao cunhar esse termo, Kerckhove (2009), ex-assistente de
pesquisa de McLuhan, retoma a ênfase de seu mestre, pois considera os instrumentos
comunicacionais como extensão do ser humano. Todavia, ele amplia essa discussão ao propor
que eles teriam uma força modificadora em detrimento do uso generalizado pela sociedade.
Parte-se do pressuposto de que a técnica comunicacional moderna traz um novo ritmo
e velocidade à natureza humana, não sendo incomum transformarmos nossas vidas a partir do
que ocorre na novela das nove ou no telejornal, mas acrescentando que podemos modificar
nossos pensamentos, ações e estruturas corporais e psicológicas simplesmente pelo uso da
técnica, não importando apenas a mensagem, mas também o meio comunicacional em si. 18
Acreditamos que ao se aceitar essa forma mais ampla e dialógica, que acrescenta a
própria questão técnica, de se produzir textos da cultura, se torna possível a leitura das
produções culturais vigentes socialmente, sejam religiosas ou seculares. Em resumo, é preciso
aceitar que são inúmeros os meios de criação de estereótipos, padrões e outros textos culturais,
e a mídia contemporânea, como um todo (meio e mensagem) seria um deles, tornando-se cada
vez mais importante e predominante. Caberia a mídia o papel de articuladora social devido a
seu contexto de portadora de mensagens culturais, as quais poderiam ser repassadas por outras
entidades, tais como a escola, a igreja etc., mas também cabe a ela outro papel, o de modificador
essas mesmas estruturas culturais devido ao seu papel unificador de mensagem e eletricidade
(tecnologia). O meio tem a mensagem e também é a mensagem. Não podendo eliminar uma
dessas características, pois elas criam as identidades dos grupos e indivíduos.
Reafirmamos o processo de identidade para além da ideia de um mero papel social
interpretado pelo indivíduo. Ela envolveria um processo de autoconstrução e individualização,
mas também de adaptação do sujeito aos quadros sociais da memória instituídos pelas diversas

18

Kerckhove (2009) defende a ideia de tecnopsicologias, termo que resumiria todos os estudos da condição
psicológica das pessoas que vivem sob influência das inovações tecnológicas. Na presente tese não temos espaço
para discutir os méritos da noção trazida pelo autor, ao contrário, usamos essa discussão como pressupostos para
defender que, se a imersão da sociedade em inúmeros instrumentos comunicacionais tem esse poder modificador
das estruturas corporais e psicológicas, essa realidade também afetaria a própria concepção de religião e de
adoração. Com isso, aplicamos aqui essa discussão a própria noção da transmissão da memória e de como os
quadros sociais acabam por se tornar mais fluídos devido as modificações estruturais vividas em uma sociedade
midiatizada.
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coletividades. 19 E não seria de estranhar o quanto esses quadros estão entremeados pelo olhar
comunicacional dentro da realidade de uma modernidade recente. Da religião à família, da
escola à política, todos os meios sociais de (re)articulação do social estão ou se configuram a
partir dos modernos instrumentos comunicacionais. Exemplos disso não faltam, a campanha
política está na mídia, a conscientização socioeducativa nas novelas, cultos das mais diferentes
religiões e denominações são proferidos virtualmente, seja em rádios, televisão ou internet. Se
não defendemos uma midiatização da sociedade na qual não teríamos nada mais do que a mídia
e a tecnologia modificando a realidade social, também não podemos ignorar que cada vez mais
é através dela como mensagem e como instrumento que obtemos muitos das maneiras que
precisamos para construir e embasar nossas memórias e identidades. 20
A partir da identificação da memória como algo intimamente ligado ao conceito de
identidade que cada indivíduo possui, poderemos associar esse pensamento à ideia já
desbravada em Halbwachs, acerca da importância da geografia para se fixar a memória e,
consequentemente, a identidade. Se prosseguirmos na visão de Rivera (2010a) quanto ao texto
bíblico agir como substituto ao local geográfico para a ancoragem da memória dentro do
protestantismo, poderemos aplicar a mesma noção ao texto comunicacional.
Ao Halbwachs afirmar que a religião se ancora em uma memória cujo procedimento é
ser vista estritamente como imutável e absoluta em sua reconstrução e em sua (re)leitura do
passado como um acontecimento absoluto, parece coerente apontar, como já o fizemos, o perigo
para essa memória ao se deparar com estruturas cada vez mais efêmeras. Hervieu-Léger e
Willaime (2009, p. 244) questionam se não expulsamos “a religião para fora de uma sociedade
moderna, caracterizada pela aceleração da mudança e pelo encolhimento do tempo”. Essa
relação se dá devido ao fato de uma religião petrificada “em uma relação imutável com as
lembranças que ela conserva perde, com efeito, sua capacidade de fornecer significações para

19

São muitas as vozes dentro da atual “polifonia discursiva inerente ao universo” social (MARTINO, 2010, p. 83),
sendo a realidade social definida de várias maneiras, existindo diferentes movimentos que poderiam, hora ou outra,
serem considerado como fazendo parte do grupo X ou do Y, ser adventista ou pentecostal, por exemplo. Dentro
dessa perspectiva, Castells (2000, p. 22) considera a identidade como um “processo de construção de significado
com base em um atributo cultural, ou ainda um conjunto de atributos culturais inter-relacionados, o(s) qual(ais)
prevalece(m) sobre outras fontes de significado”. E, como temos argumentado aqui, a técnica eletrônica, assim
como a mensagem que ela carrega, são objetos a serem considerados dentro desse universo polissêmico de
construção de identidades.
20
Além da própria questão da existência técnica, essa realidade ocorre, segundo Martino (2010, p. 60), porque
“aos olhos do senso comum, a tela pode se tornar o significado do acontecimento”. Nessa lógica, a mídia teria um
poder delimitador de identidades, não por ser ela manipuladora ou aceita como a versão final da mensagem
anunciada devido a um poder sobrenatural emitido junto com a imagem comunicacional. Mas, acreditamos que
essa relação ocorra devido a mídia ser, na maioria das vezes, “o único canal de acesso de grande parte da população
– não porque não temos chance de conhecer outras versões (qualquer consulta à internet permite isso)”, mas devido
a “não termos interesse, tempo e disposição para tanto” (MARTINO, 2010, p. 60).
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um presente sempre mais móvel”. Nisso, a pergunta que podemos levantar é: o que causaria
essa realidade moderna de uma sociedade cada vez mais móvel? Não é complicado
entender as razões pelas quais a modernidade pluraliza: ao longo da maior
parte da História, a maioria dos seres humanos vivia em comunidades
caracterizadas por um grau elevado de consenso cognitivo e normativo – isto
é, quase todas as pessoas tinham em comum as mesmas premissas sobre como
é o mundo e como é necessário se comportar nele. [...]. Em outras palavras,
não havia muito diálogo entre quaisquer grupos diversos que poderiam ter
cruzado o caminho um do outro. [...]. A modernidade, como crescente
velocidade e escopo, enfraquece esses muros e tem resultado em uma
proporção cada vez maior da população morando em cidades [...]. Por fim, e
igualmente importante, meios modernos de comunicação – cinema, rádio,
televisão, telefones e agora o súbito aumento da disponibilidade da
informação devido aos computadores – levaram a um enorme aumento da
capacidade das pessoas de ter acesso a abordagens alternativas à realidade
(BERGER; ZIJDERVELD, 2012).

A partir dessa citação é possível cunhar a seguinte hipótese para a questão acima, se a
mídia incorpora e possibilita perpassar nela todas as demais instancias sociais, é possível
considerarmos sua influência na substituição de um local físico-geográfico no qual se articularia
a memória autorizada dos grupos, algo na linha que Rivera (2012; 2005a) conclama para o texto
escrito dentro do protestantismo. E isso se deve a um simples fato, através da possibilidade
infinita provinda do casamento entre linguagem e eletricidade, temos um fluxo e uma
velocidade elevada de produção, trocas e tendências, o que poderia causar como retorno a
obtenção de um espaço efêmero de alienação, tal como Halbwachs alertou.
Devido a aceleração trazida pelos meios comunicacionais eletrônicos, com exponencial
crescimento a partir dos meios digitais, Casalegno (2006), ao entrevistar Turkle, propõe a
diferenciação, em pelo menos três categorias, dos suportes da memória vivenciados na
modernidade recente: 1) os inteiramente virtuais precisaram de um modelo específico de
memória; 2) os totalmente físicos demandariam outro e, 3) os híbridos (os mais comuns em
nossa sociedade) precisaram de um terceiro tipo. Não vamos nos adentrar em cada um deles,
nos importa a conclusão obtida por Turkle ao propor a necessidade de se pensar esses diferentes
suportes. Para ele, temos indícios claros de que memória e o lugar físico-geográfico cada vez
mais podem ser considerados desconectados de sua antiga necessidade de existência conjunta
(FURINI et al., 2015). Só a possibilidade de pensarmos uma nova reconfiguração em três
possibilidades, mostra as mudanças mais do que epidérmicas, temos modificações estruturais
dentro da sociedade contemporânea.
A existência de um culto online tipificaria um novo olhar sobre a religião, pois seus
rituais e crenças encarnadas durante uma longa vivência de uma comunidade específica, que se
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ocorre dentro de um tempo e espaço também específicos e, portanto, uniformes, são
substituídos por grupos não necessariamente homogêneos, compostos agora de diversas
categorias sociais, locais geográficos e vivido em tempos e realidades diferentes, os quais se
encontram pela internet. Temos aqui uma pluralização exponencialmente grande e com efeitos
psicológicos sobre os envolvidos, sejam grupos ou indivíduos, a ser devidamente pensados.
Porém, algo parece já ser possível delimitar, acusamos a mesma consequência que Rivera
(2010b) argumentou sobre a adoção do texto escrito como local preponderante da memória: a
efemeridade da estrutura produzida para a ancoragem dos quadros sociais da memória.
Produzindo-se quadros identitários cada vez mais plurais e fragmentários.
Aqui temos um eco do que defende Marc Auge (1994), para esse autor, um lugar sempre
é um espaço identitário, relacional e histórico. Ao se perder essas características, principalmente
devido ao fluxo fragmentário da modernidade, obtemos um não lugar. Por que isso? Para usar
a analogia do autor, vivemos uma era que pode ser comparada a uma grande e movimentada
rodovia, ela tem muitos carros e pessoas passando, mas nenhum relacionamento mais profundo
do que o mero coexistir e se utilizar a mesma via. Obtemos um mundo marcado pelo trânsito,
em espaços destinados à passagem e ao fluxo, e não à criação de memória e lugares fixos e que
possam ser transmitidos ao longo dos anos.
Aparece aqui um grande desafio para as religiões que cada vez mais, tanto quanto outros
quadros sociais, se valem dos meios e técnicas midiáticas para a manutenção e expansão de sua
identidade e tradição: como se utilizar desses meios, geradores de “não lugares”, e mesmo assim
conseguir criar uma comunidade, uma memória e um “lugar”?
Não cremos serem apenas os meios técnicos comunicacionais os responsáveis pela
produção de locais efêmeros para o embasamento das memórias coletivas. É preciso analisálos em conjunto com as mais diversas formas de transformações que a modernidade recente
trouxe, muitas responsáveis por modificar como as instituições, grupos e sociedades transmitem
suas memórias, causando se não uma crise ou ruptura na transmissão da memória, ao menos
uma importante modificação em seu status quo.

1.3.1 Transmissão religiosa e a midiatização
Seja pela complexidade de construções e teóricos envolvidos, ou pela longa duração do
seu processo de desenvolvimento, se faz quase impossível qualquer tentativa de se definir de
maneira absoluta o conceito de modernidade. Contudo, é necessário realizar tal
empreendimento à guisa de entender nosso tempo e realidade, os quais são percebidos através
de alguns contornos, ora claros, ora mais difíceis de delimitar (BALANDIER, 1997). Como
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vimos até aqui, é possível pensar a modernidade a partir de três características principais: 1) o
ideal racionalizante; 2) a autonomia do indivíduo-sujeito, ao conseguir produzir, se não a
totalidade, boa parte das bricolagens identitárias necessárias para sua existência; e 3) a perda
da força totalizante das instituições, separando o que antes era uma coisa só, principalmente à
relação entre política e religião (HERVIEU-LÉGER, 2008a).
Outro ponto que argumentamos é que não existe na definição de modernidade uma
relação obrigatória acerca do fim da religião. Se em alguns teóricos a perda da importância da
religião seria o marco regulatório central, aqui se opta por perceber esse evento relacionado a
uma das três características centrais mencionadas. A mudança da religião estaria mais alocada
como fruto da individualização, em um processo dialógico, e não com um fim em si mesma. É
claro que existe uma mudança de paradigmas entre uma pré-modernidade mágica e um novo
processo de desencantamento de mundo, mas não cremos que a modernidade trouxe o fim do
sentimento ou fazer religioso, pelo contrário, o que ela conseguiu foi produzir um novo tipo de
pensamento, uma nova concepção e sentir social, ligados ao processo de individualização e
racionalidade. E, com isso, uma nova religião com características próprias da modernidade.
Se nas sociedades regidas pela tradição temos “um código geral de sentido” imposto de
fora para dentro, na modernidade vivemos o ápice do ser humano como fundador da verdade,
da história, da lei e do sentido dos seus atos. É claro que nas primeiras podemos perceber,
muitas vezes, o ser humano negociando com as tradições externas. Nesse sentido, não é tanto
o indivíduo que mudou, ao contrário, acreditamos que ele sempre tenha possuído a capacidade
de articular esse tipo de negociação (HALL, 2009). A grande modificação ocorrida na
modernidade teve início no desencantamento do mundo, processo bem antigo da humanidade,
assim, o que vemos como o grande diferencial da contemporaneidade é a constante diminuição
do papel da religião institucional como fundadora e legitimadora única da identidade dos
indivíduos e não a superação da religião.
É comum a crítica de que esse processo não teria abarcado apenas as instituições
religiosas, mas produziria o efeito colateral de ter destronado a quase totalidade das instituições
tradicionais de seu lugar de primazia na construção de identidades. Teóricos se levantaram para
mostrar as problemáticas associadas a essa relação, chegando a declarar o fim das instituições,
as quais teriam sido dissolvidas em micropoderes (FOUCAULT, 1984; ver SANTAELLA,
1996). Muitos foram os que decretaram existir agora uma pós-modernidade, baseada não mais
em narrativas únicas e solitárias, mas em muitas versões provindas de diferentes locais
(LYOTARD, 2006; JAMESON, 2005). Essa não seria a melhor opção teórica, dado não existir
uma negação dos marcos constituintes da modernidade, tais como a racionalização e a

72

individualização, o que parece ocorrer é uma expansão dos padrões estruturais da modernidade
para todos os recantos da vida e do mundo (TOURAINE, 2002).
As modificações sociais ocorrem por diversas razões e, na modernidade recente, não se
pode esquecer como os instrumentos comunicacionais possibilitaram uma maior autonomia do
indivíduo dentro de seu contexto cultural, isso desde a expansão do escrutínio do dia a dia
através do jornal imprenso, pela informalidade e abrangência do rádio e da televisão (MARTÍNBARBERO, 1995; 1987; 2003; 1997; MARTINO, 2010), que democratizam o acesso a
diversos tipos de conhecimento sem necessidade de requisitos excluidores como a alfabetização
(ONG, 2001; ver CAMPOS, 2008), chegando ao auge com a popularização da internet, a qual
permite a cada indivíduo, independente do seu conhecimento, dar sua opinião sobre qualquer
dos assuntos em pauta (RUDIGER, 2013; SODRÉ, 2013; TRIVINHO, 2001).
Esse processo de modificação social através dos instrumentos técnicos comunicacionais
pode ser chamado de midiatização. Esse termo é usado desde a década de 1970, porém não
existe um único significado para ele. Entretanto, aceitaremos a definição de Sodré (2006, p. 21)
de ser ela “uma virtualização das relações humanas, presente na articulação do múltiplo
funcionamento institucional e de determinadas pautas individuais de conduta com as
tecnologias da comunicação”. É uma tendência nos estudos comunicacionais latino-americanos
se considerar que a sociedade se rearticula completamente devido à presença cada vez maior
da mídia como aglutinadora das instâncias socioeconômicas (NETO, 2008). 21 O conceito
cultura de massa 22 não permite mais explicar o contexto da sociedade moderna. Para se fazer
compreensivas as modificações que ocorreram no contexto sócio-político-cultural da cultura de
massa, surgiu um novo pensamento que é a cultura das mídias. Essa nova noção de cultura não
deve ser entendida como uma atualização da cultura de massa, mas como um novo aspecto do
diálogo coletivo, uma nova organização dos costumes sociais, que foi definida pelo surgimento
dos meios. A midiatização da sociedade, é, assim, a reconfiguração social de significados e
identidades criados, os quais agora se reproduzem e se transformam “a partir das novas
tecnologias e meios de produção e transmissão de informação” (CUNHA, 2007, p. 19; 2004).
O conceito de cultura das mídias, segundo Kellner (2001), se qualifica como cultura de
imagem e de alta tecnologia, já que ela é veiculada por meio de “imagens, sons, espetáculos,
21

Essa seção sobre midiatização teve a contribuição de Ana Paula Pirani, com quem discuti esses assuntos
longamente. No mesmo momento em que escrevia esta tese, co-orientava seu TCC, o que me ajudou muito a
desmembrar e discutir vários assuntos de maneira mais didática. Só tenho a agradecer a ela.
22
“A ideia de cultura de massa foi construída a partir da compreensão de que havia um conjunto de objetos
produzidos para as massas e consumidos por ela. Ela tem embutida a ênfase numa sociedade em que as maiorias
consomem de forma complexa e indiscriminada, subordinadas à indústria cultural, e, consequentemente, às classes
dominantes que fabricariam produtos sob estratégias de poder econômico e ideológico” (CUNHA, 2007, p. 19).
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informações, que medeiam a construção do tecido social, ocupando o tempo de lazer das
pessoas, fornecendo opiniões políticas, oferecendo formas de comportamento social”. Tirando
proveito da visão e da audição para desenvolver ideias e sensações, ela se tornou um dos ramos
mais rentáveis na economia mundial. Conduzida pela necessidade de mercado, a cultura da
mídia acaba, após sua consolidação, por mover esse mercado em um processo de
retroalimentação. Dentro dessa lógica, a cultura das mídias “trabalha como uma indústria que
precisa produzir em massa para servir ao mercado em expansão” (CUNHA, 2007, p. 19-20).
Mas ela não é um sistema que prega ideias fixas ou uma cultura que condiz com o capitalismo
e seus fomentadores, a cultura das mídias move-se com os “prazeres propiciados pela mídia e
pelo consumo” (KELLNER, 2001, p. 11). Assim, como cria e recria esses mercados.
Podemos separar dois termos que são comumente usados como sinônimos, mas dentro
dessa nova lógica da cultura da mídia, seriam melhores entendidos separados. O primeiro seria
a mediação, termo entendido quando ocorre o uso de meios de comunicação por uma instituição
para transmitir uma mensagem, sem que nenhuma prática seja alterada para isso. Essa relação
era comum dentro da antiga lógica da sociedade de massa. Já midiatização “tem início no
momento em que as mídias, tornam-se parte das atividades individuais e institucionais. Quando
os processos sociais assumem novas configurações, ganhando outras formas e contornos”
(FINNEMAN, 2011). E aqui temos a novidade trazida pela sociedade midiatizada. Abaixo
observamos algumas semelhanças e diferenças desses termos, a partir de uma tabela criada por
Martino (2016, p. 38) a partir de vários teóricos.
Mediação
Micro (indivíduos, comunidades,
instituições, organizações)

Midiatização
Macro ( Sociedades, estados, processos
e práticas sociais)

Indica

Uso da mídia por indivíduos,
comunidades e grupos

Articulação de práticas individuais e
sociais com a mídia

Questão

Quais são as condições de construção
dos sentidos, pelo receptor, das
mensagens da mídia?

Como pessoas e instituições articulam
suas práticas cotidianas com o ambiente
das mídias?

Canal / Linguagem
A recepção da mensagem da mídia e as
articulação com indivíduos, grupos e
comunicadores
Uso da mídia, por indivíduos e
comunidades, para compartilhar a
mensagem
Ação de curto prazo

Ambiente
O processo a partir do qual algumas
práticas sociais são pautadas na lógica
das mídias

Nível de ocorrência

Conceito de mídia
Foco

Características
Intervalo de tempo

Práticas individuais e sociais adotam a
“lógica da mídia”
Ação de médio / longo prazo
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Não é complicado afirmar que o consumo precisa dos meios de comunicação para sua
constante expansão, mas os teóricos da midiatização acreditam que não apenas o consumo, mas
a política, a educação, a religião, os laços familiares e mesmo a memória estariam vivendo uma
rearticulação em sua existência e forma de ser, agora vivendo em função da própria estrutura
midiática, não existindo mais à parte desse repositório. “Afinal, ‘emissores’ e ‘receptores’,
estão presente no mesmo ambiente cultural, dividem várias referências, tem pontos comuns em
suas histórias e vivências” (HALL, 2009 p. 368). A importância dessa discussão está
relacionada aquilo que muitos teóricos, tal como Bauman (2000), afirmam ocorrer, por
exemplo, com a ágora política (poderíamos aqui usar a religião, a educação ou outro exemplo).
Para o autor, cada vez mais ela se desloca dos parlamentos e encontra seu novo lugar na
televisão e na internet. Ou seja, é possível a política usar os meios comunicacionais (mediação)
ou se formular e existir socialmente a partir da lógica desses meios (midiatização). E seria essa
segunda a encontrada em uma sociedade regida pela cultura da mídia.
Podemos questionar se a sociedade já estaria completamente midiatizada. Por um lado,
parecem claras as evidências de que muito do que vivemos agora é articulado via meios de
comunicação. Por outro, os mesmos exemplos usados para justificar a existência do processo
de midiatização acabam por ser também a prova contrária. Por exemplo, usar cultos religiosos
onlines e que seguem uma abordagem influenciada pela mídia pode ajudar a entender como a
midiatização é frequente. Mas também é possível notar ainda velhos ritos e práticas religiosas
que pouco parecem se importar com a passagem do tempo e com os meios comunicacionais.
Sendo assim, podemos afirmar que existe, sim, tal modificação social. Mas ela ainda não é
totalizante e determinante socialmente, embora tenha alta relevância.
Na sociedade moderna e midiatizada vemos um processo cada vez maior de
individualização, seja devido a mudanças sociais ou tecnológicas. No final, o efeito é uma nova
constituição identitária do sujeito contemporâneo (MARTINO, 2011; 2014). Quando
pensarmos a questão da transmissão religiosa, precisamos ter em mente que a dificuldade
encontrada na modernidade (midiatizada) recente não é apenas o grupo transmitir bem ou correr
o risco de perder o poder de transmissão, conclamando-se uma crise no poder transmissor.
Cremos que o processo de transmissão nunca se fez perfeito ou mesmo completo, sempre
existindo momentos de rupturas e de incompletude, seja a época que for. Ao fugirmos de uma
visão perfeita de sociedade, poderemos nos deparar com um processo de transmissão da
memória religiosa adaptada aos novos contextos sociais. Se o mundo está em mudanças na
atualidade, introduzido devido aos novos meios técnicos e as novas formas de se pensar a
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realidade, seria de se esperar uma nova rearticulação religiosa, com novas religiões produzindo
para uma nova época.
Essa relação foi auxiliada devido a acusada perda da relação entre tempo e espaço na
comunicação (instrumentos da modernidade recente). Primeiro, a mídia acaba por eliminar o
tempo ao tornar fácil receber notícias no momento em que elas acontecem. O segundo passo
foi a eliminação do espaço, através da mídia vemos o que não víamos e temos condições de
“estar” em vários locais quase que simultaneamente, tal como conseguir falar com alguém
distante de maneira como se ela estivesse ao nosso lado. Associada a perda da antiga
predominância, os instrumentos comunicacionais ajudaram a trazer um novo desafio para as
instituições sociais e para os quadros da memória, ao tornar o processo de transmissão cada vez
mais fragmentário e superficial, o que já havia sido iniciado na modernidade, é continuado aqui.
Mesmo com essas dificuldades, não se vive uma crise, ou mesmo o fim, do processo de
transmissão, pois, ao aceitarmos o pensamento defendido por Halbwachs quanto a importância
dos grupos sociais e de suas transmissões para a existência do social, entendemos que os grupos,
importantes agentes identitários, se multiplicam e se mantém apenas se a transmissão continuar
a existir. E, como eles ainda existem, não poderemos colocar a transmissão como o foco do
problema. Por outro lado, parece ser coerente afirmar que existem, sim, novas adaptações em
curso. Uma sociedade em mudança exige novos padrões. Mesmo que tenhamos obtidos coisas
boas com o avanço dos meios de comunicação eletrônicos, também é possível argumentar que
a atualidade midiática, como local preponderante de manutenção da memória, causa certa
efemeridade na estrutura produzida para a ancoragem dos quadros sociais da memória.
Produzindo-se quadros identitários cada vez mais fragmentários. E isso pode ser algo com o
que as instituições religiosas deveriam se preocupar.

1.4 CONSIDERAÇÕES DO CAPÍTULO
O presente capítulo objetivou compreender a maneira como “a modernidade continua a
minar a credibilidade de todos os sistemas religiosos” ao mesmo tempo em que “faz surgir
novas formas de crenças” (HERVIEU-LÉGER, 2008a, p. 41). Ao considerarmos alguns fatores,
traçamos um pano de fundo para tal empreitada, vamos a eles: 1) A memória de um grupo
sempre prevalecerá perante a memória individual; 2) A transmissão da memória sempre é
perpassada por continuidades e rupturas, essas segundas sempre apresentadas de maneira a não
parecerem rupturas completas, mas, sim, uma volta à um passado anterior, através do qual o
grupo dará a impressão de uma continuidade mesmo quando o que ocorre seria melhor
caracterizado como uma ruptura; 3) Não são poucos os grupos que produzem e transmitem sua
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memória, ao contrário, são inúmeros. Chamamos essa polifonia de vozes de “quadros de
memória”; 4) A modernidade traz consigo novos desafios para a transmissão dos quadros de
memória, pois cada vez mais vemos a tendência de se aumentar a individualização dentro do
processo de criação identitária do ser humano. Quanto maior for esse processo, maior será a
quantidade de vozes que serviram como quadros de memória; 5) A partir da popularização dos
meios midiáticos, principalmente os eletrônicos (rádio, televisão e internet como os principais
correspondentes) obtemos uma aceleração ainda maior na pulverização dos quadros de
memória, principalmente pelo poder individualizador que esses meios possuem (principalmente
a internet) e também pelo alcance e rapidez com que eles mudam suas mensagens (as
identidades na modernidade recente viveriam uma fluidez tão grande quanto a encontrada em
seu próprio meio comunicacional produtor).
Dada essas características é possível entender que a religião tradicional acaba por
precisar se adaptar para viver em nesse novo contexto sociocultural midiatizado, presente na
modernidade recente. Devido à instabilidade gerada em tais modificações sociais, os indivíduos
da modernidade recente não conseguiriam se desprender completamente dos antigos sistemas
religiosos, embora esses sistemas comecem a ser obrigados a se transformarem para
acompanhar o novo ritmo imposto, assim, ao mesmo tempo em os modifica, ela faz surgir novas
formas de crenças, necessárias como forma de respostas e ancoragem para auxiliar o indivíduo
moderno consiga encontrar identidade, formar laços (mesmo que frágeis) e também para que
ele possa se ancorar dentro de toda a turbulência social a sua volta. Longe de tornar a religião
inútil, ou mesmo decretar o fim de todo o sentimento e prática religiosa, a sociedade moderna
trouxe a necessidade de uma nova religiosidade, que dê conta dos desafios e preocupações do
ser humano moderno. Esse novo surgimento religioso está embutido de uma continuidade e não
apenas de rupturas (é esse poder de continuidade que fornece à religião uma aura de segurança
em meio ao caos, de resposta em um mundo com tantas perguntas).
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2 ADVENTISMO: MOVIMENTO(S) DA MODERNIDADE
No capítulo anterior abordarmos as mudanças sociais que conduziram a massificação
do projeto da modernidade, com forte ênfase no individualismo e na perda do poder das
instituições religiosas como única articuladora das relações sociais. Também discutimos a
transmissão da memória, indicando ser natural à modernidade a existência de crises de
paradigmas, o que não inviabiliza a demanda por parte dos grupos de processos identitários
quanto à transmissão da memória, mesmo que esses precisem se adaptar devido à grande
pulverização dos quadros fundadores.
O presente capítulo pretende discutir o movimento adventista como fruto dessa
modernidade cada vez mais pulverizante e em tensão com ela. A ideia a ser defendida é que tal
denominação religiosa foi formada dentro do processo modernizante. A importância dessa
discussão se dá por acreditarmos que os esquecimentos, as lembranças, assim como as rupturas
na memória adventista, seguem a lógica das instituições modernas. Aqui deixaremos de lado,
por um momento, a questão midiática, que será retomada mais à frente nos capítulos três e
quatro. Argumentaremos que existem diferenças entre os ideários modernos e, principalmente,
a escatologia adventista. Mas, o que poderia ser visto como um paradoxo, é na verdade uma
indicação de sua natureza moderna, em um processo de bricolagem e tensão, uma resposta aos
problemas suscitados pela própria modernidade.
Um dos objetivos da presente tese é descobrir as implicações para a mensagem
adventista do uso das técnicas midiáticas eletrônicas, o que nos conduz a começar pelo mais
óbvio: definir o movimento que faz parte de nosso corpus. Nos interessa abordar quem,
historicamente, os adventistas são. Para tanto, traçaremos um breve histórico social do grupo,
desde o millerismo, passando pelo desapontamento, surgimento da igreja mundial e a formação
de sua maneira de pensar e agir missiologicamente. Articulando essa relação aos conceitos
definidos no capítulo anterior.
2.1 IGREJA ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA: TENSÕES DA MEMÓRIA
Para iniciar nossas discussões, abordaremos a relação entre os conceitos de cultura e
memória e como isso se procedeu dentro do movimento adventista em dois casos específicos.
O primeiro seria a rearticulação de Apocalipse 10 como parte do processo de criação de uma
“nova” identidade adventista que, ao precisar justificar um erro do passado, não o abandona,
mas o ressignifica para explicar o presente. Já o segundo caso é a aplicação do conceito
weberiano de carisma na figura de Ellen G. White, que nos ajudará a entender a consolidação
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de alguns marcos do adventismo, sem os quais não teríamos os atuais delimitantes fronteiriços.
São diversos os aspectos que servem como articuladores das concepções de continuação e
rupturas da linhagem religiosa adventista, auxiliando em suas necessárias modificações e
adaptações ao decorrer da história, sempre suscitadas pelo agir moderno e suas demandas. Parte
da pretensão deste capítulo é elucidar, através do desenvolvimento da teologia do movimento,
um desses aspectos: a origem do senso missiológico da IASD. 23
Dentro dessa realidade, é possível acusar que a discursividade adventista gera uma
práxis missiológica que coloca a ação proselitista “como um traço da fé genuína do indivíduo.
Colocamos em termos de fruto de uma experiência real com Cristo, o proselitismo da IASD
tem garantido uma expansão permanente” (SCHÜNEMANN, 2002, p. 4). O grupo tem sucesso
devido a sua alta capacidade de dar sentido e importância ao indivíduo. Mas apenas
conseguiremos entender essa relação se partirmos dos primórdios, ou melhor, um pouco antes.
Os adventistas têm o hábito de apontar suas raízes a épocas que, historicamente, estariam
desvinculadas de sua formação formal como instituição. Costuma-se associar o caráter do
“movimento adventista” com outros movimentos de reforma (reavivamentos evangélicos do
século 18), ou grupos dissidentes (como os lolardos e os valdenses) (SCHWARZ;
GREENLEAF, 2016, p. 13). Os adventistas farão referência aos próprios apóstolos por
acreditarem ser sua relevância na história do cristianismo a restauração de verdades extraviadas
ao decorrer do tempo. Essa relação é um dos muitos indícios de um processo de articulação da
memória passada como criação de identidade para o presente.
Aqui já é possível perceber alguns indícios de como as correntes de pensamentos
coletivos trabalham para sempre recontar a história dos grupos a partir de sua rearticulação com
o passado. Dessa maneira, como em qualquer grupo religioso, essa relação dentro do
adventismo é intensa e se remota à origem do movimento, que dará em uma articulação entre o
tradicional e o novo, entre a ruptura e a continuação. O adventismo, ao se ver como fiel
depositário de outros movimentos anteriores a ele, não apenas consegue entender que os
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Mostraremos, tanto neste capítulo como nos próximos, algo que a academia parece não ter se atentado. O
adventismo vive em um sistema fronteiriço, o que torna sua classificação em apenas um movimento
(protestantismo vs. pentecostalismo, fundamentalista vs. não fundamentalista, por exemplo) muito mais
complicado, o que parece ser fruto direto de sua relação como uma religião modernizante. Em vários momentos,
perceberemos que ele terá mais de uma definição, ora aceitando o status quo, ora o condenando, à “espera de algo
melhor”. Um exemplo de trabalho que vai na contramão desse pensamento é o Vasconcelos (2010, p. 75): a autora
diz que “os adventistas não são aqui arrolados entre os protestantes, mas como um outro tipo de confissão cristã",
pois, segundo ela, são vários os sociólogos que dizem que adventistas, mórmons, testemunhas de Jeová etc. são
considerados como seitas, pois apresentam um distanciamento doutrinário com o protestantismo. Acreditamos que
tal definição (seita vs. Igreja) não faz mais sentido sociológico, devido a essas relações se referirem mais a
discussões de poder e não tanto a classificações teóricas, sendo assim, ignoraremos tal separação e optaremos por
uma discussão mais híbrida.
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representa, como se vê capaz de mudar várias significações passadas, sempre em sintonia com
a necessidade presente. Temos tanto uma ruptura como uma continuação, como defende
Halbwachs ser inerente às religiões. É dentro dessa relação entre a construção do passado e as
necessidades atuais do grupo que estão os indivíduos, os quais dependem de tais articulações
para encontrarem os seus papeis dentro da realidade social dada. Eles são tanto influenciados
como influenciadores, assim, não é de se espantar a importância que alguns indivíduos ganham
dentro de um determinado grupo, principalmente quando este precisa de uma forma de
articulação mais perene para a sua existência do que a mera soma das identidades de todos os
indivíduos que participam daquela instituição.
O início do adventismo é relembrado a partir de acontecimentos anteriores à própria
fundação do grupo, como uma forma de se continuar a linha sucessória que o conduziu, pelas
mãos de Deus, a ser portador de uma mensagem que vem antes de sua criação e que agora
precisa ser pregada a todas as pessoas que ainda não fazem parte do movimento. O início se
relaciona à pregação itinerante de William Miller (1782-1849) 24, um fazendeiro de Low
Hampton, Nova Iorque – muito embora, seja preciso dizer, “entre Miller e a IASD existem duas
décadas de separação doutrinária e de formação” (SCHÜNEMANN, 2002, p. 3).
Esse tempo de separação entre um evento e outro é facilmente preenchido com a
pregação de que o adventismo nada mais é do que o portador de uma mensagem tão antiga
como o próprio agir divino. Não existindo, embora baseados em diferentes concepções e
ênfases no decorrer dos tempos, uma separação entre esses grupos. Na verdade, segundo o
pensamento do movimento, existe uma linha que os une, e isso se dá através de uma concepção
historicista das profecias bíblicas e também de uma visão linear da história.
Para essa relação ficar ainda mais clara, precisamos nos debruçar melhor na história tal
como é relembrada pelos adventistas. Embora criado em lar cristão, na adolescência, Miller
tornou-se deísta. Em certo período de sua vida, serviu como capitão na guerra de 1812 contra a
Inglaterra. Conta-se que essa experiência foi traumática a ponto de levá-lo ao estudo da Bíblia
com a ajuda de uma concordância bíblica (uma Cruden’s Concordance), em 1816. Com o
tempo e o estudo, ao deparar-se com o texto de Daniel 8:14, em 1818, Guilherme Miller
concluiu que Jesus Cristo deveria voltar em cerca de 25 anos, prevendo que “todos os afazeres
de nossa época serão concluídos” 25 (FROOM, 1954, v. 4, p. 463, tradução livre). Mesmo
impressionado com a informação, só passou a comunicar sua mensagem ao público em 1831,
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Sobre Miller, ver Froom (1953, v. 3, 1954, v. 4), Knight (2005, p. 37-54) e Nichol (1945). No Brasil ficou mais
comum traduzir o nome de “William Miller” como “Guilherme Miller”. Seguiremos a segunda opção.
25
“All the affairs of our present state would be wound up.”
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por estar receoso se ela estaria certa e se alguém ouviria um simples fazendeiro trazendo
notícias tão preocupantes como a data do fim do mundo.
Pregou pela primeira vez em uma igreja batista, a convite de um sobrinho. Essa ocasião
serviu como estopim para sua vida de pregador, carregando consigo uma série de estudos
ilustrados sobre as profecias de Daniel (BUTLER; NUMBER, 1987). 26 Em seus primórdios, o
adventismo presenciou um período de efervescência social poucas vezes encontrado na nação
estadunidense. Época de guerras e anexações de novos territórios naquilo que viria a ser os
EUA geográfico que hoje conhecemos. Além disso, era grande o fluxo migratório, sendo
comum cidades triplicarem sua população em menos de um ano (GAUSTAD, 1986). Foram
essas as estruturas sociais que prepararam caminho para o nascimento do movimento millerita
e adventista. Não é de se espantar a quantidade de movimentos messiânicos surgidos nesse
período nem mesmo a facilidade com que eles conseguiam seus adeptos, pois havia um forte
contexto social para isso (KNIGHT, 2015).
O principal argumento de Miller se baseava em Daniel 8:14, que declara: “Até duas mil
e trezentas tardes e manhãs, e o santuário será purificado”. 27 Seguindo interpretações correntes
em sua época, ele interpretou a palavra “santuário” como sinônimo para “planeta Terra”
(BULL; LOCKHART, 2007, p. 52-53); a expressão “duas mil e trezentas tardes e manhãs”
foram compreendidas à luz do princípio dia/ano (também, então, amplamente aceito entre os
protestantes do período), segundo o qual, nas profecias apocalípticas da Bíblia, um “dia
profético” equivale a um ano literal (SHEA, 2012, p. 73-116). Aqui não existia grande inovação
nas intepretações sugeridas por Miller, ele mais juntou algumas correntes interpretativas do que
sugeriu algo realmente distante do que se esperava encontrar dentro das análises de diversos
teóricos bíblicos daquela época. 28
A novidade trazida era a ligação de Daniel 8 à profecia das “70 semanas” (Dn 9:24-27),
Miller acreditava que o período das “duas mil e trezentas tardes e manhãs” teve início em 457
a.C., com o decreto do rei persa Artaxerxes I. Ele concluiu que a “purificação do santuário” –
isto é, a purificação da Terra por ocasião da segunda vinda de Cristo – ocorreria em 1843.
Posteriormente, um de seus seguidores, Samuel, corrigiu os cálculos para Outubro de 1844
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Existe grande relação entre o uso de “estudos ilustrados” e a prática de pregação ainda mantida pelo adventismo
na contemporaneidade, isso tanto no exterior como no Brasil. Essa relação foi rapidamente argumentada por nós
em trabalhos anteriores, Follis (2015).
27
Sobre uma explanação do significado profético de 1844 e sua relação com a crença profético-escatológica
adventista ver Goldstein (2005). Acerca do estudo mais amplo sobre a visão adventista das profecias, em obras
publicadas no Brasil, ver Belvedere (2006) e Shea (2012).
28
Sobre essa relação histórica e como a mensagem adventista a usou, ver o excelente trabalho produzido por
Froom (v. 4, 1954). Todos os volumes tratam do assunto, mas em especial indicamos o quarto volume.
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(DAMSTEEGT, 1977, p. 84-40). Nessas duas ocasiões, reuniu-se grande número de adeptos.
Novamente, não era de se espantar que uma geração vivendo em grandes modificações
estruturais, o que acarretaria piora em vários índices sociais, acabasse por caminhar rumo a
aceitação de uma mensagem religiosa com cunho escatológico tão forte.
Os registros históricos chamaram o grupo dos seguidores da mensagem de Miller como
o “movimento milerita”. Seus membros apresentavam caráter interdenominacional, não
possuindo, portanto, uma organização eclesiástica formal (TIMM, 2002, p. 285). Pode-se
considerar que a comoção causada pelo movimento milerita e a sua decorrente mensagem
profética representa o clímax de um dos maiores reavivamentos religiosos, o “Segundo Grande
Reavivamento dos Estados Unidos”, datado entre 1800 e 1830 (MCLOUGHLIN, 1978, p. 98139). O que demonstra ser ele um fruto de sua época. Um grupo que, ao entender os apelos
sociais, acaba por dar coesão aos indivíduos, fornecendo identidade aos seus praticantes e dando
nome e respostas aos anseios, dúvidas e medos por eles vividos. Aqui vemos a importância do
grupo como articulador identitário dos membros que dele fazem parte, algo defendido por
Halbawchs em seus mais diversos escritos.
É possível argumentar que a comoção iniciada por Miller só foi possível devido ao
período de efervescência religiosa pelo qual passava os protestantes estadunidenses, desde o
final do século 18 (FROOM, 1953, v. 3; 1954, v. 4; 1971); o inconformismo com o sistema
religioso vigente e os movimentos sociais (de temperança e abolicionismo) contribuíram para
o sucesso da pregação profética de Miller justamente por unir, em um único propósito, todas as
possíveis expectativas protestantes a respeito do futuro. 29
A modernidade traz uma nova forma de ser e estar no mundo. É possível encaixar o
movimento liderado por Miller dentro desse período devido à época de seu nascimento, a qual
claramente faz parte da modernidade. Além disso, temos nele práticas claramente derivadas
dessa época. A nova denominação, primeiro através de um movimento ecumênico, nasce de
uma efervescência religiosa e de modificações sociais, as quais se associam e criam o ambiente
propício para a ampla aceitação de pregações escatológicas.
Os problemas levantados na modernidade são resolvidos por ela mesmo, muitas vezes
na criação de religiões e utopias que abarquem, respondam ou deem perspectiva para os
indivíduos que vivem tais problemáticas, tal como sugere Hervieu-Lérger (2008a). Se em
praticamente todas as épocas existiu-se um projeto de futuro, é de se esperar que isso também
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É interessante notar que o adventismo, em anos posteriores, carregará ainda com intensidade uma das
preocupações sociais da época, a saber, o movimento em prol da temperança. Para uma relação entre os adventistas
e temperança cristã, ver Robinson (1965) e Zuckowski (2010).

82

ocorresse dentro do movimento milerita. Nessa perspectiva, o milerismo “transformou a
história em escatologia, encarando o passado como apostasia e o futuro como um apocalipse”30
(BUTLER, 1986, p. 52, tradução livre). Feito semelhante a muitos dos grupos protestantes
existentes em tal período histórico.
Essa relação se dá devido à crença moderna de uma sociedade linear-evolutiva, a qual
promete que o futuro, devido às transformações, às descobertas e às criações humanas seria
cada vez melhor. Neste período em questão, no nascimento do adventismo, a sociedade não
nega por completo o processo modernizante, nem abandona o pensamento linear-evolutivo.
Apenas começa a colocar em xeque a capacidade humana de conseguir, por si só, alcançar todas
as promessas feitas. O futuro era visto dentro de um paradoxo; em um primeiro momento, era
possível ver nele um local de esperanças, o qual mostraria uma crença quase que positivista de
se esperar uma sociedade na qual teríamos algo melhor do que o passado e presente. Mas, por
outro lado, essa espera acabou conduzindo os grupos mileritas a entrarem em crise com
promessas não cumpridas. Ainda existem esperanças de melhoras, mas vemos também
desilusões com o que já obtivemos. Ironicamente, a resposta dada a crise moderna aqui
suscitada segue a ideia moderna que conduziu a existência de tal crise: a doutrina de um
segundo advento de Jesus à Terra estaria ligada, naquele momento, à oportunidade de
desconsiderar os erros do passado e instituir um novo começo aos protestantes (GAUSTAD,
1986). A pregação quanto a esses erros estava tão unida as desilusões com a modernidade
quanto com a promessa moderna de que os instrumentos gerados nessa época seriam capazes
de fornecer o futuro almejado. Não existem paradoxos entre o discurso milerita e o projeto
modernizante, há apenas a lógica social: o processo modernizante gera suas crises e encontra
suas respostas por si mesmo.
No milerismo vemos a criação de discursos, crenças e utopias que buscam resolver a
problemática trazida pelas modificações modernizantes. Prega-se um futuro glorioso através da
ciência e tecnologia, apregoa-se que isso ocorrerá com a criação e consolidação de um novo
país (os EUA), mas enfrenta-se um grande problema de superlotação devido aos fluxos
imigratórios e de mudanças fundiárias profundas, cujas soluções podem ser vistas, em partes,
através de um discurso religioso escatológico. Consegue-se reunir membros das mais diversas
denominações cristãs “porque gravitava em torno de uma única doutrina, a segunda vinda de
Cristo” (TIMM, 2002, p. 285). Tema de apelo em comum, por ser uma crença tão antiga quanto
o próprio cristianismo, embora sendo, vez ou outra, mais ou menos enfatizada. Mas, o que
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“Miller transmuted history into eschatology, seeing the past as apostasy and the future as apocalypse.”
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importa é ser essa crença ligada diretamente a um projeto de futuro, justamente algo que começa
a ser questionado com a crise da modernidade. Questionado em partes, é verdade, afinal, não
se abre mão de um projeto de futuro, apenas se coloca em xeque o já alcançado.
A prática de enfatizar um aspecto em detrimento a outro, a depender das necessidades
do momento presente, foi algo que Halbwachs demonstrou ter ocorrido ao longo da história do
cristianismo. Em primeiro momento, é interessante notar que Miller e seus adeptos “não tinham
quaisquer intenções de se separar das denominações protestantes às quais pertenciam” (TIMM,
2002, p. 285). O que torna ainda mais claro que a sua mensagem não era uma nova ênfase, algo
totalmente diferente daquela pregada pelas igrejas e vividas socialmente por toda uma geração
dentro do contexto histórico daquela época. O fruto que se tinha era um apelo em prol de um
corpo de crença facilmente identificada como pertencente ao cristianismo. Nicholas P. Miller
(2014, p. 18), diretor do Instituto Internacional de Liberdade Religiosa da IASD, explica:
O movimento adventista do século 19 foi um dos movimentos
verdadeiramente ecumênicos dos tempos modernos. Miller era batista, mas
pregava sua mensagem do advento em igrejas de muitas denominações.
Inicialmente, aqueles que se tornavam adventistas não deixavam essas igrejas,
mas, em muitos lugares, foram eventualmente forçados a sair.

O discurso de continuidade consegue ganhar vários adeptos, mas não sem causar
conflitos, que aumentam gradativamente, tanto quanto o discurso da volta iminente de Cristo à
Terra ganha força e popularidade. Até esse momento, acreditamos ser o milerismo uma forma
de pregação não tradicional, que entendeu as crises da modernidade daquela época e conseguiu
articular suas crenças como porta-voz de parte daquela geração. Mas o fez a partir das pregações
até então existentes nas igrejas protestantes. Aqui o grupo não clama para si nenhum tipo de
ruptura mais profunda, não se apregoa algo realmente novo.
Nesse primeiro momento de sucesso, no qual milhões de pessoas aderem a essa
pregação, temos uma reação de igrejas que podemos chamar de “conservadoras” (que de
maneira alguma deve ser pensada como uma crítica a elas, apenas demos um nome para as
igrejas que defendiam de maneira maior o status quo). O milerismo seria uma ênfase passageira,
não se tornando uma religião, caso não apresentasse uma diferenciação com as demais
denominações. Se no primeiro momento foi exatamente isso que ocorreu, em segundo
momento, mesmo que inconscientemente, temos algo mais próximo a uma ruptura de antigos
padrões, mas que precisa se revestir de uma continuidade para conseguir manter seus aspectos
de denominação cristã.
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Dado os fatos acima, podemos definir a pregação milerita da seguinte maneira: ela era
1) ecumênica; 2) vista como um complemento da fé cristã tradicional; e, 3) filha direta da
modernidade e das suas crises. Quando o dia 22 de Outubro de 1844 chega e Jesus não retorna
a Terra, o movimento vive o “Grande Desapontamento”. Temos todas as estruturas de uma
desilusão e de um começo mais profundo de ruptura na memória religiosa da época.
A data não foi ignorada com o passar dos anos, muito pelo contrário, é comum ser
lembrada (e até mesmo comemorada), mesmo depois de 150 anos. Cabe aqui nos questionar
sobre como ocorreu o processo de rememorização (ruptura e continuação) para que um evento
traumático passasse a ser considerado como um marco de memória, se transformando de um
erro para prova de que o grupo estaria no caminho certo. O movimento foi forçado a
modificações profundas, principalmente por ser preciso explicar o equívoco cometido. Para
entendermos como esse momento foi traumático para aquela época, além da própria decepção
religiosa, os crentes mileritas tiveram de enfrentar o sarcasmo de seus contemporâneos. Uma
carta de Guilherme Miller a um amigo, a esse respeito, reza da seguinte maneira: “é como se
todos os demônios do abismo tivessem sido liberados sobre nós. Os mesmos e muitos outros
que clamavam por misericórdia dois dias antes estão agora misturados com a turba e os
zombadores, escarnecendo e ameaçando da maneira mais blasfema possível” (William Miller
apud KNIGHT, 2005, p. 54; 2015; 1994; 2003). Se a primeira perseguição, ocorrida antes do
evento, não forçou os crentes mileritas a buscar em uma forma própria de crença, o Grande
Desapontamento pode foi o início de tal busca.
Para Knight (2010, p. 35-36), um historiador contemporâneo do adventismo, Miller
nunca associou Apocalipse 10:9 ao desapontamento antes dele ocorrer. 31 Entretanto, no período
entre 1798 e 1843, Miller teria anotado: “Apocalipse 10. Abertura do livrinho. Quarenta e cinco
anos para o fim”. Para Miller, a segunda vinda de Cristo também possuía relações com o
“livrinho” de Apocalipse 10:9. Nesse sentido, ele enfatiza a interpretação de Miller ao
desconsiderar o texto que se segue à citação do livrinho. Knight afirma que hoje parece óbvio,
para os herdeiros da mensagem milerita, que “se o sabor doce na boca refletia a alegria de
receber as novas do segundo advento”, então “o amargo deveria estar ligado a algum tipo de
desapontamento antes mesmo de ele ocorrer”. A partir disso, “o capítulo indica que Deus sabia
sobre o desapontamento antes mesmo de ele acontecer”. Muitos são os autores denominacionais
adventistas que defendem estarem os olhos de todos os pioneiros fechados para essa
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O texto reza: “E fui ao anjo, dizendo-lhe: Dá-me o livrinho. E ele disse-me: Toma-o, e come-o, e ele fará amargo
o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel”.
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intepretação, pois, somente assim, Deus poderia ensinar uma importante lição de humildade ao
seu povo (KNIGHT, 2010, p. 35-36).
Como é evidente, a segunda vinda de Cristo não ocorreu em 1843 nem em 1844. Em
resultado disso, o movimento milerita se fragmentou em vários ramos (KNIGHT, 1993, p. 217325). Se antes existia alguma unidade entre eles e uma maneira de serem aceitos entre os demais
grupos protestantes, a partir desse momento se tem uma ruptura completa. O principal desafio
entre eles, no final de 1844 e durante 1845, foi descobrir o significado teológico sobre o que
teria ou não ocorrido em 22 de Outubro de 1844, seja para se defenderem dos acusadores, seja
para justificar seu desapontamento. Os que defendiam a ideia de que nenhuma profecia se
cumprira naquela data “tornaram-se conhecidos como adventistas da ‘porta aberta’, enquanto
os que afirmavam um cumprimento profético eram vistos como os adventistas da ‘porta
fechada’” (KNIGHT, 2005, p. 55) 32.
As ramificações do movimento milerita ficaram mais evidentes no Albany Conference,
ocorrida em 1845, onde 61 delegados foram convocados para pensarem o movimento, mas
discordaram em suas perspectivas teológicas. Consequentemente, podiam ser evidenciadas,
grosso modo, quarto ramificações: os “The Evangelical Adventists”, “The Adventist Christ
Church”, “The Life and Advent Union” e os “Seventh-Day Adventits” [“Adventistas do Sétimo
Dia” ou “Adventistas Sabatistas”]. Miller faleceu em 1849 sem se unir oficialmente a nenhuma
delas (KNIGHT, 1993). A ramificação denominada como “Adventistas do Sétimo Dia”, depois
do desapontamento de 1844, foi composta basicamente de alguns dos ex-membros daquelas
igrejas, expulsos por terem abraçado a pregação milerita (MAXWELL, 1982, p. 24).
Foi nesse período, por meio da liderança de Tiago White 33, Ellen G. White 34 e José
Bates 35, que um grupo procurou rever o sistema milerita de interpretação profética. Como todos
os demais grupos de adeptos do milerismo, esse buscou explicar racionalmente o erro cometido,
o que os conduziu a reconfigurar suas crenças sobre o passado, construindo uma nova narrativa
que não se contentou com uma mera resposta, mas se transformou em um importante ponto
identitário daqueles que viveram tal desapontamento. A experiência ruim se transformou na
preparação do povo de Deus na Terra.
32

Essa intepretação ganhou tais nomes devido a parábola contada por Jesus sobre um casamento no qual o noivo
atrasou e cinco convidadas não estavam preparadas para isso, sendo forçadas a saírem em busca de mais óleo para
suas candeias. Quando voltaram, deram com a cara na porta, sendo impedidas de ver o casamento que já havia
começado. A questão dos primeiros adventistas eram se a porta estava aberta e mais pessoas poderiam entrar ou
se ela se encontrava fechada e, quem não havia aceitado até aquele momento a mensagem, não mais teria tempo
para o fazer.
33
Sobre Tiago White, ver a excelente obra de autoria de Wheeler (2005).
34
Para uma obra introdutória sobre os principais aspectos do ministério de Ellen G. White, ver Douglass (2001).
35
A melhor obra acerca desse importante pioneiro da IASD foi a escrita por Knight (2004).
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Timm (2000, p. 58), afirma que “as tentativas de compreender mais claramente” qual
havia sido o erro de sua interpretação profética e, principalmente, qual seria “a verdade bíblica”
para o tempo atual, os conduziu “a conservar alguns elementos do sistema milerita, a mudar
outros, e a incorporar novas dimensões doutrinarias”. Dois conceitos precisam ser explorados:
1) a noção de “verdade”, a qual abordaremos em um tópico sobre o conceito de “verdade
presente”; e 2) o “sistema” doutrinário tal como articulado após o desapontamento, instrumento
textual que deu, aos adventistas, fronteiras delimitadas acerca de seu papel no mundo, servindo
como importante marco identitário. Esses dois conceitos se fazem importantes, pois são através
deles que entenderemos como a teologia adventista contribui para a construção de um ethos
propício para a construção de sua missiologia.
Podemos dizer que foi como uma tentativa de corrigir os erros cometidos por Guilherme
Miller que a IASD desconsiderou a interpretação anterior acerca de Daniel 8:14 e estabeleceram
um novo sistema lógico a respeito do segundo advento – muito embora passassem a ser contra
a delimitação de novas datas para esse acontecimento (LOUGHBOROUGH, 2014, p. 149-159).
E, ao desconsiderar tal interpretação, não o fizeram por não acharem importante o evento
ocorrido, muito pelo contrário. Após o “desapontamento”, um novo texto bíblico é inserido na
discussão, Apocalipse 10:10, interpretado em um processo simultâneo de ruptura e aceitação
do evento de 1844. 36

2.1.1 Consolidação da memória no movimento adventista
Acreditamos ser possível pensar as reflexões bíblico discursivas aqui assinaladas, seja
Daniel 8:14, Apocalipse 10, textos já trabalhados acima, ou mesmo Apocalipse 14 ou 18:3-4,
que trabalharemos logo a seguir, como uma nova constituição devido a um evento traumático
(o desapontamento). É imprescindível analisar tais textos, isso se nosso objetivo for pensar a
formação do adventismo através da transmissão de sua memória, e como isso contribuiu para a
construção atual da identidade do movimento. Propomos, dessa forma, pensar aquilo que
Halbachws afirma ser a essência da religião: um grande jogo da memória. E para ser vitorioso
nessa competição, é preciso que o grupo articule suas novas crenças (rupturas) a partir dos
velhos marcos (continuidades).
Ao se apregoar a formação da cultura e da identidade como a luta entre emissores e
receptores, o ato comunicacional, entendido aqui em seu sentido mais amplo, se torna possível
apenas na relação grupos, nunca apenas no indivíduo. Em outras palavras, a hegemonia (termo
36

Essa é a profecia que, segundo Knight (1993), era clara quanto ao que ocorreria com o movimento do advento,
mas Miller não havia entendido, pois Deus teria escondido tal verdade dos primeiros adventistas.
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culturalista) não está sozinha na formação discursiva, pois, apenas devido a luta simbólica
(dialógica) é que são formadas as fronteiras entre o que se é e o que não se é dentro de um
discurso. O que se explicaria devido a “lutas” simbólicas.
Quando pensamos essa realidade para os processos de construção da memória coletiva
que, para Halbawchs, era a razão da coesão social, entendemos que o processo social sempre
será uma (re)construçaõ tencionada. Um ato vinculado à lembrança de eventos passados que,
ao mesmo tempo em que se busca lembrar as experiências históricas, gera novas memórias,
visões de mundo, crenças, posicionamentos e, também, auxilia no apagamento de outras formas
de se ver e perceber esse passado. O pensamento de cultura como algo ordinário, como
defendido por Williams (2011; ver 1979; 1968), permite-nos ver nas artes, literatura, ou mesmo
nos discursos teológicos e outras demonstrações sociais, essas lutas e crenças. É possível
entender os processos artísticos e comunicacionais do adventismo com maior amplitude, pois
neles não teríamos apenas as lutas hegemônicas (a memória isolada de um dos lados da luta
hegemônica), mas também as estruturas de sentimento, para manter o termo de Williams, ou
seja, as novas fronteiras produzidas a partir dos constantes diálogos entre indivíduo e coletivo.
Essa “luta” revela que a cultura/memória sempre será uma questão de reconhecimento
e pertencimento fronteiriço; uma disputa do dentro-e-fora, do aceito e do recusado, do lembrado
e do esquecido. É importante que determinado pensamento e/ou crença consiga se adaptar, mas
sem perder o que o torna diferente dos demais. As manifestações culturais passam por três
estágios: “o momento da explosão originária, o momento da sua construção nos mecanismos
da consciência e o momento da sua rearticulação nos mecanismos da memória” (HENN, 2007).
Podemos ver isso rearticulado dentro do desenvolvimento teológico do adventismo.
Depois do despontamento, a “explosão” da espera, como primeiro estágio, precisou ser
(re)construída, na busca de um novo significado que explicasse o erro vivido pelo grupo. Com
isso se inicia, e continua até hoje, o processo de rearticulação dessa realidade dentro do grupo,
mantendo-o unido e com um senso especial de missão. A visão da teologia dentro do
movimento se faz para além de uma mera convenção de credo, ajudando a articular a identidade
do movimento e, consequentemente, a vida intima de seus membros.
Foi preciso se rearticular uma nova crença como forma de justificativa profética para o
erro de se marcar uma data. Apocalipse 10 e a visão do livro amargo abriu caminho para essa
nova interpretação. Que, considerada profeticamente verdadeira ou não, mostra claramente
como o processo de fronteiras identitárias funcionam dentro das tenções entre a tradicional,
indiciado pela crença e modelos de interpretação espelhados pelo grupo, e o novo, o próprio
desapontamento e a necessidade de uma resposta a ele. A dinâmica da memória se mostra no
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simples fato dela ser rearticulada constantemente, ainda mais em momentos de alta tensão
identitária, como foi o desapontamento. 37
Apocalipse 10, no contexto de busca por respostas para o desapontamento, abre
caminhos para o entendimento adventista de Apocalipse 14, texto com o qual o movimento
estabeleceria um sistema profético e um novo senso identitário e missiológico. Aqueles
primeiros adventistas, ainda desiludidos, acreditaram que foram chamados pelo Espírito Santo,
o qual iluminaria a Terra com sua glória (Ap 18:1) e convocaria o povo de Deus que estava em
“todas as nações” a sair de Babilônia. Conceito importante adotado pelo adventismo, no qual
todos aqueles que se recusam voluntariamente a não seguir a lei e a vontade de Deus (Ap 18:34), como revelada ao movimento, estariam fora da “verdade” (TIMM, 2000; KNIGHT, 2010;
MAXWELL, 1982). Entre os Adventistas do Sétimo Dia, conta-se que Hiram Edson, ao andar
por um milharal, foi surpreendido por uma visão na qual viu a figura de Jesus Cristo oficiando
em um santuário no momento em que passava do ambiente santo para o santíssimo (BULL;
LOCKHART, 2007, p. 75-76). A experiência relatada foi utilizada pelo movimento como um
sinal de que, na verdade, Daniel 8:14 não se relacionava ao segundo advento, mas à função
sacerdotal de Jesus Cristo no ambiente celestial, que teria mudado a partir de 22 de Outubro de
1844. Nas palavras do próprio Edson (apud MAXWELL, 1982, p. 51),
Detive-me em meio campo. O céu parecia-me abrir à vista e vi distinta e
claramente que em lugar de nosso Sumo Sacerdote sair do lugar Santíssimo
do santuário celestial para vir à Terra [em 22 de Outubro] […] Ele pela
primeira vez entrava nesse dia no segundo compartimento desse santuário; e
que Ele tinha uma obra para realizar no Santíssimo antes de vir à Terra.

Esse acontecimento foi denominado entre os adventistas como “Cleópas do milharal” 38.
O evento motivou alguns do movimento a formar grupos de estudo bíblico a fim de
compreender o significado teológico do evento, especialmente aquele liderado por Hiram
Edson e O. R. L. Crosier no oeste do Estado de Nova Iorque (WHITE, A., 2015, p. 27). Para
alguns dos crentes mileritas, Deus, de fato, não havia abandonado os fiéis estudiosos da Bíblia,
guiando-os passo a passo em suas descobertas teológicas.

37

Aqui percebemos a relação entre a consolidação do pensamento adventista a partir da memória coletiva. Se ela
explica a importância desses pensamentos dentro do movimento, não a faz em detrimento a outro conceito. Podese explorar as relações psicológicas do movimento, como a dissonância cognitiva aplicada na experiência do
Grande Desapontamento. Observar um objeto complexo, tal como um movimento religioso, requer muitas visões
e abordagens, não sendo nossa pretensão esgotar ou mesmo sacralizar opções.
38
Alusão à experiência do personagem bíblico Cléopas, que caminhavam para Jerusalém com um companheiro
(Lc 24:13-26) e, ao serem interrogados por Jesus, não o reconhecem (isso após a sua ressurreição).
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A conversão protestante, na época dos grandes despertamentos estadunidenses (do qual
o milerismo é fruto), pode ser vista como uma volta do “indivíduo ao modelo burguês vitoriano
acompanhado da ética do trabalho apropriada à ideologia do progresso” (MENDONÇA, 2005,
p. 75, grifo nosso; 2002). Sanchis (1997), ao falar acerca da “modernidade”, mostra que essa a
ideia está intimamente ligada ao conceito de progresso, evolução. Para o autor, o período
moderno é “a representação ideal do indivíduo portador de uma razão única, de uma decisão
soberana, que se exerce nos quadros de uma lógica universal”. No auge da ciência moderna, se
delimitava a atitude científica à busca de conhecimentos de leis e princípios que regessem e
controlasse toda a realidade. A modernidade trouxe avanços e melhorou o mundo,
principalmente através de invenções que deram mais conforto a vida humana. É esse
desenvolvimento que Mendonça (2012) chama de ideologia do progresso. Todavia, alguns
autores veem na exacerbação desse pensamento uma das causas da fragmentação do
modernismo (BERGER; ZIJDERVELD, 2012).
Como indicamos no primeiro capítulo, a modernidade pode ser acusada de produzir
grupos de livres interpretações de textos e livros místicos/religiosos. Aqui vemos a tensão entre
“a letra que mata” e o “espírito que vivifica”, que ficou como marca principal de novos
reavivamentos religiosos, criando-se conflitos entre a racionalidade do protestantismo, de um
lado, e o misticismo emocional de grupos pentecostais do outro (MENDONÇA, 2012, p. 78;
CAMPOS, 2008). É perceptível tanto a influência do pietismo na formação das ideias mileritas,
consequentemente influenciando também o pensamento da IASD, quanto a ênfase por uma
busca racional por entender a Bíblia. Se pode parecer paradoxal tal associação, aqui acusamos
que ambas trabalhariam como respostas da modernidade recente aos problemas suscitados por
ela mesma. O adventismo sempre travou lutas para definir qual dos dois, emoção ou razão,
acaba por ganhar predominância em seu discurso. E isso ficará mais claro no capítulo três da
presente tese. Para o momento cremos ser preciso nos focar apenas no aspecto racional.
O milerismo forneceu grande importância a uma pregação racionalista baseada na
leitura e na busca pela “correta” interpretação do texto bíblico. Staples (1991, p. 58) faz uma
interessante análise do movimento epistemológico defendido por Miller, para quem a razão
deveria ter grande importância em qualquer interpretação da Bíblia. O próprio Miller (apud
BLISS, 1853, p. 76-77) afirmou ser a Bíblia “um novo livro. Ela é, na verdade, uma festa da
razão”. Sobre isso, Hatch (1984, p. 189) afirma que:
Miller estava confiante que através de uma investigação indutiva se
encontraria evidências de um claro e simples sistema de verdade bíblicas. [...].
Ao se utilizar as ciências matemáticas nas profecias, eliminavam-se teorias e
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especulações, assim uma fórmula precisa emergiu apontando para um grande
evento no ano de 1843.

Por nascer no século 19, o qual se vê tomado pela expansão da ciência e pelo
pensamento modernista, é fácil entender as razões da tradição que o movimento tem em buscar
sistemas lógicos para formular crenças e também transmitir as memórias acumuladas. Também
é possível enxergar como a crise da modernidade trabalha com o grupo, o qual aceita crenças
consideradas “mágicas”. É interessante notar esse paradoxo em funcionamento: Hiram Edson
tem uma visão e ela abre caminhos para estudos mais profundos que a comprovem
racionalmente pela Bíblia. Temos aqui uma quebra daquilo que Mendonça (2012, p. 75) acusou
como sendo parte constituinte da racionalidade protestante, a qual procurava “manter à
distância a interferência do extraordinário no cotidiano. [...]. [Sendo] uma religião quase
secularizada e se aproxima, mesmo quando institucionalizada, de uma religião civil”.
Na opinião de Ismael Fuckner (2012, p. 160), tanto os mileritas como os adventistas
estão, sem sombra de dúvida, calcados em uma religiosidade que tem suas raízes no pensamento
filosófico da modernidade. Aqui concordamos com o pensamento de Hervieu-Léger (2008a),
quando ela afirma que existem aparentes contradições dentro do pensamento moderno, frutos
de seu próprio desenvolvimento os quais são, em grande parte, respondidos pela própria
modernidade. A aceitação milerita e adventista de uma racionalidade está, sim, calcada na
lógica modernizante, mas a busca por uma magia que ajuda e elucidar alguns momentos e
crenças do grupo, não prova o fim da secularização ou a volta à um estado primitivo. Ao
contrário, evidenciam processos conflituosos das transições religiosas da modernidade recente.
É essa tensão que constrói o pano de fundo para que, no dia primeiro de Outubro de
1860, o nome “Igreja Adventista do Sétimo Dia” (IASD) seja oficializado entre os que faziam
parte do grupo dos mileritas sabatistas. Como é evidente, o nome intentava abranger aquilo que
consideravam suas ênfases: o breve retorno de Cristo (indicado pelo adjetivo “adventistas”,
relativo ao segundo advento) e a importância da guarda do quarto mandamento, a respeito do
sábado, em vez da crença mais comum que considera o domingo como dia de culto e adoração
cristã (boa parte da abordagem está no uso do termo “sétimo dia”, encontrado em Êx 20:10).
Além disso, o nome também contribui para manter partes das memórias fundadoras do grupo.
Devido à continua tensão entre razão e emoção, podemos passar para a segunda parte
deste capítulo, o que faremos segundo a ótica de Oliveira Filho (2004), para quem a IASD
surgiu nos EUA e construiu, a partir daquele contexto, uma organização burocrática forte e
altamente centralizada. Tal realidade permitiu que historicamente houvesse um controle
racional e ideológico maior e mais global do que o ocorrido em diversas outras igrejas
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protestantes. Para que isso pudesse ocorrer, foi atribuído o caráter de direção divina às
experiências sobrenaturais de Ellen Harmon, de Portland, Maine, mais tarde conhecida como
Ellen Gould White. Compreendendo racionalmente que o dom espiritual da profecia ainda
estava vigente, ou seja, que o chamado de pessoas ao ministério profético deveria ocorrer ainda
naquela época (SMITH, 2007, p. 19-32), os Adventistas do Sétimo Dia alegaram ter
evidenciado tais realizações mágicas na vida e obra de Ellen G. White. Cujos conceitos e
conselhos teológicos foram fixados em razão da escrita, instrumento altamente racionalizante.

2.1.2 Ellen G. White: carisma, poder e memória fundadora
O ministério profético de Ellen G. White e o surgimento da IASD são inseparáveis.
Com isso, “tentar entender um sem o outro tornaria ambos ininteligíveis e inexplicáveis”
(DOUGLASS, 2001, p. 182). Com efeito, entre os Adventistas do Sétimo Dia, o chamado de
Ellen G. White para o ministério profético não exigia, apenas, a confirmação desta como
profetisa, mas a própria articulação teológica a respeito do significado de “profeta”. Timm
(2002) relembra que os primeiros adventistas sabatistas criam que o dom profético de Ellen G.
White consistia mais um sinal do que uma doutrina – muito embora o aspecto doutrinário fosse
vital para a aceitação das experiências sobrenaturais de Ellen G. White. Aqui já vemos a tensão
entre o místico e o racional, entre “a letra que mata e o espírito que vivifica”. O que tem relação
direta com o que Halbawchs acusa ser a base para a constituição da memória, afinal, para ele é
preciso um local geográfico, uma pessoa e/ou evento para a consolidação e conservação da
memória e sua transmissão. Acreditamos que, no adventismo, temos tanto o evento (o
desapontamento, tal como articulado anteriormente) como a pessoa, aqui representada por Ellen
G. White. É claro que a crítica de Rivera (2010a; 2010b) é válida, pois esses aspectos são, sim,
mais fluídos do que o espaço geográfico. No terceiro capítulo veremos uma possibilidade futura
que poderia vir a ser aceita como o local do adventismo.
Como uma das expectadoras do desapontamento de 22 de Outubro de 1844, a princípio,
Ellen G. White e seu ministério profético carregavam, grosso modo, duas ênfases
complementares: por um lado, ela procurava encorajar os crentes a rejeitar o fanatismo
religioso, desencadeado de diversas maneiras pelo desapontamento; por outro, ela reforçava a
certeza que Deus ainda guiava o seu povo, e que a data estipulada para a sua vinda possuía
outros significados (WHITE, A., 2015, p. 22-34). Dessa forma, durante a confusão e o
desespero que se seguiram ao dia 22 de Outubro de 1844, Ellen G. White alegava que Deus
havia se aproximado de seu povo. Por meio de uma adolescente de 17 anos, Ele estaria
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animando os crentes a reestudar a Bíblia. Muitos autores denominacionais do adventismo
acreditam que Ellen Harmon fez a perplexidade e a tristeza que envolveram o Grande
Desapontamento se tornar esperança e ânimo (DOUGLASS, 2001, p. 39).
Como principal confirmação do ministério profético de Ellen G. White, os adventistas
costumavam comparar suas experiências sobrenaturais físicas àquelas encontradas no Antigo
Testamento, em contextos relacionados a sonhos e visões (Dn 10:8, 17-19). 39 O que poderia
pender para uma justificativa mais mística de seu ministério. Entretanto, é interessante
considerar as observações de Douglass (2001, p. 435), sobre o presidente da Associação Geral
no Congresso Bíblico de 1919, ou seja, quatro anos após a morte dela, de que a prova mais
convincente da autenticidade do dom profético de Ellen G. White foi o desenvolvimento do
movimento adventista ao longo de sua vida, e não as demonstrações físicas exteriores. É
interessante perceber que aqui temos uma legitimação posterior do papel de Ellen White. Se até
sua morte era possível vê-la em visões, muitas vezes passando vários minutos sem respirar, isso
já não seria mais suficiente para a geração de adventistas que não teriam condições de conhecer
pessoalmente a autora. Não se nega o passado, mas se faz preciso pensar como tender as novas
demandas para a transmissão da memória.
Essas considerações fazem eco ao pensamento weberiano de que “a profecia carismática
converte-se [...] inevitavelmente em dogma, doutrina, teoria, regulamento, disposição jurídica
ou conteúdo de uma tradição que vai se petrificando” (WEBER, 2004, p. 332). Ellen G. White
teria um seu ministério a partir da dominação carismática fornecida por seus seguidores.
a dominação carismática genuína desconhece disposição jurídica,
regulamentos abstratos e a jurisdição “formal”. Seu direito “objetivo” é o
resultado concreto de vivência extremante pessoal da graça celestial e força
heroica semelhante àquela dos deuses e significa renúncia ao compromisso
com toda ordem externa em favor da glorificação exclusiva do autêntico
espírito profético e heroico (WEBER, 2004, p. 326).

Para Weber o direito “do profeta não se pauta pelas formulações legais ratificadas das
instâncias jurisprudentes institucionais” (CARVALHO, 2013, p. 134). Em outras palavras, não
é a institucionalização e/ou a burocratização do movimento adventista que fornece à Ellen G.
White o carisma de ser quem ela é e/ou foi, mas justamente o contrário: o adventismo é, assim,
dependente dela, tanto quanto da Bíblia e de sua memorização histórica do desapontamento,
para sua identidade formativa. Mas, até mesmo nessas duas últimas coisas, o adventismo em
muito é devedor do carisma de Ellen G. White como forma de consolidação de sua mensagem.
39

Para os argumentos e testemunhos adventistas a respeito da veracidade de Ellen G. White como profetisa, ver
Loughborough (2014, p. 167-171), Coon (2012, p. 35-46), Vieira (2012, p. 27-33) e Artur White (2000, p. 8-77).
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Com efeito, em confirmação desse ponto, é interessante esclarecer que Ellen G. White não
pretendia definir-se como uma “profetisa”, de acordo com a utilização corrente do termo. Para
ela, a sua responsabilidade, em resposta ao chamado divino, exigia outra terminologia que
ampliava o caráter de sua missão. Para ela,
Alguns tropeçaram no fato de haver eu dito que não reivindico ser profetisa;
e têm perguntado: Por que é isto? Não tenho tido reivindicações a fazer,
apenas que estou instruída de que sou a Mensageira do Senhor, de que Ele me
chamou em minha mocidade para ser sua mensageira, para receber-lhe a
palavra, e dar clara e decidida mensagem em nome do senhor Jesus. Cedo, em
minha juventude, foi-me perguntado várias vezes: sois uma profetisa? Tenho
respondido sempre: sou a mensageira do Senhor. Sei que muitos me têm
chamado profetisa, porém eu não tenho feito nenhuma reclamação desse
título. Meu salvador declarou-me ser eu sua mensageira. “Teu trabalho”,
instruiu-me Ele, “é levar minha palavra” [...]. Por que não tenho eu
reivindicado ser profetisa? - Porque nestes dias muitos que ousadamente
pretendem ser profetas são um opróbrio à causa de Cristo; e porque meu
trabalho inclui muito mais do que a palavra “profeta” significa (WHITE,
2007b, v. 1, p. 31-33, itálicos acrescentados).

É interessante notar duas coisas da citação acima, a primeira é a relação que Ellen G.
White tinha com seu próprio ministério. A segunda é que ela mesma afirma existir grande
números de pessoas que se intitulam profetas, o que indica claramente não ser sua reivindicação
algo incomum ou inédito, mostrando como a ênfase pietista já era forte dentro desse período.
Essa relação evidencia, mais uma vez, que o adventismo é fruto de uma época específica e
trabalha suas estruturas a partir dela. É dentro dela que se começa a cristalizar a teologia do
movimento, com um status carismático, assim, não é de se estranhar a continua tradução de
livros de Ellen G. White, que em português já somam mais de 70 títulos, com dois centros de
pesquisas, em universidades da denominação, destinados à sua divulgação, isso apenas no
Brasil, sendo mais de 20 centros espalhados por universidades em todo o mundo.
A influência de Ellen G. White no pensamento adventista é percebida ainda nos dias
atuais: “décadas depois de sua morte, sua influência vive através de milhares de páginas de seus
escritos e no imortal espírito de divina conquista que possuía. Verdadeiramente, ela estando
morta, ainda fala e seu magnificente espírito de liderança marcha à frente do povo de Deus”
(DICK, 1994, p. 178; 1986). A relação dos adventistas com os escritos de Ellen G. White,
contudo, nunca pretendeu conferir “status bíblico” às suas reclamações, mas considerá-las
mormente como exortações e conselhos de caráter homilético, e não hermenêutico (IASD,
2008, p. 110). A aceitação de Ellen G. White como profetisa, nesse sentido, não deveria ser
compreendida como necessária para a formação de um Adventista do Sétimo Dia, pois o
indivíduo não é obrigado a crer em Ellen G. White para ser adventista, pois, em suas próprias
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palavras, “essas pessoas [descrentes do dom profético de Ellen G. White] não devem ser
separadas dos benefícios e privilégios de membros da igreja, se no demais a sua vida se prova
correta, e tenham um bom caráter cristão” (WHITE, 2007a, v. 1, p. 328).
Atualmente, mesmo que indivíduo seja livre para não crer nela, é certo que o grupo em
muito deve a ela a sua formação e consolidação. Mesmo que alguém não a aceite, não temos
como negar a relação que o grupo tem com a autora, mostrando aquilo que Halbawchs afirma:
a memória coletiva acaba por suplementar a memória do indivíduo, o qual será influenciado
mesmo sem saber ou querer. E cremos ser esse o caminho que precisamos desbravar agora.
Após analisar as bases da formação da memória identitária do grupo, cabe discutir mais
detidamente os conceitos constituintes dessa memória, e não mais tanto a sua formação.

2.1.3 Memória e história: tensões e combates no movimento adventista
Como Hobsbawm e Ranger (2012; ver RIVERA, 2012, p. 111) afirmam, já na
introdução de sua clássica obra A invenção das tradições, as religiões com longa tradição, por
terem um passado na qual foram fundados pontos identitários, precisam constantemente se
repensar, articulando o contemporâneo com esse passado fundador. Porém, “na medida em que
há referência a um passado histórico”, as novas tradições e significações acabam por se
caracterizar por uma necessidade de se adaptar, formando com ele “uma continuidade bastante
artificial” (HOBSBAWM; RANGER, 2012, p. 10). O passado é uma importante fonte primária
da identidade, não aquele vivido pelos pioneiros do adventismo, mas um “novo”, rearticulado,
apresentado como continuidade do antigo, principalmente devido ao processo de garantia de
busca por legitimidade por parte do movimento.
Sempre é necessário que exista um testemunho para que o fato social se perpetue e se
torne memória para um grupo, pois, “para reforçar ou enfraquecer e também para completar o
que sabemos de um evento sobre o qual já tivemos alguma informação”, é preciso reforçar o
fato fundante. Se rearticula o passado para se justificar as mudanças necessárias do presente.
Temos, dentro dessa lógica, um embate entre continuidade e rupturas. Mas como é possível
hegemonizar uma memória nova, sem chamá-la de nova? “O primeiro testemunho a que
podemos recorrer será sempre o nosso” (HALBWACHS, 2009a, p. 29), o que conduz a
necessidade do “eu” e do “outro” se entenderem como partes “de um mesmo grupo e evento
vivido e recordado” (LEAL, 2012, p. 4). E como funcionaria essa dinâmica entre o momento
fundante e sua continuação, no decorrer da história do grupo?
Para encontrar essa relação, optamos por nos distanciar um pouco do pensamento de
Halbwachs, ao seguir a argumentação proposta por Pollak (1989, p. 3-15), não fornecendo uma
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incompatibilidade entre a história e a memória. Apenas separando-se a memória oficial
daquelas produzidas pelas camadas populares, ou seja, as “memórias subterrâneas”. Propõe-se
trazer à superfície memórias “que prosseguem seu trabalho de subversão no silêncio e de
maneira quase imperceptível” e que “afloram em momentos de crise em sobressaltos bruscos e
exacerbados”. No objeto aqui analisado, quando os mileritas aceitaram a mensagem de que
Jesus voltaria à Terra, o fizeram de maneira diferente, tanto em contexto como em recordação
histórica, daqueles primeiros cristãos há dois mil anos que ouviram do próprio Cristo tal
promessa. Apesar da mensagem ser a mesma, os atuais quadros sociais da memória mudam a
ênfase e a forma da crença, para se justificar as necessidades do presente. O que ocorre nos
mencionados embates entre o tradicional e o novo, o passado e o presente.
Na época do milerismo havia grande efervescência cultural e política nos EUA, o que
facilitou a pregação apocalíptica, pois onde há grandes mudanças em curso, há clamor social
por um (re)equilíbrio e esperança, e isso a religião consegue fornecer aos seus adeptos
(CARVALHAL, 2006). Essa dinâmica entre a mudança e a necessidade de estabilizar a vida é
a chave para entender o processo de embates entre as memórias sociais, tanto hegemônicas
como subterrâneas. Quando vem para a igreja a primeira geração de adventistas que não haviam
passado pelo desapontamento, se inicia uma nova forma de se pensar esse evento. Se para os
adventistas que passaram pelo desapontamento aquele evento era, em primeiro lugar, um
trauma e, em segundo, uma prova de que Deus estaria preparando um povo especial na Terra
como portador de uma mensagem especial e exclusiva. Para a segunda geração não temos
apenas questões geográficas e de um evento específico, mas também uma relação de tempo, e
isso traz uma nova forma de encarar as lutas e tensões da memória. Essa mudança articula novas
memórias e fica apenas a sensação de pertencer a um povo escolhido e único. E isso aumentará
quanto maior for a distância cronológica dessas gerações.
Os primeiros adventistas se viam como leais cristãos e, portanto, acreditavam nas
mesmas coisas que tantos outros grupos religiosos, tal como o sacrifício de cristo na cruz para
salvar o ser humano do pecado. Entretanto, segundo Timm (2002, p. 287-288), podemos
resumir em cinco grandes grupos as crenças que chamaremos distintivas, essas basicamente
apenas os adventistas acreditam (apesar de algumas delas também encontrarem eco em
determinadas denominações). Todas criadas e consolidadas após o desapontamento e a
formação oficial da IASD. São elas: 1) o segundo advento de Jesus Cristo, apresentado como
um evento visível e pré-milenial; 2) as duas fases do ministério de Cristo no santuário celestial,
como ênfase especial à segunda, que teria ocorrido no dia 22 de Outubro de 1844; 3) a
manifestação moderna do dom de profecia na pessoa e obra de Ellen G. White (embora não
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sendo taxativos); 4) o imortalidade condicional da alma e a aniquilação final do ímpio; e 5) a
perpetuidade da lei de Deus, principalmente no que diz respeito à guarda do sábado.
Estabilizada a memória fundante do grupo, parte-se para uma maior burocratização do
poder religioso do grupo, o que Weber conclama ser a carismatização dos mitos fundantes, essa
relação tem relação muito próxima ao pensamento de Halbwachs, que embora não discuta as
relações de poder, apregoa a necessidade da consolidação dos mitos fundantes para a sua
transmissão. No adventismo, a consolidação das crenças distintivas se deu por pelo menos dois
meios, o primeiro foi a própria estrutura carismática encontrada em Ellen G. White, a segunda
foi, segundo nos lembra Timm (2002, p. 288-289), a criação de uma estrutura organizacional
burocrática. Essa estrutura conseguiu sua manutenção através da liderança de Tiago White,
Ellen G. White e Joseph bates, o que ocorreu em três níveis básicos: 1) igrejas locais, que
passavam a escolher seus líderes no início de 1850; 2) conferências estaduais, as primeiras sete
realizadas nos Estados Unidos entre 1861 e 1862; e 3) a General Conference, estabelecida em
Battle Creek, Michigan, em 1863, com John Byington como presidente.
Aliado a essa realidade institucional, será preciso discutir também alguns aspectos
relevantes das doutrinas adventistas que o tornam um grupo religioso diferente. Para tanto,
abordaremos agora a questão da interpretação de Apocalipse 14 e 18 e as possibilidades
sectárias que essa leitura conduz o movimento, cada vez mais distantes daquele ponto
ecumênico e defensor de um status quo no qual o milerismo se encaixava. Aqui vemos a criação
e consolidação de fronteiras que identificam o adventismo como movimento.
2.1.4 A tensão entre o sectarismo e o mundo moderno
Como herança do pensamento milerita, devido à necessidade que esse grupo teve de se
distanciar de suas antigas igrejas, a IASD, agora institucionalizada, costumava separar-se das
outras denominações cristãs por acreditarem possuir uma mensagem peculiar. Não raro, em
suas publicações, utilizavam-se de termos como “pequeno rebanho”, “remanescente para o
tempo do fim”, “povo peculiar que guarda os mandamentos de Deus e a fé em Jesus”, “povo
que guarda a aliança” e muitos outros (TIMM, 2002, p. 289-290). A primeira motivação a essa
relação é histórica, dado o desapontamento e a chacota vivida pelos indivíduos crentes. Porém,
com o tempo, criou-se razões bíblicas que justificassem a necessidade desse afastamento. O
social começa a ser explicado e justificado pelo teológico.

97

Essa relação pode ser vista principalmente na interpretação e adaptação do conceito de
“Babilônia”, retirado de Apocalipse 14:8 40, como referência àqueles que não creem/creram na
mensagem do segundo advento (TIMM, 2000, p. 55-57). O termo foi usado primeiramente pelo
milerismo, passando a ser reutilizado pela IASD com a mesma designação, porém, como
referência “ao antagonismo, não apenas de um ensinamento específico, mas também a todos os
outros componentes majoritários do sistema doutrinário da ‘verdade presente’” (TIMM, 2002,
p. 289, tradução livre). 41 Em outras palavras, todos os que não aceitarem a mensagem adventista
(mais especificamente a “Terceira Mensagem Angélica” de Apocalipse 14:8) estariam
aceitando o “vinho” oferecido pela figura da meretriz, metaforizado pela Babilônia, estereótipo
bíblico de pecado, rebelião e apostasia.
Sendo essa relação importante ao ponto de ser usada como ponto identitário e de
segregação, precisaremos nos debruçar no significado de Apocalipse 14, principalmente as três
mensagens angélicas. A partir de 1850, os Adventistas do Sétimo Dia em geral consideravam
que, após o desapontamento de 1844, se configurou a necessidade de se anunciar a “terceira
mensagem angélica” (Ap 14:9-12), principalmente àqueles que anteriormente haviam aceitado
a mensagem do segundo advento na pregação milerita, mas se desviaram após o
desapontamento (TIMM, 2002, p. 289). Os adventistas mantinham a opinião prevalecente entre
os protestantes da época de que a “Babilônia” de Apocalipse 14:8 diz respeito ao papado, tendo
dentro do movimento o argumento mais popular sobre a Terceira Mensagem Angélica
defendido por Tiago White (TIMM, 2000, p. 88-89), então editor da principal revista mantida
oficialmente pelos adventistas, a Review and Herald. Nas palavras de Timm, essa concepção
para “Babilônia” não se restringia apenas ao público católico, e
foi considerada como a observância do primeiro dia da semana (domingo)
como o dia de culto. Essa posição baseava-se na pressuposição de que
enquanto o domingo era a “marca” da besta (Dn 7:25), o sábado do sétimo dia
era o “selo do Deus vivo” (Ap 14:9; ver Êx 31:16, 17; Ez 20:12, 20).
Intimamente relacionada a essa interpretação da marca da besta estava a
compreensão sabatista da expressão “adorar a besta e a sua imagem” (Ap 14:9,
11). Essa adoração era entendida também como a guarda do primeiro dia da
semana em vez de o sétimo (TIMM, 2000, p. 90).

40

O texto reza: “E outro anjo seguiu, dizendo: Caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações
deu a beber do vinho da ira da sua fornicação”. Para os pioneiros, qualquer pessoa/igreja que não aceitasse a
mensagem de advertência para o tempo do fim, ligada intimamente à guarda do sábado, estaria dentro do sistema
desposta do Babilônia, da qual o texto bíblico pedia para o verdadeiro crente sair (TIMM, 2000).
41
Texto original: “antagonistic not only to this specific teaching but also to all other major components of the
doctrinal system of ‘present truth’.”
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Com efeito, ao passo que os poderes do mal e a marca da besta eram associados ao
catolicismo romano e às igrejas protestantes, para o adventismo restava a prerrogativa de “igreja
remanescente”. Termo esse que mostra como o movimento se considera único e separado por
Deus para uma missão especial. Com a incorporação da doutrina da lei e do sábado e com o
entendimento do chamado profético das três mensagens angélicas de Apocalipse 14, está
traçado o pano de fundo teológico que impulsionaria a continuação e a ressignificação do
pensamento milerita, agora com uma roupagem adventista legítima. 42
Dessa maneira, a IASD passou a se enxergar como tendo a responsabilidade de ensinar
aquilo que foi revelado a ela. Os adventistas começaram a se ver como detentores de uma
mensagem escatológica urgente e passaram a se ver como os pregadores da mensagem do
terceiro anjo (KNIGHT, 2005, p. 75-83). 43 Assim, “a crença de que possuíam a ‘verdade
presente’ deu aos primeiros adventistas [...] uma autoidentidade marcante e um senso específico
de missão no mundo” (TIMM, 2000, p. 119). Essa “verdade presente” é responsável pelo
processo articulador de ressignificação do milerismo ao adventismo. Se no começo vimos um
milerismo ecumênico, aqui enxergamos um adventismo, que apesar de se considerar herdeiro
direto daquela mensagem, se fecha justamente para justificar tal crença. A ruptura entre
ecumenismo e exclusivismo ocorre a partir de uma defesa da continuação da mensagem. Mudase para justificar que não se teve mudança, ao se afirmar a fidelidade aos antigos ideais bíblicos
do movimento, preservados no adventismo.
Os efeitos de toda essa relação que considera o adventista o remanescente são
profundos, indo para além de uma mera justificativa histórica passada. Produz-se todo um
programa missionário com vistas ao crescimento presente e futuro. Em resumo, a crença de ser
o remanescente fiel, o qual iria restaurar a verdade profética para o tempo do fim oferece um
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Segundo Timm (2000, p. 129, 131), “a primeira mensagem angélica (Ap 14:6-7) era considerada como
chamando a atenção do povo para o fim dos 2.300 anos [mesma profecia geradora da crença na volta de Jesus que
causou o desapontamento milerita]. A segunda mensagem angélica (Ap 14:8) era entendida como libertando o
povo de Deus da escravidão das igrejas nominais para abraçar totalmente a mensagem relacionada com o fim dos
2300 anos [...]. Os adventistas sabatistas viam a terceira mensagem angélica como uma mensagem de restauração
destinada a unir o povo remanescente de Deus ‘sob a grande verdade assinaladora’ do sábado e preparando-os para
‘o tempo de angústia’. O derramamento futuro do Espírito Santo em profusão era visto como os capacitando a
saírem e proclamarem ‘o sábado’ mais plenamente”.
43
Essa relação pode ser vista, de maneira clara, nas seguintes palavras de Ellen G. White (2003, p. 222-223):
“como povo, devemos ser estudantes diligentes da profecia; não devemos sossegar sem que entendamos
claramente o assunto do santuário, apresentado nas visões de [do livro bíblico de] Daniel e de João [possível
escritor do livro do Apocalipse]. Este assunto verte muita luz sobre nossa atitude e nossa obra atual, e dá-nos prova
irrefutável de que Deus nos dirigiu em nossa experiência passada. Explica nosso desapontamento de 1844,
mostrando-nos que o santuário a ser purificado não era a Terra, como supuséramos, mas que Cristo entrou então
no lugar santíssimo do santuário celestial, e ali está realizando a obra final de Sua missão sacerdotal, em
cumprimento das palavras do anjo, comunicadas ao profeta Daniel: "Até duas mil e trezentas tardes e manhãs; e o
santuário será purificado" (Dn 8:14).
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sentido especial à igreja adventista, pois ela não se torna uma igreja estática, mas se transforma
em um movimento com propósito bem definido (OTTO, 2004, p. 330). O que impulsionava a
missiologia milerita era a proeminente volta de Cristo, doutrina preservada no adventismo,
porém não como principal motivador, lugar ocupado agora pelo conceito de remanescente.
Dessa forma, essa discussão torna-se objeto de muitas reflexões e permanece como essencial
para a identidade do movimento (RODRÍGUEZ, 2012, p. 1).
Ainda assim, ao contrário do que poderia ser evidenciado no passado, atualmente, a
IASD compreende um caráter mais “inclusivista” quanto ao conceito de remanescente. Podese alegar que, do ponto de vista teológico, o remanescente estaria mais associado à união ao
corpo de Cristo e ao conceito de “igreja invisível”, e não apenas limitado à noção da
organização da IASD como instituição separada das demais (HASEL, 2012, p. 160-180;
RODRÍGUEZ, 2012, p. 181-199). Todavia, o senso de exclusivismo ainda é comum para
alguns adventistas mais tradicionais. E aqui há uma grande tensão sectária, na qual vemos uma
aceitação do mundo moderno ao mesmo tempo em que se abre para tendências e vivências que
aparentemente colocam o adventismo em um movimento contrário à modernidade.
Por que falamos em uma tensão? Simples: pensar teologicamente de maneira mais
abrangente, como igreja universal, une o adventismo à crença protestante, no qual se faz longa
a tradição entre a separação da igreja visível e invisível (MENDONÇA, 2012; 2002). Ao
mesmo tempo, viver de maneira secretária tem um poder identitário aparentemente maior para
vários membros da denominação, afinal, o sentimento de exclusividade sempre é um poderoso
aliado para a construção identitária, como muitos grupos fundamentalistas tem comprovado de
maneira pragmática (CASTELLS, 2000; FOLLIS, 2014). E o adventista, como quase todo
grupo religioso, precisa dessas duas realidades para se produzir identidades internas perante os
seus crentes e também construir sua relação com os de fora do grupo. Temos, no conceito de
“verdade presente”, a maneira que o grupo encontrou para lidar com essas tensões da memória.
Sendo assim, dedicaremos um tempo a seguir para discutir esse conceito e sua importância.

2.2 SOBRE O CONCEITO DE “VERDADE PRESENTE”
Vários estudos analisam as mudanças e desenvolvimentos ocorridos na teologia
adventista. Um deles é a tese de Rolf J. Pöhler (2000), orientada por Raoul Dederen e defendida
na Universidade Andrews, intitulada “Change in Seventh-day Adventist Theology: a study of
the problem of doctrinal development”. Segundo Knight (2005, p. 12), essa é a pesquisa “mais
abrangente” já desenvolvida. A tese de Pöhler (2000) é motivada pelo fato de que, “assim como
outras igrejas, os adventistas do sétimo dia enfrentam o desafio de harmonizar a imutabilidade
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essencial da revelação em Cristo com o que parecem ser mudanças doutrinárias significativas”.
Entre outros elementos, o autor observa que “Ellen White esteve envolvida na mudança
teológica. Seu conceito de desenvolvimento doutrinário [baseado na ideia de “verdade
presente”] reflete uma notável e profunda percepção e representa uma abordagem equilibrada
ao assunto”. Temos aqui mais um teórico que considera a importância da autora para a
construção da memória, manutenção e rupturas do movimento.
A IASD, por se apegar não a uma memória de base geográfica e sim a uma
pessoa/evento, acaba por se ver mais livre do que diversos outros movimentos, conseguindo se
modificar com maior tanto quanto o exigido pela modernidade recente. Pöhler (2000) conclui
que a autora fez o movimento adotar uma abordagem dialética interessada na continuidade e na
mudança, visando a “evitar os perigos gêmeos do imobilismo doutrinário [ou abordagem
estacionária] e do revisionismo [ou abordagem revolucionária]”. É importante pensar o
conceito de “verdade presente”, pois nele temos vislumbrado essa relação do adventismo com
o processo de transmissão da memória.
Outra importante publicação é a obra de George R. Knight (2005). O autor apresenta,
de maneira sintética, os 150 anos de história da teologia adventista. Já no início, ele esclarece
que “os pioneiros adventistas criam que a ‘verdade presente’ era dinâmica (e não estática) e que
podia ser alterada à medida que o Espírito Santo conduzia a igreja em seu estudo da Bíblia”.
Por outro lado, ele também defende que, hoje, certas crenças são tão básicas como identidade
do adventismo que não poderiam ser alteradas sem criar outra corporação religiosa. “Nesse
sentido, a história da teologia adventista é uma história de contínua transformação no contexto
da estabilidade” (KNIGHT, 2005, p. 11-12). Essa estabilidade estaria ligada ao próprio contexto
fundador, tal como: o desapontamento, Miller, 1844, Apocalipse 14 e Daniel 8 etc. Muita coisa
consegue mudar dentro da perspectiva adventista, menos sua fundação identitária.
O primeiro capítulo de Knight (2005, p. 16-27), intitulado “A natureza dinâmica da
‘verdade presente’”, é especialmente relevante. O autor inicia com a intrigante declaração de
que “a maioria dos fundadores do adventismo do sétimo dia não poderia unir-se à igreja hoje
se tivessem de concordar com as ‘[28] Crenças Fundamentais’ da denominação” (KNIGHT,
2005, p. 16). Ele explica que vários dos primeiros líderes da IASD não aceitavam a doutrina da
Trindade, incluindo a personalidade do Espírito Santo – crenças atualmente consideradas
essenciais na teologia adventista. Além disso, nas décadas de 1840 e 1850, a maioria dos
adventistas acreditavam que o sábado iniciava às 18 horas de sexta-feira e iria até às 18 horas
de sábado (ao passo que hoje observam esse dia entre o pôr do sol de sexta-feira e o de sábado)
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e que antes “era permitido comer carne de porco e outros animais classificados como imundos
em Deuteronômio 14” (KNIGHT, 2005, p. 17; 2008).
É relevante analisar o conceito de “verdade presente”, o qual pode ser articulado com o
pensamento de rupturas e continuidades, servindo como uma teologia de tais mecanismos. A
verdade atual precisa ser articulada com algo do passado que dê credibilidade e uma aparência
de continuidade. Embora Knight (2005) afirme que muitos dos pioneiros não encontrariam o
mesmo adventismo hoje se comparado à sua época, é verdade também que eles perceberiam
sua história fundante recontada de diversas maneiras, utilizadas como base para as crenças
atuais. É a dualidade entre rupturas e continuidades que compõe o processo de transmissão da
memória religiosa. É clara a relação entre o conceito de transmissão da memória com o de
“verdade presente”, tendo ambos a função de permitir a constante expansão da memória sem
perder sua fonte fundadora, que continuará como base do fazer religioso em todas as épocas.
Mas qual seria o início histórico do conceito de “verdade presente” no adventismo? Já
em 1849, Tiago White (1849, p. 1), após citar 2 Pedro 1:12 (texto sobre estar firmado na
“verdade presente”), escreveu que “no tempo de Pedro havia uma verdade presente ou verdade
aplicável àquele tempo. A igreja sempre teve uma verdade presente”. Esse conceito remontase a um período pós-1844, no qual membros do grupo milerita já havia começado a rearticular
as crenças agora a partir de uma perspectiva de justificativa do erro cometido. Além de uma
teologia, esse conceito de uma verdade não fixa, que se adapta a cada época e povos, era uma
necessidade do grupo em sua busca por um novo escopo de crença.
Durante as discussões da Assembleia de 1888, ou seja, após o período de consolidação
e formação do movimento adventista, Ellen G. White chegou a afirmar que “aquilo que Deus
concede a seus servos para falar hoje não foi a verdade presente de vinte anos atrás, mas é a
mensagem de Deus para este tempo” (Ellen G. White, Manuscrito 8a, 1888). Essas palavras
foram ditas durante um evento importante na formação e consolidação do adventismo, tendo a
Assembleia de 1888 como marco importante de consolidação e crescimento movimento. 44
É preciso analisar o pensamento sobre a “verdade presente” dentro da lógica
modernizante que pulveriza os quadros da memória. O adventismo, ao propagar a crença de
uma mensagem que se adapte ao contexto histórico vivido, acaba por se mostrar fruto da
modernidade em vários pontos: 1) pela facilidade em se adaptar, devido a modernidade ser uma
época de rápidas transformações; 2) pela crença linear-evolutiva, a qual acredita que o
conhecimento humano está em constante ascendência; 3) pela resposta às crises da própria

44

Sobre a relevância de 1888 na teologia e desenvolvimento do adventismo, ver Knight (2004; 2005).
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modernidade, através da adaptabilidade e das mudanças necessárias, mas dentro da
continuidade que ainda permita a existência da identidade construída.
Ellen G. White escreveu ser preciso desenvolver a “compreensão, pois a verdade é
suscetível de contínua ampliação. […] Nossa investigação da verdade ainda é incompleta.
Temos apanhado apenas uns poucos raios de luz” (Ellen G. White, Carta a P. T. Magan, 27 de
Janeiro de 1903). O que ela chama de ampliar a mensagem, pode ser comparado ao pensamento
de Halbawchs sobre a necessidade de a memória fundadora ser atualizada constantemente.
Vários líderes, que posteriormente se tornariam ícones do conservadorismo e da manutenção
do status quo dentro do movimento, expressaram a mesma abertura para se entender o conceito
de mudança na teologia. Uriah Smith (1857, p. 205), pioneiro do movimento, por exemplo, cria
que os adventistas haviam descoberto verdades progressivas desde 1844.
Temos conseguido regozijar-nos em verdades muito além do que então
percebíamos. Mas não pensamos, de modo algum, que já sabemos tudo.
Esperamos ainda progredir, de forma que nossa vereda se torne cada vez mais
brilhante até ser dia perfeito. Que mantenhamos, então, um estado mental
inquiridor, buscando mais luz e mais verdade

John N. Andrews (apud WHITE, E., 1945, p. 117), um dos principais teólogos do
emergente adventismo inicial, costumava dizer que “trocaria mil erros por uma única verdade”
e a considerava progressiva, mostrando que ainda tinha coisas a aprender e outras tantas a
desaprender. Tiago White (1856, p. 149), depois de observar que os adventistas sabatistas
haviam modificado seu ponto de vista sobre o horário apropriado para iniciar o sábado, além,
claro, de repensar todo o sistema milerita após o desapontamento, afirmou que não deveria ser
estranho ao movimento mudar “outros pontos de sua fé, caso tivessem uma boa razão para fazêlo com base nas Escrituras”. Vemos aqui representado o espírito da época, a qual ao iniciar uma
movimentação Pietista, não vê dificuldades em trocar suas verdades, assim por novas
revelações, mas que também, de maneira aparentemente paradoxal, continua firme em uma
busca racionalizante para a construção de um corpo de crença que delimite mais firmemente as
fronteiras do movimento. Verdade e evolução social estão lado a lado com emoção e desilusão,
todas derivadas da mesma realidade modernizante. E foi esse o pano de fundo para a
consolidação de um credo mais delimitado ao adventismo.
Ao contrário da maioria dos protestantes e evangélicos, os primeiros adventistas
firmaram posição inicial contra credos ou declarações formais de crença doutrinária que
presumivelmente não pudessem ser alterados (DONKOR, 2005, p. 93-113). “Na realidade, a
crença deles na possibilidade de a ‘verdade presente’ evoluir levou Tiago White e outros
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primeiros crentes adventistas a se oporem aos credos” (KNIGHT, 2005, p. 21). De acordo com
John Loughborough (1861, p. 148), um dos pais fundadores do movimento,
o primeiro passo para a apostasia é elaborar um credo dizendo o que devemos
crer. O segundo é fazer desse credo uma prova de comunhão. O terceiro é
julgar os crentes por esse credo. O quarto é denunciar como hereges os que
não acreditarem nesse credo. O quinto e último é começar a perseguir essas
pessoas.

Tiago White argumentava que “fazer um credo é limitar e obstruir o caminho para todo
progresso futuro”. Ele se queixava de que algumas pessoas, por meio de seus credos, “limitam
a maneira de agir do Todo-Poderoso. Dizem praticamente que o Senhor não deve fazer nada
além do que esteja prescrito no credo”. Como temos argumentado, aqui existe o choque de duas
realidades, de um lado uma abertura mais emocionalista provinda do próprio movimento social
da modernidade recente, por outro, ainda existe ainda uma aceitação de uma racionalização,
principalmente indicada quando Tiago White acrescenta a sua fala que “a Bíblia é nosso credo.
[...]. Rejeitamos qualquer forma de credo humano”. Percebe-se um misto de emoção e razão,
sempre abertos àquilo que pudesse ser revelado “de tempos em tempos” (KNIGHT, 2005, p.
21). Para Ellen G. White (2010, p. 24):
Não há desculpas para ninguém assumir a posição de que não há mais
verdades a serem reveladas e de que todas as nossas compreensões da Bíblia
não têm qualquer erro. [...]. O fato de certas doutrinas terem sido consideradas
como a verdade por muitos anos pelo nosso povo não é uma prova de que
nossas ideias sejam infalíveis. O tempo não transforma o erro em verdade.
[…]. Nenhuma verdadeira doutrina terá algo a perder pela cuidadosa
investigação.

Dado isso, ela acrescenta que
sempre que o povo de Deus estiver crescendo em graça, obterá
constantemente compreensão mais clara de sua Palavra. […] As pessoas ficam
satisfeitas com a luz já recebida da Palavra de Deus, e desistem de qualquer
posterior estudo das Escrituras. Tornam-se conservadoras, e procuram evitar
novo exame. […]. Haverá muitos agora, como antigamente, que se apegarão
às tradições, cultuando nem sabem o quê. […] Quando o povo de Deus está à
vontade, satisfeito com a luz que já possui, podemos estar certos de que Deus
não o favorecerá (WHITE, 2010, p. 26-29).

O movimento adventista fortalece a construção de uma identidade própria; se no início
do milerismo havia uma identidade mais ecumênica, aqui vemos um caminhar para algo mais
exclusivista (MARTINS, 2014; FURTADO, 2015). Ao percebermos que “a história do
denominacionalismo norte-americano nos aponta para a quantidade de movimentos de
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inspiração protestante nascidos sob a bandeira da livre interpretação da Bíblia e divididos em
correntes teológicas antagônicas” (CAMPOS, 2008), conseguimos entender o contexto
histórico do adventismo em seu início.
Como toda memória religiosa gera tensão, a dessa época parece estar intimamente
ligada a discussão entre “a letra que mata” e o “espírito que vivifica”. Opõe-se um
protestantismo racionalista a um “misticismo oriundo de uma iluminação interna e emocional”
(MENDONÇA, 2012, p. 78). Enfatiza-se um anti-intelectualismo dentro da religiosidade
estadunidense, o que pode ser percebido apenas embrionariamente dentro do adventismo, tal
como na discussão realizada na década de 1860 sobre se ter ou não um credo formal e definitivo.
O combate entre razão e emoção é gerido em uma tensão, mas não necessariamente se faz em
categorias excludentes. É de se esperar que essa tensão não se dê a ponto de existir uma ruptura
completa para qualquer um dos lados, tal como aceitar todos os padrões como corretos. Muito
pelo contrário, a memória religiosa sempre estará ligada a uma noção combativa, não se
aceitando concorrentes dentro do seu espectro de atuação e verdade. Mesmo que ainda não se
aceite um credo delimitante, existe necessidade de que algumas verdades sejam consideradas
legitimamente adventistas do sétimo dia.
É importante observar que os fundadores não pensavam que as possibilidades de
mudanças dinâmicas nas crenças adventistas fossem ilimitadas. “Certos pontos eram
inegociáveis. Talvez a tensão entre os pilares inegociáveis e o dever de perseverar na busca da
verdade é mais evidente nos escritos de Ellen G. White” (KNIGHT, 2005, p. 24). Essa autora
tocou no tema durante as controvérsias a respeito da justificação pela fé no final da década de
1880, quando alguns afirmavam que essas novas ideias estavam destruindo os pilares da fé. A
essa linha de raciocínio, ela replicou afirmando que aqueles que condenavam a justificação pela
fé, quase nada sabiam sobre quais eram os antigos marcos do adventismo. Ela, então, numerou
quais eram essas doutrinas distintivas do movimento.
O passar do tempo em 1844 foi um período de grandes acontecimentos,
expondo ao nosso olhar a purificação do santuário que ocorre no Céu, e tendo
clara relação com o povo de Deus na Terra, e com as mensagens do primeiro,
do segundo e do terceiro anjos, desfraldando o estandarte em que havia a
inscrição: “Os mandamentos de Deus e a fé de Jesus”. Um dos marcos desta
mensagem era o templo de Deus, visto no Céu por Seu povo que ama a
verdade, e a arca, que contém a lei de Deus. A luz do sábado do quarto
mandamento lançava os seus fortes raios no caminho dos transgressores da lei
de Deus. A não imortalidade dos ímpios é um marco antigo. Não consigo
lembrar-me de alguma outra coisa que possa ser colocada na categoria dos
antigos marcos. Todo esse rumor sobre a mudança do que não deveria ser
mudado é puramente imaginário (WHITE, 2010, p. 21).
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Os cinco pilares que formaram a identidade delimitadora e fronteiriça do adventismo
são, como já abordamos anteriormente, a saber: 1-) a guarda do sábado; 2-) a crença em Ellen
G. White com profetiza; 3-) o conceito de imortalidade da alma; 4-) a espera da segunda volta
de Cristo para muito breve, e 5-) a crença na expiação de Cristo no santuário celestial. Já quanto
ao conceito de “verdade presente”, Ellen G. White a compreendia de maneira ampla e flexível,
não se importando em trazer para dentro dessa denominação velhos marcos do cristianismo, do
adventismo ou mesmo assuntos que poderíamos considerar periféricos. Primeiro, e em diversos
momentos, ela enfatiza que essa mensagem está ligada ao conceito de que “Cristo é o seu
Salvador, que ‘Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo
aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna’ [Jo 3:16]” (WHITE, 2006, v. 8, p.
204). Ao que completa, dizendo que a “verdade presente” demora-se
na eficiência de Cristo, até que, por viva fé, eles [o povo] vejam a Jesus como
Ele é – vejam-no em sua plenitude, como salvador que perdoa os pecados,
como aquele que pode perdoar todas as nossas transgressões. É contemplando
que somos transformados à sua semelhança. Essa é a verdade presente.

A “verdade presente” enaltece “a Cristo como o Salvador que perdoa os pecados”
(WHITE, E., 1987, p. 183). Inclui “as novas de que Cristo é nossa justiça” (WHITE, E., 2008,
v. 2, p. 357), o “sábado” e a “breve volta de nosso Salvador” (WHITE, 2008, v. 2, p. 386). A
“verdade presente” é a “contínua educação na Palavra de Deus”, “uma reforma no estudo da
Bíblia” (WHITE, E., 2006, v. 6, p. 131), “as doutrinas que hoje mantemos” (WHITE, E., 2008,
v. 2, p. 354), “a mensagem do terceiro anjo” de Apocalipse 14:6-12 (WHITE, E., 2006, v. 7, p.
409; 2006, v. 5, p. 714; 2006, v. 6, p. 61). Diz que a “verdade presente” contém “a razão de
sermos adventistas do sétimo dia” (WHITE, E., 2006, v. 6, p. 48). Inclui “assuntos como o
santuário, em conexão com os 2.300 dias, os mandamentos de Deus e a fé de Jesus” (WHITE,
E., 1991, p. 63). É encontrada “em sua Palavra. Os que desejam buscar noutra parte a “verdade
presente” precisam converter-se de novo” (WHITE, E., 2006, v. 8, p. 192).
Como podemos ver, esse conceito é bem amplo a partir da literatura whiteana, mas ainda
pode ser mais ampliado, ao a autora afirmar também que a verdade presente deve se “sustentar
pelas Escrituras” (WHITE, E., 1991, p. 87, 262). O “evangelho da verdade presente” pode ser
encontrado no “terceiro e quarto capítulos de Zacarias” (WHITE, E., 2006, v. 6, p. 296). E “o
capítulo 58 de Isaías contém a verdade presente para o povo de Deus” (WHITE, E., 1987, p.
121). Ela deve “ser o nosso principal assunto” (WHITE, E., 2006, v. 6, p. 61). Não é
contraditória, mas uma “cadeia direta” de “harmoniosas conexões”. A verdade presente “não é
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difícil de ser compreendida” (WHITE, E., 2007a, v. 1, p. 326), afinal, ela pode ser simplificada
e tornada “interessante à mente ativa das crianças” (WHITE, E., 1984, p. 59; 114).
E ainda aumentando a lista, a autora diz que a “verdade presente” “deve ser crida e
seguida em ligação com os princípios da reforma da saúde” (WHITE, E., 2008, p. 159). “A
proclamação da mensagem do terceiro anjo, os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus,
eis a base de nossa obra. A mensagem deve ser proclamada em alta voz e deve ir a todo o
mundo. A apresentação dos princípios de saúde deve estar unida a esta mensagem, mas não
deve de maneira nenhuma ficar independente dela, ou tomar de alguma forma o seu lugar”
(WHITE, E., 2010, p. 139). “A verdade presente repousa na obra da reforma de saúde tanto
quanto nos outros aspectos do evangelho” (WHITE, E., 2006, v. 6, p. 327). A mensagem de
saúde também é chamada de “evangelho da saúde” (WHITE, E., 1987, p. 261; 2008, p. 259;
2006, v. 7, p. 137). Mas, ela afirma, não é outro evangelho; para não ser “anátema” (Gl 1:6-9).
A “verdade presente” deve ser “apresentada em discursos longos e elaborados, mas em
palestras breves e incisivas, isto é, que vão diretamente ao ponto” (WHITE, E., 1993, p. 167).
Os sermões sobre a “verdade presente” devem ser “sintéticos e não abrangerem terreno
demasiado” (WHITE, 1987, p. 175). Não inclui sermões e palestras sobre “as teorias de
Satanás”, “as sedutoras artes de Satanás, mas uma apresentação da verdade tal como é em Jesus.
Lembre-se de que o diabo pode ser servido por uma repetição de suas mentiras. Quanto menos
lidarmos com esses assuntos objetáveis, tanto mais puros, limpos e menos manchados estarão
nossa mente e nossos princípios” (WHITE, 1987, p. 624). Ela afirma o que não faz parte da
verdade presente: pregar ou escrever sobre os planos e ensinos do diabo.
Dada esse apanhado do assunto, é preciso delimitar o que consideramos como uma das
mais importantes considerações de Ellen G. White (2005, p. 143-144) sobre o assunto, quando
discute o papel profético desempenhado por Lutero: “havia uma verdade presente nos dias de
Lutero”, a qual ela considera “e especial importância naquele tempo”. Se fosse perguntado a
ela já que Lutero não guardou o sábado por que devemos fazê-lo hoje, sua resposta caminhara
para o conceito de “verdade presente”. Naquela época essa não seria a vontade de Deus para
seu povo. Não que o sábado não fosse verdade no passado, apenas não era a “verdade presente”
(que, no caso de Lutero, seria a pregação da justificação pela fé). Ao mesmo tempo, o contrário
é verdadeiro, por que guardar o sábado hoje? Pois é a “verdade presente” e precisamos fazê-lo.
Ainda hoje os adventistas continuam a sustentar o mesmo conceito flexível de “verdade
presente”, e as mesmas “verdades presentes” são consideradas os pilares do movimento, tal
como observaremos no capítulo três da presente tese, embora com algumas importantes
ressalvas quanto a aplicação desses conceitos ao adventismo brasileiro. No geral, não é de se
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estranhar que, mesmo se produzindo uma declaração de fé, votada apenas em 1980 e revisadas
em 2015, exista em seu preâmbulo a afirmação de que se aceita “a Bíblia como seu único credo
e mantêm certas doutrinas fundamentais conforme ensinadas pelas Sagradas Escrituras”
(NISTO CREMOS, 2012). Acrescentando a seguinte ressalva:
Podem ser feitas revisões destas declarações em assembleia da Associação
Geral, quando a Igreja é levada pelo Espírito Santo a uma compreensão mais
completa da verdade bíblica ou encontra melhor linguagem para expressar os
ensinos da Santa Palavra de Deus.

Knight (2005, p. 26-27; 2000) citanda o erudito adventista Robert M. Johnston, o qual,
segundo ele, captou a essência dessa tensão entre a continuidade e a mudança na teologia
adventista quando identificou o que chamou de ‘a característica mais impressionante do
adventismo’. Johnston (1983, p. 6) declarou: “sem repudiar a direção do Senhor no passado,
ele busca compreender melhor o que aquela direção era. Ele está sempre aberto a melhores
discernimentos – a buscar a verdade como a um tesouro escondido”. Para o autor, os adventistas
“ainda são peregrinos empreendendo uma viagem doutrinária, os quais não repudiam as balizas
do caminho, mas não ficam estacionados em nenhuma delas” (JOHNSTON, 1983, p. 8).
Formaliza-se um credo, mas ele não chega a ser visto como razão final da fé devido a
própria estrutura vivenciada pela igreja, que se abre para modificações e mudanças
paradigmáticas importantes. Cria-se um núcleo duro de crenças, provavelmente vindas da
necessidade de delimitar quem era o adventista do sétimo dia, dentro das inúmeras
possibilidades trazidas pós-fragmentação do movimento milerita. Tal abertura dá ao
adventismo uma forma mais fluida de se pensar e se modificar, dentro dos marcos considerados
importantes e delimitadores. Isso abre teologicamente a capacidade de mudanças mais
profundas em aspectos que podem ser importantes em determinados tempos e completamente
esquecidos ou ignorados em outros momentos. A isso se chama “verdade presente”, e essas
aberturas não ocorrem sem intenções ou apenas por ocorrerem. O grupo vive continuamente o
embate social, e a “verdade presente” acaba sendo uma maneira tanto teórica como prática de
se legalizar a própria estrutura dinâmica da memória. O conceito acaba por ser usado para
justificar as mudanças e ênfases do movimento como para criar um senso missiológico.
Aqui, contemplamos parte das estruturas responsáveis pela construção daquilo que
indicamos no capítulo anterior ser a forma como um movimento religioso articula passado,
presente e futuro como criadora de identidade. As rupturas e continuações são frequentes no
movimento, e isso é proporcionado pela própria estrutura teológica que se articula a partir dessa
lógica. Em resumo, é mister considerar que os pioneiros, assim como o próprio movimento
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hoje, têm no conceito de “verdade presente” um grande aliado para a formação, definição e
delimitação de suas crenças. Longe de achar que as 28 crenças fundamentais encontradas no
livro Nisto Cremos sejam consideradas frágeis ou que facilmente seriam substituídas. A
burocratização do movimento, nos moldes defendidos pela tese de Oliveira Filho (2004),
obviamente impediria tais mudanças de ocorrer de maneira brusca. 45 Mas a porta e o preceito
estão aí, dispostos, prontos para serem usados. E, ainda mais importante, ele foi parte
importante da formação e consolidação da maneira como o movimento percebeu sua missão no
mundo, tópico da próxima parte deste capítulo. Ele também poderá ser articulado de maneira
muito profunda com as relações do adventismo com a mídia, pois, como mostraremos em um
capítulo mais à frente, ele abre espaço para uma constante mutação da relação institucional com
esses meios, ora condenando-os, ora os abraçando para se “concluir a missão”.
2.3 HISTÓRICO DO PENSAMENTO SOBRE MISSÃO NO ADVENTISMO
Como vimos anteriormente, a IASD é uma denominação cristã que acredita ter o
propósito de proclamar o “evangelho eterno” a “cada nação, e tribo, e língua, e povo” (Ap 14:6).
Para tanto, ela tem se organizado e desenvolvido seu conceito de missão ao longo do tempo, o
que gera, em cada época, uma práxis diferente, uma nova adaptação da “verdade presente” para
cada tempo e lugar, articulada dentro da formação indenitária do movimento.
A partir de 1850, terminada as discussão sobre a porta fechada, os Adventistas do
Sétimo Dia se fizeram convictos de que sua mensagem deveria estar direcionada ao público
cristão em geral por decorrência de algumas questões: 1) Jesus não retornou como os crentes
esperavam; 2) algumas visões de Ellen G. White sugeriam uma missão de alcance global; 3) a
conversão de outras pessoas que não havia se unido ao movimento milerita, e 4) a consequente
descrença a respeito do retorno de Jesus (TIMM, 2002, p. 289). Mas da crença à prática existiu
um processo de desenvolvimento. Timm (2011, p. 3-27) divide a missiologia adventista em
quatro períodos distintos: 1) Missão restrita à América do Norte (1844-1874); 2) Missão a todos
os continentes (1874-1901); 3) Missão a todos os países (1901-1990); e 4) Missão a todos os
povos (1990- ). 46 Em cada um deles é possível perceber como o conceito de “verdade presente”
missiológica vai se modificando, abrindo-se cada vez mais. O movimento precisa justificar a
ruptura com crenças antigas e o faz a partir não do abandono completo delas, mas de uma nova
45

Como defendido na introdução, não cabe neste trabalho a discussão sobre as relações de poder constituídas pelo
adventismo para se consolidar a memória do grupo, principalmente aquelas atribuídas à alta institucionalização do
movimento e de sua teologia, embora aqui vemos uma ótima problemática que futuros trabalhos devam abordar.
46
Para estudo mais aprofundado do histórico da missiologia adventista, ver Damsteegt (1977); Vhymeister (1980);
Schantz (1983). Para estudo sobre a história da eclesiologia adventista, ver Oliver (1989); Knight (2011); Timm
(2002, p. 283-302).
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leitura direcionada aos novos problemas que surgem com o crescimento no número de membros
e com as constantes modificações sociais. Os marcos do adventismo não são abandonados, mas
readaptados. O movimento consegue resposta aos novos desafios, mas sem perder sua
identidade delimitadora (HALL, 2014; 2006).

2.7.1 Missão restrita à América do Norte (1844-1874)
Após o Grande Desapontamento de 1844, os primeiros adventistas concentraram sua
atenção no estudo da Bíblia, com o propósito de explicar a razão desse evento. Esse período,
que se estende de 1844 a 1863, culminou na formação do sistema teológico adventista
(DAMSTEEGT, 1977). Ao redor dos fatores integrativos do santuário de Daniel 8:14 e das três
mensagens angélicas de Apocalipse 14:6-12, se agruparam as doutrinas distintivas 1) da
perpetuidade da lei de Deus e do sábado, 2) do ministério de Cristo no santuário celestial, 3) da
segunda vinda de Cristo, 4) da imortalidade condicional da alma e 5) do dom profético
manifesto principalmente em Ellen G. White (TIMM, 2000). 47
Durante os primeiros anos desse período, os adventistas sustentaram a chamada teoria
da “porta fechada”, segundo a qual a “porta da graça” (isto é, a oportunidade de salvação) havia
se fechado para o mundo em 1844 (DAMSTEEGT, 1977, p. 104-135, 149-164, 271-282;
DOUGLASS, 2001, p. 500-512, 549-569; KNIGHT, 1993, p. 236-242). Isso os levou a
restringir sua missão a pregar a terceira mensagem angélica (Ap 14:9-12) àqueles que já haviam
aceitado a mensagem da segunda vinda de Cristo, proclamada pelos mileritas. Consequência
direta do momento histórico vivido pelo grupo, que se fecha em si mesmo após as zombarias
em detrimento a falha na profecia da volta de Cristo.
A expressão “porta fechada” é derivada da aplicação feita pelos primeiros adventistas
da parábola das dez virgens (Mt 25:1-13). Os primeiros adventistas viram sua experiência do
Grande Desapontamento retratada nessa parábola: o “grito” à “meia-noite” (v. 6) seria a
proclamação milerita de 1844; as virgens “prudentes” àqueles que se prepararam para a vinda
de Cristo; e as virgens “néscias” seriam os que não fizeram o devido preparo. Em 1844, segundo
essa aplicação, “as [virgens] que estavam apercebidas entraram com [o noivo, isto é, Cristo]
para as bodas; e fechou-se a porta” (Mt: 25:10) (COMENTÁRIO, v. 5, 2013, p. 541-552).

47

Para um entendimento sobre como a IASD percebe cada uma dessas crenças, ver o livro Nisto Cremos (IASD,
2013), ele é a versão mais oficial existente sobre as crenças do movimento. Por outro lado, é importante deixar
registrado que, como já argumentamos neste trabalho, o adventismo sempre teve dificuldades em delimitar suas
crenças de forma muito fechada, por acreditar não ser muito prudente acreditar já ter entendido toda a verdade
bíblica, a qual sempre estará ligada ao conceito de “verdade presente”, como argumentado anteriormente, e da
revelação progressiva dessa verdade (sobre isso, ver o texto de BEMMELEN, 2011).
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Mas a partir do início da década de 1850, os adventistas passaram a se convencer de que
sua mensagem se destinava também ao mundo cristão mais amplo. 48 Uma das razões para isso
foi a expressiva quantidade de conversos que não haviam aceitado a mensagem milerita
anteriormente. Em 1849, o número de adventistas era aproximadamente cem, aumentando para
cerca de 200 em 1850, dois mil em 1852, e 3.500 em 1863 (TIMM, 2011, p. 8). Assim, ou se
impediria esses novos membros de adentrar a comunhão ou seria preciso mudar a teologia. O
adventismo mudou, mas fornecendo a sensação de uma continuidade perene de sua mensagem,
tal como é esperado de um movimento religioso em sua transmissão da memória. Coisas
precisavam ser esquecidas (o conceito da porta fechada) para dar vazão a novos contextos
adaptativos (a porta aberta), outras tantas coisas precisam ser lembradas (ser ele portador de
uma mensagem especial ao mundo), mas principalmente é necessário se rearticular tudo isso
dentro das identidades básicas do movimento para as novas realidades (o mundo e o movimento
agora são muito maiores do que os primeiros mileritas).
Associado a isso, diversas visões de Ellen G. White incentivaram a pregação, usando
decisivamente o seu carisma para a consolidação do movimento. Em 1848, ela afirmou ter sido
revelado por Deus que, algum dia, a mensagem proclamada pelos adventistas seria como
“torrentes de luz a circundar o mundo”. É interessante notar como a teologia serviu de
contraponto explicativo à uma realidade social: se novos conversos estavam vindo, mesmo sem
uma abordagem proselitista, havia algo para se explicar teologicamente.
Como já mencionado anteriormente, até 1859, os adventistas estavam restritos à Nova
Inglaterra, mais precisamente ao estado de Nova York, mas, a partir desse ano, eles começaram
um movimento em direção ao oeste. Em 1863, os 3.500 adventistas eram “encontrados ao longo
de todo o norte dos Estados Unidos, do Maine a Minnesota e Missouri” (SCWHARZ;
GREENLEAF, 2009, p. 94). Em 1858, já havia livros adventistas publicados em alemão,
francês e inglês (TIMM, 2011, p. 9). A publicação de literatura adventista se tornou um dos
principais meios de divulgação. O que faz eco com a realidade histórica vivida pelos diversos
grupos protestantes estadunidenses, opta-se por uma pregação escrita, seguindo a ênfase
racionalista que pode ser encontrada através da escrita. O que está em acordo com a ênfase à
palavra escrita como portadora máxima dessa racionalidade.
No dia 14 de maio de 1864, o pastor adventista de origem polonesa Michael Belina
Czechowski (1818-1876) se tornou o primeiro missionário, embora não oficial, a sair da
América do Norte (MAXWELL, 1982, p. 163-169). Ele pregou especialmente no norte da
48

Sobre o conceito de porta fechada vs. porta aberta e sua influência na missiologia adventista (assim como o
papel de Ellen G. White nesse desenvolvimento, ver Douglass (2001, p. 559-565).
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Itália, na Suíça, na Hungria e na Romênia, obtendo um número significativo de conversos. Em
1869, a Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia criou a “Sociedade Missionária
Adventista do Sétimo Dia”, que tinha como objetivo fazer missões “em terras estrangeiras e
lugares distantes” (TIMM, 2011, p. 10). No mesmo ano, um grupo de mulheres de South
Lancaster, Massachusetts, criou a “Vigilant Missionary Society”; e, no ano seguinte, foi
estabelecida a “Missionary and Tract Society of the New England Conference of S. D.
Adventists”, com o objetivo de “circular livros e tratados, e conseguir assinaturas para os nossos
periódicos” (TIMM, 2011, p. 12). Mostrando a clara ênfase no uso do meio impresso como
forma de pregação não apenas para os de dentro dos EUA, mas para todo o mundo. Inicia-se
um processo de exportação de literatura que até hoje ainda se faz presente dentro do movimento.

2.7.2 Missão a todos os continentes (1874-1901)
No dia 15 de setembro de 1874, J. N. Andrews, com seus filhos Charles e Mary, viajou
para a Europa a bordo de um navio, como o primeiro missionário oficial. Esse “evento marcou
o início do movimento missionário adventista do sétimo dia além-mar” (TIMM, 2011, p. 12).
Em 1885, S. N. Haskell e outros partiram para a Austrália; em 1887, D. A. Robinson, para a
África do Sul; em 1894, F. H. Westphal, para a América do Sul; e, em 1895, D. A. Robinson
para a Índia (TIMM, 2011, p. 12-13). Nesse período, de acordo com Timm (2011, p. 13-14),
“foram lançados três importantes e duradouros programas” relacionados à missão. Quando o
autor diz que esses são “programas duradouros”, não apenas concordamos com ele, como
cremos ser esses os pilares de toda a práxis missiológica até hoje.
O primeiro foi a mais antiga sociedade de jovens adventistas, por Luther Warren e Harry
Fenner, em 1879, que posteriormente daria origem às Sociedades de Missionários Voluntários.
Seu propósito era incentivar e capacitar jovens para a obra missionária (PEREZ, 2010). Outro
programa resultou a sugestão de George A. King, em 1881, de que “livros podiam ser vendidos
por pedidos”. Foi o início da colportagem, atividade na qual são vendidos livros e periódicos
religiosos (CARNASSALE, 2015). Um terceiro programa teve início em 1883, quando S. N.
Haskell, numa reunião campal no sul da Califórnia, anunciou textos bíblicos que seriam lidos
em resposta a perguntas relacionadas a doutrinas bíblicas. Esse se tornaria o método adventista
tradicional no preparo de candidatos para o batismo (SILVA, 2002).
Na década de 1880, ocorreram reuniões anuais do Concílio Europeu de Missões
Adventistas do Sétimo Dia. Elas ajudaram a fortalecer a Europa como importante “base
missionária da denominação” (TIMM, 2011, p. 14-15). Movida pelo espírito missionário, Ellen
G. White trabalhou dois anos na Europa (1885-1887) (WHITE, A., 1981-1986, v. 3, p. 287-
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373) e nove na Austrália, Nova Zelândia e Tasmânia (1891-1900) (WHITE, A., 1981-1986, v.
4). Um dos eventos mais importantes da história da Igreja Adventista do Sétimo Dia foi a
assembleia mundial de 1888, ocorrida em Minneapolis, Minnesota. Esse acontecimento marcou
uma ênfase sem precedentes na mensagem bíblica da salvação pela fé em Cristo (KNIGHT,
2003; 2005, p. 91-130). Dentre vários outros efeitos positivos entre os adventistas, essa
mensagem levou a um reavivamento missionário e subsequentemente a notável um crescimento
numérico (WOLTER, 2009, p. 41-57). A pregação adventista sai do foco na lei e passa a ter o
foco na graça, isso gera um movimento muito mais forte de missiologia. Sai-se de um
individualismo para uma preocupação grupal mais forte (STENCEL; VOOS, 2013), como
resultado, a igreja lançaria um programa missionário destinado a todos os países.

2.7.3 Missão a todos os países (1901-1990)
A estrutura organizacional da Igreja Adventista passou por mudanças significativas no
início do século 20 (KNIGHT, 2011, p. 75-144), que incluíam a descentralização da sede
mundial e um novo ímpeto missionário. De acordo com Vyhmeister (1980, p. 58), “entre 1901
e 1926, incluídos, 2.937 missionários foram enviados, isto é, uma média de 112 por ano”. Em
1906, a IASD era a denominação cristã norte-americana com a maior proporção entre número
de membros por missionário. Com 79.422 membros e 577 missionários, havia 1 missionário
para cada 138 membros. A denominação que ocupava o lugar seguinte eram os
congregacionalistas, com 1 missionário para cada 1.185 membros. 49 Esses números são
relatados não como demonstração do poderio da instituição, mas para indiciar como o
movimento conseguiu formar um senso missiológico muito forte, isso após conseguir
readaptando a pregação milerita da volta de Cristo à Terra em 1844.
Os adventistas tomaram parte ativa nas discussões missiológicas cristãs da década de
1910. Isso os levou a formular, em 1919, o importante documento “Nosso relacionamento com
outras sociedades” (HÖSCHELE, 2010, p. 34-36). Essa declaração foi incluída em 1926 na
obra General Conference working policy, que contém os regulamentos administrativos da
denominação, e lá permanece desde então (HÖSCHELE, 2010, p. 75). O texto passou por leves
mudanças, e sua versão atual, intitulada “Relacionamento com outras igrejas cristãs e
organizações religiosas”, inicia com estas palavras:
A fim de evitar mal-entendidos ou atritos em nossas relações com outras
igrejas e organizações religiosas cristãs, apresentamos as seguintes diretrizes:
49

Não obtivemos a referência completa dessa informação, mas ela pode ser vista parcialmente através do seguinte
link: https://goo.gl/OOh2Q7. Acesso no dia 30/09/2015.
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1. Reconhecemos as agências que exaltam a Cristo diante das pessoas como
parte do plano divino para a evangelização do mundo e temos em alta estima
os homens e mulheres cristãos de outras denominações que estão empenhados
em conduzir pessoas a Cristo (ASSOCIAÇÃO GERAL, 2012, p. 152).

O grande trunfo dessa declaração é a forte preocupação do adventismo em se estabelecer
como movimento diferente dos demais, ao mesmo tempo em que consegue dialogar com eles.
A identidade do grupo é importante e se faz presente de maneira contundente (HALL, 2014;
BAUMAN, 2005; CANDAU, 2011).
Várias estratégias importantes foram implementadas para promover a missão da igreja.
Dentre elas podemos destacar o interesse em alcançar judeus, muçulmanos e estudantes
universitários. Em 1966, foi criado o Institute of World Mission na Universidade Andrews
(EUA), a mais importante instituição educacional adventista no mundo. Dois anos depois, o
Adventist Volunteer Service passou a enviar missionários para atuar durante um ou dois anos
em atividades missionárias além-mar. Em 1982, “o European Institute of World Mission foi
fundado para realizar institutos de missões de forma alternativa no Saleve Adventist Institute
(França) e no Newbold College (Inglaterra)” (TIMM, 2011, p. 19).
De grande influência foi o livro Mission possible: the challenge of mission today, de
Gottfried Oosterwal (1972), que “desafiou a denominação a considerar a obra da missão como
sua prioridade” (TIMM, 2002, p. 300). Em resultado do movimento resultante, em 1976, a sede
mundial da Igreja Adventista “aprovou o documento ‘Evangelism and finishing God’s work’,
desafiando a denominação em todos os seus níveis e suas frentes a dar absoluta prioridade ao
evangelismo”. O objetivo era “proclamar a todo o mundo o evangelho eterno de Jesus no
contexto das três mensagens angélicas de Apocalipse 14” (TIMM, 2011, p. 20). Mesmo tento
morrido em 1915, vários pensamentos de Ellen G. White (2003, p. 696) serviram como
embasamento para essa prática, tais como o que se segue: “É privilégio de todo cristão, não só
aguardar, mas mesmo apressar a vinda de Jesus”. Continua ela, “se todos os que professam o
seu nome estivessem produzindo fruto para sua glória, quão rapidamente seria lançada em todo
o mundo a semente do evangelho”. A cristalização do carisma ocorre de maneira contundente
e auxilia o movimento em sua manutenção identitária no decorrer dos tempos, não sendo poucas
as vezes que se busca em nesses escritos caminhos considerados corretos pelos quais a igreja
deveria andar em determinadas situações.
Inspirados pelo documento de 1976, os adventistas implementaram na década de 1980
uma “série de iniciativas evangelísticas” (BULL; LOCKART, 2007, p. 144). Uma delas foi o
programa “Mil Dias de Colheita”, estabelecido em 1981. Seu propósito era “dedicar os mil dias
que precedem a Conferência Geral de 1985, em New Orleans, Louisiana, à conquista de um
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milhão de almas para Cristo” (TIMM, 2011, p. 21). Na assembleia mundial de 1985, a igreja
adotou o plano “Colheita 90 – Alcançando os não alcançados” para o quinquênio 1985-1990,
com dois propósitos: 1) “duplicar [...] o número de batismos alcançados durante os Mil Dias de
Colheita” e 2) “duplicar o número de membros treinados para as atividades de conquistar almas,
de acordo com os seus dons espirituais, transformando cada igreja adventista do sétimo dia em
um centro de treinamento para o serviço” (TIMM, 2011, p. 21).
A partir de um cenário de grandes mudanças sociais, os adventistas se debruçaram sobre
a discussão da perda de identidade. Como lembra Novaes (2015), existe forte preocupação das
lideranças da igreja quanto a uma possível perda do senso missiológico. A discussão passou a ser
sobre “preservar e reforçar sua tradição sectária ou mover-se na direção da acomodação às outras
denominações e à sociedade como um todo” (LAND, 1998, p. 171). Pela tradição adventista, o
crescimento numérico de membros acaba por ser visto como “a evidência de seu destino
manifesto: ser a igreja remanescente do tempo do fim” (SCHÜNEMANN, 2002, p. 1). Logo,
muitos líderes acreditam esse crescimento seja prova de êxito evangelístico. A preocupação
excessiva com o número de fiéis, na maior parte das vezes, indicia que o sucesso quantitativo
da igreja se tornou o objetivo da pregação e, nesse contexto, há o perigo de tratar a igreja
institucional como o reino de Deus (SUNG, 2008; KUHN, 2016; GONÇALVES, 2016), indo
na contramão do conceito de igreja visível vs. igreja invisível (RODRIGUEZ, 2012).

2.7.4 Missão a todos os povos (1990- )
Em 1989, a Igreja Adventista do Sétimo Dia criou o plano “Estratégia Global”
(renomeado depois para “Missão Global”), “com o alvo de estabelecer, até o ano 2000, a
presença adventista em cada um dos 1.800 segmentos populacionais do mundo com um milhão
ou mais de habitantes que nunca ouviram o nome de Cristo” (TIMM, 2011, p. 21-22). Na
assembleia da Igreja Adventista, ocorrida no ano seguinte, o pastor Neal Wilson, presidente
mundial da igreja, apresentou o projeto com as seguintes palavras:
A IASD prossegue firme, disposta a realizar grandes coisas – não para nossa
glória, mas para a glória de Deus. [...]. Deus nos chama para algo maior, mais
difícil e mais desafiador do que tudo o que sonhamos realizar. [...]. O mundo
se transformou em uma aldeia global e, por isso, Deus nos chama para uma
missão global (WILSON apud CHAVEZ, 2010, p. 16).

Além desses empreendimentos missionários, várias publicações missiológicas foram
lançadas desde a década de 1990. Destacam-se Recovering an Adventist approach to the life
and mission of the local church, de Russell C. Burrill (1998; ver 2005); Adventist mission in
the 21st century: the joys and challenges of presenting Jesus to a diverse world, de Jon L.
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Dybdahl (1999); Everlasting gospel, ever-changing world: introducing Jesus to a skeptical
generation, de Jon Paulien (2008); e Passport to mission, editado por Dheryl Doss (2009).
De acordo com Timm (2011, p. 24-25), dois importantes empreendimentos acadêmicos
foram lançados pela Universidade Andrews em 2005. O primeiro foi o Journal of Adventist
Mission Studies, publicado semestralmente pelo International Fellowship of Adventist Mission
Studies. Dentre os vários temas, destacamos “Bridges to Islam: helping Christians understand
islamic culture and values” (primavera de 2005); “Contextualization: presenting the gospel in
culturally relevant terms” (outono de 2005); “Postmodernism and secularism: challenges and
opportunities” (outono de 2006); “Who needs mission theology?” (primavera de 2008);
“Mission among muslim women: a shared journey” (outono de 2008); “Responding to the
challenges: mission strategies in South America” (primavera de 2009) e “Mission in the African
context” (outono de 2009). Outro empreendimento acadêmico lançado foi em 2005, a série
“Andrews University Mission Studies”. Dentre os vários temas abordados, estão: Faith
development in context: presenting Christ in creative ways (BAUER, 2005); Adventist
responses to cross-cultural mission (BAUER, 2006, 2007a); Working with the poor: selected
passages from Ellen G. White on social responsibility (BAUER, 2007b); Comfort, comfort my
people… toward a growing Adventist-Jewish friendship (ELOFER, 2009); e Revisiting
postmodernism: an old debate on a new era (BAUER; GONÇALVES, 2013).
Os adventistas do Brasil também têm contribuído para as discussões missiológicas da
igreja. Entre os dias 16 e 19 de Julho de 2009, o Seminário Adventista Latino-Americano de
Teologia – Faculdades Adventistas da Bahia realizou o VIII Simpósio Bíblico-teológico Sulamericano, com o tema “Teologia e Metodologia da Missão”. O encontro resultou na
publicação da importante obra Teologia e metodologia da missão: palestras teológicas
apresentadas no VIII Simpósio Bíblico-teológico Sul-americano, editada por Elias Brasil de
Souza (2011). Em 2015 foi realizado o congresso sobre missão transcultural, gerando o livro
Sociologia e Adventismo: desafios brasileiros para a missão (FOLLIS et al. 2015).
Tradicionalmente, os adventistas têm usado na pregação do evangelho as ferramentas
tecnológicas mais modernas disponíveis. Em 1995, o evangelista Mark Finley lançou a “NET
’95”, que estabeleceu a base para o uso da mídia (TIMM, 2011, p. 25). Além disso, os
adventistas têm feito amplo uso da internet com propósitos evangelísticos (SANTOS, 2009).
Os empreendimentos evangelísticos mais importantes realizados pela IASD na América do Sul
estão sendo implementados desde 2008 sob os nomes de “Impacto Esperança” e “Lares de
Esperança”. No dia 6 de setembro de 2008 os adventistas dessa região saíram às ruas para
distribuir aproximadamente 45 milhões de revistas e panfletos. Já no dia 30 de maio de 2009,
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mais de 400 mil lares adventistas receberam famílias não adventistas com o propósito de
estabelecerem pequenos grupos de confraternização e estudo da Bíblia (TIMM, 2011, p. 25). O
que indicia, mais uma vez, a presença dos impressos nas ações missiológicas do movimento.
Em 2010, fazendo uma retrospectiva dos 20 anos da Missão Global, Gary Krause, diretor do
departamento, explicou as diferenças entre evangelizar antes e depois da Missão Global:
Historicamente, a igreja cristã, incluindo os evangélicos, tendem a empregar
recursos – financeiros, humanos e outros – onde o cristianismo é mais forte.
Mas a Missão Global nos fez repensar esse conceito, dizendo: Precisamos
concentrar nossos esforços nos grupos de pessoas e nas áreas geográficas do
mundo onde não somos fortes (apud CHAVEZ, 2010, p. 17).

De acordo com Mike Ryan, escolhido em 1990 para dirigir a nova iniciativa da Missão
Global, atualmente os adventistas (assim como os cristãos em geral) enfrentam três principais
desafios para a propagação do evangelho. O primeiro é a “Janela 10/40”, região habitada por
60% da população do mundo, sendo a grande maioria de não cristãos. O segundo o aumento do
número de pessoas que vivem nas áreas urbanas das grandes cidades do mundo. Mais de 50%
da população do mundo vive em cidades como Mumbai, Xangai, Tóquio, Cidade do México,
Nova York e São Paulo. Geralmente, nessas cidades, a presença cristã é muito pequena, e a
presença adventista, insignificante. O terceiro desafio é o crescimento das populações
secularizadas e pós-modernas, especialmente na Europa ocidental e na América do Norte.
Pessoas desses grupos não possuem praticamente nenhum interesse em instituições religiosas
e consideram a Bíblia irrelevante (CHAVEZ, 2010, p. 19).
Com o objetivo de lidar com esses desafios e relacionar-se com pessoas das principais
religiões mundiais, o departamento de Missão Global da Igreja Adventista do Sétimo Dia
estabeleceu, na década de 2000, quatro centros de estudos: Global Center for Adventist Muslim
Relations, World Jewish Friendship Center, East Asian Religions and Traditions (combinando
os anteriores Buddhist Study Center e Hindu Study Center) e Center for Secular and
Postmodern Studies (CHAVEZ, 2010, p. 19).

2.4 MODERNIDADE RECENTE, MISSÃO E A PERDA DA IDENTIDADE
Se partirmos de um conceito que considera a identidade na contemporaneidade como
cada vez mais fluída, existindo diversas opções a escolha de cada indivíduo, é de se esperar que
também exista uma crise quanto a tal decisão identitária por parte de grande parte dos seres
humanos (BAUMAN, 2010; 2005). E é dentro desse paradigma cultural que Castells (2000)
argumenta que vários movimentos sociais podem ser vistos como exercendo importante papel
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na busca e na construção da identidade, incluindo aqui de movimentos ambientais aos
fundamentalismos religiosos. Dentro do desdobramento socioteológico, devemos pensar uma
análise do processo da “pregação e missão” como parte de um movimento de convencimento
do outro quanto a uma “verdade”. O adventismo se baseariam no conceito de que precisariam
convencer as pessoas racionalmente a optarem pela sua visão do evangelho e,
consequentemente, conseguindo uma adesão ao seu quadro de membros.
Dentro dessa realidade, a visão adventista da interpretação de Apocalipse 14 auxilia na
codificação da forma como a IASD verá a utilização dos meios de propagação e construção de
sua mensagem/identidade. Ao entendermos a situação do sistema doutrinário construído a partir
dos pioneiros adventistas, é possível afirmar o que temos argumentado até esse momento: a
IASD é caracterizada por uma forte preocupação missiológica, pois entende ser essa uma
missão profética especialmente fornecida a ela. E a entende assim devido a pensar ser ela a
continuadora direta da mensagem dada a Deus no passado. Apesar das necessidades de rupturas,
o movimento trabalha muito mais a noção de continuidades. É verdade que muitas coisas
precisaram ser repensadas, refeitas e realocadas, mas isso não tira o foco de sua identidade
fundadora: Deus tem um povo na Terra o qual chama para pregar sua mensagem. E o adventista
se considera, devido ao seu processo de fundação, tal povo.
Por surgir em pleno século 19, o qual se vê tomado pela grande expansão da ciência e
do pensamento modernista/iluminista, e, retomando muitos dos ensinos provenientes da
Reforma Protestante, é de fácil entendimento as razões da tradição que o movimento tem em
buscar sistemas lógico-doutrinários para formular suas crenças fundamentais, o que afeta
diretamente como tal conhecimento será transmitido e readaptado. Ao considerarmos a batalha
ideológica dentro de qualquer construção hegemônica da maneira mais ampla e dialógica,
entenderemos o pensamento de Castells (2000, p. 22) ao considerar a identidade como um
“processo de construção de significado com base em um atributo cultural, ou ainda um conjunto
de atributos culturais inter-relacionados, o(s) qual(ais) prevalece(m) sobre outras fontes de
significado”. Pois bem, essa ideia nos lembra a afirmação de Staples (1991, p. 66) de ser o
adventismo não apenas “um sistema de crença”, mas, sim, “um estilo de vida”. O perigo mais
temido pelo movimento é a “destruição da identidade cristã adventista da igreja remanescente.
[...] A unidade é uma verdadeira credencial divina que identifica os cristãos adventistas como
a igreja de Deus no tempo do fim” (VELOSO, 2004, p. 245).
Este medo teria levado o adventismo a se preocupar em passar um sistema de crença no
qual existe uma necessidade intrínseca de ser mais teórico do que emocional (VELOSO, 2004,
p. 244), assunto que precisaremos nos desbravar de maneira ainda mais profunda no próximo
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capítulo. Imaginamos aqui que tal prática foi uma das maiores produtoras de identidade, no
sentido fornecido por Castells (2000), e também ajudou na geração de um senso proselitista
muito comum ao movimento. Identidade aqui pensada como um processo que envolveria
autoconstrução, individualização e diferenciação do outro. O que se relaciona com a busca de
um significado e não tanto com a função do indivíduo. Ao argumentarmos que o adventismo
se encontra, desde o seu início, em um movimento aparentemente paradoxal entre racionalidade
da modernidade e os efeitos emocionais provindos em detrimento a ela. Ao o vermos entre uma
religião moderna, em sua ênfase racional e libertária, e fundamentalista, em sua visão bíblicoprofética; entenderemos a colocação das fronteiras identitárias vividas e articuladas
constantemente dentro do movimento. O que poderia ser visto como um paradoxo, na verdade
é mais uma indicação de natureza moderna, em um processo de bricolagem, sendo uma das
respostas aos problemas suscitados pela própria modernidade recente.

2.5 CONSIDERAÇÕES DO CAPÍTULO
Propusemos pensar o adventismo como ele próprio se entende. Utilizamos, tanto quanto
possível, autores e fontes primarias. Abordamos como se deu o início do movimento e como
todos os acontecimentos pós-despontamento serviram como ponto central do que viria a ser a
ressignificação profética conduzida pelos primeiros adventistas, a qual, acreditamos, estar
presente no movimento ainda nos dias de hoje, embora sempre sendo rearticulada para fazer
sentido as novas gerações de crentes.
Traçamos o histórico social do grupo, desde o millerismo, passando pelo
desapontamento, surgimento da igreja mundial e a formação de sua maneira de pensar e agir
dentro sua práxis missiológica. Essas memórias servirão como práxis missiológica que não
apenas justificará os investimentos por parte da igreja, mas também para as doações financeiras
e de tempo por parte dos membros, os quais, ao acreditarem servirem como porta vozes de um
movimento profético, adquirirem unidade e motivação para concluir a missão a qual creem.
Ficaram claros os processos percorridos, sempre em tensão, para que a memória oficial
do grupo seja continuamente articulada durante o decorrer dos anos, devido às diversas
mudanças trazidas pela modernidade recente. Percebe-se que o mecanismo mais utilizado é a
ideia da “verdade presente”, que liberta, a partir da teologia, o adventismo para se atualizar na
velocidade que a contemporaneidade exige. Entretanto, essas mudanças precisam estar sempre
articuladas com as histórias fundantes do grupo, dando um sentido de continuidade, importante
para a unidade identitária do movimento.
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Essa ideia, associada a muitas outras elencadas neste capítulo, nos possibilitará discutir
como o adventismo tem se portado em seu uso da mídia, mas, antes, acreditamos ser preciso
discutir esses aspectos aplicados ao adventismo brasileiro. Sendo assim, o próximo capítulo
servirá como aplicação empírica dos assuntos aqui abordados, ao nos debruçarmos em textos
publicados na Revista Adventista. Por fim, no quarto capítulo, poderemos realizar o objetivo do
presente trabalho: analisar a construção da memória adventista aplicada ao uso da mídia
eletrônica (rádio, tv e internet).
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3. IDENTIDADE E MEMÓRIA NO ADVENTISMO BRASILEIRO
O foco da presente tese é entender, a partir do texto impresso (escrito), como foram
percebidas as transformações sociais e comunicacionais dentro do adventismo, assim, cabe
continuar a delimitar melhor esse movimento. No primeiro capítulo descrevemos o conceito de
memória, transmissão e de como a mídia ajudaria na modificação desses processos dentro da
modernidade recente. Já no segundo abarcamos a maneira que esses procedimentos ocorreram
dentro da formação inicial do adventismo. Acreditamos ser o momento de afunilar ainda mais
a aplicação desses conceitos passando a analisar a identidade do adventismo brasileiro.
Focaremos nossas intenções em alguns aspectos dessa identidade que consideramos excelentes
tipos ideais, os quais aparecem ao longo dos anos na editoria da Revista Adventista.
O primeiro assunto abordado tem relação direta com a construção da identidade (o “eu”)
a partir do “outro”. A decisão foi observar como o adventismo percebe outro grupo religioso.
A opção foi pelos pentecostais, por acreditarmos ser um grupo com grandes semelhanças com
o adventismo. 50 Faremos uma pesquisa cronológica pelo termo “pentecostais” e,
secundariamente, “pentecostes”, seguindo a metodologia já apresentada na introdução da
presente tese. Analisaremos os textos e as tendências, sempre com objetivo de traçar como o
adventista brasileiro, através da Revista Adventista, percebe e descreve o “outro” e, assim,
fortalece e demonstra as suas próprias memórias identitárias como grupo.
Como segundo exercício, também na Revista Adventista, procuramos vários termos,
discutidos no capítulo anterior, se referindo à identidade do movimento e sua necessidade de
preservar sua memória fundadora. Essa análise também será cronológica. O objetivo é entender,
a ênfase que o adventista brasileiro, no decorrer dos tempos, forneceu para a preservação de
sua memória fundante (nesse caso, a análise não aborda todas as citações da revista).

3.1 A FORMAÇÃO DA IDENTIDADE A PARTIR DO “OUTRO”
Argumentamos no primeiro capítulo que na religião existe uma forma de combate maior
do que a encontrada nos outros tipos de memórias. Isso se dá pelo fato de que, para uma religião
50

É óbvio que se trata de dois movimentos distintos e com bases separadas por teologias muitas vezes opostas em
diversos assuntos, mas a grande preocupação existente em não ser comparado aos pentecostais, e isso será
demonstrado no presente capítulo, pode servir como indício de que a separação entre os movimentos possa não
ser tão forte. Em tal temor incide uma realidade tensionada: os adventistas tem muitos pontos de contato com a
teologia pentecostal, o que gera a preocupação em se zelar pelas fronteiras entre os dois grupos. Cabe aqui a
discussão sobre os conceitos de fronteiras e identidade desses dois movimentos religiosos. Portanto, essa se faz
uma melhor escolha do que a opção por grupos nos quais o movimento se considera abertamente o oposto, tal
como o catolicismo (o adventista se vê como protestante com arraigada crença anticatólica) e o espiritismo (o
adventista se percebe longe dessa corrente, principalmente, por não crer na imortalidade da alma).
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estar certa, a outra precisará estar errada. Assim, existe uma busca pela “verdade” a qual irá
além de delimitar e incluir o crente em um determinado grupo (“o do salvos”) também servirá
para excluir todos aqueles que não pertencem à verdade (“os infiéis”). Essa relação é a principal
forma de criação de identidade para os indivíduos que participam dos grupos. Mais do que
seguir uma verdade, estar em um grupo serve como forma de articular quem somos. Dessa
maneira, não pertencer a determinado grupo também é importante, pois quem não somos
determinará em grande parte as fronteiras daquilo que nos identificam. Martino (2016, p. 137;
2010), ao discutir a cultura, mostra que a dimensão política é tão importante quanto pragmática.
O ponto de partida é lembrar que a cultura não pode ser separada da sociedade
onde existe e, assim, se relaciona com seus problemas, conflitos e questões.
Mais ainda, como a cultura não é um todo homogêneo, mas está ligada a
grupos específicos, as diferenças, desigualdades e disputas entre esses grupos
também ganham uma dimensão cultural. A cultura não somente como
expressão de um modo de vida, mas como afirmação de uma identidade.

Castells (2000, p. 22) considera a identidade como um “processo de construção de
significado com base em um atributo cultural, ou ainda um conjunto de atributos culturais interrelacionados, o(s) qual(ais) prevalece(m) sobre outras fontes de significado”. Como Halbwachs
apregoaria, temos uma construção coletiva que contribui, mesmo que não percebamos isso
conscientemente, para a construção da identidade dos indivíduos. É importante pensar como se
processa tal construção à guisa de entender como nos “libertamos”, se preciso, das amarras dos
quadros da memória que podem alienar tanto grupo como indivíduos.
Ao se buscar a construção identitária do adventista brasileiro, é preciso entender o
próprio processo de identidade para além da ideia de um mero papel social interpretado pelo
indivíduo. O processo de autoconstrução e individualização é sempre a partir da relação do
grupo com o indivíduo. E essa formulação é composta de duas partes, o “eu” e o “outro”,
processo inseparável, devido ao “eu” não existir sem o “outro” para o delimitar e o diferenciar.
A identidade está mais ligada com a busca de um significado e não se resume a função do
indivíduo dentro do grupo. Ela é, acima de tudo, uma relação política, no sentido de dar sentido,
dignidade e status social a seu portador e, dentro desse processo, reproduzir a existência e
estruturas dos grupos e quadros de memória. A função do indivíduo dentro do grupo, assim
como seus discursos, é que são os principais beneficiados do significado da identidade buscada.
Voltamos ao começo da presente tese, na afirmação de que a exclusão e a inclusão são
marcas importantes para a criação de memórias, tendo na religião um dos mais importantes
exemplos (CASTELLS, 2000, p. 29). Ao se pensar fronteiras articuladas pelos grupos sociais,
estaremos aptos a entender o próprio funcionamento do grupo e o papel do indivíduo dentro
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dele. Dessa forma, tanto o que se aceita, como o que se recusa, são importantes definidores
identitários. Para uma religião estar certa, a outra precisará estar errada, e isso fica claro dentro
dos discursos quando um grupo religioso fala de outro. O que muda são as ênfases, que dizem
muito sobre o grupo articulador do discurso, pois nos ajuda a delimitar suas fronteiras.
Ao analisarmos o que adventista brasileiro produz dentro da Revista Adventista sobre o
pentecostal, estamos, acima de tudo, abordando os quadros sociais da memória que se
consolidam através dos processos linguísticos ali encontrados. O que nos lembra a afirmação
de Staples (1991, p. 61) de que o adventismo não seria apenas “um sistema de crença”, mas,
sim, “um estilo de vida”. Tal conceito poderia ser facilmente aplicado para a maior parte dos
movimentos pentecostais, sendo possível fazer uma análise contrária, na busca de entender
como o pentecostal perceberia o adventista ou “outro” grupo diferente dele mesmo. Em
qualquer um desses ângulos, esperamos encontrar o temor da perda de identidade,
demonstrando as importâncias das fronteiras, o que buscaremos na segunda parte deste capítulo.
O adventismo, como demonstraremos, teme perder o conceito de ser ele a “igreja
remanescente” de Apocalipse 14 (VELOSO, 2004, p. 245). Este medo leva o movimento a
passar um sistema de crença no qual existe uma necessidade intrínseca de ser mais letrado do
que emocional. Nisso, ser comparado a tal grupo seria, em sua visão, regredir no
desenvolvimento da memória autorizada do movimento.

3.1.1 A mentalidade adventista sobre o pentecostalismo na Revista Adventista
No começo da Revista Adventista, se percebe a citação do termo “pentecostal” como
sinônimo ao se referir ao “pentecostes” bíblico e não a um grupo religioso específico. Isso fica
claro nas edições de Outubro de 1924 (p. 2), na qual lemos sobre “a reunião de oração
pentecostal”, ou na edição de março de 1925 (p. 5) sobre “a bençam [sic] pentecostal”, o mesmo
ocorrendo em Outubro de 1925 (p. 18). Já sobre o crescimento do adventismo na Austrália em
1928, mencionado na edição de Agosto de 1926 (p. 5), o editor diz que ele tem “sido na verdade
Pentecostal”. Mesma expressão usada para referir-se ao poder recebido após o batismo, na
edição de Agosto de 1928 (p. 5). Assim, a primeira vez em que aparece o termo pentecostal
referindo-se a um grupo religioso é em Março de 1932 (p. 13), em uma pequena nota se discorre
sobre a acusação dos adventistas serem “ladrões de ovelha”. O texto argumenta que
muitas vezes ouvimos a allegação dos opponentes dos adventistas do setimo
dia, de que nós não trabalhamos entre os catholicos mas o que procuramos
fazer é levar a confusão para o meio das outras egrejas protestantes. Em outras
palavras, somos “ladrões de ovelhas” [sic].
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A partir disso o autor argumenta com dados de batismos dos últimos três anos que mais
de 60% dos batizados eram provenientes do catolicismo, e, entre outras denominações vemos,
na lista, os pentecostais com apenas 0,15% de conversões ao adventismo. 51 Entretanto, com
poucos meses de distância, a revista de Agosto de 1933 (p. 10) narra a conversão de um
pentecostal ao adventismo. É interessante que nesse momento é possível ler o triunfalismo que
demonstra a ideia defendida por Halbwachs quanto a construção do quadro social da memória
religiosa, com a “verdadeira” religião se opondo a outros sistemas falsos. Lê-se, a seguir, um
trecho de uma carta recebida de um pastor que atuava no norte do Brasil: “Em Manaus encontrei
um pregador ex-pentecostal, que achara a verdade pela leitura de nossos livros, e está agora
aguardando opportunidade para baptizar-se [sic]”.
Como nas edições seguintes percebemos os termos novamente sendo utilizados para se
referir apenas ao evento do pentecostes (edição de Janeiro de 1934, p. 6 e Julho de 1934, p. 4),
não cremos ser possível notar ainda a existência definitiva de um “eu” versos o “outro”,
característico da memória religiosa. Não que ele não estivesse presente, afinal, isso pode ser
percebido no exemplo anterior. A questão está muito mais na quantidade tanto de adventistas
como de evangélicos no Brasil nesse período, como podemos ver na tabela 1, da página 123.
Por se tratar de religiões relativamente novas, a afirmação acaba sendo muito mais
interna do que externa. O foco ainda está na criação do “eu”, existindo diferenciação, mas ela
ainda não é o principal foco, exceto se formos considerar o papel do catolicismo, religião
considerada o “outro” por qualquer grupo protestante daquela época (embora não seja o foco
aqui, é possível traçar paralelos interessantes, como os da nota de rodapé anterior). É clara a
compreensão da importância do agir do Espírito Santo dentro do adventismo, sempre ligado a
consumação final da pregação adventista e do retorno de Jesus. 52 A IASD se enxerga como

51

É bem interessante essa relação entre o adventista e o católico. Ainda mais ao considerarmos o argumento
apresentado pelo editor da revista de que não existe “roubo de ovelhas” de irmãos protestantes, pois a maioria dos
convertidos vêm no catolicismo e não de religiões protestantes. Nesse sentido, a religiosidade adventista é muito
semelhante ao protestantismo de missão que se encontrava nessa época no país, principalmente por se depara com
a necessidade de se ir contra o principal sistema religioso vigente no Brasil daquele período: o catolicismo (embora
esse anticatolicismo também ocorra nos EUA e lá tenha outras razões que não as do poder dominante, sendo
justificadas de maneira profética, vendo-se nos católicos parte da babilônia mística, como vimos no capítulo dois,
através das interpretações das profecias do livro do Apocalipse).
52
A IASD deriva diretamente de um movimento iniciado por Guilherme Miller, o qual pregava a vinda de Jesus
Cristo como certa para aquela época. Jesus não voltou à Terra no dia esperado e os primeiros adventistas, ainda
desiludidos, acreditaram estarem sendo chamados pelo Espírito Santo, o qual iluminaria a Terra com sua glória
(Ap 18:1) e convocaria o povo de Deus que estava em “todas as nações” a sair de Babilônia. Conceito importante
adotado pelo adventismo, no qual todos aqueles que se recusam voluntariamente a não seguir a lei e a vontade de
Deus (Ap 18:3-4), como revelada ao movimento adventista, estariam fora da “verdade” de Deus. A incorporação
do sábado e o entendimento das três mensagens angélicas de Apocalipse 14, formaram o pano de fundo que
impulsionaria a continuação e também a reformulação do pensamento milerita, agora com a construção de uma
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tendo a responsabilidade de ensinar a Bíblia, principalmente as partes reveladas a ela, mas que
seria destinada a todos os seres humanos (KNIGHT, 2005, p. 75-83), a isso se convencionou
chamar de “verdade presente”. Essa mensagem sempre foi vista de maneira racionalista, e
acreditamos estar aqui a chave para entender a relação do pensamento adventista sobre o
pentecostalismo. Como exemplo, percebemos na edição de Abril de 1938 (p. 6) pela primeira
vez uma abordagem apologética contrária ao movimento pentecostal. É possível notar, só pelo
título, “Confissões de um Pentecostista”, a linha que a coluna iria tomar. Ao citar a edição de
Agosto de 1933 da revista The Evangelical Christian, o discurso é disposto da seguinte maneira:
O fanatismo do passado arruinou muito campo promissor. Fui um dos
fanaticos durante mais de vinte annos e não é surpresa para mim que alguns
dos mais espirituaes professores de Bíblia nada queiram saber de tal coisa. O
povo tem estado tristemente necessitado de exposição biblica, mas não ha nem
um grande expositor da Bíblia no chamado "Movimento Pentecostal".

Nessa mesma linha, a primeira vez que aparece a expressão “pentecostalismo” é na
edição de Março de 1971, (p. 26), uma pequena nota conta a história de um jovem que,
“Desiludido com o pentecostalismo, uniu-se à igreja remanescente”, termo abordado no
capítulo dois, e ligado à fundação da memória adventista. Aqui é interessante notar que quase
a totalidade dos argumentos, termos, e mesmo textos (traduzidos) são provenientes do
adventismo estadunidense, não sendo produzidos no Brasil, ocorrendo apenas sua assimilação.
O que indica a forte presença da memória criada nos EUA e trazida para cá junto com os
missionários. Sempre ligadas à racionalização e a aceitação de verdades teórico-bíblicas.
A IASD surge nos EUA e constrói uma organização burocrática forte e altamente
centralizada. O que permite um controle ideológico maior e mais global do que o de outras
igrejas evangélicas. Uma das razões para isso é a unidade proporcionada pelo ministério
profético de Ellen G. White, pois ela “e o surgimento da IASD são inseparáveis. Tentar entender
um sem o outro tornaria ambos ininteligíveis e inexplicáveis” (DOUGLASS, 2001, p. 182).53
Essa relação entre a verdade (presente) racionalista e o carisma de Ellen G. White pode ser vista
em muitos momentos, tal como na edição de Agosto de 1974 (p. 31), e é nessa década que se

memória legitimamente adventista. O que pode ser visto claramente dentro do pensamento editorial da Revista
Adventista brasileira, e será indiciado através dos exercícios aqui propostos.
53
No capítulo anterior indicamos que o conceito weberiano de carisma foi sacralizado em tal escritora
(CARVALHO, 2013, p. 123-136). Sobre essa relação, José Jeremias de Oliveira Filho (2004), através de sua
pesquisa na literatura adventista, argumenta o seguinte: “os adventistas recobram sua história através de uma
cronologia que a classifica segundo dois critérios de codificação: a apreensão progressiva das “verdades
fundamentais”, por pastores e leigos orientados por “missão” divinamente inspirada nos “testemunhos” da
“mensageira da Igreja Remanescente” – e pelas várias etapas de crescimento da “obra”, a expansão do movimento
de um pequeno grupo à forma de organização centralizada de que hoje dispõem”.
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percebe o surgimento de uma identidade antipentecostal mais forte no adventismo. Ao se
abordar uma interessante pergunta, enviada por um leitor, que transcrevemos a seguir:
Que objeção os senhores têm a fazer contra o moderno movimento carismático
que parece estar tomando de assalto tantos crentes nas várias denominações
evangélicas? Há perigo desta infiltração na Igreja Adventista do Sétimo Dia?

A resposta de um dos editores da revista foi interessante e ressalta vários dos pontos que
motivaram a presente abordagem de parte da memória identitária do adventista brasileiro a
partir de sua perspectiva do “eu” e do “outro”. Ele diz que, “desta forma somos informados de
que a santificação requerida por Deus não consiste em arrebatamento nem em êxtases”. Ele
começa a construir o pensamento de que entre a lei (objeto natural do processo teológico
adventista) e o êxtase (processo pentecostal) existe uma separação sistêmica, na qual predomina
a ordem racionalista do conhecer a Deus e não o sentir do espírito.
Tal pensamento fica claro na afirmativa quanto ao caminho correto ser o “viver por toda a
palavra que sai da boca de Deus. É obedecer a Deus, quando é fácil e quando é penoso”.
Obediência associada pelo imaginário adventista como a crença racionalista apregoada pelo
movimento. Dessa forma, ele complementa que “a característica de muitos dos assim chamados
reavivamentos religiosos é uma busca ansiosa de sinais de poder. Homens e mulheres são
ambiciosos por possuírem o poder de Deus, mas não o Seu caráter”. O pensamento se conclui
com uma interessante demonstração do outro “outro”, no caso o pentecostal, como o “engano”
a ser repelido. E é interessante ver como textos de Ellen G. White são importantes para a
justificar a posição do autor da resposta (substitui-se Ellen G. White, no trecho abaixo, por “o
dom profético”).
Quanto à parte final da pergunta o irmão deve reler o que a Revista Adventista
publicou ultimamente sobe experiências carismáticas nos primórdios da Igreja
Adventista. Houve ameaça de o terrível engano das línguas e curas infiltrarse na igreja ainda em formação, mas o dom profético – que prova a
legitimidade do movimento adventista – revelou a ilegitimidade dessas
manifestações e acabou repelindo o engano.

Não muito distante, na edição de Setembro de 1974 (p. 32), novamente os mesmos
resquícios apresentados acima são percebidos, tanto na pergunta como na resposta. Um leitor
questiona da seguinte forma: “Ouvi dizer de uma doutrina que existiu na Igreja Adventista,
denominada ‘Carne Santa’. Que vem a ser isso?”. A pronta resposta demonstra a mesma linha
analisada acima, na qual o editor afirma que jamais ouve uma doutrina assim no adventismo, o
que pode ser verdade dependendo do que se considera por doutrina. Apesar do movimento da
Carne Santa ter sido patrocinado por diversos líderes da instituição nos EUA, no ano de 1900,
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ele foi desmantelado através do testemunho contrário que Ellen G. White teve a esse respeito.
Porém, é interessante notar a abordagem que a revista imprime ao descrever não a doutrina,
mas a liturgia de tal movimento (grifo nosso).
As reuniões [...] eram barulhentas, cheirando a pentecostalismo, não faltando
demonstrações físicas, convulsões, prostrações, ao som de instrumentos de
música e tambores. Quem, após o êxtase, ficasse inconsciente, era levado ao
púlpito e, ao voltar a si, era declarado com carne santa. [...] O mais importante
era que a Sra. White se achava na Austrália e lá lhe foram revelados
testemunhos de reprovação a esse fanatismo.

É certo que o autor, ao chamar de fanatismo tal movimento, não se refere apenas às
questões diretamente ligadas ao culto, mas também à crença propaganda pelo movimento de
que ao viverem tais experiências seria possível “ter uma compleição física semiglorificada” e
totalmente preparada “para a transladação”. No entanto, salta aos olhos a expressão “cheiro de
pentecostalismo”, claramente utilizada de forma pejorativa em comparação aos estilos de culto,
demonstrando a preocupação em não se parecer com tal movimento. Ainda mais se pensarmos
que Ellen G. White nem ao menos conheceu essa expressão, como o autor a usa.
Através do que temos argumentado, é possível perceber de maneira mais incisiva a
separação entre o “eu” e o “outro” para a formulação de uma identidade teológica do
movimento. 54 Isso foi possibilitado, dentre outras razões, devido ao crescimento numérico e
também em razão do fortalecimento institucional vivido pelo adventismo nas décadas de 19601980, sempre ligado a uma retomada dos eventos fundantes do movimento, assim como de seus
pioneiros. Quanto à questão numérica, é interessante notar que no começo de 1980 a Divisão
Sul-Americana, sede administrativa da IASD da qual o Brasil faz parte, já “contava com
496.954 membros” (GREENLEAF, 2011, p. 519), 55 um crescimento acentuado devido aos
programas de evangelismo (GREENLEAF, 2011, p. 518). Como forma de comparação desse
crescimento, dispomos abaixo (figura 1) as estatísticas da IASD de 1910 até 2015.

54

“A relação de identidade e diferença está nessa noção de ‘realidade’. As ideias que se têm a respeito de si mesmo,
ou seja, a ideia como alguém se compreende, parece ser um dos enquadramentos mais complexos, e ao mesmo
tempo mais poderosos, de uma identidade. Definir-se ‘corintiano’, ‘budista’, ‘vegetariano’, ou qualquer outro tipo
significa colocar-se dentro de um quadro de sentidos. Esse quadro é um dos elementos utilizados, ao mesmo tempo,
para atribuir significados à alteridade: o modo de enquadrar a si mesmo defini, em boa medida, qual será o
enquadramento dos outros” (MARTINO, 2016, p. 171).
55
Como forma de comparação, em 2010, no Brasil, de acordo com a 148a estatística anual da IASD, havia
1.267.738 membros e em 2014 temos 1.513.038 membros.
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Figura 1- Membros da IASD no Brasil (1910-2014)
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Fonte: Dados de secretaria da IASD, disponíveis em http://bit.ly/1M58nRX. Acesso em 2 de Janeiro de 2015. É
interessante notar que os dados internos da IASD são bem parecidos com os do Censo 2010, o que mostra sua
confiabilidade. Já abordamos essa relação em trabalhos anteriores (FOLLIS et al., 2015)

Para facilitar a compreensão do crescimento da IASD brasileira, temos calculado na
tabela 1 a taxa decenal de crescimento do movimento, o que indica um aumento quase constante
em todas as décadas, tendo seu apogeu entre 1950 e 1960 e começando uma queda acentuada,
que pode estar intimamente ligada a discussão que trazemos sobre a pulverização dos quadros
sociais da memória, principalmente na modernidade recente (mas no momento cabe
discutirmos apenas a construção do “eu” e não sua pulverização). Note que os anos de 1951 até
1971 foram os de maior crescimento percentual para o movimento.
Tabela 1 - Membros totais e taxa de crescimento da IASD no Brasil (1910-2010) 56
Ano

Membros 57

1911
1921
1931
1941
1951
1961
1971
1981
1991
2001
2010

1.422
3.871
7.653
14.445
29.104
66.460
173.837
316.764
580.474
1.063.962
1.267.738

Taxa crescimento
do adventismo
---172%
98%
89%
101%
128%
162%
82%
83%
83%
19%

Habitantes Brasil
---------41236315
51944397
70992343
94508583
121150573
146917459
169590693
190755799

Taxa crescimento
do Brasil
------------25,97%
36,67%
33,13%
28,19%
21,27%
15,43%
12,48%

56
Os dados dos Censos no Brasil, antes de 1940 não eram coletados a cada decénio, existindo um hiato em 1920
e 1930. Assim, não foi possível comparar o crescimento nesses períodos, o que se normalizou a partir de 1940,
existindo dados confiáveis e abertos a pesquisa no site do IBGE (fonte: http://bit.ly/2q7rZmM, acesso 12/02/16).
57
Dados encontrados nos relatórios de secretária da IASD, como mencionado na Figura 1 (acima).
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Além dos números, quando falamos sobre as modificações institucionais, podemos ver
nessas décadas o crescimento da CPB, editora do movimento responsável pela Revista
Adventista, a qual passa por grandes transformações e ganha proeminência cada vez maior. “Já
na década de 1970, valiosas máquinas foram adquiridas, novos métodos jornalísticos na redação
foram introduzidos e os primeiros passos para a mudança da CPB [de Santo André para Tatuí]
foram projetados”. 58 Também vemos a criação de um novo seminário. Em 1915 nasce o atual
Centro Universitário Adventista de São Paulo (Unasp), com seu o primeiro curso sendo
Teologia. Já em 1957 nasce a atual Faculdade Adventista da Bahia, também com vocação
teológico-pastoral. Segundo a Revista Adventista de Agosto de 2009 (p. 24), “no Brasil, os
primeiros passos de uma mudança [na conservação da memória do movimento] vieram somente
na década de 1970, quando a Casa começou a publicar, sistematicamente, biografias de
pioneiros”. E essa é uma citação relevante para o que temos defendido aqui.
Como era de se esperar da linha editorial da revista em questão, o crescimento da
instituição traz para a revista uma visão teológica e institucional mais consolidada. O que
produz um discurso mais focado e que indica um quadro da memória capaz de produzir
argumentos que não apenas formem o “eu”, mas consiga colocar o “outro” como padrão
negativo de ser; o que geralmente ocorre apenas depois de uma interiorização do “eu” (como
grupo) perante uma base de crentes com as mesmas construções de memória.
Nessa linha, em um editorial da revista, em Janeiro de 1977 (p. 2), o autor responde uma
pergunta feita por um leitor: “por que não há milagres na igreja adventista?”. Depois de citar
um texto no qual Ellen G. White menciona que antes da volta de Jesus à Terra haveria um
grande reavivamento entre os crentes, o editor argumenta que, segundo a mesma autora, antes
que esse tempo chegasse, “muitas contrafações entrariam no arraial do povo de Deus”. Sendo
assim, acredita-se que as curas ocorridas no pentecostalismo não seriam por si mesmos sinais
de dons espirituais, mas poderiam ser a demonstração das contrafações satânicas. Na verdade,
para o autor, tais demonstrações públicas não seriam o agir de Deus, justamente porque
poderiam ser confundidas com as de Satanás. Embora não se perceba as mesmas abordagens
do que as edições anteriores, no que tange ao rito litúrgico, temos aqui ainda uma ancoragem
no conceito do “outro como o engano”, principalmente em uma época na qual vemos forte
crescimento numérico e social dessas duas formas de religiosidade.
Em uma entrevista com um antigo professor de teologia do Instituto Adventista de
Ensino, precursor do atual Centro Universitário Adventista de São Paulo (Unasp), a revista de
58

Informação obtida na enciclopédia da memória adventista, mantida pelo Centro da Memória Adventista do
Unasp, disponível em: http://bit.ly/2aWirkG. Acesso em 14 de Março de 2015.
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Janeiro de 1977 (p. 5-7) aborda diversas questões referentes ao pensamento adventista sobre o
pentecostalismo. Sempre se pautando na dicotomia “eu-outro”. Nela, o autor afirma que é
preciso falar contra a teologia acerca do Espírito Santo provinda daquelas "igrejas que se
colocam sob o poder sedutor de Satanás e que reclamam ter recebido a bênção especial do
Espírito Santo" (p. 5). Outro ponto relevante da entrevista é a clara preocupação entre o “espírito
e a letra”, em determinado momento podemos ler que “todas as denominações estão se unindo
em torno de uma experiência espiritual e não em torno de doutrinas” (p. 6).
Por surgir em pleno século 19, o qual se vê tomado pela grande expansão da ciência e
do pensamento modernista, é de fácil entendimento as razões da tradição que o adventismo tem
em buscar sistemas lógicos para formular memórias assim como para produzir suas
transmissões. Se por um lado a modernidade trouxe grandes avanços ao tentar melhorar o
mundo a nossa volta, através de uma iluminação e da busca racional por evidências que dessem
sentido a existência humana; ela também pode ser acusada do surgimento de grupos de livres
interpretações de textos e livros místicos/religiosos. Sobre isso, Campos (2008, p. 1-26; 1997)
aponta a tensão entre “a letra que mata” e o “espírito que vivifica”, que se tornou a marca de
vários reavivamentos religiosos. 59 É perceptível a influência dessas articulações na formação
das ideias mileritas, consequentemente influenciando também o pensamento da IASD. Sendo,
posteriormente, importadas para o Brasil nos discursos oficiais do movimento, encontrados
claramente na Revista Adventista, tais como nos exemplos fornecidos até aqui.
Diferente do que temos visto, a entrevista de Janeiro de 1977 (p. 5-7) tem muito mais
cunho apologético do que a maioria das citações anteriores. Não se percebe como objetivo
primeiro do discurso o embate entre o eu-outro, mas, sim, a construção do pensamento
adventista a partir do outro. O que torna a coisa mais positiva. Discorda-se do outro, mas a
demonização parece ser em menor grau, o que se torna cada vez mais decorrente nos anos
recentes, mostrando uma maturidade do grupo, que ao crescer precisa defender suas fronteiras,
mas que também passa a vivenciar uma postura mais polida e política frente ao “outro”. 60

59
O autor assim versa: “o culto protestante, letrado e discursivo por excelência, pode ser conduzido de modo
satisfatório quando os fiéis estão em condições de acompanhá-lo, ouvindo e compreendendo a prédica, seguindo
as leituras e/ou lendo, eles mesmos, os textos sagrados e os cânticos sacros. Melhor dizendo, o culto protestante é
mais do discurso do que do gesto” (MENDONÇA, 2012, p. 110).
60
As fronteiras são melhores entendidas bo conceito de diferença. Temos, no exemplo entre adventismo vs.
pentecostalismo, uma relação parecida com a debatida por Woodward (2014, p. 9), quanto a luta entre croatas e
sérvios, o que mostraria claramente ser a identidade algo “relacional. A identidade sérvia depende para existir, de
algo fora dela: a saber, de outra identidade (croácia), de uma identidade que ela não é, que difere da identidade
sérvia, mas que, entretanto, fornece as condições para que ela exista. A identidade sérvia se distingue por aquilo
que ela não é. Ser um sérvio é ser um ‘não croata’. A identidade é, assim, marcada pela diferença. […]. A diferença
é sustentada pela exclusão: se você é sérvio, você não pode ser croata, e vice-versa”.
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Embora ainda com traços exclusivistas. Aqui ainda se mantêm o apelo racionalizante,
principalmente na discussão das duas visões do reavivamento, no qual
o carismatismo promete às igrejas protestantes e católicas a fonte do
reavivamento, e este reavivamento é o falso reavivamento profetizado, que
precederá o reavivamento verdadeiro no final da história do mundo. O falso
reavivamento, junto com a união das igrejas, conduzido pelo movimento
carismático, são sinais especiais para a igreja remanescente de que Jesus
voltará em breve.

O problema visto pelo entrevistado é que o reavivamento do carismatismo não conduz
o crente à uma reforma, sendo que o primeiro deveria ser entendido como “uma renovação da
vida espiritual”, assim como reforma seria a sua continuação natural, na qual existiria “mudança
de ideias, de hábitos e práticas de vida. O reavivamento verdadeiro é sempre acompanhado por
obras da fé” (p. 8). Aqui claramente estamos discutindo questões de cunho racionalista e
demonstrados de maneira prática na vida do crente.
Mesmo com o passar do tempo, não existe no discurso oficial do adventismo uma fuga
de uma racionalização em detrimento a questões mais relacionadas aos sentimentos. É claro
perceber que essa sempre foi a tônica, mostrando que mesmo com avanços da “emoção”
pentecostal, se opta pelo lado da racionalidade provinda no início do movimento. E essa relação
fica cada vez mais forte com o passar com tempo, principalmente quando o movimento
pentecostal (e, em sua esteira, também o evangélico) passam a “se adequar as mudanças da
sociedade brasileira das últimas décadas”, abandonando aos poucos os usos e costumes e
abrindo-se para a cultura de consumo, tendo como resultado um afrouxamento da “santidade
ou ascese de negação do mundo” (OLIVA; BENATTE, 2010, p. 43-44; ver ALENCAR, 2012;
2005; MARTINO, 2016). O que ocorre em intima relação com a ampla adoção, no Brasil, dos
meios de comunicação no dia a dia. Dada essa realidade social, associada com o rápido
crescimento do movimento pentecostal brasileiro (tabela 2), fica mais fácil entender alguns dos
motivos sociais para o aumento tanto das citações como a modificação das formas do adventista
encarar o movimento pentecostal, sendo preciso se utilizar de mais argumentos apologéticos,
principalmente a partir da década de 1970.

Tabela 2 - Censo IBGE sobre religião (1910-2010)
Anos

População

Evangélicos
de missão

Evangélicos
pentecostais

Total de
evangélicos

Católico

Outras
religiões

Sem
religião

1970

93.470.306

------

------

5,2%

91,8%

5,2%

0,8%

1980

119.009778

3,4%

3,2%

6,6%

89,0%

3,1%

1,6%
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1990

146.814.061

3,0%

6,0%

9,0%

83,3%

3,6%

4,7%

2000

169.870.803

4,1%

10,4%

15,6%

73,9%

3,2%

7,4%

2010

190.755.799

4,0%

13,3%

22,2%

64,6%

2,7%

8%

Fonte: Dados de Censos do IBGE 1970-2010. Disponível em http://bit.ly/1LI69td. Acesso em 3 de Abril de 2016.

Dentro dessas transformações, a edição de Julho de 1979 (p. 38-42) apresenta um artigo
intitulado “Erradicando as reminiscências do paganismo” que, na linha fina, afirma: “certas
pessoas conservam, em seus hábitos, algumas tendências inteiramente alheias à índole da Igreja
Adventista do Sétimo Dia. Trata-se de reminiscências do paganismo, que o autor deste artigo
distribui em dez áreas”. Uma dessas dez é a seguinte categoria: “Do pentecostalismo e das áreas
profanas em geral”, na qual o autor lembra que são próprios do
pentecostalismo os arroubos peculiares, na congregação ou mesmo
particularmente, quando em conversa sobre coisas da Bíblia, além do espírito
de fanatismo quanto ao vestuário, etc. Muito cuidado devemos ter, também,
com a invasão de hinos inteiramente fora de idiossincrasia adventista e ainda
com a maneira de cantas hinos de nosso próprio repertório. São característicos,
hinos do tipo: “Pedro chorou, chorou, chorou, chorou, Estava arré-pendido,
pois a Jesus negou [...]”. Revelem-nos os leitores sensíveis esta menção
textual, porém as incursões na área da música são tão grandes e massificantes,
que cremos ser necessário pelo menos um exemplo. É triste lembrar que
muitos em nosso meio cantam aberrações dessa natureza, que atentam contra
a doutrina musical, a doutrina vernácula, além de atentar contra as puras
doutrinas da Igreja Adventista, o que é mais grave. Por outro lado, a própria
música profana, que só possui ritmo, já invadiu o panorama evangélico, do
protestantismo apóstata. Tal estilo de música ousadamente salta o muro e vem
parar nos nossos arraiais. São esses hinos “alegres”, “movimentados”, hoje
propagados por gravadoras evangélicas. Nenhuma parte deveríamos ter com
isso. A nós nos compete cantar hinos de verdade, como os que temos já em
esquecimento no hinário Melodias de Vitórias. Não nos esqueçamos de que
somos o povo por excelência que aguarda a volta do Senhor!

A argumentação básica aqui volta a ser quanto a singularidade do “eu” perante o
“outro”, enfatizando a supremacia da racionalidade adventista perante diversas demonstrações
da cultura secular e mesmo religiosa, como é visto com o exemplo mostrado acima. É muito
forte o discurso quanto aos perigos dos cultos pentecostais, e uma das visões sobre isso pode
ser vista na frase: “os que temos já em esquecimento no hinário Melodias de Vitórias”. O que
pode soar estranho em um primeiro momento, acaba por ter um contexto muito interessante
quando lembramos de ser o protestantismo latino-americano apegado “a dois livros sagrados:
a Bíblia e o Hinário” (RIVERA, 2005a, p. 93; LÉONARD; 1951), ambos importantes devido
as verdades racionais da fé cristã. O que seria contrário as práticas provindas das músicas e
louvores do pentecostalismo, considerado emocionais e repetitivos.
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Podemos notar que boa parte da pregação contrária às práticas pentecostais encontradas
na Revista Adventista tem sua raiz, em maior ou menor grau, no evento da doutrina da carne
santa. Entretanto, embora possam ser remetidas àquele momento, elas surgem em um momento
particular. Em 1900 não havia grupos pentecostais institucionalizados, seja nos EUA ou no
Brasil, tendo essas práticas encontravam diluídas, em menor número e expressão social.
Quando o adventista relembra um acontecimento em um contexto tão diferente e distante para
explicar as relações tão diferentes obtidas na atualidade, reforça-se no pensamento do grupo
aquele evento histórico real, mas também se produz novas identidades e memórias relacionadas
a ele. Em outras palavras “aquilo que parece ser simplesmente um argumento sobre o passado
e a reafirmação de uma verdade histórica pode nos dizer mais sobre a nova posição-de-sujeito”
dos envolvidos “do que sobre aquele suposto passado” (WOODWARD, 2014, p. 11-12). Dessa
maneira, é possível afirmar que qualquer redescoberta do passado é, em si mesma, em muitos
aspectos, um processo de construção da identidade do agora, caracterizado por rupturas e
continuidades. A Revista Adventista relembra o passado para justificar o presente, dando aos
seus leitores identidades e fronteiras perante uma nova configuração social, na qual vemos um
aumento no número de religiões pentecostais e também de suas práticas em grupos tradicionais,
tais como o abraçar da emoção em detrimento à racionalização do culto.
Sobre essa relação dentro do adventismo, temos um vislumbre do pano de fundo mais
amplo que ocorre no movimento, principalmente quando lemos a tese de Paulo Cilas da Silva
(2002, p. 185) que, ao se preocupar em analisar os estudos bíblicos utilizados pelo adventismo
brasileiro, perguntando-se principalmente quanto a sua ênfase no decorrer dos anos, chega a
uma interessante consideração que em data e conceito pode muito bem se relacionar com a
tendência que elencamos na Revista Adventista 61:
É interessante notar que, embora as séries publicadas no Brasil enfatizem mais
os temas doutrinários do que os de conversão e de estilo de vida, através dos
tempos tem se verificado uma acentuada diminuição na ênfase doutrinária dos
estudos. Uma das evidências desta realidade é a própria quantidade de textos
bíblicos por estudo doutrinário, que vem diminuindo com o passar dos anos,
de uma média de 26 textos no primeiro período (1921-2001), para 13 textos
no quinto período (1992-2001). […]. Com estudos bíblicos superficiais, o
converso pode até mudar de opinião em relação ao seu conceito doutrinário.
Mas dificilmente chegará ao ponto de se solidificar suficientemente na Bíblia,
a fim de que possa argumentar convicentemente a respeito de determinada
61

Estudo Bíblico é a série de estudos que são oferecidas a um interessante a entender a fé adventista. Ele foi usado
em toda a história do movimento e ainda se faz muito presente no Brasil até os dias de hoje. O objetivo é que,
antes de se tornar membro, a pessoa complete pelo menos uma série desses estudos, os quais podem ter entre 8 e
24 lições, em média, para apenas depois disso estar apta ao batismo. O batismo é o único meio de a pessoa se
tornar um membro adventista do sétimo dia, o que transforma o estudo bíblico em algo tão importante, chegandose, no momento anterior ao batismo, a se fazer uma profissão pública de fé, na qual o membro deve responder
afirmativamente várias questões sobre a fé adventista, todas supostamente estudadas anteriormente.

133

doutrina com pessoas que o contestem. A tendência é que se sinta indefeso e
vulnerável diante dos oponentes.

Dentro da esteira de uma perda da racionalização o texto bíblico em detrimento a uma
emoção no culto, nas edições de Maio e Junho de 1982, se abordada a questão do dom de
línguas, prática pentecostal tradicional fortemente preterida pelo adventismo. O artigo de Junho
de 1982, cujo título é “Glossolalia ou Dom de Línguas – conclusão”, não se foca primeiramente
em rebater crenças contrárias aos ensinamentos teológicos adventistas, embora o faça em
segundo plano – diferente da primeira parte, bem mais construtivista do que apologética. Entre
outros argumentos supostamente científicos, o autor argumenta acerca da possibilidade do
“moderno movimento de línguas” ser: 1) uma ação diabólica; 2) uma fraude; 3) em diversos
casos uma mera hipnose; 4) uma catarse psíquica; 6) um processo que levaria ao orgulho
espiritual, pois seríamos melhores do que aqueles que não tiveram a experiência” (p. 36).
Da mesma maneira, em uma época de forte consolidação do pentecostalismo como
tradição religiosa no Brasil, uma matéria jornalística, na edição de Dezembro de 1984 (p. 21),
menciona a experiência de uma pessoa que passou por diversas denominações diferentes,
inclusive “pelo pentecostalismo”, até, finalmente “encontrar a mensagem adventista”.
Novamente se realizando um contraponto entre a verdadeira igreja e o resto. Embora seja
apenas uma breve citação de poucas linhas em uma matéria de duas páginas, o indicativo
presente ainda se faz válido, ainda mais considerado o conjunto da obra que aqui tem se
relatado. O mesmo processo ocorre na edição de Dezembro de 1984 (p. 30), na qual a história
de um “Pastor convertido”, título da pequena nota, mostra como, ao se converter da Assembleia
de Deus, esse pastor acabou por conduzir um processo em que “famílias inteiras de Eunápolis
têm deixado o pentecostalismo e procurado a Igreja Adventista do Sétimo Dia”.
Novamente a pauta se reflete na edição de Junho de 1994, quando se aborda a respeito
de um grande congresso com a presença de inúmeras pessoas, pelo qual um jovem que se sentiu
impactado, e cuja única característica apresentada pelo jornalista responsável é a de “ser ligado
ao pentecostalismo”, decide fazer parte do adventismo. Nesses casos mais recentes não é
necessário ao periódico 1) lembrar suas posições sobre as crenças teológicas adventistas: isso
está claro para o público leitor; 2) delimitar o que seria fronteira entre “ser adventista” e “ser
pentecostal”: isso também é claro ao leitor. Aqui já vemos um grupo com crenças e instituições
consolidadas, mesmo que elas sempre vivam em conflitos e rupturas, existem mais
permanências do que distinções, o que torna o grupo estável.
Em um artigo intitulado “O fim se aproxima: a inspiração antecipa uma sequência de
eventos antes do fim”, na edição Julho de 1996, entre nove pontos referentes àquilo que se
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considera serem fundamentos sobre as profecias acerca do fim do mundo, tem um chamado
“Carismatismo e pentecostalismo”, no qual argumenta-se que:
A função destes fortes movimentos no processo ecumênico, é determinante.
É visível a onda de carismatismo que se espalha nas igrejas tradicionais que
estacionaram ou diminuíram o número e a presença de fieis nas reuniões de
culto. Hoje, o pentecostalismo é o selo de sucesso para qualquer movimento
religioso que deseje crescer quantitativa e financeiramente. Até mesmo na
Igreja Católica, tradicionalmente conhecida pela sua rigidez ortodoxa, existe
uma forte ala carismática que apresenta a forma de culto semelhante à das
demais igrejas pentecostais. O carismatismo tem duas funções na profecia. A
primeira é criar um elo entre as igrejas com a prática do dom de falar línguas
estranhas como evidência do batismo do Espírito Santo. E sua segunda função
profética: Este movimento cumprirá o falso reavivamento que imitará o
refrigério que acontecerá com a igreja adventista próximo ao tempo do alto
clamor, criando, assim, nos indecisos que se encontram em Babilônia, dúvidas
sobre a veracidade da manifestação do povo do Senhor.

Ao menos duas relações sociais podem ser inferidas como importantes para entender o
contexto da citação acima: 1) o fim do mundo, que poderia acontecer entre 2000-2001, como
crença popular, acaba por gerar em toda a impressa (seja secular e/ou religiosa) um frenesi por
assuntos sobre como seria o fim de todas as coisas (e era de se esperar que essa questão fizesse
ainda maior eco no adventismo, tradicionalmente com forte pregação escatológica); 2) o
crescimento, do adventismo, que chega a um milhão de membros no Brasil (tabela 1, acima),
como do pentecostalismo, com 13% da população brasileira (tabela 2, acima).
É certo que as questões teológicas dos movimentos sempre estiveram presentes nas
discussões, como pudemos ver durante todas as citações até aqui, não se trata de menosprezar
a teologia e sua importância. Porém, ao constatarmos que é na década de 1990 que temos o
maior número de citações na Revista Adventista quanto ao pentecostalismo, é possível associar
o aumento dessas discussões com a influência dos temas sociais emergentes. As pautas são
teológicas, mas se percebe também uma necessidade social quanto a consolidação da memória
do grupo, que precisa, mesmo que discordando, responder aos aspectos da sociedade à sua volta
(FOLLIS, 2015). Como a memória do movimento adventista parece estar bem delimitada nessa
época, mesmo que continuamente tensionada, podemos acusar existir uma abertura maior para
se repercutir o crescimento do pentecostalismo de um prisma menos demonizante, embora
totalmente ligado à uma pregação escatológica exclusivista. O que é feito através da ênfase na
mensagem adventista que o diferencia do pentecostalismo, mostrando mais uma vez a discussão
entre a verdadeira religião e a falsa religiosidade.
O mesmo ocorre em Dezembro de 1996, a Revista Adventista trouxe um artigo intitulado
“Poder do Alto: cada obreiro deve fazer sua petição à Deus pelo batismo do Espírito Santo” (p.
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10-12). Nele, o autor discorre sobre o que seriam os verdadeiros sinais do derramamento do
Espírito, novamente contrapondo o pentecostalismo como aquilo que não deve ser considerado
correto. O que, em essência não é errado. São duas visões distintas se contrapondo em mais
uma argumentação apologética. Destaca-se, novamente, o evento ocorrido no ano de 1863, em
Portland, no qual Ellen G. White teria vivido, segundo o autor do artigo, “o seu mais áspero
confronto com as manifestações de falso carismatismo”, sendo suas palavras “decisivas no
combate ao erro” (p. 12). Discorre ele, “podemos ver em suas advertências certas similaridades
entre as falsas manifestações naqueles anos primitivos do adventismo e as que ocorrem hoje no
movimento carismático”. A partir disso, vemos o embate entre a memória racionalista
adventista e a emoção, essa segunda apresentada contrafações do “tentador”:
Esse tipo de religião emocional seria o aspecto do carismatismo que mais
exerce poder de fascínio sobre alguns dos membros da Igreja Adventista do
Sétimo Dia. Provavelmente, porque somos doutrinariamente orientados em
nossa vida como comunidade de adoração e louvor; e, de certa forma, nossa
orientação doutrinária restringe expressões emocionais desordenadas. Adorar
a Deus, como um adventista, é, antes de tudo, uma atividade que apela à nossa
razão. As emoções não são excluídas, mas ficam sob o controle da mente
santificada pelo Espírito Santo. [...] Por outro lado, o fascínio pode estar sendo
exercido porque o carismatismo se tornou aceito por grande número de
pessoas no mundo, uma massa de seguidores conquistados de todas as
denominações cristãs, inclusive a Igreja Católica Romana. [...] Hoje, nos
modernos e suntuosos templos do pentecostalismo e nas seculares catedrais
do catolicismo romano, reúnem-se, não apenas pobres, mas membros da
chamada alta sociedade. A maioria, gente moralmente inatacável. Estejamos
em guarda porque “o tentador frequentemente opera com muito êxito por meio
de quem menos se suspeita estar sob o seu domínio [...]”.

Nos dois artigos de 1996, apesar da ênfase ser cada vez menor, ainda se percebe certa
técnica de se demonizar o diferente, o outro, para argumentar em prol de determinado discurso.
É de se esperar mesmo que essa relação esteja presente nos discursos religiosos, afinal, para se
discutir crenças entre certo e errado, é preciso criar-se lados bem delimitados, ao risco de, se
não for feito isso, se perder a identidade e se comprometer na transmissão da memória coletiva
do grupo em questão. Não vemos problemas em se discordar de qualquer pensamento, o que se
enfatiza aqui é apenas a forma apologética de se contrapor dicotomicamente o certo e o errado,
não dando brechas para a existência de quaisquer pressupostos socioteológicos nas construções
discursivas. Em outro momento, um pastor adventista responde, na edição de Maio de 1997,
sobre o celebration, um estilo de culto/liturgia mais alegre e sem tantas formalidades, adotado
em Igrejas Adventistas dos Estados Unidos. Ele argumenta o seguinte em sua rápida resposta:
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Apenas mencionar a palavra celebration leva muita gente a se colocar em
estado de alerta e em posição de defesa. Ou ataque. Veem o celebration como
uma ameaça vinda do pentecostalismo, carismatismo ou ecumenismo. Pensam
que é um sinônimo de frivolidade, desordem, barulho, ou culto como
entretenimento, ou a secularização do sacro. Com essa moldura, irmãos de
mais idade resistem a qualquer mudança ou inovação no culto, porque veem
essas mudanças como uma apostasia dos marcos da igreja, algo que pode
sacudir os pilares daquilo que defendemos e do que nossos pioneiros
ensinaram. [...] Se você gosta de cultos onde tudo seja silêncio, não condene
se num dia a congregação participar com mais entusiasmo nas diversas partes
do culto. Nem devem aqueles que querem inovar condenar os que apreciam a
quietude de um culto mais silencioso.

Nessa resposta se consolida a abertura para uma visão mais positiva do pentecostal e da
emoção no culto, não se abandona, em nenhum momento, um discurso racionalista, mas se
permite uma abertura do culto para algo mais alegre, mais “emocional”. É muito interessante
notar que, declaramente, a preocupação de muitos dos leitores é a de se perder os “marcos da
igreja, algo que pode sacudir os pilares daquilo que defendemos e do que nossos pioneiros
ensinaram”. Aqui fica claro a preocupação da liderança da igreja, e do periódico, em conciliar
dois movimentos 1) uma adaptação nas práticas e pensamentos adventistas, aceitando uma nova
tendência social e respeitando aqueles que pensam diferente; mas, 2) sem perder a identidade
(“os marcos”) que formam a memória do grupo religioso (“pilares” de “nossos pioneiros”).
Vemos uma tensão entre rupturas e continuidades acerca das verdades vividas, o que se encaixa
bem nas propostas de Halbwachs quanto a dinâmica dos grupos religiosos.
Já em uma pequena nota opinativa, na edição de Junho de 2002, o editor da Revista
Adventista argumenta sobre os “Desafios do crescimento” da igreja e, em determinado
momento, afirma, ao mencionar o desenvolvimento do pentecostalismo no Brasil, que:
A vida cristã, da liturgia ao cotidiano, é direcionada à adoração de um Deus
transcendente, revelado à humanidade através de Cristo e de Sua Palavra. O
estudo da revelação e a aceitação incondicional de sua validade são requisitos
básicos para o viver religioso. Com o desenvolvimento do pentecostalismo,
essas exigências foram minimizadas. A revelação de Deus passou a ser tratada
como experiência individual, sentida em transes, êxtases e manifestações
sobrenaturais. A crença no Deus soberano, ao lado do crente nas alegrias ou
tristezas, foi substituída pelo deus condicionado aos caprichos humanos,
obrigado a dar tudo o que seja pedido com “fé” (e doações generosas). O
perigo é que nesses moldes o fiel despe-se da fidelidade. Assemelha-se ao
consumidor ou telespectador que, se contrariado, muda de produto ou de
canal. A igreja que se pauta pela lógica de mercado para seduzir o crente pode
ter um crescimento invejável, mas não serve para transformar o pecador. É
transformada por ele. Torna-se refém de seu próprio sucesso hipnótico.

A crítica do autor reflete o padrão adventista de, ao mencionar o carismatismo ou o
pentecostalismo, colocar tais movimentos como pouco racionalistas e muito emocionalista, ou
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mesmo como fonte de fanatismo. Mas também se percebe aqui uma abertura maior para aceitarse que as demandas sociais tenham influência na concepção teológica (e vice e versa), o que
pode ser visto principalmente na comparação da seguinte frase: “assemelha-se ao consumidor
ou telespectador”. Se coloca o mercado e a mídia, se não uma das razões, como um dos mais
fortes exemplos do que se tem vivido, segundo o autor, na sociedade contemporânea.
A edição de Agosto de 2003 traz um texto de capa chamado “Um livro para todos: a
palavra de Deus pode ser compreendida por qualquer pessoa, desde que se leve em conta as
diferenças que separam o leitor contemporâneo da mensagem original” (p. 8-9). Nesse texto, o
autor argumenta na mesma direção da nota anterior. Mas aqui vemos mais abertamente aquilo
que argumentamos anteriormente, com o crescimento dos “movimentos ligados ao
pentecostalismo” representando cerca de “68% dos evangélicos brasileiros”, o autor pondera
que parece ser verdade que “vários deles acatam supostas revelações do Espírito Santo como
sendo até mais importantes do que o testemunho bíblico”. Tal característica, segundo o autor,
é algo a ser combatido e modificado. O que não vem da “razão cognitiva” não deve ser a
vontade de Deus. Mantém-se a argumentação, mas também se abre para uma questão social
que antes já era visível nas entrelinhas e aqui fica escancarada: o crescimento da religiosidade
pentecostal e como isso traz modificações tanto para a sociedade como para o adventismo.
A edição de Julho de 2009 traz um texto de capa com o título “Que horas são no seu
relógio: como a noção do tempo em que vivemos afeta nosso preparo para a volta de Jesus” (p.
8-10). Nesse texto é apresentado um apelo para que o adventismo não perca tempo, pois:
No Brasil, um fenômeno que intriga sociólogos e teólogos é o surgimento de
uma cultura religiosa pós-moderna. É um tipo de religiosidade pregada e
vivida principalmente pelos movimentos neopentecostais e carismático
católico. A mensagem e o estilo de vida defendidos por esse segmento atraem
milhões de pessoas que se sentem livres para misturar o santo com o profano
e buscar uma religião marcada por emoção e imediatismo. [...]. Essa ideologia
também traz consigo forte apelo às emoções. Não é sem razão que o
protestantismo, historicamente defensor de um culto racional centralizado na
exposição da Bíblia, tenda agora para uma adoração fundamentando no
sentimentalismo. O êxtase é buscado como símbolo da presença e benção de
Deus, através de músicas repetitivas, apelativas e de ritmo secular. A pregação
se tornou superficial, baseando-se mais no carisma do orador do que na
coerência bíblica da mensagem. [...] O que chama a atenção é que algumas
pesquisas acadêmicas têm diagnosticado esses sintomas no adventismo.
Estudos observaram essa tendência, em maior ou menor grau, no
conhecimento superficial dos jovens sobre as profecias de Daniel e
Apocalipse; no caráter menos litúrgico e mais de entretenimento dos cultos
JA; nas pregações mais existencialistas e menos doutrinárias nos púlpitos
adventistas; e em uma aproximação da produção musical adventista com a dos
neopentecostais.
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Aqui temos um exemplo bem completo da visão tanto histórica como atual do adventista
sobre o pentecostalismo, tudo resumido na citação acima. Em um resumo geral, podemos dizer
que o maior perigo do avanço de uma emocionalidade substituindo a racionalidade, para o
adventista, está ligado ao pensamento de que isso produzira um “conhecimento superficial dos
jovens sobre as profecias de Daniel e Apocalipse”. E qual seria o real problema se isso
ocorresse? O pano de fundo é quanto ao principal apelo identitário do movimento: suas raízes
históricas e proféticas. Mas também chama a atenção por se acusar ser essa superficialidade
fruto de uma sociedade que privilegia um “caráter menos litúrgico e mais de entretenimento”,
e essa é a chave interpretativa a ser usada em toda a presente tese.
Como vimos até aqui, mesmo não nos preocupando em traçar um panorama realmente
completo da abordagem da Revista Adventista acerca dos pentecostais, cremos existirem bases
suficientes para algumas considerações quanto a identidade do “eu” e do “outro” nos discursos
oficiais do adventismo brasileiro. O adventismo nunca se furtou em buscar uma teologia que
justificasse a atuação do Espírito Santo, isso é encontrado tanto no papel de Ellen G. White
como profetiza e também na doutrina da chuva serôdia, que nada mais é do que a reedição do
Pentecostes nos tempos atuais, o que ajudaria a levar a pregação da mensagem adventista ao
mundo todo em pouco tempo. É possível para o adventista se ver perto do pentecostalismo, mas
com fortes preocupações em manter suas fronteiras, o que explica o discurso de separação.
Essas fronteiras tradicionalmente foram vistas, como observamos nos exemplos acima,
através da supervalorização do conhecimento e da pregação racionalista em detrimento a um
pseudoemocionalismo, que o adventismo acredita existir no pentecostalismo. Sendo assim,
sempre que possível, a literatura oficial da IASD tentou afastar “qualquer cheiro de
pentecostalismo” vindo de dentro do movimento. Embora não seja um erro a preocupação em
delimitar fronteiras e teologias, visando a preservação do grupo, se percebe uma utilização
frequente de uma linguagem triunfalista por parte do movimento e de uma abordagem que
sempre acaba por, na maior parte das vezes, demonizar o “outro”. Embora essa relação
demonizante diminuía ao decorrer dos tempos, o que pode ser explicado 1) com a maturidade
encontrada na construção da memória do movimento; ou 2) com a fragilidade vivida devido as
múltiplas pertenças e identidades de uma sociedade fragmentária.
Dentro de várias análises que poderiam ser geradas a partir da discussão empreendida
até aqui, apenas uma nos interessa para o presente estudo (as demais precisarão esperar novos
estudos para serem debatidas): a presença sempre marcante, em diversos momentos, da
identidade racionalista do adventismo, sempre se contrapondo com aquilo que ele considera ser
uma ênfase emocionalista e de entretenimento. O princípio por detrás dessa argumentação está,
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como vimos no segundo capítulo, na construção inicial da memória adventista, principalmente
em ser ele o remanescente de Deus com uma missão específica de pregar um corpo de crença
específico para o tempo do fim, nascido dentro de um contexto modernizante.
Como essa pregação tem por base mais racional do que emocional, o grupo se fecha,
com o passar do tempo, a qualquer outra atividade que fuja à memória uma vez instituída e que
dá coesão as identidades dos fiéis. Sempre existindo apelos para a manutenção dessa memória,
à guisa de se temer perder aquilo que faz do grupo um movimento especial, com missão e
propósitos bem definidos (e será essa nossa abordagem no próximo tópico). Assim, não
argumentamos nada do que já não havíamos explanado no segundo capítulo, apenas mostramos
empiricamente como essas construções estão fortemente presentes no dia a dia do movimento,
através do seu principal periódico jornalístico e teológico.

3.2 MEMÓRIA E ESQUECIMENTO: OS RISCOS DA PERDA DA IDENTIDADE
Para iniciar a presente seção, propusemos um exercício metodológico de cunho
quantitativo (tabela 3): selecionar palavras-chave relacionadas à memória identitária adventista,
tal como argumentado no capítulo dois, com vias a contabilizar as aparições de tais termos no
decorrer das décadas de publicação da Revista Adventista, sempre que se referissem claramente
a recordações/reconstruções do passado fundamente do movimento adventista.
O objetivo foi buscar uma relação de tendência entre as décadas e na construção da
memória adventista a partir do seu passado fundante. Como hipótese, acreditávamos que
encontraríamos na revista forte presença de conteúdos que fizessem tal relação. O que foi
encontrado (tabela 3). Além disso, foi possível inferir algumas coisas, as quais mencionamos a
seguir, para depois, nos debruçarmos sobre uma discussão mais pormenorizada quanto ao uso
do termo “identidade” pela revista, o que acreditamos ligará semântica e metodologicamente
nossa discussão. Embora não se tenha condições de analisar todas as implicações possíveis,
teremos um vislumbre que ajudará a elucidar a problemática levantada para a presente tese.
A primeira consideração que chegaremos é consolidar aquilo que afirmarmos no
capítulo dois e na seção acima: existe uma forte ênfase no passado do movimento ao se trazer
a história fundante para elucidar sua identidade presente. E isso fica ainda mais claro na análise
da tabela 3. Antes dessa exploração, é preciso indicar alguns limitadores para a pequena
utilização desses termos nas duas primeiras décadas do periódico, o que se justifica devido a
alguns fatores de sua história: 1) é preciso considerar o tamanho reduzido do material publicado
inicialmente, com apenas oito páginas por edição (e, mesmo durante todos esses anos, ela
raramente passou de 60 páginas por mês); 2) a periodicidade espaçada do início (a revista
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começa trimestral e só depois passa a mensal); 3) a utilização da revista, em seu início, para a
publicar lições da escola sabatina, o que tirava espaço para outras discussões.
Tabela 3 - Palavras-chave de memória identitária na Revista Adventista (1906-2010)
Termo
1844 63
Dn 8 64
J. N.
Andrews 65
Guilherme
Miller 66
Ap 14 67
Tiago
White 68
Uriah
Smith 69
Hiran
Edson 70
Ap 10 71
Total 72

1906 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 Total 62
3
15
29
32
72
66
50
77
54
45
23
466
5
1
5
15
30
16
12
37
18
36
17
192
0

2

8

3

7

8

14

44

45

30

23

184

0

4

2

6

26

21

15

34

28

12

23

171

0

0

0

0

19

17

21

20

33

33

19

162

0

3

2

3

26

15

20

25

30

27

6

157

0

1

0

2

4

11

6

3

5

3

4

39

0

0

0

0

0

0

2

11

4

3

4

24

0
8

0
27

0
46

0
62

2
188

2
157

2
143

4
255

3
220

7
196

2
121

19
1419

Quanto as aparições encontradas nas duas primeiras décadas, a maioria se dá dentro dos
materiais da escola sabatina, o que torna sua citação de responsabilidade da administração
estadunidense e não da brasileira, afinal, essas lições são produzidas nos EUA e traduzidas para
o resto do mundo. É relevante pensar as dificuldades de uma editora iniciante, como a brasileira,
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Esse total se refere a soma simples de todas as citações aqui elencadas.
Em 22 de outubro de 1844 ocorreu o dia do Grande Desapontamento, no qual se esperava a volta de Jesus, esse
dia é considerado pelo adventismo como importante para a formação de sua história e identidade.
64
Intimamente ligada aos textos bíblicos mencionados nas notas anteriores, a profecia encontrada em Daniel 8
(i.e. as 2.300 tardes e manhãs) foi a usada por Miller para indicar que Cristo voltaria a Terra em 1844, depois
sendo entendida como, na verdade, o começo do julgamento da humanidade no santuário celestial. Isso foi
primeiramente visto no relato sobre a visão de Hiran Edson ocorrida no meio do milharal, posteriormente
embasado teologicamente em diversos livros e estudos bíblicos denominacionais.
65
Importante pioneiro e o primeiro missionário adventista além-mar. Devido a isso, uma das mais importantes
instituições universitárias adventistas no mundo leva o seu nome.
66
Tal como mostramos no capítulo dois, Guilherme (ou William) Miller foi um importante pregador que, embora
não tenha se tornado adventista, teve grande relevância para a formação identitária desse movimento.
67
A razão de existir do adventista, tal como afirmado na nota acima, é a de pregar a mensagem de Apocalipse 14,
a qual justifica todo o senso missionário mantido pela denominação.
68
Esposo de Ellen G. White e importante pioneiro adventista, foi o segundo presidente da Associação Geral e
também editor dos primeiros periódicos do movimento.
69
Pioneiro importante para a compreensão teológica das profecias de Daniel e Apocalipse. Foi ele quem escreveu
um dos primeiros manuais de intepretação dessas profecias dentro da denominação, utilizado por muitos anos.
70
Como Jesus não voltou em 22 de outubro de 1844, foi preciso ressignificar a crença. Uma pessoa importante
para isso foi Hiran Edson e sua visão sobre o que realmente teria ocorrido em 22 de outubro de 1844. Tal visão
veio a ele em um milharal, por isso optamos por pesquisar tanto o seu nome como o termo “milharal”.
71
Apocalipse 10 é o texto bíblico usado para embasar teologicamente o Grande Desapontamento, o qual foi visto
não como algo ruim, mas como parte de uma profecia maior que dá razão de existir ao adventista.
72
O total é a soma simples de todas as palavras-chaves, não se fornecendo pesos diferentes para nenhuma, embora,
logicamente, elas o tenham dentro do pensamento teológico adventista. Buscamos uma tendência sobre a
reconstrução do passado fundamente do movimento que seja usada para justificar sua relação com o presente, o
que acaba por não trazer grandes diferenças de peso entre as variantes, se elas são usadas, é isso que importa.
63
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traz (como a falta de mão de obra). É comum perceber diversas traduções por pelo menos três
décadas até certa emancipação, embora sem nunca ter esse cordão umbilical cortado.
Tornando a tabela 3 um gráfico de crescimento, percebemos que é notável o aumento
ao longo das décadas nas citações da história fundante do movimento adventista. Podemos ver
essa relação na figura 2 (abaixo). Um dos termos que acreditávamos ter o maior número de
citações realmente se confirmou, a revista aborda de diversos ângulos, perspectivas e com
diferentes propósitos a principal memória fundante do adventismo: o Grande Desapontamento.
Ele foi em disparado o principal e mais constante tópico entre os pesquisados, chegando a 502
menções. O que mostra a força que instituição dá a esse evento.
Como abordamos no capítulo dois, após o Grande Desapontamento, era preciso
consolidar a mensagem e a missão adventista, por isso, não é estranho encontrarmos na lista,
como segundo e terceiro lugar, os termos Apocalipse 14 e Daniel 8, intimamente ligados à
história ocorrida em 1844. Embora vemos pouco o uso de Apocalipse 10, o que pode ser
justificado com a argumentação também já apresentada, quando a importância desse termo para
a primeira geração de crentes, a mesma que precisava mais fortemente justificar o erro em sua
crença. Uma vez resolvida a questão, cabe ao movimento apenas passar a solução, não se
importando tanto com o caminho até ela.
Figura 2 - Gráfico de citações vistas na tabela 3, por década (1906-2010)
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As citações em todos as décadas são constantes no quesito de aparecimento, mas se
fazem ainda mais frequentes durante algumas décadas específicas. Um exemplo é o salto que
ocorre com 1844 e Guilherme Miller, que marcam presença diferenciada na década de 1940;
ali se comemora o centenário do desapontamento em 1944 (tabela 3). Mas, ao contrário de se
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abaixar as citações na década de 1950, a nova marca se mantem, se o crescimento não é o
mesmo, também não há decréscimo. Assim, é interessante notar que há, no desenvolvimento
da revista, um crescimento nos estudos da teologia do movimento. Esse amadurecimento
auxilia o crescimento em termos como “Apocalipse 14”, principalmente após de 1980, porém,
é depois dos anos 2000 que percebemos uma retomada mais constante.
Tabela 4 - Top 5 dos termos mais encontrados na Revista Adventista (1910-2010)
TERMO BUSCADO
1844
Apocalipse 14
Daniel 8
J. N. Andrews
Guilherme Miller

OCORRÊNCIAS TOTAIS
502
212
209
195
194

A nossa surpresa no top 5 (tabela 4) foi encontrar, em quarto lugar, o primeiro
missionário além-mar enviado oficialmente pela denominação adventista, J. N. Andrews. É
notório que, diferente de 1844, Andrews é uma citação que cresce principalmente a partir da
década de 1970, mostrando os efeitos da abertura teológica e do crescimento que indiciamos na
primeira seção deste capítulo (tabelas 1, 2 e 3). Toda essa realidade mostrada até aqui indica a
ênfase missiológica presente no adventismo brasileiro, sempre usando como exemplo para seu
crescimento os pioneiros e eventos do passado, talvez aqui está uma das formulas para o
crescimento do movimento no Brasil. Quanto mais cresce a ênfase identitária e missiológica do
movimento, mais se percebe o aumento de membros, claro que sempre de maneira dialógica.
Não julgamos a qualidade dessas adições, apenas seu sucesso quantitativo. Se formos pensar
na qualidade, seria interessante discutir o motivo de tal pioneiro começar a ser cada vez menos
citado depois de 1980, chegando a quase desaparecer em anos mais recentes: estaria o
movimento perdendo sua ênfase missiológica? Ou ela teria apenas se modificado?
Um exemplo bem completo da quase totalidade das citações pesquisadas pode ser vistos
na edição especial de Novembro de 1928 (p. 16), a qual se intitula “Mantendo o espirito da
esperança do advento”. O próprio título já dá mostras de tudo que temos argumentado aqui:
existe uma forte tendência do adventismo de juntar sua história pregressa como justificativa e
motivação missiológica, auxiliando não apenas na identidade da memória do grupo, mas
também em sua constante expansão. Foi isso que abordamos na introdução e hipótese da
presente tese e aqui indiciamos empiricamente. A discursividade adventista gera uma práxis
missiológica que privilegia a ação proselitista “como um traço da fé genuína do indivíduo”.
Percebemos que a memória do movimento serve como criação de um sentimento que garante
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“uma expansão permanente” da denominação (SCHÜNEMANN, 2002, p. 4). Essa prática está
ligada à sua alta capacidade de dar sentido, predominância e importância ao indivíduo, produto
diretamente ligado ao movimento da modernidade através do qual o movimento se estabelece
e se expande. Esse pensamento fica claro na citada edição de novembro quando o autor
conclama para que os adventistas tenham o espírito de consagração que
lançou os fundamentos deste movimento, consagração esta que levou homens
a collocarem tudo que tinham na thesouraria, afim de que a mensagem da
vinda de Christo pudesse ser levadas ás nações. Foi este espirito que levou
James White, Ellen G. White, José Bates, J. N. Andrews, Hiram Edson, e
dezenas de outros que se poderiam mencionar, alguns dos quaes foram
homens que occuparam posições preeminentes neste movimento e outros que
preencheram humildes logares, sim, foi este espirito que os levou a dar suas
proprias vidas a Deus. […].

Essa relação fica ainda mais clara com o apelo encontrado no final do artigo, quando o
autor lembra que “bem fazemos em attender ás lições do passado; esquecendo-as, cometteremos
os mesmos erros do antigo Israel, deixando como elles de entrar no promettido descanso por
causa da incredulidade”. O esquecimento do passado do movimento acarretaria, segundo não
apenas esse texto, mas quase a totalidade da linha editorial da revista, na perda da memória
adventista. E isso geraria não apenas uma crise de identidade, mas culminaria na perda do
propósito divino para o grupo, o qual se tornaria como Israel, vagando pelo deserto sem poder
entrar na terra prometida, tal como visto no livro de Êxodo.
A edição de Fevereiro de 1933 (p. 1) começa com um artigo/editorial intitulado “Se o
capitão José Bates visitasse a America do Sul hoje”. Lembrando um diário de bordo, no qual
Bates conta uma visita sua ao Brasil, cita-se algumas palavras desse pioneiro:
Fiquei muito desapontado em Pernambuco, não encontrando alli nenhum
membro de egreja protestante com quem pudesse conversar […]. Em minhas
relações com esse povo, que era catholico, não encontrei uma unica pessoa
com a qual pudesse conversar sobre assumpto de religião. Pensei muitas vezes
que privilegio não seria encontrar-me com um christão protestante.

A essa lembrança, o autor do artigo completa dizendo: “se o cap. Bates voltasse hoje,
cento e oito anos depois de realizar essa primeira viagem que enconraria elle?”. A resposta é
fornecida logo a seguir e indica a importância da história passada para a identidade do
adventismo. O pano de fundo aqui é mostrar que a obra iniciada no passado, hoje traz frutos.
Os adventistas de hoje são diferentes daqueles que viveram naquela época, mas isso não os
impede de se considerar herdeiros direto deles. Nas palavras do autor:
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Encontraria 21.154 adventistas do sétimo dia a dar-lhe as boas-vindas.
Haveria 198 egrejas nas quaes poderia assistir a reuniões de oração. Em vez
de ter de retirar-se á floresta para buscar a Deus, poderia assistir a uma das
727 escolas sabbatinas da Divisão Sul-Americana, onde 21.875 membros de
bom grado lhe ouviriam a interessante experiencia de descobrir a verdade
gradualmente, pelo estudo da Biblia e oração. […]. O irmão Bates descobriria
que o seculo decorrido desde sua conversão operou grande mudança no
aspecto religioso do continente. [...] Grandes progressos se teem feito na
America do Sul desde que por aqui passou o cap. Bates, e não chegámos ainda
ao fim dos mesmos.

Como temos visto, é de suma importância discutir a relação entre identidade, discursos
e práticas por parte do movimento adventista, pois acreditamos estarem eles intimamente
ligados, e será essa a abordagem que continuaremos a aprofundar no próximo tópico. O que
acreditamos passa pelo conceito de “verdade presente” tal como usado na Revista Adventista.

3.2.1 A “identidade” e a “verdade presente” na Revista Adventista
De maneira semelhante a todos os demais protestantes quando chegaram ao Brasil, os
adventistas sofreram forte resistência contra sua pregação. A primeira vez que aparece a
expressão “identidade” 73 na Revista Adventista é na edição de Setembro de 1926 (p. 14). O
autor desse relato conta a história de sua tentativa de evangelizar, através da literatura, a cidade
de São Carlos, SP. Em dado momento ele menciona a questão da identidade, que em nada está
ligado ao contexto que aqui apregoamos, mas, sim, ao “RG”. Mas é interessante notar como o
movimento, no início, acaba tendo dificuldades para consolidar seu pensamento, sendo preciso
investir em um fortalecimento da memória antes dela ser consolidada. Assim, se narra a
seguinte história: “Então logo os padres, o bispo, a policia e todos ficaram scientes de que os
adventistas já haviam chegado, como se estes fossem um bando de malfeitores.” O caso seria a
venda de alguns livros que possuíam a mensagem da denominação. O livro era preterido por
muitos, pois, segundo o autor do relato: “dentro das sumptuosas matrizes catholieas - o povo
era avisado com ímpeto satânico: ‘Quero fazer doer nos vossos ouvidos que não compreis estes
livros que andam vendendo nas portas, porque são protestantes.’" Soa interessante a relação
sobre a advertência dos padres e bispos ser realizada com “ímpeto satânico”, relação parecida

73

Buscamos pelo termo “identidade” em toda a Revista Adventista, seguindo a mesma lógica apresentada
anteriormente. O objetivo com essa busca não foi quantificar as aparições, por ser este um termo bem mais genérico
do que os anteriormente pesquisados, queríamos apenas encontrar alguns exemplos, se houvessem, que pudessem
nos nortear quanto ao próprio movimento estar conscientemente discutindo questões sobre sua própria identidade.
Como era de se esperar, encontramos vários momentos em que isso ocorreu, mas só buscamos elencar e discutir
alguns deles, devida a já argumentada falta de espaço que dispomos. A escolha se deu por métodos não
probabilísticos e se guiaram pela lógica construída no restante do capítulo.
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com a que o adventista teria, anos depois, com pentecostalismo. Aqui percebemos, mais uma
vez, que a memória religiosa é sempre uma relação de combate entre “verdades”.
O que temos no começo é um grupo que, embora tenha sua identidade nos EUA, precisa
começar do zero a criação de uma identidade própria para o Brasil. E isso inclui, logicamente,
a construção de um “eu” e de um “outro”, tanto para si como para a comunidade religiosa a sua
volta. Além da desconfiança dos católicos, grupo hegemônico, também havia a desconfiança
dos protestantes. Como já vimos, o adventismo é acusado de ser “ladrão de ovelhas”, pois não
convertem apenas católicos, mas, também, protestantes. Na edição de Março de 1937 (p. 2 e 3)
vemos um debate que coloca em perspectiva essa questão. O título é bem elucidativo: “São
Christãos os Adventistas do Sétimo Dia?”, traduzido da revista em inglês, o material começa
com uma longa explicação do editor da revista em português, a qual reproduzimos abaixo:
um sermão do pastor Haynes, por elle pronunciado em Brooklyn, Estados
Unidos, em resposta aos ataques movidos contra nossa fé por um ministro
baptista, o dr. Russell M. Brougher. Não é vezo de nossos pregadores procurar
occasiões para polemicas, “O negocio do Rei tem pressa”, e não temos tempo
a perder com estéreis debates. As accusações do dr. Brougher, porém, eram
tão faltas de verdade, que nossos irmãos julgaram de proveito elucidar o povo
quanto ás nossas crenças, e convidaram o irmão Haynes para uma conferencia
em Brooklyn. Essa reunião, apesar de violenta tempestade de neve, foi
assistida por 2.000 pessoas. Foi tal o interesse demonstrado em nossas
verdades, que os irmãos convidaram o pastor Francisco D. Nichol a proseguir
com as conferencias. Fizeram-se resumos dos sermões, minieographados,
vendendo-os a preço de custo, e centenas de pessoas os pediram. Futuramente
publicaremos também o resumo das conferencias do pastor Nichol. Isto
fazendo, não pretendemos de modo algum estimular um espirito combativo
ou polemistico. Ao contrario, a REVISTA ADVENTISTA e o Atalaia fazem
questão de continuar com a fama de que gozam, de não descer á linguagem de
calão de que, infelizmente, ainda se servem, ás vezes, nossos irmãos de outras
denominações. Nosso empenho é apenas atacar o erro, e não os que erram, e
se no presente artigo chamamos por nome ao nosso atacante, é apenas porque
seria impossível evital-o. Que estes artigos sirvam de proveito aos nossos
leitores, esclarecendo-lhes alguns pontos de nossa fé que soffrem os mais
rudes ataques. —N. da R.

Dentro dessa explicação, é interessante notar que o editor não acreditava que as críticas
citadas seriam ataques a qualquer pessoa. Hoje é possível encaixarmos tais debates e escritos
em uma categoria moldada segundo nossos pressupostos, mas é preciso tentar pensar as
próprias limitações e vivências que conduziram os primeiros adventistas brasileiros a agirem
como agiram, principalmente quando se busca uma formação identitária dentro de uma nova
comunidade. Depois dessa introdução do editor, o debate teológico se inicia, claro que só temos
a resposta e não as críticas em si. É relevante notar, no artigo, a retomada da importância de
Guilherme Miller, ao se enfatizar que, embora ele nunca tenha se tornado adventista, a igreja
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só pode surgir a partir da perspectiva profética empreendida por ele. Se faz muito importante
notar um dos argumentos do autor ao refutar o pensamento de seu interlocutor, para quem o
grande erro de Guilherme Miller “foi pôr de parte toda a sabedoria humana e confiar unicamente
na palavra de Deus”. É respondido que uma afirmação identitária do adventista é ser o povo
que entende e vive a verdade bíblica, o que pode ser percebido no seguinte trecho do artigo:
O adventismo do sétimo dia baseia-se na palavra de Deus. Não é de admirar,
pois, que o dr. Brougher tenha difficuldade em ver a identidade do adventismo
do sétimo dia com o christianismo. Quando elle chegar a rejeitar a sabedoria
humana, baseando sua fé na Biblia tão somente, desapparecerá grande parte,
se não toda a confusão de seu pensamento.

Ainda em 1937, no mês de Março (p. 3), temos a segunda parte de um interessante artigo
intitulado “Nossa Mensagem: Peculiar, Progressiva, Opportuna”. Já nos chama a atenção o
subtítulo do capítulo, principalmente devido a expressão “progressiva”, o que em muito remete
à discussão empreendida no capítulo dois quanto ao conceito de “verdade presente” e de
remanescente fiel de Deus. Essas relações estão intimamente ligadas à discussão do artigo,
vistas principalmente quando o autor afirma que os adventistas não haviam criado nenhuma
nova pregação sobre a lei (principalmente sobre o sábado), afinal, “em verdade, não estiveram
a pregar nenhuma doutrina nova, pois essa era a crença apresentada nas normas protestantes”.
Em sua perspectiva, o que o movimento fez e faz é reviver uma pregação do passado, algo que
havia se perdido, e que agora precisa ser obedecido à guisa dos crentes serem fiéis aos antigos
marcos religiosos. O que se muda é a ênfase, sendo necessário uma pregação sobre a doutrina
“esquecida”, por parte dos demais grupos protestantes, do sábado como o sétimo dia da semana.
Dentro disso, o autor do artigo na Revista Adventista afirma que “a pregação da lei,
porém, tornou-se distintiva pelo facto de haver sido considerada parte tão vital e real de todo o
nosso grupo de doutrinas”. Ele conclui seu artigo discutindo a importância da ênfase que o
grupo dá para a doutrina do sábado como dia de guarda. E é nesse momento que ele rebate uma
crítica, embora não se mencione quem a proferiu, quanto à chance de um “movimento que
apresentasse ensino tão manifesto logo perderia sua identidade”. Ou seja, a questão é se a
pregação adventista, com uma ênfase tão momentânea como a guarda do sábado, não teria
problemas em consolidar sua identidade com o que se esperaria de uma memória religiosa com
condições de ser o menos efêmera possível?
Para começar a responder essa questão, é preciso lembrar que o adventismo é fruto de
uma modernidade tensionada. Isso torna possível aceitar duas realidades: 1) à espera de um
mundo perfeito, vindouro, calcado na coletividade; ao mesmo tempo em que se mantém, 2)
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uma ênfase no agora do indivíduo, seja em sua saúde, educação, estilo de vida etc. Essa aparente
contradição ajuda a explicar os esforços educacionais, em construções de hospitais e fábricas
de alimentos ao mesmo tempo em que se espera o breve retorno de Jesus.
A Revista Adventista diz não ser a questão do sábado uma “doutrina momentânea”, pois
ela terá como auxiliadora o demais corpo de doutrinas do movimento, que se encarrega de
articular uma crença na outra. E isso ocorre principalmente através da história fundadora, que
conduz a não se guardar o sábado por ele mesmo, mas por se acreditar viver em uma igreja que
tem um chamado profético de restauração da verdade.
Contudo, em uma discussão parecida, Schünemann (2012a, p. 143-157; ver 2012b)
realiza uma pesquisa recente que aborda a questão do sábado como fonte identitária para o
adventista brasileiro. O autor chega a conclusões que podem ser aplicadas tanto para hoje
quanto para o passado. Em sua pesquisa, em uma região da cidade de São Paulo, o autor obteve
que 37% dos membros entrevistados apontaram o “sábado” como a doutrina mais importante
do adventismo, tendo como segundo lugar (15%) a guarda dos mandamentos, na qual se inclui
também o sábado. Apenas 3,3% apontaram a volta de Jesus, como a doutrina mais importante
do movimento. “Considerando que a IASD tem sua origem em um movimento milenialista,
esperávamos que a doutrina da volta de Jesus fosse a mais citada como principal.” O autor
também diz que a doutrina do sábado é vista pelos membros como
uma exigência direta de Deus. Mais do que isso, justamente por interpretar
tão literalmente a Bíblia, a IASD é percebida por seus membros como aquela
que tem toda a verdade cristã. Nesse sentido, embora esse elemento não
possa ser totalmente observado pelos não adventistas, há um sentido
implícito de superioridade religiosa ligado à fidelidade na interpretação
bíblica. Não estamos afirmando que os outros grupos evangélicos ou
religiosos, em sentido amplo, não confiram alguma crença de superioridade
a si, mas que no caso dos adventistas essa com certeza passa pela
observância do sábado. [...]. Assim, não é de se espantar a tremenda
importância dada a tal doutrina. [...]. Ao que tudo indica, podemos acusar uma
possível mudança de foco na observância da doutrina do sábado [...]. Parece que
antes (ao menos nos documentos e teologias oficiais da IASD) a crença era a de
que a observância do sábado transcenderia a dimensão de dia de repouso e, com
isso, possuiria implicações práticas dentro de uma crença escatológica.
Entretanto, hoje essa observância poderia apenas estar ancorada em termos
sociais imediatistas, ligados a uma construção identitária momentânea, e não a
uma função de significação escatológica.

Muito já se discutiu quanto ao sentimento de superioridade religioso do adventista
passar pelo sábado (REIS et al., 2012a; 2012b). É preciso analisar mais detidamente a segunda
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parte da citação. Se no passado o sábado proporciona ao adventista um corpo de crença
suficientemente identitário, será que na atualidade, para relembrar a pergunta que queremos
aqui responder, ele não estaria em processo de se tornar apenas “uma doutrina manifesta”, como
Schünemann (2012a) e o crítico mencionado pela Revista Adventista parecem sugerir?
Buscamos no conceito de “verdade presente” um caminho para responder essa questão.
Por um lado, acreditamos que a Revista Adventista 74 muitas vezes não aplicou esse termo de
maneira totalmente parecida com o defendido pelos pioneiros, e isso pode ser visto mais
claramente na tabela 5. É verdade que, como vimos na citação de Março de 1937, o conceito
está claramente ali, através da concepção da teologia e doutrinas adventistas como
“progressivas”, maleáveis e adaptáveis a novas revelações, estudos e considerações, mas, nem
sempre ele está associado diretamente à expressão em si, a qual ganha contornos diferentes, a
depender da ênfase de cada década. O que se deve ao contexto socioeconômico e político
diferente entre Brasil e EUA, ao qual a IASD tem que se adaptar.
Citações explicativas sobre o conceito, tal como defendido pelos pioneiros, não são
tantas e aparecem em anos mais recentes, antes disso não se percebe uma preocupação em se
contextualizar o termo, ele é apenas usado das mais variadas formas, aplicando-se aos mais
diversos momentos. Na edição de Outubro de 2015 (p. 16) é que vemos uma explicação sobre
esse conceito no qual se aborda sua relevância para a igreja, justamente em uma reportagem
sobre a identidade do cristão, intitulada “Questão de identidade: o que significa ser adventista
em meio à atual cultura da incerteza e a uma multiplicidade de movimentos religiosos”. 75
A expressão “verdade presente”, extraída de 2 Pedro 1:12 (em algumas
versões), tornou-se um dos elementos definidores do adventismo desde seu
início. Não por acaso, esse foi o título original da Revista Adventista em
inglês, formada por Tiago White em Julho de 1849: The Present Truth. O
binômio “verdade presente” indica duas dimensões: um aspecto eterno,
verdadeiro em qualquer circunstância, e outro dinâmico, mais relevante para
um determinado tempo e um lugar específico. A expressão implica
descoberta, aperfeiçoamento e progresso. Para alguns teólogos, o conceito de
“verdade presente” está na essência do adventismo. Fritz Guy defende que “a
74

Aqui é importante afirmarmos, novamente, que a Revista Adventista não pode ser vista como a única voz dentro
do adventismo. Muitos livros tratavam sobre os assuntos aqui discutidos, até mesmo lições da escola sabatina ou
estudos bíblicos deveriam ser consultados para entendermos melhor a crença adventista. Entretanto, nosso corpus
(revista) é limitador. É necessário ser assim para manter o foco e a coerência pretendidos, assim, não discutiremos
o movimento como um todo, o que indiciará tendências, mas não chegará a conclusões definitivas e universais.
75
O próprio uso do termo foi deixando de ser frequente a partir da década de 1980, chegando-se ao quase
esquecimento nos anos 2000. Não nos preocupamos em discutir os motivos dessa queda, mas nos parece
interessante que ela se dê bem quando se começa a questionar mais, globalmente, a própria herança histórica do
movimento. Não existe um abandono da igreja quanto a essa herança, mas aumenta-se muito o número de críticos
internos. Um exemplo clássico é Desmond Ford, teólogo do movimento que rompe com toda a explicação sobre
1844 e da própria expiação de Cristo no do santuário celestial (sobre ele e a resposta que a IASD deu, ver a série
de livros denominada Santuário e profecias apocalípticas publicadas no Brasil pela Unaspress).

149

ideia de ‘verdade presente’ - a verdade cujo tempo chegou - é o elemento
singular do legado teológico adventista”. Para o adventismo, a verdade a ser
descoberta não é inferir à verdade já testada. De acordo com o historiador
Gerard Damsteegt, “a revelação progressiva que ele define como o contínuo
desvendar da verdade previamente revelada, tem desempenhado um
importante papel no desenvolvimento do adventismo. “Sem o envio de nova
luz por parte de Deus sobre sua Palavra revelada (a Bíblia), a Igreja Adventista
não existiria”, pondera. […] Completando sua crítica, ele observa: “Não existe
‘verdade progressiva’; é a nossa compreensão da verdade que muda. A
verdade é imutável como Deus e, portanto, tão confiável como Ele”. De todo
modo, o adventismo tem o foco na verdade, não na tradição solidificada em
credos pétreos. No preâmbulo das Crenças Fundamentais votadas em 1980, a
igreja tomou o cuidado de ressaltar que o texto não deveria ser encarado como
um credo imutável e que revisões das crenças poderiam ocorrer no futuro
(NISTO CREMOS, 2012, p. 5, 6).

Após essa explicação detalhada, o autor do artigo passa a discutir como a cultura pósmoderna acaba por relativizar o aspecto da “verdade”, o que pode caminhar no sentido da crítica
de uma doutrina manifesta aqui discutida. O conceito de “verdade presente” considera que
mesmo em progressão e mudanças existe uma estrutura básica para a qual pode-se dar o nome
de “verdade”. Esse conceito pode ser visto também em Outubro de 1995 (p. 2):
Como adventistas, temos uma “verdade presente” - mensagem encontrada nas
proclamações dos três anjos de Ap. 14. Notamos particularmente a mensagem
do terceiro anjo com sua advertência aos que adoram "a besta", em contraste
com os que “guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus” (Ap.
14:12). Trata-se de uma mensagem singular para um tempo específico – nosso
tempo; daí porque a chamamos de “verdade presente”.

Assim, não se nega a existência de verdades estabelecidas ao cristianismo ou ao
adventismo e que precisam ser consideradas atualmente como importantes marcos da fé,
memórias instituídas e autorizadas. Mas, no segundo texto, se traz uma relação pouco debatida,
uma quase relativização do chamado profético do movimento que, antes de pregar sobre a vinda
de Cristo, o sábado ou outras “verdades presente”, precisa falar primeiro das
gloriosas boas novas de Sua [de Jesus] primeira vinda. Unicamente quanto as
pessoas estiverem firmadas no que Cristo realizou em Seu primeiro advento,
estarão prontas para o que Ele fará em Sua segunda vinda. Embora
necessitemos da verdade presente, precisamos ainda da verdade sempre
presente. E esta verdade encontra-se onde ela sempre esteve – na cruz.

Essa relação de alerta é vista apenas recentemente, a partir da década de 1990, pois,
como mostra a tabela 5, a ênfase no uso do termo “verdade presente” pela Revista Adventista
está mais ligada a contextos triunfalistas, identificando a instituição (90 citações), do que a
própria concepção profética aceita pelo adventismo (5 citações). No primeiro caso, o termo é
um substituto à própria identidade do movimento, o que mostra que essa discussão, no Brasil,
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está ligada à sua formação identitária (“o povo da mensagem presente”) do que à mensagem
em si. O que pode soar estranho para uma denominação que apregoava, em seu começo nos
EUA, o perigo de se formar um sistema rígido de crença e parar de crescer e se adaptar a partir
desse momento. Mas que faz sentido quando se pensa no poder de construção e transmissão da
memória que podem ser vistos em uma criação identitária que siga por esse caminho.
Tabela 5 - Categorização de “verdade presente” na Revista Adventista (1906-2010)
Categoria

Como substituição ao
termo doutrina (volta
de Jesus,
mandamentos e
sábado)
Mensagem de
salvação
Como
motivação/pregação
missionária

1906 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 TOTAL

22

14

26

14

13

7

11

2

4

12

17

22

8

8

8

10

4

8

2

103

1

4

2

14

14

12

14

6

4

4

1

76

Identificação dos
adventistas

1

10

15

15

9

4

6

14

8

2

1

89

Escola Sabatina, obra
educacional, de saúde
ou colportagem como
agentes

1

2

4

3

1

2

3

2

2

1

1

1

Como processo de
santificação
Como batismo
Três mensagens
angélicas, o juízo ou o
santuário

2

2

1

1

20

5

2

1

115

4
1

2

4

A segunda maior forma de citação surpreendeu, sendo diretamente ligada à mensagem
de salvação em Cristo Jesus, fato relevante para um grupo que sempre é acusado, por outros
cristãos, de ser legalista e de pregar a salvação pelas obras. Já a maior parte das citações é o que
pensávamos que encontraríamos desde o início, seguindo a mesma noção vista em Schünemann
(2012a). O termo é usado como substituição das doutrinas do movimento, na maioria das vezes
significando a volta de Jesus, os mandamentos e/ou o sábado. Nesses dois pontos temos uma
associação mais parecida entre o uso do termo no Brasil em comparação aos escritos dos
pioneiros do adventismo. Mas, diferente deles, parece que não se enfatiza tanto as formas
proféticas para o entendimento do sábado, ignorando-se, por exemplo, questões pertinentes ao
juízo, santuário e as três mensagens angélicas que, pelo menos na teologia oficial do
movimento, serviria como aprofundamento dos aspectos escatológicos da guarda do sábado,
tornando-o mais do que apenas um dia de adoração.
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Paulo Cilas da Silva (2002) parece encontrar, através da análise dos estudos bíblicos
oficiais do adventismo brasileiro (1921-2001), o mesmo caminho visto em nossa análise na
Revista Adventista (ver tabela 5). De todos os temas doutrinários estudados para se tornar um
adventista, 20% deles é sobre a relação entre o sábado e a lei, deixando-se apenas 15% para a
volta de Jesus, 10% para profecias, 4% para temas relacionados ao santuário e 3% para falar da
igreja remanescente. Percebe-se, assim, uma relação direta entre os estudos bíblicos e a Revista
Adventista, indicando uma tendência consolidada de não ênfase em tais assuntos.
Figura 3 - Temas dos estudos bíblicos para se “tornar” adventista no Brasil

Fonte: Silva (2002)

Analisando mais de perto todas essas utilizações, o que temos aqui discutido sobre a
“doutrina momentânea”, preocupação do próprio periódico e da pesquisa de Schünemann
(2012a), parece ser uma preocupação real. E isso fica ainda mais evidente quando percebemos
que foram poucas as aparições de “verdade presente” como se referindo as três mensagens
angélicas, o juízo ou ao santuário celestial. Não pesquisamos o quanto esses termos aparecem
no geral na Revista Adventista, mas partilhamos do argumento de Knight (2010, p. 11), ao
afirmar que, “se o adventismo perder sua visão apocalíptica, perderá a razão de sua existência”,
sendo possível ver no Brasil o prognóstico indicado por esse autor, quanto ao perigo de se
perder a “arrogância santificada que no passado nos levou a crer que possuíamos uma
mensagem que o mundo inteiro tinha que ouvir” (KNIGHT, 2010, p. 16). E isso pode conduzir
à perda da ênfase combativa, tão importante para a transmissão da memória.
A abordagem sobre “verdade presente” elencada acima quer dizer que o movimento
perdeu sua identidade no Brasil? Ou mesmo que deixou de ter unidade se comparado aos seus
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pioneiros? Na verdade, não. Primeiro, é preciso deixar claro que o conceito de adaptabilidade
nas crenças está presente no adventismo brasileiro tanto quanto nos pioneiros do movimento, e
veremos isso de maneira clara no próximo capítulo, quando aplicarmos esse conceito ao uso da
mídia eletrônica. Como pode ser visto no crescimento mostrado nas tabelas 1 e 2, o movimento
tem aumentado o número de fiéis no país, o que indica uma aderência a sua pregação. Sendo
assim, como se procederia o processo de construção da memória do movimento no Brasil? Em
que ela se basearia? Além do sábado, que pode, sim, se transformar em uma doutrina
momentânea, outros exemplos do conceito de identidade abordados na Revista Adventista
podem nos ajudar a responder essa questão.
O primeiro exemplo, que ocorre em dois momentos distintos, está ligado ao uso (ou
não) da barba pelo crente. Se não houvesse passado 27 anos entre uma publicação e outra,
diríamos que estávamos diante da mesma pergunta, feita pela mesma pessoa. A primeira vez
que a discussão aparece é em Março de 1952 (p. 9) e a segunda em Maio de 1979 (p. 44). Na
primeira temos a seguinte pergunta:
Peço ter a benevolência de explicar-me o seguinte: Pelas fotografias que
aparecem no livro “Vida e Ensinos”, os pioneiros do movimento adventista
eram todos barbudos. Usavam a barba por princípios de religião, ou por mero
costume da época?

Já na segunda temos uma construção praticamente idêntica, assim redigida:
Pelas fotografias que aparecem no livro Vida e Ensinos e outras obras
apresentando os pioneiros de nossa igreja, nota-se que eles eram barbudos.
Usavam a barba por princípios religiosos ou por ser costume da época?

As duas respostas também são muito semelhantes, tendo na segunda alguns textos de
Ellen G. White para ilustrar parte do argumento, quanto ao perigo de sermos extremistas em
nossos hábitos. E a reposta pode ser assim descrita, tal como o foi em 1952:
Naqueles tempos, os que usavam barba comprida, faziam-no apenas porque
era costume. Nunca tiveram a ideia abstrusa de ligar à religião a barba, nem
sobre isso escreveram ou mandaram coisa alguma. E os que hoje os fazem,
revelam crasso fanatismo, produto de não pequena ignorância. Demais,
notemos que nem todos os pioneiros usavam barba. Guilherme Miller, José
Bates, e Roberto Harmon, pai da irmã White, não usavam barba alguma.

Pouco importa a discussão da barba em si, o que nos interessa é o uso dos pioneiros
como padrão de conduta dos crentes. Essa relação pode ser dividida da seguinte forma: 1) é
perceptível uma ampla aceitação, por parte do movimento brasileiro, dos pioneiros e do passado
como padrão para o presente; 2) se aceita os eventos passados como constituintes para a
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memória tanto do movimento como do indivíduo que se coloca como porta-voz de tal
questionamento; 3) notamos um fortalecimento, por parte do periódico, da história fundante
como motivadora para a construção identitária do grupo no Brasil. Em resumo, se abraça uma
simbologia sobre quem os crentes são a partir da história pregressa do grupo, o que afetaria até
mesmo atividades cotidianas dos indivíduos.
Através da Revista Adventista percebemos que a IASD se preocupa, como instituição,
cada vez mais com a reafirmação de sua memória fundante. Além da quantidade de citações,
começa-se uma produção mais midiática visando ao “resgate da identidade adventista”. Uma
reportagem de três páginas, na edição de Agosto de 2009, intitulada Um tributo à nossa história,
mostra várias ações que a IASD estava coordenando naquele momento para manter viva a sua
história. Dois livros são citados, Portadores de Luz e A chegada do adventismo ao Brasil, duas
revistas especiais (Missionário teen e Eu conheço minha história), além disso, cita-se os dois
volumes do DVD que narra a história do adventismo, o qual foi gravado nas locações onde os
eventos ocorreram, nos EUA (figura 4 abaixo). Esse material foi distribuído em todo o Brasil,
a preço de custo (Revista Adventista, Outubro de 2006, p. 29). A revista descreva essa obra da
seguinte maneira: “uma série de oito programas que pretende recontar a história do povo de
Deus, desde Abraão até nossos dias, com gravações in loco, no Brasil, Estados Unidos, Europa
e Israel”. A reportagem também destaca a importância de se expandir para a mídia visual a
história do movimento, devido ao novo contexto social vivido na atualidade:
O pastor Arilton Oliveira, um dos líderes da União Este Brasileira, é do grupo
que aciona um sinal de alerta. Ele argumenta que os membros das igrejas
tradicionais, como a adventista, têm sofrido muitas pressões para se adequar
à cultura de hoje, o que acaba refletindo em baixo comprometimento dos fiéis
com as doutrinas. Acrescenta que o perfil da apostasia mudou: “Se um
adventista se afastava, não ia para outra igreja. Hoje, é comum ver exadventistas em outras denominações.” A preocupação resultou em um projeto.
Patrocinado pela sua União, e em parceria com o pastor Alberto Timm,
especialista em história e doutrina adventista, Arilton está gravando, em DVD,
a série “Resgatando Nossa História” (box). O pastor Timm justifica o
investimento em um material visual sobre o assunto. Para ele, um bom preparo
para o batismo e a valorização da história da Igreja é o melhor caminho para
garantir que as novas gerações de adventistas sejam reconhecidas como tais.
O estudo adequado da história teria um duplo propósito: gerar confiança na
liderança divina e estimular o estudante a imitar os bons exemplos do passado.

Associado a esse material, vemos outras produções recentes, tais como o documentário
exibido em 2013 pela TV Novo Tempo, intitulado 150 anos unidos na missão, que teve como
pano de fundo a fundação oficial da associação geral dos adventistas e a escolha do nome da
instituição. Tal documentário teve grande acesso por meio das redes sociais oficiais da
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denominação, assim como do YouTube. Ele, assim como o DVD musical O tempo de Deus,
produzido pelo tradicional quarteto adventista, os Arautos do Rei, optam por fazer locações nos
EUA, tal como na casa em que Ellen G. White morou boa parte de sua vida. Mas, no DVD,
temos a diferença de conter diversas músicas que reforçam a história e crenças doutrinárias
adventistas. Além desses materiais audiovisuais, a igreja lançou, em 2015, uma meditação
matinal diária, para ser lida pelos membros durante todo o ano, abordando diversas
peculiaridades e momentos históricos da IASD mundial, sempre com objetivo de mostrar como
Deus sempre esteve no controle de todas as coisas (figura 4).
Figura 4 - Multimídias, citadas na Revista Adventista, sobre a história da IASD

No final do primeiro capítulo abordamos a premissa mcluhiana dos meios de
comunicação serem “extensões do homem” e de que “o meio é a mensagem”, assim, pensamos
ser possível entender as transformações sociais, e da transmissão da memória, como acentuadas
devido a introdução das mais diversas tecnologias comunicacionais, principalmente devido a
importantes “produtos”, tais como o jornal, o rádio, o cinema, a TV e a internet (apenas para
citar alguns dos mais recentes). Além de seus conteúdos, cremos que as tecnologias estão na
base das modificações das atuais relações sociais, geradoras de uma sociedade em rede
(KLEIN, 2006; POSTMAN, 1994). Esse pensar nos auxiliou a entender a afirmação de Berger
e Zijderveld (2012) de que tais textos e tecnologias são parte integrante dos quadros da
memória. Essa construção se forma e adquire status nas práticas e vivências cotidianas,
produzindo sentido na organização social. 76 Não se abandona antigos meios técnicos para se
76

“Texto” não se refere “exclusivamente à leitura de algo escrito, mas à composição possível de objetos, coisas,
produções artísticas, roupas”, ou seja, tudo o que, culturalmente, pode ser lido e entendido (MARTINO, 2010, p.
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transmitir os quadros da memória do movimento adventista, mas se percebe que, no mesmo
período em que vemos a popularização dos meios eletrônicos de comunicação (rádio, TV e
internet, com foco nos dois últimos), existe também um aumento significativo na busca por se
utilizar desses instrumentos como catalizadores da ação pedagógica do adventismo, tal como
nos DVD´s, documentário on-line e no show musical (figura 4).
Com toda a argumentação realizada, é possível argumentar que existe no adventismo
uma memória construída que dá identidade ao grupo e aos membros, 1) através de um evento
fundante (o Grande Desapontamento e suas consequências diretas); 2) liderado por pessoas,
principalmente na figura de Ellen G. White, mas sem deixar de lado outros personagens
importantes, tais como Tiago White, José Bates, J. N. Andrews etc. E essa relação tem no
conceito de “verdade presente” sua maior forma de adaptação aos novos mecanismos e
tendências da memória, sempre trabalhando a tensão entre rupturas e continuações, seja nos
primórdios da construção identitária do movimento os EUA ou na Revista Adventista brasileira.
É de se analisar os perigos desses processos, afinal, eles teriam poder de transformar a memória
do movimento em uma “doutrina momentânea” (e parece que, através de suas tentativas de
falar sobre sua memória fundante, o adventismo tem se preocupado com tal discussão).
E aqui cabe uma reflexão a qual não daremos nenhuma resposta definitiva: Para
Halbwachs, qualquer exclusão que existir na memória do indivíduo e/ou do grupo, seria
considerada uma alienação. E o oposto também é verdadeiro, quando retomamos a memória e
a preservamos, caminhamos em direção à emancipação. Em nossa análise, o adventismo parece
se conduzir para um esquecimento de suas bases escatológicas, ao mesmo tempo em que se
lembra cada vez mais dos personagens e vivências passadas. O que percebemos aqui? Uma
alienação? Ou seria uma emancipação da memória fundante? A resposta correta parece ser
híbrida, considerando as perdas e os ganhos, dentro da dinâmica dialógica normal para um
processo tão combativo quanto a religião. O esquecimento saudável só pode ocorrer se a nova
memória não “atacar de frente todo o passado, se ela ao menos conservar suas formas”
(HALBWACHS, 2004, p. 186; ver SANTOS, 2003; POLLAK, 1989). É preciso pensar quais
memórias o movimento espera transmitir para, então, planejar como se deixar mudar/esquecer
para atender aos novos desafios sociais, sem perder a essência do grupo.
67). Dessa maneira, Martino (2010, p. 59) aponta a quantidade de opções disponíveis e que servem como tijolos
para a construção da identidade contemporânea, para ele, os textos da mídia podem se tornar a “origem da maneira
como pensamos sobre nós mesmos”. Não é incomum uma pessoa definir parte de sua identidade através de uma
série ou um filme. Como também argumentamos, a própria existência de um meio comunicacional muda questões
estruturais da sociedade, não podendo o pesquisador ignorar que a rapidez e a questão geográfica mudam
vertiginosamente a partir da simples inclusão de formas de comunicação rápidas e desterritorizadas em sua própria
natureza, tal como a internet, o telefone e mesmo o rádio e a televisão.
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Dentro do processo demostrado no primeiro capítulo, ainda falta nos perguntarmos, para
seguir as três possibilidades defendidas por Halbwachs quanto a consolidação do quadro da
memória, se não existiria alusões a um local físico como marcador da memória do adventismo.
E, se houver, como ele funcionaria. E será essa questão que abordaremos, ainda dentro da
Revista Adventista, na próxima seção.

3.5 O LOCAL GEOGRÁFICO NA MANUTENÇÃO DA MEMÓRIA ADVENTISTA
Para relembrar a argumentação empreendida, discutiu-se o porquê de o local geográfico
ter supremacia para justificar a continuidade religiosa. Halbwachs (1971) afirma que no espaço
geográfico encontramos uma materialidade mais visível e de difícil modificação, o que transfere
tais características à memória a ser recordada através dele. É possível ver, tocar e sentir seu
valor como fato social. Uma religião ligada a um evento ou pessoa tem uma fragilidade maior,
principalmente depois da segunda geração de crentes. Pessoas e eventos, apesar de únicos e de
não se repetirem (aspectos da formação da memória religiosa), são mais efêmeros se
comparados a lugares geográficos. Dado isso, poderíamos nos perguntar se teria o adventismo
um local geográfico utilizado como parte da transmissão de sua memória e que poderia auxiliar
tanto o evento (o desapontamento e seus desdobramentos) e a pessoa (Ellen G. White).
Parece possível afirmar que existe uma tendência de se consolidar alguns locais
históricos do adventismo como pontos importantes para a concepção e consolidação da fé
apregoada pelo movimento, mas em nenhum momento, pelo menos na Revista Adventista, esses
locais tomam maior predominância do que os próprios eventos e pessoas em si (tabela 6). Mas
não deixa de ser interessante notarmos a tendência mais acentuada a partir de 1940, tendo um
ápice em 1970, na citação da cidade de Battle Creek, local em que ocorreu a maior parte dos
acontecimentos descritos no capítulo dois. Não é estranho encontrar textos como os da edição
de Janeiro de 1990, na página 45, que assim narra:
Em Julho de 1886, em uma reunião campal em Michigan, o Pastor Tiago foi
acometido de forte resfriado. Estava com estafa, de tanto trabalhar. Ele e a
esposa estavam doentes. No dia 31 do mesmo mês, foram atacados de malária.
[...] No dia 6 de agosto de 1881, com 60 anos de idade, o Pastor White dormiu
na esperança da ressureição. [...] Anjos de Deus guardam aquela sepultura no
cemitério de Battle Creek, em Michigan.

Como podemos ver, os últimos dias de vida de Tiago White são narrados e, no final,
coloca-se o cemitério de Battle Creek como um local especial, pois ali “anjos de Deus” estariam
guardando o túmulo desse pioneiro do movimento. Apesar de existir essa relação geográfica,
ela é pequena se comparada as demais citações quantificadas anteriormente. Poucas são as
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ênfases institucionais nesses locais, tais como a necessidade deles para a ocorrência dos eventos
narrados. Embora os materiais da figura 4 foram ambientados nesses locais, mostrando que o
evento precisa de um local para sua existência, essa não é a ênfase principal do argumento
utilizado. Na maioria das vezes que se menciona um local, o foco está nos eventos e nas pessoas,
esses é que vemos serem articulados para se explicar o presente.
Tabela 6 - Menções à Battle Creek na Revista Adventista (1906-2010)
Termo
Battle Creek

1900 1910
0

0

1920

1930

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000

4

8

12

12

3

16

13

11

15

Assim, são poucas as citações que mostram o local como argumento que embase uma
decisão atual. Um exemplo disso são os constantes alertas que se utilizam do “incêndio do
sanatório de Battle Creek e da Review and Herald”, como na edição de Maio de 1991 (p. 5).
Esses eventos são lembrados como parte da fúria divina quando o povo se distância da verdade
que deveria ser pregada, ou seja, a “verdade presente”. O local é citado, mas não se faz como
principal foco argumentativo. Poderia ter ocorrido em Battle Creek ou em outro local, o fato
mais relevante é ter ocorrido no tempo dos pioneiros e ter um alerta da parte de Ellen G. White
sobre como devemos nos portar para evitar que isso volte a ocorrer. Na mesma entrevista
encontrada em edição de Maio de 1991 (p. 6), se demonstra claramente esse ponto. A discussão
é sobre a ação social por parte da IASD e o perigo que se corre ao se perder a essência do que
é ser adventista (com ênfase em 1844 e na doutrina do remanescente).
Para ilustrar esse perigo, se menciona o sanatório de Battle Creek, principalmente
quando sua liderança, na pessoa do Dr. Kellogg, começa-se a tomar como prioridade a obra
social e não a pregação da mensagem distintiva da igreja. Nesse momento, relembra o
entrevistado, Ellen G. White escreve “tanto para o Dr. Kellogg como para a Associação Geral,
dizendo claramente que o trabalho pelos pobres não deve ser prioridade da Igreja, e sim, que a
prioridade da Igreja é a salvação de almas”. O que se entende, mais perfeitamente, quando
pensado a partir da lógica racionalizante narrada no capítulo dois desta tese. Não que o trabalho
com os pobres não tenha seu lugar, como pode ser visto através da atuação da agência mundial
mantida pela IASD para tal fim (i.e. a ADRA). O entrevistado segue argumentando que,
cuidando-se para não perder o foco principal, existe
um chamado à Igreja Adventista, para que se preocupe mais com a
comunidade. Usando o exemplo histórico de Ellen G. White e dos pioneiros,
que se preocuparam com temas como a escravatura e o uso de bebidas
alcoólicas, ele [um estudo citado pelo entrevistado] disse que a Igreja
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Adventista, histórica e biblicamente, tem todas as razões para se preocupar
com a comunidade e fazer todo o possível para que este se torne melhor,
apesar de sabermos que as condições perfeitas e ideais se conseguirão apenas
com o estabelecimento do reino de Deus.

O que precisa estar bem claro é que o foco principal do adventismo está naquilo que ele
entende como a restauração da verdade, principalmente na vertente da “verdade presente” para
o tempo atual. E essa verdade, no contexto brasileiro, indubitavelmente passa pela doutrina do
sábado e pela obediência à Lei de Deus. Em um artigo de Junho de 2001 (p. 14), apresenta-se
o texto “Podemos ainda ser considerados o ‘Povo da Bíblia’?”. Ali se argumenta que o principal
pilar que a denominação deveria ter é a Bíblia como a base de sua pregação, principalmente a
partir de uma leitura racionalista, com ênfase nos tradicionais cálculos proféticos. Para o autor
“a atual superficialidade no conhecimento das Escrituras tem contribuído, mais do que qualquer
outra coisa, para obliterar a consciência profético-doutrinária da denominação”, base de sua
identidade e propósito missionário. Apesar de não ser o foco a questão eu-outro, vemos aqui a
mesma discussão ilustrada neste capítulo quanto aos problemas que o adventismo teria com o
emocionalismo pentecostal. O artigo argumenta (Junho de 2001, p. 14)
estudos sociológicos da religião têm demonstrados que os movimentos
religiosos surgem normalmente com o propósito de reformar a cultura na qual
existem. Mas no segundo século de sua existência, depois que faleceram os
pioneiros e aqueles que os conheceram, esses mesmos movimentos tendem a
perder sua identidade e a ser reabsorvidos pela própria cultura que
originalmente tencionavam reformar. [...]. Isso nos leva a indagar: não estaria
também a Igreja Adventista do Sétimo Dia correndo o risco de perder sua
identidade? […]. Se até o final da década de 1970 os adventistas se
caracterizavam pelo seu conhecimento bíblico-doutrinário, a partir da década
de 1980 essa característica começou lentamente a ser suplantada por uma nova
ênfase bíblico-relacional. Em outras palavras, o interesse pelo conhecimento
racional dos ensinamentos acabou sendo superado por uma leitura
existencialista da Bíblia, como uma forma de alimentar o relacionamento da
pessoa com Cristo.

Assim, entende-se que a mensagem sempre tem mais importância do que os próprios
pioneiros ou mesmo o espaço geográfico no qual se ocorreu os eventos a serem rememorados.
E isso fica ainda mais claro com as considerações finais do artigo aqui em questão, mas que
pode ser facilmente extrapolado para toda a Revista Adventista.
A atual conjuntura tem levado muitos adventistas a indagar até quando
continuaremos ouvindo sermões que não levam praticamente a nada e
presenciando batismos de pessoas não comprometidas com a fé que
professamos. Creio, pessoalmente, que essa problemática só poderá ser
revertida se (1) buscarmos insistentemente o equilíbrio entre o relacionamento
com Cristo e o compromisso com as Suas doutrinas; (2) voltarmos a estudar a
Bíblia para compreender o seu conteúdo doutrinário (à semelhança de
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Guilherme Miller); (3) não nos envergonharmos mais de pregar os temas
fundamentais da fé adventista; (4) prepararmos devidamente as pessoas para
o batismo; (5) voltarmos a memorizar passagens bíblicas como os Dez
Mandamentos, as bem-aventuranças, as três mensagens angélicas, etc.; e (6)
treinarmos nossos membros através de seminários de aprofundamento bíblico.

O ponto dois coloca Miller como um dos exemplos máximos do que deveriam os
adventistas ser como povo. Apesar de apregoarmos que a ênfase está nos pioneiros e nos
eventos fundantes (como a menção às mensagens angélicas no texto acima), ainda assim, não
deixa de ser no mínimo curioso encontrar diversas publicidades recentes, nenhuma de
instituições oficiais da IASD, nas quais se oferecem viagens turísticas para Battle Creek. O que
acontece apenas nos períodos de cinco em cinco anos, quando ocorre o encontro mundial dos
adventistas, a Conferência Geral. Mas nem essa relação é constante, ocorrendo em 1989, 1990,
2000, 2010 e 2015, mas não em 1995 e em 2005 (figura 5), provavelmente devido a Conferência
Geral não ter ocorrido, nesses anos, nos EUA.
Um dos exemplos ocorre na edição de Maio de 1990 (p. 46), na qual percebemos a
seguinte construção da redação publicitária do anúncio:
Para a caravana de ônibus rumo à Conferência, estão previstos vinte e três
emocionantes dias, onde os participantes poderão conhecer as famosas praias
americanas, o Reino Mágico de Walt Disney, as cataratas de Niágara, a capital
adventista do mundo, entre muitos outros pontos de interesse turístico.

Figura 5 - Campanhas de viagens para locais históricos (Revista Adventista 1989-2015)
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É interessante que o redator do anúncio acredita que tanto Disney, Niágara como a
capital adventista do mundo, no caso seria Battle Creek, são igualmente “pontos de interesse
turístico”. O que caminha na mesma direção da matéria da edição de Janeiro de 2015, intitulada
“Turismo Religioso”, que embora não seja inteiramente sobre os locais históricos, dando ainda
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mais ênfase para spas de vida saudável e mantidos pela da IASD, mostra a importância de se
preservar e visitar os locais representativos da fé adventista.
O turismo ligado à fé vem ganhando expressividade no contexto adventista.
A sede mundial da igreja conta com uma entidade que administra alguns de
seus locais históricos, o Ministério da Herança Adventista (MHA),
reconhecido oficialmente no início do ano passado. O MHA foi fundado em
1981 com a aquisição da casa de John e Betsey White [pais de Tiago White],
em Battle Creek, Michigan, onde a denominação foi fundada em 1863. O
número de pessoas que visitam essa e outras propriedades que integram o
patrimônio histórico adventista nos Estados Unidos é de mais de 12 mil
pessoas por ano. A despeito de o turismo ligado à fé adventista ser muito mais
expressivo nos Estados Unidos do que no Brasil, esse segmento também está
crescendo no cenário nacional, embora menos ligado ao aspecto histórico ainda que as opções nesse âmbito também existam.

O fato da reportagem acima citar que os locais históricos do adventismo receberem por
ano apenas 12 mil pessoas, mostra que ainda não se consolidou tal roteiro, não sendo, possível
acusar o local geográfico como constitutivo da memória do movimento. Mas como a figura 5
já indiciam, existe uma tendência nessa relação. Um exemplo mais recente é a série de vídeos
postada no YouTube oficial da Revista Adventista intitulado “Reportagem mostra lugares
históricos do adventismo” 77, o momento escolhido para essa divulgação foi devido ao dia 22
de Outubro estar perto e também ao lançamento mundial de um filme intitulado “Tell the
World”, que narra a história do movimento adventista (figura 6).

Figura 6 - Reportagens online sobre o filme “Tell the World” e sobre os locais históricos

É interessante notar que na reportagem disposta no YouTube, faz-se uma leve
propaganda do filme e aproveita-se para mostrar alguns locais históricos, tais como a cidade de
Battle Creek, a cidade de Washington, New Hampshire, assim como a casa em que Guilherme
Miller passou a maior parte de sua vida, atualmente um museu mantido pela IASD (figura 7).

77

Disponível em https://youtu.be/bKKUoixJs88. Acesso em 7/10/2016.
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Reafirmamos nossa conclusão de que não existe, pelo menos na Revista Adventista brasileira,
espaço para pensar uma constituição dos quadros da memória a partir de um local geográfico,
pelo menos não para agora. Mas o futuro poderá indicar se a tendência que vemos na ênfase
dos locais físicos permanecerá ou continuará a ser apenas um meio e não o fim da memória.
Figura 7 - Trechos da reportagem online sobre os locais históricos do adventismo

3.6 CONSIDERAÇÕES DO CAPÍTULO
Os textos analisados da Revista Adventista serviram para percebermos as tendências de
como o adventista brasileiro demonstra suas memórias identitárias. Procuramos vários termos
importantes discutidos no capítulo dois, para pensar a ênfase na preservação da memória
histórica ao decorrer dos tempos. Abordamos como os quadros sociais da memória se
naturalizam através de processos linguísticos ao analisar a produção da revista sobre o
pentecostal. E é interessante ver como textos de Ellen G. White são importantes para delimitar
e justificar a posição tomada que o grupo terá ao decorrer dos anos.
Consolidamos o afirmado no capítulo dois: existe forte ênfase no passado do movimento
ao se trazer a história fundante para elucidar sua identidade presente. A Revista Adventista
relembra o passado para justificar o presente, dando aos seus leitores identidades e fronteiras
perante novas configurações sociais. Obtivemos um quadro que pode ser preocupante em
alguns aspectos, tais como na abordagem escatológica do movimento. Que está presente, mas
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parece se diluir de maneira contundente em meio a tantas outras abordagens. Existe uma
memória construída que dá identidade ao grupo, através de um evento fundante (o Grande
Desapontamento); principalmente visto na figura de Ellen G. White, mas sem deixar de lado
outros personagens importantes. Não percebemos ser forte a presença do local geográfico,
embora já existam indícios de que ele possa vir a um dia ter mais importância do que hoje.
Consideramos também que, mesmo com o passar do tempo, não existe no discurso
adventista uma fuga de uma racionalização em detrimento à emoção/sentimentos. É claro
perceber que a racionalização sempre foi a tônica, mostrando que mesmo com avanços da
“emoção” pentecostal, se opta pelo lado da racionalidade provinda no início do movimento.
Mesmo em uma sociedade em que se encontra um aumento no número de religiões pentecostais
e também de suas práticas em grupos tradicionais, tais como o abraçar da emoção em detrimento
à racionalização do culto. É visível a presença da identidade racionalista, se contrapondo com
aquilo que ele considera ser uma ênfase emocionalista e de entretenimento. O princípio por
detrás dessa argumentação está, como vimos no segundo capítulo, na construção inicial da
memória do grupo, com sua visão profética acentuada quanto a ser ele o remanescente de Deus.
Quanto ao conceito de “verdade presente”, parece coerente afirmar que ele é um
instrumento que permite dar vazão a tensão entre a emoção e a razão. Por considerar uma
verdade fixa e racional (“verdade”) e se abrir a novos contextos e vivências reveladas por Deus,
tal como a própria existência de Ellen G. White (“presente”), o conceito dá forças para se
transitar entre razão e emoção, sem considerar essa relação paradoxal. Basta ela estar em
sintonia com a história pregressa do movimento, seja no evento fundador ou na forma com que
o grupo interpreta os textos bíblicos. E isso, como veremos no próximo capítulo, servirá para
esclarecer o uso dos diversos meios comunicacionais por parte do grupo no Brasil.
Ao longo dos anos, fica clara a preocupação da liderança da igreja, e do periódico, em
conciliar dois movimentos 1) uma adaptação nas práticas e pensamentos adventistas, aceitando
uma nova tendência social e respeitando aqueles que pensam diferente; mas, 2) se preocupando
cada vez mais com a identidade (“os marcos”) que formam a memória do grupo. Há rupturas
e continuidades, tal como propõe Halbwachs. Essa realidade indica a ênfase missiológica do
adventismo brasileiro, sempre usando como exemplo para seu crescimento os pioneiros e
eventos do passado. Talvez aqui está uma das formulas para o crescimento do movimento no
Brasil, principalmente nas décadas de 1970 e 1980: quanto mais se cresce a ênfase identitária,
mais se percebe o aumento no número de membros.
Em vários momentos parece que o movimento começa a se preocupar com a perda de
sua memória e identidade. Mas são poucas as vezes que isso é feito de maneira não triunfalista,
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dando-se como certa a vitória final do adventismo sob todos os demais grupos. Uma das
preocupações mais aparente são as poucas aparições do conceito de “verdade presente” se
referindo as três mensagens angélicas, ao juízo ou ao santuário celestial. O grupo e sua história,
muitas vezes, ganha mais importância que sua pregação bíblica (exceto o sábado, que aparece
constantemente, mas, sem a pregação escatológica, pode ser acusado de ser uma doutrina
momentânea). É possível concordar com Knight (2010, p. 11) ao dizer que o adventismo está
perdendo “sua visão apocalíptica”, o que, segundo ele, acarreta o fim da “razão de sua
existência”. Em outras palavras, parece existir em jogo um processo que produz o
distanciamento indesejável da “verdade” fundadora do adventismo. É claro que, apesar disso,
ainda é possível não se perder a sua razão de “ser”, a qual permanecerá usando outras
linguagens que mascaram as mudanças ocorridas com a perda da crença fundadora.
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4 MÍDIA ELETRÔNICA NA REVISTA ADVENTISTA: TENSÕES DA MEMÓRIA
Após a construção teórica empreendida até aqui, estamos aptos a ensaiar uma resposta
à nossa problemática: qual construção e perpetuação da memória coletiva, sobre o uso da
mídia eletrônica, pode ser encontrada na Revista Adventista?.
Após discutir a construção e perpetuação da memória religiosa e a aplicar essa discussão
ao adventismo, buscamos a versão da memória autorizada do grupo quanto ao uso (ou não) da
mídia eletrônica (rádio, televisão e internet) tal como discorrido na Revista Adventista entre os
anos de 1906-2010. Ao se discutir esse histórico, é possível pensar como a memória que
mantém a unidade do movimento dá vazão aos investimentos e às formas de se utilizar a mídia.
O presente capítulo se encontra dividido em quatro partes menores: a primeira abordará
aspectos da história do uso dos instrumentos impressos pelo adventismo, como um contraponto
inicial para as demais partes. Na segunda pensaremos a lógica oral produzida para o rádio, na
terceira discutiremos mais detidamente o evangelismo se utilizando da televisão como meio
instrumental e, na última, debateremos como a internet trouxe uma mudança de paradigma para
a sociedade e para o adventismo.

4.1 O USO DA MÍDIA PELO ADVENTISMO BRASILEIRO
A história da utilização da mídia por grupos religiosos, dentro e fora do contexto
brasileiro, acaba por se confundir com a própria história da mídia (FONSECA, 2003, p. 45).
Por essa razão a pesquisa entre a interface da mídia e da religião se faz tão importante, mas
como já salientamos, muitas informações a respeito da IASD se encontram incompletas e
mesmo não estudadas devidamente (NOVAES; FOLLIS, 2016). Como exemplo positivo de
estudos, mencionamos a tese/livro de Fonseca (2003), a dissertação de Costa (2003), os livros
de Conceição (2014) e Holdorf (2009), assim como o trabalho de Santos (2009). Todos foram
de grande contribuição para o presente capítulo.

4.1.1 Meios impressos na Revista Adventista: bases comparativas
A Reforma Protestante está ligada ao nascimento da própria imprensa. Para Matos
(2007, p. 43), “os reformadores souberam utilizar esse meio para divulgar suas ideias”, prática
que popularizou o gosto pela literatura e ajudou a criar uma sociedade envolta na racionalidade
e linearidade do texto escrito. O protestante tem em sua literatura a base da fé, e não nos
referimos apenas à Bíblia, mas também à confissão de fé, aos catecismos ou demais escritos
sagrados, tais como os textos e livros de Ellen G. White, no caso do adventismo. É comum ao
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protestante não apenas a leitura da Bíblia, mas a prática do ato de ler como hábito social e de
formação de seu papel e identidade. Relação que traz um viver que pode ser considerado
livrocêntrico. A lógica do livro tem proeminência nas decisões e processos delimitadores da
identidade dos indivíduos e grupos (CAVALLO; CHARTIER, 1998).
A oralidade não chegou a ser abandonada, “pois continuou a ser utilizada nos púlpitos
evangélicos e na propaganda boca a boca” (CAMPOS, 2008). A imprensa de Gutenberg ajudou
na passagem da hegemonia da oralidade para a escrita. Torna-se necessário o aperfeiçoamento
dos pastores e anciões, além de se criar uma nova forma de consolidação da memória dos
grupos. O clero teve que se adaptar para lidar com livros e fazer, a partir deles, pregações orais
para suas congregações. Em uma sociedade na qual “a comunicação privilegiava e dependia
dos textos escritos, a oralidade e a visualidade da missa católica, na qual a eucaristia é o centro,
foram substituídas pela oralidade e literalidade do culto protestante” (CAMPOS, 2008). Obtémse uma mudança paradigmática no processo de transmissão da memória religiosa.
A individualização modernizante teve um forte aliado no desenvolvimento da produção
textual, tendo na “leitura silenciosa” o cenário para sua vitória hegemônica (CAVALLO;
CHARTIER, 1998). A sociedade literária permite que se acumule conhecimento a ser passado
de geração para geração e entendido de maneira personalizada por cada indivíduo. Não sendo
estranho que os movimentos religiosos nascidos nessa esfinge encontrem na imprensa sua
forma máxima de pregação (MANNERS, 2009). É no contexto de letramento e linearidade,
estruturas básicas da epistemologia moderna, que nasce o movimento milerita, o qual daria
origem à IASD. Nesses movimentos foi comum distribuir textos para pregar o retorno de Cristo
em 1844 assim como para discutir o que havia dado errado nessa experiência (KNIGHT, 2015).
Um exemplo curioso de como funcionava a lógica do texto para a delimitação da
identidade adventista pode ser encontrada em um caso ocorrido após o Grande
Desapontamento. Em maio de 1946, José Bates sentiu que precisava publicar um jornal com
quarenta páginas contendo uma mensagem de advertência para “seus colegas adventistas que
estavam se desviando” (SCHWARZ; GREENLEAF, 2009, p. 69). Alguns pensavam que Cristo
havia realmente voltado à Terra em 1844, mas isso teria ocorrido de maneira espiritual e eles
somente poderíamos recebê-lo se vivessem literalmente como crianças. A maneira mais rápida
e eficaz encontrada por José Bates para mostrar esse erro foi o meio impresso.
Outro exemplo importante do movimento adventista ocorreu em Novembro de 1848.
Ellen G. White teve uma visão, considerada como uma mensagem direta de Deus, na qual o
iniciante movimento adventista, até então com menos de 500 membros, deveria investir em
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uma publicação e em uma editora. Assim nascia, em 1849, a publicação intitulada Present
Truth, o primeiro periódico adventista sabatista (SCHWARZ; GREENLEAF, 2009, p. 71).
Sobre esse periódico, é possível ver sua história narrada diversas vezes durante várias
edições da Revista Adventista. O primeiro relato é de Outubro de 1910, na página 2, e segue
desta maneira, enfatizando-se a importância da obra realizada pelos pioneiros do movimento
para a existência de toda a estrutura editorial que a igreja construiu:
Animado pelo Espirito de Deus o irmão White continuava cheio de fé a obra
de consolidação da mensagem. Apezar do trabalho fatigante em que elle
labutava durante o dia para ganhar o necessario para a sua subsistencia, á noite
esse dedicado servo do Senhor se consagrava ao trabalho literario. Com
grande economia conseguiu elle e a sua esposa ajuntar um fundo para a
publicação do primeiro numero do periodico denominado “The Present
Truth”, (A verdade presente), o qual saiu á luz em Julho de 1849.

Como pode ser facilmente percebido, as criações das publicações são intimamente
ligadas ao início do movimento, o que as tornam ainda mais importantes, pois têm poder
identificador de um instrumento com uma memória pregressa. O ato de se relacionar a criação
das revistas e livros tais como publicados atualmente como herdeiros diretos de um passado
fundante, tem relação com a criação de uma continuidade da transmissão da memória do
movimento, o qual usa essa história para enaltecer as produções não apenas do passado, mas,
principalmente, as do presente. Como podemos visualizar na tabela 7, as citações ao primeiro
periódico do adventismo aparecem em quase todas as décadas (de 1906 até 2010), ligadas
sempre a sua memória fundante.
Tabela 7 - Menções à revista The Present Truth na Revista Adventista (1906-2010)
Termo

The Present Truth
(Verdade presente)

1906 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 TOTAL

2

3

1

2

2

3

2

1

15

Como afirma Anderson (1998, p. 49), em 1861 se organizou a atividade da “Associação
Adventista do Sétimo Dia de Publicações”, uma sociedade que precisou existir para atender as
leis do estado de Michigan. Com isso, toda a discussão do movimento adventista sobre sua
formalização como uma instituição acaba sendo alavancada devido a necessidade de se
construir uma casa publicadora. Como vimos no capítulo dois, o movimento sempre teve a
tendência de optar pela não institucionalização, devido principalmente à sua crença
escatológica de que todo grupo religioso institucionalizado acabaria por perder sua essência.
No final, a necessidade jurídica acaba por vencer a crença teológica inicial. Era preciso montar
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e estruturar melhor a editora do movimento; não a deixando registrada no nome dos seus
membros. Assim, oficializa-se a igreja primariamente para se ter uma editora e um parque
gráfico, mostrando a importância da comunicação para o adventismo.
Tabela 8 - Menções a Review and Herald na Revista Adventista (1906-2010)
Termo
Review and Herald

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 TOTAL
-

5

13

10

33

38

23

57

49

21

6

255

Após um período de tempo, a revista The Present Truth passa-se a se chamar The Advent
Review and Sabbath Herald, mudando de nome mais algumas vezes, até chegar ao atual nome,
Review and Herald. Dentro dessa nomenclatura, são diversas as citações encontradas na Revista
Adventista (tabela 8). Esse periódico é apresentado “como órgão official de nossa egreja” em
Fevereiro de 1916 (p. 1) e “o periódico mais antigo de nossa igreja” (Fevereiro de 1922, p. 16).
Além de mencionado como fonte de materiais inéditos de Ellen G. White ou outros pioneiros,
os quais muitas vezes só foram publicados ali. Podemos citar dois trechos a seguir: “Um artigo
publicado por Hiram Edson na Review and Herald em 1856 mostra que os adventistas [...]”
(Revista Adventista, Junho de 2015) e “Por isso, Tiago White relatou na Review and Herald em
1868 [...]” (Revista Adventista, Julho de 2015). O contexto dessas citações pouco importam,
sendo relevante aqui apenas demonstrar a existência do uso de tais recursos pela revista.
O início da utilização das publicações impressas no adventismo brasileiro não foi
diferente do encontrado nos EUA. A estratégia da igreja estaria ligada diretamente àquela que
os pioneiros do movimento já haviam realizado, dessa forma, não é de se estranhar a grande
identificação que os editores brasileiros, tanto de livros como de revista, possuem com as
produções estadunidenses. Por aqui o foco inicial foi na divulgação de materiais impressos para
imigrantes europeus que viviam na região; uma estratégia de comunicação adaptada à língua e
cultura dos imigrantes, em sua maioria já protestantes. Nesse sentido temos a revista
Hausfreund (Amigos do lar) e o livro Gedanken Über das Buch Daniel (Comentário sobre o
livro de Daniel), que influenciou Guilherme Belz, um dos primeiros adventistas brasileiros, a
reconhecer o sábado como dia de descanso. Uma das histórias mais difundidas é a da revista,
em alemão, Stimme der Waheit [A Voz da Profecia]. Com frequência se conta a história dela
ter sido enviada, sem destinatário, para o porto de Itajaí, sendo encontradas por acaso
(BORGES, 2001; COSTA, 2003, p. 48). Para Schünemann (2002, p. 155):
Os livros adventistas procuram apresentar a história da IASD no Brasil como
tendo um início providencial, antes de qualquer iniciativa da Associação Geral
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nos Estados Unidos. [...]. Este episódio, contudo, não foi documentado. As
narrativas foram passadas oralmente pela tradição e há algumas diferenças
entre elas, mas conservam uma matriz comum.

A história fundamente do adventismo no Brasil ganha contornos sobrenaturais.
Fundamentados mais na história oral, acabam por ser celebrados posteriormente como uma das
evidências de que Deus estaria guiando a missão no Brasil. Encontramos esse relato algumas
vezes na revista, como em Fevereiro de 1950 (pág. 8):
Foi precisamente em Gaspar Alto que, de modo tão interessante, se
estabeleceu o primeiro núcleo de adventistas no Brasil. O pastor Westpjal, ao
visitá-los, tomou conhecimento, por intermédio dos néo-conversos, de como
a mensagem penetrou pela primeira vez em nosso País: “Um vapor deixou,
em 1884, no porto de Itajaí (Sta. Catarina) uma revista alemã. Esta caiu nas
mãos de um professor de Brusque. Nesta revista leu que se alguém desejasse
mais literatura poderia recebê-la escrevendo à Sociedade Internacional de
Tratados. Escreveu e recebeu certa quantidade de revistas em alemão,
mensalmente. Vendeu algumas destas de casa em casa e usou o dinheiro para
beber álcool. Depois trocou revistas por bebida, numa venda.

O texto narrado dá a entender que o jovem apenas estaria interessado no dinheiro e não
no conteúdo ali encontrado. Todavia, posteriormente o livro é encontrado e pessoas começam
a se converter. É importante notar que esse processo ocorre antes da formalização da igreja no
Brasil, com o envio de missionários e dos primeiros vendedores de livros da denominação.
Através desses materiais, o autor argumenta que o Espírito Santo está à frente de toda a
pregação do movimento no Brasil, desde o seu início. Também é muito frequente na Revista
Adventista a citação da cidade de Gaspar Alto, SC, como a primeira igreja adventista do Brasil,
feito sempre relembrado, como se percebe na citação acima. Como mostra a figura 8 (abaixo),
esse fato é relevante até hoje, se considerando tal igreja como ponto turístico da cidade. 78
Figura 8 - Placa indicando que Gaspar Alto foi a 1ª IASD brasileira (1986)
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Informação do site prefeitura de Gaspar Alto. Disponível em https://goo.gl/CPgKqv. Acesso 9/02/2016.
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Tanto a história da chegada do movimento ao Brasil, como a celebração de Gaspar Alto,
SC, como a primeira IASD brasileira, são memorizadas na edição de Dezembro de 1924 (p.
10). Apesar de manter a essência, é bem interessante notar as diferenças entre as histórias. Essas
diferenças não inviabilizam a criação da memória identitária do movimento, apenas indicam
que sua construção sempre se dá a partir de tensões, rupturas e continuidades.
Esta localidade fez sobre mim impressão especial. Gaspar Alto é a primeira e
mais antiga egreja do Brasil. Em Brusque e aqui foi trazida primeiro a luz da
triplice mensagem angelica no Brasil. Um jovem de nome Burchard no anno
de 1878 fugiu de Brusque, tomando um vapor. Neste encontrou-se com
adventistas da America do Norte. Esses irmãos indagaram do jovem se havia
algum interesse pela verdade em Santa Catharina. Dois annos mais tarde, em
1880, enviaram-se revistas de Battle Creek nos Estados Unidos [...]. As
revistas vinham gratuitamente dos Estados Unidos, mas o professor as vendia,
gastando o prodducto em bebidas.

Não demorou muito tempo após a chegada oficial ao Brasil para que a igreja mundial
iniciasse esforços para produzir materiais diretamente no país, inaugurando sua editora, a Casa
Publicadora Brasileira (CPB). A primeira produção denominacional em solo brasileiro foi a
revista O Arauto da Verdade, datada de 1900 e foi editada pelo primeiro adventista batizado no
Brasil, Guilherme Stein Jr. (LESSA, 2000, p. 34). Posteriormente, O Arauto da Verdade seria
substituído pela Sinais dos Tempos, mudando seu nome para O Atalaia e voltando a se chamar
Sinais dos Tempos (BORGES, 2001, p. 183).
Tabela 9 - Menções as primeiras revistas publicadas no Brasil e seus responsáveis
Revista

1906 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 TOTAL

O Arauto da Verdade

11

16

2

-

-

7

11

4

13

32

10

96

Sinais dos Tempos

-

-

-

-

8

5

6

9

9

51

18

106

O Atalaia

-

-

461

896

454

206

112

178

92

53

1

2453

Guilherme Stein Jr.

-

-

-

-

-

-

-

-

7

22

9

38

Todas essas revistas têm menções com frequência regular em quase todas as décadas
(ver tabela 9), lembradas principalmente em contextos celabratórios, para mostrar o quanto o
movimento tem avançado na pregação de sua mensagem, e uma das provas desse feito seria a
evolução desses periódicos. E essa tendência não está apenas ligada as produções impressas,
sendo uma constante em todo o discurso do movimento. Podemos ver essa lógica na citação
abaixo usada como mola propulsora para indicar a importância de quase todos os meios de
comunicação. Nela temos o carisma de Ellen G. White (1996, p. 409) como um dos baluartes
para o uso dos instrumentos comunicacionais.
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Deus dotou os homens de talentos e capacidade inventiva, a fim de que seja
efetuada a Sua grande obra em nosso mundo. As invenções da mente humana
parecem proceder da humanidade, mas Deus está atrás de tudo isso. Ele fez
com que fossem inventados os rápidos meios de comunicação para o grande
dia de sua preparação.

O espírito dessa citação volta em diversos momentos na Revista Adventista. Diretamente
ela é mencionada nas edições de Setembro de 1986 (p. 17), Setembro de 1988 (p. 8), Abril de
2006 (p. 23), Dezembro de 2010 (p. 20) e em Setembro de 2015 (p. 2). Em Setembro de 1988
(p. 8), comemora-se o 43º aniversário do programa de rádio A voz da profecia. O articulista faz
uma pergunta que mostra bem o que temos argumentado: “como levar o evangelho aos 135
milhões de brasileiros”, e ele prontamente continua a argumentar que “a resposta é uma só.
Mais do que nunca os poderosos meios de comunicação - Rádio, Imprensa e Televisão precisam ser utilizados pela Igreja em toda sua potencialidade, uma vez que é inegável o seu
poder de penetração e influência entre as massas”. E a base para tal afirmação se encontra na
citação de Ellen G. White, a qual é mencionada textualmente dentro da argumentação desse e
dos demais artigos. A pergunta que podemos fazer é se essa ideia se repete mais vezes no
decorrer da revista.
Tabela 10 - A comunicação como avanço humano na Revista Adventista (1906-2010)
Termo

Rápidos meios de
comunicação

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000

4

5

4

11

4

1

4

Na tabela 10 vemos quantas citações puderam ser catalogadas sobre os instrumentos de
comunicação como meios rápidos, criados por Deus e que deveriam ser usados para pregar a
mensagem divina. Em todas essas citações temos como pano de fundo a crença de que Deus
não apenas nos permitiria usar todos os meios comunicacionais, como teria sido Ele mesmo o
seu criador, justamente para que a mensagem de salvação pudesse alcançar a todos. Claramente,
como contexto direto ou indireto, a mensagem de salvação está ligada ao conceito de “verdade
presente”, a qual cabe ao movimento pregar ao mundo.
Nessa esteira, é comum encontrar na revista a crença de que o avanço na criação dos
meios de comunicação, em associação com tantas outras descobertas e invenções científicas,
seria a prova cabal de que Deus abençoou os tempos atuais para pregar sua mensagem, tal como
visto na citação de Ellen G. White. A partir disso, é possível perceber que aqui teríamos uma
linha mais liberal sobre o avanço da ciência como comprovação da sabedoria humana, algo que
o positivismo moderno trouxe com força para a sociedade.
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O que os sociólogos chamaram de Modernidade, seria para o movimento “parte do
propósito divino na Terra, conforme anunciado por seus profetas Naum e Daniel”, como bem
argumenta Bellotti (2010b, p. 290). Essa interpretação se faz muito presente na discussão
adventista ao decorrer dos anos, e pode ser vista várias vezes na Revista Adventista. Uma das
interpretações tradicionais de Daniel 12:4 79 afirmava que haveria grande desenvolvimento da
ciência antes do fim do mundo e da volta de Jesus. Essa ideia caiu em desuso em círculos
teológicos adventistas ainda na década de 1950, mas continuou a ser usada por um longo tempo
em outros locais, tais como em revistas e programas evangelísticos (COMENTÁRIO, v. 4,
2013, p. 970), muito provavelmente devido ao seu apelo popular em uma época que o país vivia
grande urbanização e recebia importantes avanços científicos (DEÁK; SCHIFFER, 1999).

4.1.2 O uso do rádio como narrado pela Revista Adventista
O rádio começa a ser utilizado pela IASD nos EUA ainda na década de 1920, mesmo
período do início das rádios comerciais americanas. Em 1926, H. M. S. Richards colocou no ar
um programa em Fresno, Bakersfield, Califórnia. Mas foi somente em 1937 que surgiu o
programa The Voice of Profecy [A Voz da Profecia – existente até hoje], sob a coordenação de
H. M. S. Richards. No Brasil o processo foi pouca coisa mais lento, A Voz da Profecia começou
a ser transmitida em 26 de Setembro de 1943, sob a coordenação e locução do pastor Roberto
Rabello (AZEVEDO, 1977, p. 70). Foi o primeiro programa radiofônico religioso brasileiro de
alcance nacional (BORGES, 2001, p. 136; COSTA, 2003, p. 49). Como ocorreu com a lógica
dos produtos impressos, tudo que começa nos EUA é trazido para o Brasil como sendo uma
experiência válida para o nosso país e que precisa ser aplicada tal como lá, feito comum a todas
as religiões vindas com os missionários estadunidenses (CUNHA, 2007, p. 39, ver tabela 11).
Não é estranho que na tabela 10 (acima) não vejamos citações aos meios rápidos de
comunicação antes da década de 1940, afinal, não era preciso, até então, defender as práticas
costumeiras ao movimento desde sua fundação: o uso dos meios impressos como forma de
pregação da mensagem. Não foi possível perceber nenhum questionamento se tais ferramentas
impressas faziam sentido no contexto brasileiro, principalmente devido ao grande
analfabetismo, elas eram apenas usadas, tais como se fazia nos EUA.
Quando se introduz um novo meio comunicacional, se percebe a necessidade de uma
maior defesa, utilizando-se, principalmente, o carisma de Ellen G. White como argumento pró-

79

O texto de Daniel 12:4 assim reza: “E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro, até ao fim do tempo;
muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará”.
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meio. A citação da autora é re-memorizada para um contexto comunicacional distante do
original, mas essa transformação faz sentido para os leitores do periódico pelo princípio
preconizado ali: o uso dos meios comunicacionais, não importando quais, para a pregação da
“verdade presente”. Temos aqui a citação sendo usada como um tipo simbólico, ou seja, uma
analogia que se aplica a um novo contexto. Após a consolidação do rádio como instrumento de
comunicação se percebe, na tabela 10 (acima), uma queda no uso direto do conceito de se
precisar de instrumentos mais rápidos para a pregação. Entretanto, essa relação volta a subir
quando se precisa justificar o uso da televisão e a internet para a pregação da mensagem.
Tabela 11 - Programas radiofónicos citados na Revista Adventista (1906-2010)
Termo

A voz da profecia
H.M.S. Richards
Roberto Rabello

1906 1910 1920 1930 1940 1950 1960

-

-

-

2

213
7
1

656
6
6

1970

1305 1120
26
6
76
61

1980 1990 2000 TOTAL

886
9
66

448
8
17

136
9

4764
62
238

É interessante notar e associar que mesmo antes do início oficial do rádio no Brasil
(tabela 12, abaixo), já existia menções a ele na revista oficial do movimento. A edição de
Fevereiro de 1924 (p. 2) já afirmava que “as maravilhosas invenções que hoje consideramos
meras conveniencias, foram providas pelo ‘Senhor da seára para apressar a obra, levando-a á
conclusão triumphal”. Dentro do pensamento adventista essa pregação se refere à mensagem
do terceiro anjo encontrada em apocalipse 14 e está intimamente ligada, como argumentamos
nos capítulos anteriores, ao processo da memória identitária do movimento. Ao se pensar a
argumentação do texto, é fácil descobrir o que ele considera como sendo as “maravilhosas
invenções” e, assim, indicamos um caminho para a análise do discurso motivador que o autor
e, claro, a revista, possuíam em suas concepções de práxis perante o meio comunicacional. A
perspectiva da sociedade em evolução, como discutido no capítulo dois, percebe o progresso
como bênçãos de Deus e faz com que a edição de Fevereiro de 1924 (p. 2) afirme que:
Neste tempo de faceis meios de transporte, rapida transmissão de noticias pelo
correio, cabo submarino, radio, ou a imprensa publica, não podemos
comprehender quão é o abysmo entre o tempo presente e os dias em que a
egreja apostolica cumpriu sua tarefa de prégar “o evangelho a toda a criatura”.

O grupo religioso precisa justificar o novo, nesse caso o rádio e toda a evolução técnica
ocorrida na sociedade, e para isso eles são apresentados como se fossem parte de algo mais
antigo, no exemplo acima: a pregação da mensagem profética do movimento. Temos, nesse
contexto, a primeira menção de um instrumento massificado e eletrônico de comunicação na
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Revista Adventista. Nota-se que a visão adventista, já no início do século passado, é de que os
instrumentos comunicacionais poderiam ter o poder de apressar a pregação da mensagem
distintiva que tal movimento sempre acreditou possuir. Realidade vista no mesmo número da
revista, na página 16, quando o editor comenta um caso a ele reportado:
Um dos nossos obreiros numa grande cidade no estado de South Carolina nos
Estados Unidos tem usado o radio efficazmente numa serie de conferencias
publicas para espalhar a mensagem. Quando reconhecemos que milhares, e
até milhões podem ser alcançados pela mensagem por meio desta nova
invenção, podemos concluir que Deus tem meios para a abreviação da Sua
obra na terra.

O programa acima relatado é o embrião que se tornaria A voz da profecia, mostrando
que antes de qualquer discussão prévia sobre o meio rádio, já se discute a relação que ele poderia
trazer para o crescimento da pregação da mensagem adventista. De maneira paralela, quase
paradoxal, sempre existiu na revista artigos que alertavam para os perigos que esses meios
poderiam trazer para o viver cristão, mesmo antes que eles fossem comercialmente viáveis no
Brasil. Em outras palavras, mesmo em um período no qual não existia o rádio no território
brasileiro (PRADO, 2012), a Revista Adventista já investia espaço para publicar algumas
críticas a tal uso. Essa relação mostra o quanto o periódico estava influenciado pelas temáticas
e pensamentos da revista americana. Na edição de Fevereiro de 1925, na página 2, alerta-se de
maneira veemente à igreja dizendo que:
Um outro mal que ameaça actualmente a egreja de Christo é o amor dos
prazeres. O mundo soffre a loucura do prazer. Milhares de homens e mulheres
estão vedendo suas almas e esquecendo interiamente a Deus, em meio dos
prazeres. Estes se podem encontrar de maneiras diversas - em jogos, em
reuniões sociaes, na leitura de novellas, e até no uso do radio.

Aqui não temos uma recusa do rádio em si, mas de diversões mundanas, que podem ser
encontradas também no meio impresso e até mesmo em locais públicos. Outro interessante
exemplo pode ser visualizado na Revista Adventista de 1933, na página 15, quando a
popularização do rádio já era mais frequente no Brasil. O então diretor do Collegio Adventista
Brasileiro (hoje Unasp), em carta publicada na revista, alerta aos novos alunos quais seriam as
regras para se estudar e morar nos internatos da instituição:
Ha tambem alguns objectos que vos convem deixar em casa, se os estaes
incluindo em vossa bagagem. Eis alguns delles: cartas, jogos, romances, e
mesmo radios. O tempo é coisa preciosa na escola, e o radio é, por vezes um
gastador de tempo. Alguns estudantes, ao partirem para o Collegio, ainda não
abandonaram os vicios. Seria excellente fazel-o antes de vir para aqui, onde
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não são permittidos, sendo mandado embora para casa o alumno que
condescender com elles.

Notamos que, além de perda de tempo, o rádio é considerado um grande vício que deve
ser vencido por aqueles que “ainda não deixaram o mundo”. Depois de 1943, ano de lançamento
do programa de rádio oficial da IASD no Brasil, é visível o aumento de textos positivos quanto
ao poder do rádio, mas não se abandona a argumentação quanto os perigos que esse meio pode
trazer para o viver cristão (tabela 12).
Tabela 12 - Categorização da expressão “rádio” na Revista Adventista (1906-2010)
Categoria
Como meio
evangelístico e
ensinamento 80
Como meio de
comunicação 81
Como
entretenimento
para satisfazer
os desejos e
perca de
tempo 82
Como
equipamento 83
Como
influência da
vida moderna 84
Como avanço
da tecnologia 85
Rede de
Rádio 86

80

1906

1910

1920

1930

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000 TOTAL

10

14

193

229

335

358

362

320

228

2049

9

10

36

119

288

201

169

155

106

1093

3

11

12

44

118

88

58

58

32

424

4

5

11

23

46

39

27

22

19

196

1

5

14

22

61

32

26

17

11

189

7

4

9

17

41

39

27

25

16

185

2

4

8

17

29

16

16

9

22

123

Nesse grupo foram alocados tanto o rádio como meio de evangelização quanto relatórios e propagandas
referentes à escola rádio postal.
81
Aqui temos citações do rádio como maneira mais abrangente, tal como o “rádio brasileiro”, o rádio como
informativo (jornal ou publicidade) entre outras relações mais neutras quanto ao uso do rádio, não sendo ligados
diretamente ao evangelismo, mas indicam sua presença na sociedade brasileira.
82
Em sua maior parte, esse grupo de citações tem uma visão mais pessimista do uso do rádio, muito dos conteúdos
ouvidos visavam a satisfação de “prazeres terrenos”, o que torna o uso desse instrumento um empecilho para o
crescimento da fé do cristão adventista. O foco aqui sempre está no conteúdo e não no meio.
83
O rádio como equipamento físico, não necessariamente como principal argumento dentro da citação. Aqui temos
o rádio como um argumento apenas, algo como: “quando eu fui comprar um rádio, vi fulana.”
84
O rádio é visto, dentro das citações desse grupo, como um grande formador de opinião. Essa relação é vista
tanto como positiva como negativamente. Esse grupo de citações está intimamente ligada ao contexto da perda de
tempo já mencionada anteriormente, sendo uma das razões frequentemente usadas para mostrar que devemos nos
abster, tanto quanto possível, dos meios comunicacionais.
85
Esse grupo mostra claramente a doutrina do destino manifesto aplicado à criação do rádio, nele se percebe como
a mão de Deus para se pregar a mensagem ao mundo. Aqui vemos citações que engrandecem o poder dessa
tecnologia e a usam para mostrar como nosso tempo é diferente de qualquer outro do passado.
86
Citações de redes de rádio (Novo Tempo, CBN etc), assim como associação de radialistas.
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A tabela 12 deixa claro que a ênfase na escolha dos programas não deixou de existir,
cabendo ao cristão escolher e não aceitar qualquer programa que seria transmitido no rádio.
Entretanto, começa-se a perceber, de maneira mais clara, a força que a massificação desse
instrumento tem para a pregação da mensagem. A revista, dentro dessa lógica de usar o “novo
rápido meio de comunicação”, passa a contar a cada número com um pequeno quadro de quanto
a igreja investe nas transmissoras de rádios e também anuncia as frequências e os horários de
tais transmissões. Aqui fica mais visível a tensão entre o uso dos meios modernos e a recusa da
sociedade moderna que os produz. Assim, é interessante a proposta da edição de 1947, página
8 e 9, para saber de que maneira seria possível escolher bem os programas que o cristão
adventista deveria ouvir.
Os receptores de rádio estão em nossas casas porque assim o desejamos. Mas
o rádio oferece sérios problemas à formação do carácter, que outros objectos
modernos e usuais não apresentam - a não ser o automóvel. Esta consideração
do rádio como recreação, não oferece norma alguma nova ou diferente. As
normas para ouvirem-se os programas de rádio são as mesmas que para os
demais entretenimentos e recreações. No fim do primeiro capítulo do livro
Recreation all plans sugerem-se alguns requisitos que devem servir de normas
na escolha das recreações.

A visão ainda é em partes de separação entre o crente e os meios de comunicação, mas
a abordagem começa a ser modificada, sempre dentro de uma visão tensionada sobre o assunto.
Claro que a quarta dica colocada pelo autor, na continuidade de seu texto, acaba por
desconsiderar outras produções que não as da igreja: “4) o programa conduz mais perto de
Cristo e leva a um preparo maior para o serviço cristão?”, pergunta o autor. Indicando uma
possibilidade de se usá-lo se, e apenas se, for como um momento de comunhão e/ou na busca
do conhecimento bíblico. Como todo grupo protestante, principalmente os provindos das
missões estadunidenses, o adventista tem para si que todo tempo livre deve ser reservado à
comunhão com Deus e ao seu serviço, nesse sentido é possível ver a ênfase de que todos os
momentos deveriam ser “dedicados à comunhão com Deus e a seu serviço” condenando
quaisquer práticas de entretenimento tais como esportes, jogos e competições etc.
É possível dizer que a ênfase no poder evangelizador dos meios de comunicação, tal
como aparece na Revista Adventista durante praticamente todas as décadas da publicação
(tabela 12, acima e 13, abaixo), acaba por ajudar na liberação do próprio uso do meio para
outros fins. Em uma modernidade individualizante, a única forma de se impedir que o crente
pegasse gosto pelos programas de rádio seria impedindo-o de ter um aparelho em casa. Mas
para uma denominação que quer investir na evangelização por esse meio, tal caminho não faz

177

tanto sentido. Assim, deixa-se o alerta de que “á medida que os radios vão penetrando nos lares
adventistas, aparesenta-se-nos tambem esse perigo, tornando necessaria constante vigilância”
(Agosto de 1937, p. 2). E aqui vemos a tensão entre a aceitação da modernidade e seus
instrumentos, como invenções divinas, e a noção de que eles, assim como o mundo, estão
destinados ao maligno, o qual tem poder de os deturpar.
Tabela 13 - Quantificação da expressão “rádio” na Revista Adventista (1906-2010)
Termo 1906 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000
Rádio

0

0

36

53

283

471

918

787

685

606

434

Como se pode perceber na tabela 13, o rádio não foi, dentro da revista, um assunto
periférico ou mesmo ignorado. Muito pelo contrário, cada vez mais se aborda esse assunto, e
em quase a totalidade delas se percebe uma ênfase proselitista, que nunca se esgota ou deixa de
ser o foco, mesmo em anos mais recentes. Assim, em constante tensão, vemos críticas feitas ao
meio assim como também constantes elogios ao rádio como instrumento criado pelo próprio
Deus para pregar e contar ao mundo sua mensagem (tabelas 12 e 13). Isso pode ser demonstrado
nas palavras preferidas no primeiro programa de rádio transmitido pela IASD, pelo Pastor
Roberto Rabello 87.
Deveras vivemos numa época de maravilhas. Fazemos num ano o trabalho de
séculos. Rapidez é outro nome para nossos dias. Nossos tempos diferem de
todos os outros que ouvimos ou lemos. Por quase seis mil anos a raça humana
não modificou sua maneira de viver. Mas, repentinamente, há pouco mais de
cem anos as condições começaram a mudar. Uma avalanche de novas ideias
penetrou a ideia do homem, e do sono de séculos sobreveio um tremendo
despertamento. O mundo inteiro foi transformado em poucas décadas.
Ocorreu não uma evolução, mas sim uma revolução.

Em cerca de vinte minutos de sermão, esse pregador segue a mesma lógica apresentada
acima para o texto impresso e menciona muitas inovações tecnológicas que fizeram grandes
transformações em todo o mundo conhecido, tal como a fotografia, o avião e, claro, os meios
comunicacionais como o rádio usado em sua mensagem. Ele conclui:
O Livro divino dá-nos razão para a presente condição do mundo. Este drama
87

Devemos a Bellotti (2010, p. 289) a transcrição do programa aqui em análise. Para acesso a este e outros sermões
do Pr. Roberto Rabello, é possível consultar a obra de Conceição (2003), que vem junto com um DVD especial
com uma série de documentários sobre o desenvolvimento do sistema adventista de comunicação, assim como 70
áudios com sermões do Pr. Rabello, incluindo o aqui analisado.
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de progresso do século 20 é a resposta de nosso século à marcha das profecias.
Revelam também as Escrituras que o fim desta época marcará o começo do
novo dia de Deus para a humanidade. Então, a transformada civilização será
uma utopia aperfeiçoada num mundo sem fim, o lar paradisíaco dos remidos
de Deus. E nós, caro amigo, devemos estar lá.

As novas descobertas, ao mesmo tempo que não inviabilizam as anteriores, as colocam
como atrasadas e lerdas para o tamanho da missão. Vê-se um pensamento evolutivo-liberal
apregoado pela modernidade, no qual o novo é superior ao antigo; o qual deve ser associado à
recusa pietista de vários aspectos dessa mesma modernidade. Outra demonstração dessa tensão
entre o novo e o antigo se encontra na edição de Outubro de 1956:
Quando teve início o Movimento Adventista, os meios de divulgação da
Mensagem eram lentos. Não obstante, muito se fêz, considerando-se aquelas
condições precárias. A ferramenta daqueles dias seria antiquada nesta data.
Andava-se a pé, a cavalo, de trem ou navio, quando o sistema de impressão
era muito primitivo e a locomoção ou meio de comunicação lenta. Hoje temos
o automóvel, o telefone, o avião, meios rápidos de transportes e um sistema
de impressão quase astronômico. O rádio, num décimo de segundo nos leva
pelas ondas hertzianas ao outro lado do nosso planêta!

É interessante notar que os meios de comunicação, em qualquer uma das épocas
retratadas, seja na citação de Ellen G. White ou nos diversos momentos em que ela é
rearticulada na Revista Adventista ou mesmo na fala do Pastor Rabello, eram considerados
rápidos e eficientes, mas a perspectiva de uma sociedade em constante evolução faz com que
em 1943 e em 1956 os antigos meios sejam vistos como ultrapassados e os atuais como novas
bênçãos de Deus para a pregação da mensagem. Coisa semelhante é vislumbrada na edição de
Novembro de 1976 (p. 19), em um artigo comemorando 60 anos da fundação da Divisão SulAmericana. Vemos escrito ali que muito se avançou na pregação da mensagem adventista e
também no desenvolvimento de todos os países que fazem parte de tal região administrativa da
IASD. Um dos argumentos usados para mostrar que vivemos em um território abençoado por
Deus é o avanço científico, trazido pela modernidade, e o avanço da urbanização que ocorrida
naquele momento em todos esses países. Assim, o autor narra que
Escolas, Universidade e outras instituições modernas e funcionais, estendemse por todos os países. Os rápidos meios de comunicação, os milhares de
jornais diários e periódicos; as milhares de emissoras de rádios; as centenas
de estações de televisão, inclusive transmitindo a cores, além de comunicação
por satélites artificiais, têm proporcionado aos povos sul-americanos um
contato mais frequente com tudo o que acontece no mundo, tendo uma visão
global dos acontecimentos mundiais, olhando muito além de suas fronteiras,
conhecendo mais e tomando decisões em favor da paz e da liberdade, o que
se espera das nações civilizadas do mundo inteiro.
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Essa realidade é aplicada como prova de desenvolvimento da civilização como um todo
e também da pregação da mensagem adventista como objeto específico. Deus levantou
instrumentos científicos com um propósito muito claro: possibilitar a pregação de sua
mensagem, mas as benções acabam por ser vividas mesmo por aqueles que ainda não receberam
a mensagem divina. Outro momento em que isso pode ser corroborado é a edição especial de
Novembro de 1944, nas páginas 2-3, em um texto intitulado “O Tempo, A Mensagem, O
Mensageiro”. O qual assim narra:
Mesmo os homens que não gozam da iluminação que dá a “firme palavra dos
profetas” reconhecem que o nosso tempo é sem paralelo na história. O século
passado realizou progressos admiráveis no domínio das ciências, da mecânica,
da eletricidade, da telegrafia, do rádio e da aeronáutica. O mundo da técnica
foi revolucionado; no que concerne aos meios de comunicação, o tempo e o
espaço fora de certo modo suprimidos. Chegou-se, em muitos países, a
acalentar a esperança de se marchar para um mundo melhor, uma era de paz e
de prosperidade. Sobreveio um despertar doloroso. A guerra mundial, que
parecia improvável, senão impossível, tomou posse dos povos a ponto de
ameaçar a existência da própria civilização. Vivemos num mundo opresso e
desiludido [...]

Aqui se vê na ciência uma prova de que Deus havia preparado aquele tempo, de tamanho
desenvolvimento industrial, para pregar sua mensagem ao mundo. Percebe-se um aceite e uma
celebração à época, ao mesmo tempo em que não se ignora a atuação de Deus, vive-se a tensão
de uma modernidade que se espera secularizante, mas que cria também suas próprias formas
religiosas, como discutido nos capítulos anteriores. Essa tensão coloca em contraste o aceite
dos grandes avanços criados pelas mãos humanas e a recordação de que essas mesmas mãos
produziram guerras e destruições. Se aceita os meios comunicacionais e se recusa o
entretenimento “não santificado” provindo deles. O movimento adventista tem abertura para
viver essa tensão: por um lado se considera a importância da racionalização científica para a
produção da fé, o que mantêm sua essência, mas devido a ela, se permite uma adaptação aos
novos instrumentos comunicacionais, os aceitando tanto como obras das mãos dos homens
como também criados completamente por Deus.
Essa noção mostra como é forte a influência do pensamento da ideologia do destino
manifesto, trazido ao Brasil pelos missionários estadunidenses. Nesse pensamento, triunfalista
por natureza, acredita-se que seria o destino dos EUA civilizar toda a América. Dentro do
adventismo essa realidade é visível na grande ênfase proselitista do grupo, que acaba por ter a
mesma lógica civilizatória do destino manifesto. Na prática, o movimento acredita que apenas
quando todos ouvirem sua mensagem é que Jesus voltará a Terra e transformará todas as coisas
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no estado perfeito prometido em Mateus 24. Aqui nossa análise não está na validade do
conteúdo de sua mensagem em si, mas em sua ênfase proselitista. A edição de Março de 1981,
na página 22, traz estratégias para se apressar a volta de Jesus. Entre outras, a principal, segundo
o articulista, seriam o uso dos meios de comunicação de massa. O autor assim se expressa:
Mas como completar essa tarefa que pelo rápido aumento da população do
mundo tem aumentado e não diminuído? A evidente resposta é: empregando,
em maior escala, sob a benção do Espírito Santo, os meios mais eficazes de
divulgação da Mensagem - os poderosos meios de comunicação de massa: a
imprensa, o rádio e a televisão. Falando da Obra no Brasil, podemos dizer que
muito já foi feito pelo emprego desses meios, principalmente dos dois
primeiros. Que torrente de luz tem sido lançado sobre o nosso povo pelos
livros, revistas e folhetos da nossa Casa Publicadora! Também pelos nossos
programas de rádio e televisão! Calcula-se que durante os últimos 37 anos
houve no Brasil umas 400.000 irradiações de Programas de A Voz da Profecia.
Como resultado disto, 25% de todos os batismos são, atualmente, de pessoas
atraídas para a Igreja pelos programas de rádio.

Quando se analisa a importância dada ao movimento na pregação de sua mensagem
como a concretização de um destino manifesto, a primeira questão que pode ser levantada é:
como pretende tal denominação pregar ao mundo, com tão poucos pregadores? E a resposta é
vista na percepção de ter sido Deus quem levantou os meios de comunicação para esse tempo,
cabendo aos adventistas não perderem o foco com entretenimentos e se manterem fieis em seu
propósito maior: pregar a mensagem de restauração das três mensagens angélicas (figura 9).
Figura 9 - Propaganda enfatiza o rádio como forma de evangelização

181

A ênfase citada na figura acima quanto a necessidade da pregação ocorre em diversos
outros momentos, geralmente justificando os constantes pedidos de doações financeiras para a
continuidade e/ou expansão do sistema de comunicação eletrônico, como pode ser visto em
Junho de 1963, Março de 1963; Março de 1967 entre outras tantas citações ocorridas em
praticamente todas as décadas (nas figuras 10 e 11 temos três exemplos de pedidos de ajuda
financeira, tanto no passado como atualmente, o que indica que pouca mudou na essência).
Figura 10 - Propagandas na Revista Adventista pedem recursos para o uso do rádio

Figura 11 - Propagandas pedem recursos para a Novo Tempo

182

Os adventistas absorveram do movimento millerita uma visão tanto antimodernista
quanto moderna (BELLOTTI, 2010a, p. 219). É essa tensão que nos ajuda a entender como se
procedeu a construção dos quadros de memória do movimento. À luz da discussão dos capítulos
dois e três, o que seriam processos excludentes, são vistos como complementares dentro da
constituição identitária do movimento. Tensões próprias de uma memória religiosa ativa.
Rompe-se com aspectos da modernidade, como o absolutismo da ciência para resolver
os problemas humanos, mas busca-se na própria estrutura moderna a melhor forma de resolução
dessa crise. Dentro de tal realidade, cabe ao uso da comunicação adventista uma dinâmica de
“manutenção da identidade da Igreja perante uma grande quantidade de opções disponíveis
atualmente no mercado religiosos e secular” (BELLOTTI, 2010b, p. 292). O movimento
considera que é preciso pregar ao maior número possível de pessoas suas crenças, mas isso não
pode ser feito pelos meios comuns, logo, acredita-se que os meios de comunicação deveriam
ser as principais ferramentas para conseguir o alcance desejado.
O sucesso de tal prática pode ser percebido de duas maneiras, a primeira é a mostrada
na figura 9 e 10 (acima), pedindo-se dinheiro e argumentando a partir da própria teologia do
movimento da necessidade de se usar os meios comunicacionais. A segunda é utilizando-se de
testemunhos sobre a conversão de pessoas devido a tais práticas (figura 11), isso já foi visto no
capítulo três como sendo uma prática comum quando um pentecostal se convertia ao
adventismo. Já quanto aos meios de comunicação, é possível ver tal prática em diversos
momentos, como na edição de Setembro de 1959 que narra um testemunho em primeira pessoa,
mas enviado para a revista através do Boletim do departamento de rádio da IASD. Se percebe
a influência tanto do rádio como da literatura impressa vistas como responsáveis diretos para a
conversão e batismo do interlocutor do relato. Em suas palavras:
Servia ao govêrno, nas fileiras do Exército em Lorena, quando fui sentenciado
a 5 anos e 4 meses de reclusão, pela vida dissoluta que então levava. Dediqueime, aí num cubículo, à leitura da Bíblia que me fôra ofertada e fiquei
maravilhado ante às palavras de Deus, que até então desconhecia. Recebi O
atalaia Anti-Alcoólico e encontrei um cupom para inscrição na Escola
Radiopostal. Passei a receber visitas de irmãos adventistas, o que era para mim
um extraordinário confôrto. Em 4 de dezembro de 1957, graças ao poder
transformador do Evangelho, fui pôsto em liberdade pelo exemplo digno de
um cristão. Fui batizado no primeiro batismo de 1958. Hoje sirvo ao senhor
pleno de alegria.

Esse tipo de relato é frequente dentro da revista, mostrando a importância que o grupo
dá para o proselitismo e a conversão como questões identitária. Em Julho de 1946 (p. 8) lê se
histórias de conversões ao adventismo, todas alocadas em uma seção publicada frequentemente
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por diversos anos, destinada a relatórios vindos diretamente dos responsáveis pelos programas
de A Voz da Profecia. Nos chama a atenção uma pequena nota intitulada “testemunhos de dois
alunos”, ela assim versa:
1. Eu faço parte da Igreja Batista, porém, ouvindo a vossa mensagem pelo
rádio ou estudando as lições da Escola Rádiopostal, estou deveras maravilhada
e creio que esta é a voz do anjo do Apocalipse 13:6 e 7. Rogo-vos, em nome
do Senhor, ajudai-me no estudo da palavra do Senhor!; 2) (uma presbiteriana).
Estou gostando imensamente destes estudos. Já estou frequentando a Igreja
Adventista, sendo também já matriculada na Escola Sabatina. Quero ser
adventista!

O que podemos perceber até o momento é que a memória do grupo sofrerá rupturas
quando a discussão colocada em xeque for o sucesso da pregação de sua mensagem, já que o
proselitismo é, acima de tudo, a identidade básica do movimento. A continuidade da memória
estará, assim, intimamente ligada não ao uso ou à recusa de um instrumento comunicacional,
mas a concepção de como esse instrumento ajuda na pregação da mensagem que o movimento
possui. Se o instrumento for visto como impeditivo da pregação, ele será recusado prontamente.
A partir do momento que nele for possível ver um parceiro na pregação, será prontamente
usado. Mas para isso não é necessário que se aceite os demais conteúdos daquele meio
comunicacional, muito pelo contrário, se continua o processo de condenação.
Temos continuações e rupturas com o objetivo de manter unida a memória básica do
movimento adventista. Vive-se um processo dialógico, o propósito da existência do rádio é a
pregação adventista, assim como o propósito da pregação adventista é a de se usar cada vez
mais do rádio para se fazer sua mensagem conhecida (mesmo que nesse processo se perca
pontos identitários importantes da doutrina, como já salientado no capítulo anterior). A
importância é tanta que se acredita, segundo a edição de Maio de 1993 (p. 15) que “desde que
foi implantada no Brasil, em 1943, a Voz da Profecia [sistema de rádio e TV] é a responsável
pela conversão de 1/3 dos membros da igreja, o que totaliza 700 mil adventistas.”
A edição de Março de 1963 (p. 25) mostra o quanto o programa na rádio acabou por se
transformar em um importante instrumento identitário da IASD, usado para a transmissão da
memória fundante do movimento, a qual passou a ser conhecida não mais pelo seu próprio
nome, mas pelo programa em si. A nota na revista assim versa: “Em 1962 foram realizadas
várias séries de conferências em que o conferencista se apresentou ao público como
representante da Voz da Profecia, após a cidade ser devidamente preparada”. Conta o relato
que apenas após os estudos se anunciava que aquela mensagem era da igreja adventista e se
convidava os frequentadores a se batizarem nessa denominação religiosa. Aqui percebemos o
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perigo do programa se tornar mais conhecido do que a própria igreja que o prega, transformando
a ferramenta em mensagem (o meio é a mensagem?).
O que temos defendido aqui é que a pregação adventista acaba por se transformar em
mais importante do que a sua mensagem em si. Pode parecer estranha essa frase, mas
acreditamos que ela faça sentido dentro da lógica aqui discutida. O conceito de “verdade
presente” permite uma adaptação, no qual se muda técnicas e aplicações em prol de um objetivo
maior. Dentro do adventismo, o objetivo maior sempre será a pregação de sua mensagem, mas
a ênfase dela pode ser modificada, como vimos em nosso capítulo anterior. Um exemplo disso
é a tensão entre a pregação da mensagem se utilizando os instrumentos comunicacionais e a
condenação, nesse mesmo período, desses mesmos meios. Isso pode ser visto na edição de
Agosto de 1973. Ali temos uma pergunta feita ao periódico por um jovem universitário,
preocupado com seus trabalhos acadêmicos. O aluno cursa a faculdade de comunicação e
levanta a questão de ser necessário, para avalição das matérias escolares, que ele assista a filmes
no cinema, veja teatro e tenha acesso a “conteúdos pesados”. A resposta da revista sobre como
ele deve se portar é desenvolvida da seguinte maneira:
O adventista que estuda Comunicação Social, certamente tem em mira o
Jornalismo, as Relações Públicas, a Publicidade, ou obter mais conhecimentos
modernos, pois a Comunicação é útil ao pastor, ao educador, ao empresário,
enfim, a todo o ramo do conhecimento humano. Não cremos que o adventista
estude Comunicação Social para ser cineasta, teatrólogo ou produtor de
programas mundanos para rádio e televisão.

Por fim, a revista dá dicas de como o aluno poderá passar nas matérias, mas sem deixar
de “honrar a Deus na faculdade”. E geralmente está associado não tanto aos meios em si, mas
aos conteúdos que ali podemos perceber; evitando-se alguns tipos de conteúdo, é possível ao
estudante passar nas matérias. E, claro, após formado, espera-se que o profissional use a
comunicação para a pregação da mensagem. Nesse mesmo sentido, a edição de Setembro de
1968 (p. 16-17), vemos um artigo alertando os jovens para não gastar seu precioso tempo em
coisas inúteis. Não se critica os meios de comunicação de maneira contundente, preferindo-se
focar em seu conteúdo. O alerta é para que a igreja possa considerar
o que é oferecido aos jovens nos programas de televisão [ou rádio] controlados
por adultos. O vácuo cultural e espiritual dos meios de comunicação com o
público é deplorado em artigos de revistas, em discursos de e em livros.
Continua, porém a mesma coisa. A televisão, o rádio, os filmes as revistas, os
jornais e os anúncios estão saturados de sexo. Em essência, declaram
constantemente: Veja, leia, excite-se!

185

Se faz interessante notar que a revista considera que são várias as reclamações “em
artigos de revistas, em discursos de e em livros” sobre os perigos que os meios de comunicação,
ao estarem saturados de abordagens sobre sexo, causariam nos jovens. Aqui vemos um fruto da
abordagem racionalista própria do movimento, que considera o entretenimento algo ruim em si
e coloca o texto ainda como fonte máxima de conhecimento e aprendizagem. Um programa
comunicacional será considerado bom apenas se nele encontrarmos questões educacionais.
Nesse sentido, os programas da própria denominação sempre ganharam mais predominância do
que os demais, afinal, a memória religiosa sempre será combativa e considerará que nenhuma
outra fonte de ensino se fará superior a ela.
Uma das maneiras de se manter fiel à sua abordagem racionalista após o começo do uso
do rádio, foi a ênfase cada vez maior que encontramos para que o futuro adventista, antes de
ser conclamado como membro da igreja, se prepare através de uma série de estudos bíblicos.
Sobre a importância do preparo antes do batismo a Revista Adventista, na edição de Junho de
1997 (p. 11), argumenta da seguinte maneira:
O grau de comprometimento de nossas futuras gerações para com a mensagem
adventista está sendo determinado em grande parte pela maneira como
estamos preparando os interessados para o batismo. [...] Mas o que estaria
envolvido nesse preparo cabal para o batismo? [...] Um preparo adequado para
o batismo, que: 1) conduza à experiência de conversão; 2) forneça o
conhecimento doutrinário básico; e 3) promova a vivência do nosso estilo de
vida distintivo, não representa necessariamente um acréscimo no tempo de
preparo e sim uma mudança de metodologia que restaure nossa verdadeira
identidade profético-adventista. Se quisermos que nossa Igreja preserve sua
identidade denominacional, precisamos investir num adequado preparado das
novas gerações que ingressam em nossas comunidades.

Devido à necessidade de se preparar os interessados para o batismo, se criou a partir do
uso da estrutura da pregação pelo rádio, a chamada escola rádio-postal (ou rádiopostal), citada
várias vezes ao longo das décadas. Ela seria uma forma de compensar o não acesso dos ouvintes
aos livros e revistas da instituição, consideramos o melhor canal de conhecimento, devido a
ênfase livrocentrica já discutida anteriormente. Em todos os relatórios, apelos por recursos
financeiros e justificativas para o uso desse instrumento comunicacional, encontrados na
Revista Adventista, se cita tal estrutura e seus números.
Como exemplo podemos citar a edição de Março de 1944 (p. 7) na qual vemos o
seguinte relatório: “Quando escrevi isto, quatro ou cinco mil preciosas almas estavam
registradas como sistemáticos estudantes da mensagem por meio da Escola Rádio-Postal” em
todo o campo da Divisão Sul-Americana. Já em Julho de 1944 (p. 11) vemos a seguinte
quantidade se referindo apenas ao Brasil: “Nossa escola rádio-postal conta já 2.000 pessoas
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inscritas; e êste número aumenta constante e ràpidamente.” É interessante notar como esses
números crescem substancialmente em Março de 1963 (p. 2), principalmente depois que se
inicia o programa televisivo mantido pela IASD brasileira. A revista assim relata:
Tendo começado com 17 emissoras [de rádio], estamos hoje irradiando
através de 250. Mantemos uma eficiente escola bíblica por correspondência,
com cêrca de 20.000 alunos ativos. Construímos uma sede para as atividades
do rádio, incluindo um estúdio, no qual serão gravados os nossos programas.
Organizámos um quarteto, que dará o seu tempo integral à Voz da Profecia e
“Fé para Hoje”. Incidentemente, o emprégo desta instrumentalidade durante
quase vinte anos deu-nos muitos milhares de amigos da Mensagem e agregou
à Igreja, segundo as estimativas, cêrca de 6.000 novos membros. Mas para que
o rádio continue sendo uma resposta ao desafio da explosão demográfica
brasileira e da urgência do tempo, cumpre-nos ampliar sempre a área coberta
pelos nossos programas.

Quando o ouvinte se interessa pela mensagem apresentada no rádio, não se considera
que ali está concluída a obra; é preciso ir mais além. O ouvinte precisa pedir um estudo bíblico,
no qual estará sistematizada as doutrinas e crenças bíblicas da IASD. Apenas após se concluir
todas as lições, que variam em tamanho e abordagens (SILVA, 2002), é que o interessado pode
pedir o batismo e, enfim, ser considerado um membro de tal denominação. Toda essa relação
mostra como 1) mesmo no rádio ainda se fazia forte o racionalismo do início do movimento,
proveniente de suas bases modernas; 2) o uso do rádio está intimamente ligado a mesma ideia
da distribuição de livros em revistas da denominação, como vistos desde o início do movimento:
se apregoa, através desses instrumentos, um processo educacional importante para a conversão
do indivíduo; 3) a conversão de novos crentes é, ao menos no Brasil, um dos principais
instrumentos identitários do movimento: o crescimento da igreja é o seu sucesso.
Começamos esta seção abordando como a relação entre a lógica do livro e da impressa
mudaram a percepção da sociedade, principalmente a partir da Reforma, transformando a
popularização do alfabeto como o principal articulador da modernidade. Contudo, não se
entende que haja um abandono da relação dos indivíduos com a oralidade, a qual continua a ser
vista nos púlpitos. Se assim aceitarmos, o rádio acaba por ser utilizado e, apesar de incluir mais
pessoas na comunicação, não modifica os fundamentos de se perceber a religião, mantendo na
literatura sua base epistemológica (ONG, 1998, CAMPOS, 2008; GOODY; 1988). O
adventismo se adentra ao uso do rádio, mas em associação forte com vertentes literárias, tal
como vistas nos estudos bíblicos enviados pela escola rádio-postal. É preciso pensar se essas
relações se mantem no uso de instrumentos massivos que tenham na imagem sua fundação, tal
como a televisão e a internet. Apenas assim conseguiremos entender a relação histórica do
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movimento adventista com esses instrumentos. Nos focaremos, na próxima seção, ao meio
televisivo para, depois, pensarmos essas mesmas questões aplicadas ao uso da internet.

4.1.3 O uso da televisão como narrado pela Revista Adventista
De igual modo como foi pioneira no rádio, a IASD também inovou no campo do
audiovisual, tendo colocado no ar, em 25 de Novembro de 1962, o primeiro programa
evangélico da televisão brasileira, o Fé Para Hoje. Exibido em cadeia nacional por 17 anos na
extinta Tupi, também foi transmitido pelas redes de televisão Bandeirantes, Record e Morada
do Sol, de Araraquara (FONSECA, 2003, p. 57). Depois disso, passou por uma reformulação e
durante outros 20 anos tem sido transmitido pela Novo Tempo (televisão oficial da instituição).
Assim, é possível argumentar que, após obterem sucesso com o modelo copiados dos
EUA quanto às transmissões radiofônicas, tendo um crescimento no número de batismos, se
optou pelo investimento em produção para a televisão. Essa relação pode ser vista mesmo antes
da criação desse programa televisivo, como narra uma pequena nota na Revista Adventista de
Fevereiro de 1959 (p. 40):
Acabo de ler em uma revista vinda dos Estados Unidos que durante a sessão
da Conferência Geral em Cleveland, 2.000.000 de lições, vindas em resposta
ao programa de televisão “Faith for Today”, foram corrigidas e devolvidas.
Meio milhão de pessoas escreveram ao acima mencionado programa, pedindo
direção adventista no estudo da Bíblia. 30.000 já completaram o curso e 2.000
já estão batizados. Este curso é sobre a lei e o sábado. Até quando esperaremos
para começar um programa de televisão aqui no Brasil? No meio de tantos
programas sem interesse e sem mensagem, o que não faria um bom e
organizado programa adventista? Não haverá um ou um punhado de homens
a quem Deus confiou dinheiro, que queira fornecer dinheiro para o início de
um programa televisionado? Pense, ore, decida e então, comunicando-se com
o nosso Departamento de Rádio, dê início a um programa televisionado
adventista, com a mensagem da salvação, apresentada com arte. Por que não?

Já na edição de Junho de 1959 (p. 40), lê-se que o programa nos EUA continua
“anunciado tôdas as semanas como sendo patrocinado pela Igreja Adventista, o programa de
televisão Fé para Hoje é um incansável pregador da última mensagem de advertência”. Se faz
interessante como o articulista da pequena nota qualifica o programa como uma “maravilha
evangelística da idade eletrônica que não se permite férias”, indicando aqui, mais do que nunca,
como a questão do alcance e da velocidade continuam importantes aspectos para a pregação.
Depois desse longo momento de apelos encontrados na revista para que os leitores se juntasse
para produzir um programa televisivo adventista, obtemos, em Junho de 1962 (p. 25), a primeira
menção de sua criação. Entretanto, não se conta como se deu a produção ou o financiamento,
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indicando apenas que ele já estava pronto e com data para sua estreia marcada para aquele
mesmo mês. A revista assim declara:
Foi-nos dado assistir a uma cópia, em filme, do 1º programa de televisão que
será lançado na cidade de São Paulo, em junho dêste ano. Foi excelente! O
nome do programa é “Fé para Hoje”, estando a cargo do pastor Alcides
Campolongo e sua espôsa Neide Campolongo, e cantores sob a supervisão do
pastor Flávio Araújo Garcia, maestro e professor do Instituto Adventista de
Ensino. Este primeiro programa (outros já estão sendo gravados em “videotape”) agradou muito e esperamos que por meio da TV milhares de almas
venham a Jesus, a exemplo do que está acontecendo com a “Voz da Profecia”.
Se a nossa experiência fôr a do programa “Fé para Hoje”, pioneiro nos EE.
UU., veremos maravilhas e milagres operando com a conversão de milhares.
Em São Paulo, “Fé para Hoje” será televisionado pela TV Tupi, Canal 4.
Oremos pelo êxito dêste programa, que deverá ser também televisionado logo
em seguida em outras cidades.

A relação do adventismo com a televisão foi parecida com o ocorrido com o rádio, vivese em tensão, pois se acredita que os usos desses instrumentos devem ser massificados, mas
não necessariamente se considera que os crentes se utilizem dos demais programas que tanto
rádio como televisão exibam. Como um dos agravantes para essa tensão com a televisão, em
detrimento ao rádio, temos a relação da religião protestante quanto ao corpo, cujo paradigmas
são balançados a partir das “mudanças decorrentes da influência do meio social,
particularmente da moderna tecnologia de comunicação que prioriza a exibição de imagens”
(RIVERA 2005b, p. 11). E, como veremos adiante, essa relação entre a imagem e o adventismo
acaba por ter várias facetas e tensões. Pode ser percebido na tabela 14 (abaixo), a abordagem
sobre a televisão, assim como o ocorrido com o rádio, não pode ser considerada secundária para
o periódico, afinal, ela aparece com frequência.
Tabela 14 - Quantificação da expressão “televisão” na Revista Adventista (1906-2010)
Termo
Televisão

1906 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000
0

0

0

0

6

117

354

403

476

333

244

O discurso sobre a televisão é frequente, mas a relação, não é sempre simples ou linear.
Muito pelo contrário, percebe-se uma constante tensão entre o aceite e o uso desse meio. De
maneira ainda mais enfática do que já se discutiu sobre o rádio, o adventismo acaba por aceitar
prontamente o uso televisivo como meio de divulgação, termos que aparece em disparada como
principal abordagem entre todas as citações (tabela 15). Também se vê nesse meio uma forma
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de avanço tecnológico, à semelhança do argumentado sobre o rádio, embora em menor grau.
Mas não deixa de ser gritante que ela também é vista, em todas as épocas, como um perigo à
vida cristã saudável, sendo acusada, ainda mais do que o rádio, de ser uma extensão do teatro e
considerada mundana (termos pejorativos na visão da denominação). Nesse sentido, a maior
preocupação está alocada no conteúdo que o crente pode ver na televisão, padrão semelhante
discutido para o rádio, mas que aparece de maneira mais frequente para esse meio.
Tabela 15 - Categorização da expressão “televisão” na Revista Adventista (1906-2010)
Categoria
1906 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 Total
Como
influência da
38
129 120 132
92
38
549
vida moderna 88
Como meio
17
59
79
107 103
50
415
evangelístico 89
Como extensão
do teatro e
2
31
87
76
81
35
21
333
coisas
90
mundanas
Como meio de
comunicação 91

1

11

30

61

70

63

29

265

Como
equipamento
(abordagem
neutra) 92

2

13

37

31

27

11

33

154

10

33

17

64

124

26

23

12

9

90

Rede de TV da
igreja 93
Como avanço
da tecnologia 94

88

1

7

12

A televisão é vista, dentro das citações desse grupo, como grande formadora de opinião. Essa relação é vista
tanto como positiva como negativamente. Esse grupo de citações está intimamente ligada ao contexto da perda de
tempo já mencionada anteriormente, sendo uma das razões frequentemente usadas para mostrar que devemos nos
abster, tanto quanto possível, dos meios comunicacionais.
89
Nesse grupo foram alocados tanto a televisão como meio de evangelização quanto relatórios e propagandas
pedindo financiamento ao meio televisivo.
90
Em sua maior parte, esse grupo de citações tem uma visão mais pessimista do uso da televisão, muito dos
conteúdos assistidos visavam a satisfação de “prazeres terrenos”, o que torna o uso desse instrumento um
empecilho para o crescimento da fé do cristão adventista. O foco aqui sempre está no conteúdo e não no meio.
91
Aqui temos citações da televisão como maneira mais abrangente, tal como a televisão como informativo (jornal
ou publicidade) entre outras relações mais neutras quanto ao uso da televisão, não sendo ligados diretamente ao
evangelismo, mas indicam sua presença na sociedade brasileira.
92
A televisão como equipamento físico, não necessariamente como principal argumento dentro da citação. Aqui
temos a televisão como um argumento apenas, algo como: “quando eu fui comprar uma TV, vi fulana”.
93
Referência a Novo Tempo ou a ADSAT.
94
Esse grupo mostra claramente a doutrina do destino manifesto aplicado à criação da televisão, nele se percebe
como a mão de Deus para se pregar a mensagem ao mundo. Aqui vemos citações que engrandecem o poder dessa
tecnologia e a usam para mostrar como nosso tempo é diferente de qualquer outro do passado.
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Dada essas delimitações, podemos investigar de maneira mais profunda os aspectos
envolvidos no uso da televisão pelo adventismo. Devido ao sucesso do programa de rádio, visto
principalmente pela quantidade de batismos obtidos pela denominação, a IASD inicia a
produção de materiais televisivos, enquanto continua sua atuação no rádio e também em
materiais impressos. Com idas e vindas, principalmente devido a questões financeiras, o
primeiro programa televisivo, Fé para Hoje, fica um longo tempo no ar, mudando-se de
emissoras várias vezes. Os pedidos de ajuda financeira para a produção desse programa foram
associados aos pedidos já costumeiros para o costeio dos programas de rádio. Dessa maneira
não se precisa de se criar uma nova argumentação ou estrutura para tal arrecadação.
O sucesso do programa é relatado em diversos momentos, sempre com a ênfase na
quantidade de estudos bíblicos enviados e de pessoas batizadas. Em 1956 surge nos EUA o
programa It´s Writing; o qual chega ao Brasil com o nome de Está Escrito em 3 de Novembro
1991 O primeiro programa veiculado no Brasil foi a palestra “Onde estavas tú?”, dirigida pelo
pastor George Vandeman. A transmissão do programa só foi possível graças ao apoio de um
grupo de empresários adventistas que ficaram impressionados com os resultados de conversões
e batismos alcançados nos EUA (FONSECA, 2003, p. 56).
Em entrevista intitulada “A igreja e os meios de comunicação”, publicada em Julho de
1977 (p. 6-8), a Revista Adventista conversa com o diretor-associado do departamento de
Comunicação da Associação Geral. Ali se discute os perigos dos meios de comunicação, chegase a considerações de que eles “têm sido bênção” principalmente “quando usadas pela igreja”.
Argumenta-se também na entrevista que os Estados Unidos naquela época seria o país no qual
a IASD mais investia em mídias de massa, principalmente por lá existir mais condições
financeiras, chegando-se a um total de “12 milhões de dólares” em 1977. E se coloca o
programa It is written (Está escrito) como o “programa de TV, na América, que” tem alcançado
“resultados compensadores”. Já para a pergunta sobre quem, em outros países que não os EUA,
conseguia alcançar os melhores resultados com os meios de comunicação, o entrevistado
responde que “se os batismos forem o critério para tal avaliação, diria que a Divisão
Interamericana está obtendo os melhores resultados com as comunicações de massa. No ano
passado essa divisão alcançou mais de 10 mil batismos como fruto de transmissões de rádio e
TV”. Dessa maneira, nessa entrevista é possível vislumbrar quase todos os mesmos padrões
mencionamos anteriormente para se justificar o uso do rádio.
Após a citação acima ao programa Está Escrito, o Brasil ainda teria que esperar 17 anos
para começar a transmitido esse programa. O que parecia não importar à administração
brasileira, dado ao sucesso do programa Fé para Hoje. Por outro lado, desde 1977, segundo a
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edição de Junho desse ano (p. 19), se considera o programa americano como modelo para as
produções locais. Isso é visto na decisão de uma das reuniões plenárias da IASD brasileira ao
se votar “que nossos evangelistas de rádio e TV se empenhem num plano de colheita, com base
em seminários bíblicos em locais apropriados e com público seleto, a exemplo de programação
iniciada pelo Pastor George Vanderman”, a qual unia o programa televisivo às caravanas
presenciais de evangelismo público (tabela 16).
Tabela 16 - Categorização de expressões referentes aos programas televisivos
Termo

Fé para hoje
Está escrito
George Vandeman
Mark Finley
Alejandro Bullón
ADSAT
Novo Tempo

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 TOTAL

-

-

-

-

-

2
-

186 161 45 47 14
- 111 14
1
6
1
33
7
33 106
3 101 142 46
47 125
29 254

456
125
41
146
292
172
283

Após um ano da estreia do programa Está Escrito no Brasil, a associação geral decide
mudar o orador do programa. Buscava-se dar maior ênfase no evangelismo público, o que não
era exatamente o foco de Vandeman. Neste momento o pastor evangelista Mark Finley é
convidado para ser o orador mundial do Está Escrito. Ele começa a gravar os programas a partir
de 1992, parando apenas após a sua aposentadoria em 2009. Se faz interessante notar, na tabela
acima, que tanto Finley quanto Vanderman, mesmo não sendo brasileiros, eram conhecidos
pelos leitores da Revista Adventista mesmo antes do lançamento de seus programas televisivos
no país, mostrando o quanto o periódico brasileiro estava antenado nos acontecimentos e
produções ocorridas nos Estados Unidos, trazendo essas informações como possíveis padrões
a serem adotados no Brasil.
O primeiro programa exibido com o Pr. Mark Finley no Brasil data-se de 9 de Julho de
1994, intitulado “Facada Covarde”. Mas antes disso já é possível ler, na edição de Novembro
de 1992 (p. 34), comentários sobre a aposentadoria do pastor Vanderman, e que, “desde o dia
27 de Setembro” o programa seria apresentado pelo “Pastor Mark Finley, novo orador”. Essa
demora se deve, além de questões técnicas, a já se cogitar um orador local na apresentação do
programa Está Escrito para os territórios da Divisão Sul-Americana.
Isso se concretizou com a exibição do primeiro programa com o pastor peruano
Alejandro Bullón, em 22 de maio de 1994, recebendo críticas positivas. Igualmente com os
demais nomes, é importante notar que esse pastor já era bem conhecido do público da revista
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ao ser escolhido para tal função (tabela 16). Em alguns meses após a primeira exibição do
programa comandado por Alejandro Bullon já se contabilizam 65 emissoras transmitindo em
todo o Brasil. Calculando isso em porcentagem, pode se considerar uma abrangência de 96%
do território nacional, segundo a edição de Janeiro de 1994 (p. 23). Vale constar que os
programas com Mark Finley ainda eram produzidos para o restante do mundo, e muitos deles
foram dublados e transmitidos no Brasil, mesmo com a produção local. O lançamento do
programa da divisão foi noticiado na edição de Junho de 1994 (p. 22) nas seguintes palavras:
Desde o dia 22 de maio o Pastor Alejandro Bullón já pode ser visto no
programa Está Escrito. Ele substituiu gradualmente o Pastor George
Vandeman, 78 anos, jubilado desde o ano de 1992. Nos Estados Unidos o
Pastor Vandeman já foi substituído pelo Pastor Mark Finley. Conhecido do
público adventista brasileiro e de outros países, pregador de sucesso, o Pastor
Alejandro Bullón é o criador dos grandes projetos evangelísticos SOL e
REVIVE. Uma das razões da sua nomeação como orador do Está Escrito foi
justamente a idéia de unir o programa àqueles projetos, tendo em vista um
gigantesco trabalho de colheita. A estratégia elaborada é a seguinte: durante
um ano, pastores e membros preparam o terreno, através do programa Está
Escrito. Na época da realização de um dos eventos (SOL ou REVIVE), o
convite será feito pela TV, e através das igrejas envolvidas, que encaminharão
seus interessados ao local da programação. É só trabalhar e esperar para ver
os resultados. É impossível deixar de reconhecer o valor do trabalho
executado pelo Pastor Vandeman. Ele contribuiu decisivamente para a
abertura de uma nova página da história evangelística adventista no Brasil.
Pela primeira vez, um programa religioso cobriu 96% dos municípios
brasileiros. Os resultados positivos são palpáveis.

No mesmo sentido, a edição de Maio de 1993 (p. 14) relata-se a grande influência que
vem ocorrendo devido ao programa Está Escrito. Assim como ocorreu no uso do rádio, a igreja
precisa fazer constantes apelos por recursos financeiros. A notícia diz que está claro que “a
continuidade do programa está na dependência do envolvimento e participação de todos os
segmentos da Igreja no Brasil”. Como uma das maneiras de enfatizar essas questões, dados são
apresentados, tal como ocorria com o rádio, para indicar que se obtém sucesso em tais
investimentos. Mas também se mostra um lado mais pessoal de tais investimento, no caso dessa
reportagem, narrando-se como foi o primeiro encontro entre pessoas que se batizaram devido
ao programa de televisão e o Pastor Vanderman.
De tudo o que foi mostrado, não há dúvida de que o Está Escrito está
cumprindo sua missão de alcançar pessoas sedentas de salvação,
especialmente em classes sociais não atingidas pelos métodos evangelísticos
tradicionais. Segundo relatório apresentado, já foram recebidas 17.697 cartas
e atendidas 1.226 ligações telefônicas. Os batismos estão acontecendo,
embora seja impossível apresentar números exatos, por falta de informação.
[...] No final da tarde de sábado, mais um momento de emoção: o encontro do
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primeiro casal batizado [no Brasil] como fruto do Está Escrito - Odair e Elza
de Paiva, de São José do Rio Preto, SP -, com o Pastor George Vandeman.

Dessa forma, tanto o uso de materiais impressos, como no rádio e na televisão, vemos
um mesmo processo de continuação da memória: sempre o objetivo maior é a pregação e
propagação da mensagem do movimento, mesmo que ela tenha mudado de ênfase, como
indicamos no capítulo três, o proselitismo não perdeu sua força motriz. Ele apenas se adapta
aos novos meios comunicacionais.
Devido ao sucesso dos programas de televisão, a sede adventista para a América do Sul
se decide pela construção de um canal de televisão próprio do movimento. E uma das maneiras
de se fazer isso é através de satélites secundários, já que os primários seriam muito caros e
seriam de difícil acesso político para se obter licenças. Assim, se inicia uma distribuição de
conteúdo via satélite, tendo várias congregações recebendo incentivos financeiros para
adquirirem antenas a fim de acompanharem treinamentos, capacitações e programas na
iniciante televisão adventista. Esse projeto foi chamado de ADSAT, uma junção das palavras
Adventista e Satélite. Na edição de Setembro de 1998 (p. 16), vemos uma pequena nota com o
título “Igreja Adventista tem televisão 24h por dia”. Ali narra-se que
desde fevereiro deste ano, o Pastor Jonas Pinho de Souza, por voto da
Associação Geral, é o diretor do projeto de comunicação intitulado WHAST
(Televisão via Satélite para o Hemisfério Ocidental), que direciona sua
programação para as três américas. Na Divisão Sul-Americana, integra a TV
Adsat (ou TV Adventista), cujo equipamento fica em Nova Friburgo, RJ. [...]
A Divisão Sul-Americana doou 200 kits com antena parabólica e receptor para
as principais instituições e igrejas. Nos lares, a programação pode ser captada
também via TV a cabo. A TECSAT, empresa que entrou há alguns meses no
mercado de transmissão via satélite, propôs parceria com a Divisão
Interamericana. [...] A TV Adsat transmite em três línguas: português, inglês
e espanhol. Há uma grade de programação, da qual constam programas
musicais, para criança, palestras, aulas, produções do Está Escrito, e muitos
outros. [...] “Atualmente temos cerca de 500 antenas captando a TV
Adventista, na América do Sul. Milhares vêem as programações nas igrejas.
Mas agora, com a TECSAT, estamos investindo nos lares”, diz Pinho.

Na edição de Janeiro de 1999 (p. 14-15) a revista faz um balanço sobre os programas e
investimentos realizados nas diversas frentes comunicacionais. Um dos principais
acontecimentos naquele momento era a consolidação das semanas especiais via satélite. Nesses
casos, um pregador é escolhido pela igreja e uma semana especial é realizada com ele,
transmitida ao vivo de uma igreja para todo o Brasil. O próprio nome da notícia já deixa claro
a importância desse evento: “Mensagem no ar: pregação via satélite ultrapassa fronteiras e
converte pessoas no Brasil e no mundo”. No decorrer do texto, fica mais claro uma crítica que
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surge com mais força nos últimos anos quanto ao uso dos meios comunicacionais, não se
apregoa mais que eles seriam manipuladores e influenciadores determinantes para as
conversões. Ainda se acredita no uso de tais instrumentos, principalmente devido a sua
massificação extraordinária e não tanto a um poder mágico que eles teriam como pregadores
unanimes. A revista coloca que o
rádio e a TV não são instrumentos de conversão. Esse é o papel do Espírito
Santo por meio dos membros da igreja. Os meios de comunicação estão aí
para despertar interesse e criar possibilidades. Cabe à igreja a colheita. Sem o
envolvimento dos membros, todo o trabalho é perdido. Fica no ar. Outros
colhem.

Nas mesmas páginas, um pequeno box discute criticamente as notícias que ali se
colocam. Nos chamam a atenção a leitura mais madura dos meios comunicacionais dentro de
suas potencialidades. Sua nota se intitula “Muitos meios, um fim", e argumenta que o
surgimento de novas formas comunicacionais não determina o fim das antigas. O rádio não foi
a morte do jornal impresso, a televisão não tomou o lugar em definitivo do rádio e a internet,
que naquele momento apenas iniciava, não seria a responsável pelo fim dos demais meios
comunicacionais. A se pensar que essa leitura fora feita em 1999, é interessante notar que muito
do que ali foi analisado realmente se concretizou, não existindo o fim de nenhum desses meios
na atualidade, mas, de certa forma, todos eles sofreram mudanças estruturais e paradigmáticas
profundas, mudando sua própria lógica e funcionamento. Por fim, o autor conclui seu
argumento dizendo que “na convivência pacífica entre os diferentes meios, o fim último - salvar
- é potencialmente favorecido”. Apesar das importantes ressalvas levantadas, aqui também se
caminha na direção do padrão encontrado durante todos os períodos da Revista Adventista: não
importam os meios, pois a memória fundante de evangelização acaba por ser mais importante
do que eles. Assim, cabe argumentarmos que, para o adventismo, o destino manifesto de sua
pregação continua vivo e acaba por ser o principal articulador de sua memória, não importando
a época ou o meio técnico utilizado.
É importante notar que o cinema, diferente da televisão, continuou a ser visto como algo
a ser evitado pelos adventistas. Em uma reportagem em Janeiro de 1945 (p. 5-6), acusa-se esse
meio comunicacional de ser “o maior inimigo da civilização, pior do que o comércio de licores”.
E que a “única regra segura para o cristão é buscar recreação que o seja [boa] - beneficie a saúde
física, e fortaleça a sua espiritualidade”. O que torna essa crítica mais interessante é que na
mesma página se felicita o rádio, o qual teve em seu começo, o mesmo tratamento que vemos
destinado ao cinema. Nas palavras da revista:
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Entre os muitos inventos desta geração, está o rádio, o inigualável meio de
atingir multidões na proclamação da tríplice mensagem, e Deus despertou aos
que digerem a obra, que êste meio não poderia ser pôsto à margem. Como
com quase tôdas as invenções dêste século Satanaz procura tirar proveito para
seus intentos, o rádio tornou-se para êle o canal para despejar nos ouvidos dos
homens quantidade enorme de irradiações nocivas. Graças a Deus, porém, que
no meio dessa obra de perdição, coube à obra de salvar e elevar a humanidade
um caminho que deve ser defendido a todo o curso e ampliado o mais possível.
O que “A Voz da Profecia” tem realizado, dizem-no bem alto as muitas cartas
que são enviadas de tôdas as partes do Brasil à direção dêsse trabalho
evangélico. [...] Esta obra é divina e nada poderá detê-la. O inimigo das almas
tem tentado por tôdas as maneiras afastar a influência benéfica das irradiações
adventistas, mas ainda que algumas portas se fecharam muitas se abriram para
alargar a pregação da verdade. [...]. Nada, porém, poderá impedir que o mundo
seja advertido da breve volta do Salvador amado e almas sinceras abandonem
êste mundo de perversidade e sigam a fé de Jesus e Seus mandamentos.

Ao se perceber o rádio como algo a ser celebrado, como o cumprimento de Daniel 12:4,
no mesmo contexto em que se acusa o cinema, algumas questões podem ser discutidas: a
princípio poderíamos pensar que a questão está na disposta entre “a imagem e a literalidade”.
Em outras palavras, se recusaria o cinema devido ao uso de imagens, em detrimento ao texto.
Pelo adventismo ser um movimento livrocentrico, essa argumentação faz sentido. Por outro
lado, não cremos ser possível atribuir apenas a ela a causa da recusa de um meio em detrimento
ao outro. Pouco tempo depois a própria televisão, imagética, passa a ser utilizada por programas
do movimento. O que não ocorre com o cinema, existindo críticas a ele mesmo em edições
recentes, tais como em Dezembro de 1998 (p. 37), Janeiro de 1999 (p. 36), Janeiro de 2004 (p.
18-19), Maio de 2004 (p. 18) etc.
É possível afirmar que a identidade escatológica adventista acaba por legitimar, no
sentido weberiano, os meios comunicacionais, principalmente devido à necessidade de se
pregar ao mundo todo de maneira rápida, o que esses meios permitem. Ao mesmo tempo
também vemos uma condenação a esses instrumentos, principalmente quando se percebe que
eles possam tirar o foco da mensagem adventista e de sua pregação. E como isso seria possível?
No histórico encontrado na Revista Adventista, isso ocorreria principalmente através da recusa
de programas que não tenham um viés pedagógico, o que não implica apenas que o crente
deveria ver apenas programas cristãos, mas com certeza esses seriam a melhor opção. Como o
cinema demorou para ser usado por grupos evangélicos como pregação da mensagem, ele
demora a ser legalizado pelo movimento como um meio válido (o que ainda não foi feito,
embora se perceba um caminho para isso, como mostramos no capítulo três). O adventismo
justifica sua tensão entre recusa e uso dos meios comunicacionais através de sua memória
fundante, quanto a importância de sua pregação ser ouvida por todo o mundo.
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Não cremos que a razão de se condenar o cinema esteja na noção de que a imagem
substituiria o texto, embora entendemos que essa crítica tenha sua relevância, principalmente
devido à importância como os grupos protestantes lidavam com a idolatria que poderia ser vista
no uso imagético do corpo (RIVERA, 2005a). Entretanto, como a televisão recebeu
investimentos rápidos e vista como evangelizadora, cremos que essa questão, mesmo existente,
não foi determinante para se decidir pelo uso ou não de um meio de comunicação imagético.
Como lembra Morgan (1999, p. 134) muitos grupos protestantes relacionavam o uso de
imagem e ilustrações à praticas idolatras. Não sendo difícil ligar essa questão à própria recusa
de muitos desses grupos ao uso da televisão e do cinema, imagéticos por natureza. Mas, o uso
de litogravuras, gráficos, diagramas ilustrados e outros recursos visuais para se ensinar
doutrinas bíblicas sempre foi frequente para mileritas e adventistas. O autor chega a afirmar
que, na realidade, não apenas se usava imagens, mas elas eram a razão primeira da existência
desses grupos, que viam as profecias como possíveis de entendimento apenas devido a
concepção imagética. Para esse autor, a imagem não era vista apenas como pedagógica, mas
como parte de um conceito intrínseco à epistemologia dessas religiões.
Vimos algo parecido no capítulo dois, quando abordamos a aceitação de Ellen G. White
através de noções emocionais-imagéticas, tais como ela não respirar por longas horas enquanto
tinha visão, assim como por ela segurar uma pesada Bíblia mesmo tendo um estado de saúde
debilitado. Essas demonstrações que consideramos emocionais ajudam na aceitação pública do
dom profético de Ellen G. White, mas o que se produz a partir dessa legitimação são textos
escritos. Relação que mostra a tensão entre a emoção e o racionalismo no adventismo.
Outro exemplo são as profecias de Daniel e Apocalipse, que tem um conceito
racionalista por natureza devido aos diversos números e cálculos, mas também seria preciso
para as compreender, entender as figuras, bestas e imagens ali apresentadas. Dessa maneira
vemos o porquê dos diagramas e gráficos ilustrados serem mais do que um recurso didático
utilizados pelo movimento, eles são um pressuposto para se entender textos e ensinos bíblicos 95.
Filmes entrariam nessa discussão? Sim! O editorial da revista de Março de 1957 (p. 23) se intitulava “O Adventista e o cinema”. Nele vemos uma defesa veemente da não frequência
a esses locais devido, principalmente, a “falta de compostura de muitos dos frequentadores de
cinemas”, o que impede um cristão de estar ali sem ser taxado de “mundano”. Aqui temos a
tensão entre a aceitação da imagem e a recusa da perda da lógica escrita. Se por um lado o local
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Unraveling Adventist Prophecy: the history and meaning of the Millerite Charts por Susan L. Palmer. Disponível
em: <http://bit.ly/1OzM6h1>.
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é condenável devido a própria noção de que mostramos a “Quem” adoramos pelo local
frequentado. O mesmo editorial afirma que
existem películas boas, não há dúvida. A uma assistimos, da vida de Florence
Nightinhale, num grande sanatório adventista. Outra vimos numa biblioteca,
promovida por uma Sociedade de M. V. Em uma grande igreja nossa
assistimos a um em que o próprio pastor Richards era o personagem principal.
Em nossas igrejas ou salões sociais, em estabelecimentos de ensino ou
industriais, poderemos exibir a filmes escolhidos. Mas nunca jamais no
cinema! É um lugar que, atrás de lindas fachadas iluminadas, oculta ambiente
mais sujo que um estábulo, e repugnante como uma pocilga.

Assim, existe uma aceitação à filmes, mostrando que alguns deveriam ser assistidos.
Entretanto, diferente do ocorrido no rádio e na televisão, a distribuição de filmes para o cinema
nunca foi fácil de ser negociada, deixando de fora, por muito tempo, grupos religiosos que
pudesses ter interesse de ali divulgar suas produções. Sendo assim, não existiriam razões para
se aceitar o cinema como local próprio para o cristão adventista frequentar. Como ele não pode
ser visto como fonte proselitista, acabou não sendo usado de maneira veemente para a
constituição da memória identitária do movimento brasileiro. A tensão aqui é resolvida de
maneira pragmática, legitimando os instrumentos a partir de uma visão manifesta da sociedade.
Podemos acusar ter aqui um espírito de uma época, o qual o adventismo em alguns
momentos perpetua. Entre 1930 e 1960 era muito comum a crítica dos instrumentos
comunicacionais (principalmente os massivos, como o cinema, o rádio e a televisão). Tendo na
teoria crítica sua mais notável escola de pensamento. Adorno e Horkheimer acreditavam que a
indústria cultural, através dos meios comunicacionais, satisfazia o prazer das massas,
explorando-as. Rádio, cinema e televisão nada mais eram que instrumentos utilizados para,
através da idiotização das massas, vender bens de consumo produzidos pela sociedade industrial
(HAGEMEYER, 2012). É claro que as motivações religiosas eram, em muito, diferente das
apontadas pela teoria crítica, mas ambas se ligavam em um ponto em comum: o medo da perda
da racionalização a partir da introdução dos meios comunicacionais eletrônicos.
A condenação quanto aos perigos dos conteúdos encontrados nos meios
comunicacionais é vista dentro dos diversos grupos religiosos. Nas palavras de Cunha (2007,
p. 147), “música popular, televisão, cinema e teatro passam a ser lentamente assimilados como
opção de lazer, já que foram, inicialmente, fortemente combatidos e escapam do critério ‘dentro
do espaço religioso’”. Como pudemos ver na figura 12 (abaixo), há no adventismo uma tensão
ao se condenar os conteúdos dos meios ao mesmo tempo em que se aceita seu uso. E essa tensão
é revelada no editorial mencionado acima, quando se condena o cinema como local, mas celebra
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alguns filmes assistidos em outros locais. Segundo Cunha (2007), essa tensão é fruto, em grande
medida, da “ideologia do destino manifesto, da superioridade cultural que negava as formas
culturais autóctones”.
Dado esse histórico, nem sempre foi amigável a aceitação da televisão como meio
comunicacional, ocorrendo a mesma tensão vista com o rádio. O que não impediu a IASD de
ser a primeira igreja evangélica a ter um programa em rede nacional de televisão no Brasil, em
25 de Novembro de 1962, na TV Tupi (FONSECA, 2003, p. 57). Não muito tempo anterior ao
nascimento do Fé Para Hoje, percebe-se uma polarização no discurso adventista acerca do
fazer televisivo, assim como visto no rádio. Uma amostra se encontra na Revista Adventista de
Agosto de 1947 (p. 9), na qual se aborda os perigos tanto do rádio como da TV (grifo nosso):
As bênções do culto familiar, a segurança da proteção dos anjos, a oração, o
beijo de despedida ao deitar, tudo será neutralizado ou anulado se programas
radiofónicos sensacionais são ouvidos em nossos lares. Mas o receptor de
rádio veio para ficar. E ainda mais, o rádio é apenas o precursor da televisão,
quando toda a vã aparência do teatro será trazida para nossos lares.

Ao mesmo tempo que se percebe um apego ainda à uma crítica ao meio rádio, o autor
acaba por admitir que não existe escapatória para tal uso. Entretanto, é preciso se armar contra
a revolução que ainda chegará: a TV. O que se torna ainda mais interessante é o fato de que
pouco tempo depois a IASD ter começado a se utilizar de programas televisivos para divulgar
suas mensagens. As críticas são tensionadas, entre usar os meios como instrumentos
evangelizadores e se recusar seus programas. Relação constante em todas as épocas, ficando
mais fraco apenas a partir de 1990, mas ainda existindo reminiscências desse discurso.
Figura 12 - Propaganda na Revista Adventista sobre os malefícios da TV (1975)
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Na edição de Abril de 1975 (p. 31) é possível ver uma publicidade de página inteira
(figura 12) na qual se percebe, de maneira clara, a tensão entre a literalidade e a recusa de
qualquer entretenimento como fonte válida para o cristão adventista. A chamada da
propaganda, “muito adventista por aí não sabe como substituir a TV”, em um primeiro
momento, remente a questão literária defendida pelo movimento, principalmente em se
considerar o texto escrito como principal fonte de conhecimento. Mas, não seria justo pegar
essa publicidade sem considerar todo o contexto editorial aqui discutido. Não negamos que o
adventismo tenha influência da recusa protestante pela imagem, mas não a consideramos a
principal explicação para seu comportamento quanto ao uso (ou não) dos instrumentos
comunicacionais. A questão que mais aparece no discurso da Revista Adventista está ligada à
divisão entre sacro e profano, o tempo investido para Deus em separação àquele utilizamos com
nossos próprios interesses; do que propriamente a discussão das imagens versus a literalidade.
Além disso, como vimos, mesmo com a utilização de instrumentos midiáticos, a IASD
dá continuidade à sua distribuição de literaturas e estudos com um víeis racionalista, o qual
mantem a tradição de que, para alguém se tornar adventista, seria preciso primeiramente estudar
toda uma série de estudos para, apenas depois, pedir o batismo. Na figura 13 temos uma cena
do atual programa Está Escrito, que passa na grade da TV Novo Tempo e posteriormente é
disponibilizado no YouTube. Em todo o programa se oferece um curso bíblico grátis, o qual é
enviado para a casa do interessado. Assim, a escola rádio-postal continua na ativa, agora com
outro nome, distribuindo esses materiais tal como vimos ser feito no passado no uso do rádio.
Figura 13 - Print do programa Está Escrito Adoração (2012) da TV Novo Tempo
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Essa relação sempre tensionada entre a emoção e a razão, entre a imagem e literatura,
entre o livro e a oralidade, é fruto da identidade do movimento. A memória fundamente permite,
no conceito de “verdade presente” se perceber como evoluindo e se modificando a depender do
contexto social vigente, mas sempre a partir de sua estrutura formativa básica.
Após iniciar seus investimentos em transmissão via satélite, tendo como principal aposta
a empresa TECSAT, a IASD acaba por ter que reestruturar seu planejamento. A TECSAT pede
falência com pouco tempo de mercado (dura de 1998 até 2006). Devido a isso, inicia-se uma
busca para se arrendar um canal educativo e, em 19 de maio de 2006, entra no ar o sinal do TV
Novo Tempo em canal aberto. Com sede em Jacareí, SP, ela começa atingindo as cidades de
Pindamonhangaba, Taubaté, São José dos Campos, Guaratinguetá, Aparecida, Lorena e a
própria Jacareí. Foi depois de maio de 2008 que, com investimento por parte da divisão sulamericana, que se entra no pacote básico da SKY, depois na Claro, NET e Oi TV.
Devido a construção do complexo comunicacional Novo Tempo, em Jacareí, se começa
um forte investimento em novas produções, as quais muitas são transformadas para DVD ou
disponibilizadas no YouTube (figura 13). Também se oficializa a gravadora Novo Tempo, que
antes era restrita apenas às produções do quarteto Arautos do Rei e agora passa a competir por
um filão dentro do mercado da música gospel. Não demorou muito para a IASD também
começar a pensar na expansão do sinal da TV Novo Tempo em canal aberto para outras cidades,
chegando hoje a mais de 100 cidades e capitais de todo o Brasil.
Na edição de Junho de 2006 (p. 22) uma notícia de duas páginas, intitulada “Pregação
turbinada: presidente da AG participa de inauguração do Sistema Novo Tempo e anuncia: igreja
brasileira agora tem canal aberto de TV”, chama atenção para o desenvolvimento de todo o
processo comunicacional adventista. A matéria começa da seguinte forma:
Quando a Bíblia diz que devemos anunciar por sobre os telhados (Mt. 10:27)
a mensagem dos três anjos que voam pelo meio do céu (Ap. 14:6-9), parece
estar indicando a velocidade e abrangência com que a mensagem de salvação
e da segunda vinda de Cristo deve ser dada ao mundo.

Após essa introdução, que remonta à memória fundante do movimento, citando
textualmente um dos textos bíblicos mais importantes, o articulista se preocupa em mostrar
como todos os investimentos realizados foram conduzidos, indicando que o valor foi alto, mas
que se espera conseguir muitos frutos com ele (i.e. batismos). Aqui temos, através de Mateus
10 e Apocalipse 14 uma maneira de legitimar o novo, no caso o uso dos instrumentos
comunicacionais, como se fosse parte indissociável dos antigos marcos da memória adventista.
É o jogo da memória em ação. Após explicar, rapidamente, como funciona a legislação para
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concessões comunicacionais no país, e quais são os próximos passos para a expansão do sistema
de televisão, a reportagem cita alguns participantes que estavam presentes no evento de
lançamento. Um trecho salta aos olhos:
Também presente à solenidade, o Pastor Brad Thorp, diretor da TV Hope
Channel, disse que “o Brasil está liderando e inspirando o mundo no que diz
respeito ao ministério televisivo.” Para ele, é muito importante haver
integração entre todos os departamentos e entidades de comunicação. Ele
chama atenção para o fato de a Escola Bíblica (que envia mais de mil cartas e
e-mail por dia), a Voz da Profecia, a Rádio Novo Tempo e o Está Escrito
estarem todos num único lugar, no sistema Novo Tempo, o que otimiza os
recursos e os resultados. O Pastor Ray Dabrowski, diretor de Comunicação da
AG, analisa: “Este evento me mostra que a Igreja continua interessada em
utilizar novas formas de comunicar o evangelho, assim como Ellen White viu
que seria há mais de um século”.

No texto acima, percebemos algumas coisas interessantes que temos visto durante todo
o desenvolvimento do uso da mídia pela IASD: 1) a ênfase racionalista se faz presente,
principalmente quando se mostra a importância de se pensar o canal televisivo e as estações de
rádios como aliados da escola bíblica, novo nome da antiga escola rádio-postal; 2) volta-se,
mesmo sem citar textualmente, ao conceito apregoado por Ellen G. White, o qual é usado para
indicar que o movimento está no caminho certo; 3) os resultados são importantes e mencionados
claramente no texto, eles precisam ser otimizados, e parece ser isso que já ocorre, o que vemos
com a evidência citada da IASD receber certa de “mil cartas e e-mail por dia”, o que
logicamente se converterá em estudos bíblicos enviados. Entretanto, temos algo de diferente no
relato acima, não visto até esse momento, o Brasil é percebido como liderando e inspirando. E
quem diz isso é o diretor da TV Hope Channel, que tem sua sede nos EUA. Isso foi possível
ocorrer após o movimento brasileiro produzir, a partir das séries com o pastor Bullón, sua
própria comunicação, contextualizada aos costumes e temas da região.
Outra demonstração da forte ênfase proselitista encontrada nos meios de comunicação
pode ser vista em Agosto de 2008 (p. 25), junto com uma reportagem intitulada “TV em
expansão: mudanças estratégicas e inclusão no pacote da SKY aumentam potencial
evangelístico da TV Novo Tempo”, na qual se analisa o desenvolvimento e os desafios da
televisão em canal aberto mantido pela IASD no Brasil, vemos um pequeno box ilustrativo
intitulado “Conversão pela SKY”, nele temos as seguintes palavras:
No dia 4 de Julho, 34 dias depois de a TV Novo Tempo chegar à SKY, Luiz
Gustavo Altissímo, 23 anos, foi batizado na Igreja Adventista do Sétimo Dia.
Morador da cidade de Cruz Alta, RS, esse jovem foi aposentado por invalidez
após ter as duas pernas decepadas por um trem. Algum tempo depois, ele
assinou a SKY e, assim que encontrou a NT, não parou de assistir à emissora.
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[...]. Com a fé estabelecida no coração, o jovem não teve dúvida: quis se tornar
adventista.

Depois de traçarmos o histórico e a discursividade do uso do rádio e da televisão, nossa
atenção deve se focar no uso da internet pelo adventismo brasileiro, será que as tendências
vistas até agora podem ser encontradas também nesse meio comunicacional?

4.1.4 O uso da internet como narrado pela Revista Adventista
Como era de se esperar, a Revista Adventista dá tanta ênfase para a internet como o fez
para os demais meios comunicacionais, não sendo estranho encontrar sua discussão nas páginas
da revista durante as três últimas décadas. Como o uso e a difusão desse meio comunicacional
ainda é recente, incluímos em nossa pesquisa todas as citações até 2015, para termos um
vislumbre sobre sua abordagem (tabela 17). Nisso já percebemos que nesses últimos cinco anos
já tivemos mais citações do que toda a década passada (2000 – 2010), o que mostra que os
esforços da IASD estão fortes na inclusão da denominação dentro desse novo meio. Entretanto,
como tudo é muito novo, um trabalho futuro, que olhe para trás e descortine o que tem ocorrido
nesse exato momento, trará mais detalhes e descobertas do que as que aqui elencamos: que se
foca em tendências. Para nossa metodologia escolhemos pensar se as mesmas relações
encontradas para o rádio e a televisão podem ser vislumbradas na internet e essa resposta nos
basta para o presente momento.
Tabela 17 - Quantificação da expressão “internet” na Revista Adventista (1906-2015)
Termo
Internet

1906 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
0

0

0

0

0

0

0

0

0

144

432

470

A primeira citação da internet pela revista é em Setembro de 1995 (p. 7) e resume uma
reportagem da revista Globo Ciência de Julho daquele ano. Nela diz que a biblioteca do
congresso americano trabalha para digitalizar 5 milhões de livros e outros itens. E que “o
objetivo é permitir que as pessoas usem a biblioteca de suas casas, por meio de um PC e, no
futuro, de uma TV de alta definição. Mas nada se menciona quanto a aplicação desse
instrumento na evangelização, a nota acaba sendo apenas de conhecimento geral, informando
sobre o que ocorre no mundo.
Em Janeiro de 1996 (p. 13), uma notícia sobre um encontro de empresários adventista
mostra como o grupo está disposto a investir em diversos meios de comunicação para a
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pregação do evangelho. Se discute sobre a “implementação de uma emissora de televisão
adventista para todo o Brasil” e também se aborda a nascente internet. Para esse segundo
aspecto, a revista assim descreve:
Uma das novidades do encontro foi a exposição sobre a Internet, feita pelo
Pastor Erlo Braun, diretor do Está Escrito, e as possibilidades de
evangelização que ela oferece. Ele explicou que a Internet é a segunda maior
rede de comunicação do mundo, aglomerando hoje mais de 40 milhões de
usuários ao redor do planeta. Segundo as expectativas, nos próximos cinco
anos, mais de 400 milhões de pessoas estarão conectadas a essa rede. Isso,
obviamente, abre oportunidade de evangelismo a longa distância, algo não
imaginado antes. Como exemplo, o Pastor Braun citou o caso de um
adventista, nos Estados Unidos, que está dando estudos bíblicos através da
internet, a uma pessoa na Grécia. Outra menção feita pelo diretor do Está
Escrito, foi à “Igreja on line”, um projeto que reúne todas comunicação
existentes no mundo hoje, como o satélite, a televisão, a Internet e outras
redes. Em poucas palavras, o usuário, de sua casa, pode entrar em contrato
com a Casa Publicadora Brasileira, a DSA e outras instituições, por exemplo,
utilizando essa interligação de rede da “Igreja on line”. A novidade abre
também a possibilidade de ensino à distância, como fazer o mestrado na
Universidade Andrews sem sair de casa.

Também em 1996, em Agosto (p. 17), uma pequena propaganda no final da página
anuncia “Cristo está voltando! Confira na internet: http://unisite.com/advir/index.html”. Assim,
temos já nesse período uma demonstração do uso da internet como ferramenta de pregação por
parte do adventismo, antes mesmo da própria revista entender bem o que seria esse novo meio
comunicacional. Dentro do que vemos na tabela 18 (abaixo), é possível perceber no discurso
sobre a internet a mesma ênfase encontrada nos demais meios. A grande diferença está na pouca
preocupação que a revista traz quanto aos perigos desse meio comunicacional, o que acaba
difuso nas críticas à própria sociedade e a produção que ela tem contrária ao que a IASD
considera como o melhor conteúdo para um cristão acessar. A partir de décadas mais recentes,
não se discute contra os meios de comunicação tanto como vimos na introdução do rádio e,
principalmente, da televisão. Se aceita mais o meio e se fala pouco sobre o conteúdo em si.
Embora, quando se fala, o conteúdo sempre acaba por ser eleito como o principal aspecto
negativo, devendo o cristão tomar muito cuidado com o que coloca diante de seus olhos.
Tabela 18 - Categorização da expressão “internet” na Revista Adventista (1906-2010)
Categoria

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 Total

Meio evangelístico 96

96

Nesse grupo foram alocados a internet como meio de evangelização.

51

147

156

354

204

Influência da vida
moderna 97

30

90

86

206

Rede internacional
de computadores 98

31

66

103

200

14

78

91

183

18

51

34

103

Meio de divulgar
conhecimento 99
Avanço da
tecnologia 100

O que mais percebemos são citações que indicam que a internet é, de maneira
semelhante à TV e a internet, um instrumento dado por Deus para ajudar no avanço de sua obra.
Se na citação acima de Agosto de 1996 vemos os primeiros planos para o uso da rede mundial
de computadores como parte da escola bíblica, em Maio de 2013 (p. 27) temos uma matéria
com o título “Lançar e puxar a rede: Novo Tempo recruta 400 instrutores bíblicos online”, o
que indica que aqueles planos prosperaram. E a matéria assim narra:
No dia 14 de Abril, a Igreja Adventista deu mais um passo importante para
conectar o trabalho evangelístico da Rede Novo Tempo de Comunicação (NT)
com as igrejas locais. A emissora tem sido estratégica no avanço do
adventismo no Brasil. Reunidos no auditório da TV Novo Tempo, em Jacareí,
SP, 400 voluntários de todas as regiões administrativas do Estado de São
Paulo receberam orientação sobre como utilizar a internet para a
evangelização. O objetivo foi recrutar esses membros como instrutores
bíblicos virtuais para o site www.biblia.com.br. A iniciativa do pastor Arilton
Oliveira, gerente da Escola Bíblica da NT, tem o objetivo de diminuir o déficit
de voluntários necessários para atender a demanda de mais de 37 mil alunos
dos cursos bíblicos online oferecidos pela Rede.

A internet não vive a mesma resistência dos demais meios, o que acaba diluído nas
críticas anteriores. Aproveita-se a tendência proselitista da memória fundante como mecanismo
para a consolidação e aceite da internet como ferramenta útil. O que se nota em sua inclusão no
mesmo rol que a TV e o rádio, assim, em Janeiro de 2014 (p. 35) se relata que
o evangelho está sendo pregado todos os dias por meio dos veículos de
comunicação de massa. Seja por meio da televisão, das ondas do rádio ou via
internet, a mensagem de esperança chega à casa de milhões de brasileiros por
intermédio da Rede Novo Tempo de Comunicação. Mas o que acontece
97

Aqui temos citações sobre a internet como maneira mais abrangente, tal como informativa (jornal ou
publicidade) entre outras relações mais neutras, não sendo ligados diretamente ao evangelismo, mas indicam sua
presença na sociedade brasileira.
98
Citações sobre o uso de e-mails, chats, redes sociais e outras relações diretamente ligadas ao uso de
computadores foram alocados dentro dessa categoria.
99
Intimamente ligado à questão de evangelização, aqui não necessariamente se discute o processo proselitista em
si, mas mostra-se como o meio digital tem um poder de transmitir conhecimento como nunca visto até hoje.
100
Esse grupo mostra claramente a doutrina do destino manifesto aplicado à criação da internet, nele se percebe
como a mão de Deus para se pregar a mensagem ao mundo. Aqui vemos citações que engrandecem o poder dessa
tecnologia e a usam para mostrar como nosso tempo é diferente de qualquer outro do passado.
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quando, por exemplo, alguém aceita o chamado do pastor Luís Gonçalves para
“chegar mais perto” no fim do programa Arena do Futuro? Quem deseja dar
o passo seguinte, tem a chance de se tornar um aluno matriculado da Escola
Bíblica - departamento da TV Novo Tempo responsável pela instrução bíblica
dos interessados e o encaminhamento deles para as igrejas. [...]. E a aplicação
desses alunos pode ser medida pelo envio de 200 mil estudos bíblicos
gratuitos, somente no ano passado [2013].

Em Março de 2015 (p. 11) lê-se uma pequena nota intitulada “Evangelismo pela
internet”, na qual lemos dados do setor de web da Noto Tempo, os quais mostram o alcance
obtido pelo site biblia.com.br em 2014. O quadro indica que naquele ano se alcançou a marca
de 149.491 usuários ativos, com 91.792 alunos inscritos em algum curso bíblico, orientados por
1.097 instrutores leigos treinados pela IASD, os quais acompanharam 86.249 estudos bíblicos
em andamento e responderam a 11.183 dúvidas doutrinárias. No final do ano, foram concluídos
34.002 estudos. Mas não se informa quantos alunos desses foram batizados e estão inseridos
hoje nas igrejas por todo o Brasil.
Seja pela internet, rádio ou televisão, é possível concluir que a memória adventista, em
todos os tempos, independentemente do tipo de formato comunicacional, continua com o
mesmo objetivo: pregar sua mensagem ao maior número de pessoas possível, no menor tempo
e com a maior agilidade, pois o movimento acredita ser essa sua missão. E isso, não
necessariamente, liberaria o uso completo desses meios para todos os crentes, que ainda vivem
com fortes recomendações sobre como deveria agir no uso de tais instrumentos.

4.2 CONSIDERAÇÕES DO CAPÍTULO
O uso da mídia pelo adventismo parece estar sempre dentro de uma tensão entre o aceitar
e o recusar os instrumentos comunicacionais. Aceita-se o uso para a pregação, mas se recusa
muitos dos conteúdos produzidos pela própria mídia. Essa relação se ligada na ênfase adventista
da racionalização em detrimento à emoção. É visível a presença, em diversos momentos, da
identidade racionalista do adventismo, se contrapondo com aquilo que ele considera ser uma
ênfase emocionalista e de entretenimento. O princípio por detrás dessa argumentação está,
como vimos no segundo capítulo, nos efeitos da modernidade e também na construção inicial
da memória do grupo, com sua visão profética acentuada quanto a ele ter uma mensagem de
restauração a ser pregada ao mundo todo.
Quanto ao conceito de “verdade presente”, o percebemos como uma vazão a essa tensão
criada na discussão entre a emoção e a razão sem, necessariamente, considerar essa relação
paradoxal. Essa relação capacita o movimento a ver os instrumentos midiáticos como neutros;
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se eles fizerem o adventismo alcançar novos adeptos, são sacralizados. Caso contrário, são
condenados. Aqui a estrutura burocrática de poder se faz importante, mas não a discutimos de
maneira exaustiva para chegarmos a considerações sobre ela, deixando apenas um insight para
futuras pesquisas, tendo como base a tese de Oliveira Filho (2004).
Toda a relação com a memória fundante esclarece o uso dos meios comunicacionais por
parte do grupo no Brasil. Ao longo dos anos, fica clara a preocupação da liderança da igreja, e
do periódico, em conciliar dois movimentos: 1) uma adaptação nas práticas e pensamentos
adventistas, aceitando novas tendências sociais; mas, 2) sem perder a identidade (“os marcos”)
que formam a memória do grupo religioso. E é isso que encontramos, como pano de fundo, na
análise dos textos que abordam a relação entre o grupo e os meios de comunicação eletrônicos
(rádio, televisão e internet). Se em dado momento se condena os meios comunicacionais e em
outros eles são aceitos, não se percebe tal dinâmica como processos contraditórios; mas como
tensões de uma mesma memória fundamente que 1) aceita os meios como provindos pela mão
divina; ao mesmo tempo em que, 2) eles também foram pervertidos devido ao seu uso “no
mundo”. Com isso, a revista mostra o grupo se utilizando desses meios para o evangelismo e
também os condenando enquanto entretenimento, pela mesma razão teórica.
Ao se traçar que o conceito de individualização é proveniente da modernidade e se
ligaria à produção textual da sociedade, tendo no texto escrito o cenário hegemônico, foi
possível discutir como a linearidade (i.e o argumento com começo meio e fim), permitiu que a
humanidade acumulasse conhecimento a ser passado de geração para geração e entendido de
maneira personalizada por cada indivíduo. Não é estranho que movimentos religiosos nascido
nessa esfinge encontrem na imprensa sua principal forma de comunicação e transmissão da
memória. Associada a ênfase proselitista, o adventismo a mentem na utilização do rádio, da
televisão e da internet, devido à forte ênfase obtida com a escola bíblica (ou rádio postal).
Uma das estruturas burocrática que o movimento cria para responder a essa tensão, é a
escola rádio postal (posteriormente “Escola Bíblica”), que permite se utiliza a mídia e seu poder
de entretenimento como divulgação da mensagem, mas a consolidação do novo membro dentro
do movimento se dá apenas a partir da lógica impressa, obtida através dos de cursos bíblicos
enviados para os ouvintes e telespectadores e acessado pelos internautas. E uma forma de
legitimar o uso desses instrumentos são os constantes relatórios de cursos distribuídos e de
pessoas atendidas, mostrando que o movimento cresce a cada transmissão comunicacional.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta pesquisa teve como propósito analisar aspectos da memória e da transmissão
religiosa, principalmente em sua tensão entre continuidades e rupturas dentro do adventismo
brasileiro, através do discurso oficial encontrado na editoria da Revista Adventista. Como
primeiro resultado, notamos como a teologia do movimento articula eventos passados para
justificar crenças do presente. Também existe uma continuação encontrada ao longo dos anos:
a ênfase racionalista, baseadas na leitura e na busca pela “correta” interpretação do texto
bíblico. Essa tradição traz algumas características básicas que moldam sua missiologia e visão
de mundo. É verdade que essa característica não se aplica apenas aos adventistas, mas tem nele
algumas singularidades, tais como a tensão entre a emoção e a razão canalizadas na aceitação
do dom profético de Ellen G. White.
A partir da ideia de que a revolução provinda da galáxia de Gutenberg modificou a
sociedade e permitiu o cenário para o crescimento do adventismo, pudemos nos questionar
também se as novas galáxias, provindas de novas tecnologias como a televisão e a internet, não
causariam modificações semelhantes nos quadros da memória e da transmissão religiosa e,
portanto, exigiriam uma adaptação do adventismo. Em outras palavras, se na
contemporaneidade parece ser mais comum verificarmos um predomínio da percepção visual
sobre a auditiva, seria possível afirmar que através da “midiatização da nossa cultura atual”
estaríamos em constante contraponto à antiga hegemonia “da mídia linguística”, tão cara ao
adventismo brasileiro? (JAMESON, 1997; ver MORAES, 2006).
A resposta parece caminhar para o sentindo de entender que o adventismo conseguiu,
não sem dificuldades, se adaptar à tensão entre a emoção da imagem e a racionalização da
escrita. É nesse contexto que Silva (2002) discute o preparo pré-batismal para se aceitar um
membro dentro da comunidade de fé adventista. É preciso que a pessoa tenha aceitado e
“sentido” Jesus em sua vida, mas principalmente é necessário que ela receba uma memória
racionalista básica que a tornará um adventista. Essa percepção sempre forneceu forte ênfase
em uma doutrinação escrita, embora dentro do paradoxo razão-emoção, como visto na
discussão sobre o pentecostalismo, no capítulo três e na tensão sobre o uso da mídia no capítulo
quatro. Uma maneira de se articular essa tensão, ao se utilizar os instrumentos midiáticos, orais
e imagéticos por natureza, foi a transposição da utilização desses “estudos bíblicos” através da
escola rádio-postal ou da escola bíblica, instituição ligada ao movimento e que teria como
objetivo fazer a ponte entre os instrumentos midiatizados e a forma racionalista de se produzir
teologia dentro do movimento adventista.
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Tal ênfase pode ser vista desde a utilização dos jornais e livros no século 19 até nos
modernos sistemas midiáticos, como o complexo comunicacional Novo Tempo, o qual inclui
rádios, televisão em canal aberto e uma ampla utilização da internet. Todos sempre se utilizando
da estrutura da escola bíblica como complemento indispensável para seu funcionamento.
Através dessa estrutura a IASD justifica o uso da mídia, mesmo a imagética, pois ela seria
apenas uma forma de captada a atenção do telespectador para o “estudo bíblico”. Assim, a
pregação “ao mundo” acaba sendo mais importante do que o formato que ela terá, o suporte
que a levará, não poucas vezes, será mais importante até mesmo do que o conteúdo a ser
articulado: desde que, na prática, se concretize o batismo (i.e. traga novos adeptos ao grupo).
Essa prática é vista na frequente utilização de relatórios de estudos e batismos nas publicidades
de arrecadação de fundos e nas notícias que mostravam o sucesso dos investimentos midiáticos.
No quarto capítulo traçamos a tensão vivida pela memória do movimento brasileiro
quanto ao uso e recusa dos instrumentos comunicacionais. Essa relação se dá principalmente
devido a uma visão utilitarista, que percebe na mensagem proferida, e não no meio em si,
perigos a se evitar. A visão adventista é quase cartesiana, derivada de um sentimento de
superioridade provindo através da doutrina do destino manifesto e do movimento como o
remanescente na Terra, essas duas lógicas percebem a história regida por Deus com vistas a
criar o pano de fundo perfeito para a pregação do movimento. Isso dá uma neutralidade aos
instrumentos comunicacionais, o que permite usá-los para o crescimento numérico do grupo
quando for conveniente. Entretanto, ao mesmo tempo, é sempre visível em cena uma tensão
derivada do pensamento racionalista, que condena o entretenimento pelo entretenimento,
indicando que a utilização desses meios pela denominação não libera o seu uso irrestrito para o
crente. Essa tendência, apesar de perder força, ainda pode ser sentida ativamente no grupo, tal
como na condenação do cinema e de alguns tipos de programas midiáticos.
Dentro dessa continuidade, vimos também que existe a perda de algumas bases
constitutivas da identidade do movimento ao longo do tempo, que precisam da atenção da
denominação, caso queira continuar fieis a sua mensagem fundante. Pontos fundadores, tal
como a crença nas três mensagens angélicas e o santuário como articuladores da mensagem
adventista são pouco associados com o conceito de “verdade presente”, tal como analisado no
presente estudo. Se considerarmos a argumentação de Timm (2002) quanto a importância
dessas doutrinas para a sistematização da teologia adventista, acende-se um sinal de alerta para
o movimento brasileiro, que precisa ser melhor investigado.
A questão que aqui fica é quanto a validade do uso dos instrumentos comunicacionais
na pregação da mensagem, será que sua utilização seria realmente neutra, tal como o
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adventismo parece acreditar por todos esses anos? Ou eles estariam na base de uma modificação
dos processos de transmissão da memória, como argumentamos no primeiro capítulo,
aumentando a efemeridade das construções identitárias? Será que isso não explicaria partes das
mudanças e esquecimentos na teologia e prática de fé adventista, a qual se tornaria menos
escatológica (com foco no futuro) e se tornaria mais manifesta (com o foco no presente)?
Acreditamos que a mídia avança mais um capítulo na constante transposição de
mentalidades. O que vivemos atualmente parece que está diretamente calcado nos efeitos de
movimentos de acessão e de modificação da modernidade, tendo início em meados do século
17, com uma considerável explosão na segunda metade do século 19 e continuando por todo o
século 20. Aqui nos referimos à passagem do pensamento hegemônico oral para o pensar
hegemônico escrita e, finalmente, para uma construção identitária hegemonicamente imagética.
Devido ao avanço dos instrumentos eletrônicos, potencializa-se a definição das
identidades e memórias através de uma polifonia cada vez mais superficial. O que nos permite,
em diferentes momentos de um mesmo dia, transitar de um quadro de memória para o outro
com grande facilidade. É possível que essa nova realidade crie uma nova coexistência e
coabitação, trazendo uma imposição da imediatez provinda do excesso de imagem e uma
aceleração do saber, devido a proliferação dos instrumentos comunicacionais. A “experiência
de pertencimento comunitário se dá, nesta sociedade, pela partilha da recepção midiática”
(BERGER, 2007, p. 26). Deixamos de usar a mídia apenas como “ferrament”a e ela passa, cada
vez mais, a ser fonte de nossas memórias identitárias. Essa relação afetaria não apenas a
religião, mas toda a estrutura social. Entretanto, é na primeira que nos focamos na presente tese,
verificando que o adventismo não conseguiu se furtar a essa realidade. A igreja eletrônica,
entendida como a religião que adere a construção da memória a partir da mídia, favorece a
superficialidade no lugar da profundidade. A fragmentação dos quadros de memória levaria o
indivíduo a ignorar o “contato físico, em âmbito social, com os demais fiéis” (BABIN;
ZUKOWSKI, 2001, p. 34).
O adventismo, na sua relação com a mídia, vive a tensão entre o tradicional e o moderno.
Encarar essa situação exige uma transmissão que aceite a realidade midiatizada ao mesmo
tempo em que se capacita a não ter sua memória fundante totalmente tragada por ela.
Acreditamos que isso seja primordial se o objetivo foi transmitir uma memória que seja
“realmente compreendida, em seguida experimentada e, finalmente, aceita” (BABIN;
ZUKOWSKI, 2001, p. 23). Como lembra Puntel (2010, p. 165), a igreja deve anunciar sua
mensagem a sociedade, se transmitir da melhor maneira possível. Adaptar discursos e práticas
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faz parte do jogo da memória religiosa, mas sem esquecer a base constituinte da memória
fundadora, aquela que não pode deixar de existir à guisa da perda do coletivo.
Mudar ao mesmo tempo em que se continua é a tensão vivida pelos grupos religiosos.
Isso fica bem ilustrado no nascimento e expansão do adventismo. Ele constrói um projeto válido
através de uma tensão: ao mesmo tempo que buscava se utilizar um método lógico-racionalista
como forma de interpretar a Bíblia e a história, também adquiriu uma recusa apocalíptica
provinda igualmente da modernidade. É possível perceber a aceitação de tendências existentes
à época de sua formação, mas também se adquiriu a característica de ir na contramão de
algumas das crenças hegemônicas, ao pregarem que apenas a volta de Jesus à Terra faria o
mundo progredir e melhorar (KNIGHT, 1994; 2005).
A reestruturação política e social ocorrida no século 19, nos Estados Unidos,
possibilitou o fortalecimento da crença “daqueles que acreditavam na condução divina da
história”, o que logicamente proporcionou uma grande busca para entender o que aconteceria a
partir das profecias bíblicas (STAPLES, 1991, p. 58; GAUSTAD, 1986, p. xii). Essa realidade
se articula em uma construção feita na tensão entre aceitar e recusar o mundo em busca de algo
melhor, o que também é percebido na maneira como o adventista usa e reconhece os meios de
comunicação. O adventismo parece viver uma aparente dualidade; por um lado se produz um
imaginário de mundo no qual se vislumbra a educação bíblico-cristã como o caminho para,
entre outras coisas, melhorias sociais, o que faz o grupo criar escolas e universidades. O que se
assemelha com o perfil civilizatório encontrado na modernidade. Por outro lado, isso não seria
suficiente para resolver tais problemas. Ao tudo ser associado com a volta de Jesus e com a
esperança de uma Terra reformada e perfeita, obtêm-se um imaginário tanto imanente como
transcendente, o que compreende os acontecimentos do passado, presente e futuro. A vida dos
membros assim como os investimentos institucionais seguem tal lógica (KNIGHT, 2010).
Em uma sociedade fragmentada, essa unificação perde forças, e pode não mais
representar um sistema de crença, mas uma ênfase manifesta. Traçamos a existência da
aceitação do sábado como exemplo de uma doutrina importante do movimento, mas que vê sua
força diminuir devido à pouca ênfase da volta de Jesus como articuladora profética dessa
guarda. E esse é o maior desafio da sociedade fragmentária: a perda da unidade fundante do
grupo. A identidade mais fluída, com diversas opções à escolha do indivíduo, traz uma crise
quanto a decisão identitária por parte de grande parte dos seres humanos. Sob influência “de
revistas e programas de televisão” perdemos o “encadeamento lógico das ideias e dos fatos: a
edição e a encenação ocupam o lugar do raciocínio.” O que quebra “a tradição e o ensino,
substituídos pelas modulações sonoras e visuais” (BABIN; ZUKOWSKI, 2001, p. 60).
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Nos perguntamos se o possível fim da galáxia de Gutenberg e início da mídia eletrônica
traria uma nova forma de se pensar e viver verdades que o adventismo considera dignas de
transmitir às próximas gerações. Muita coisa mudou: o paradigma social parece ser não mais o
da escrita-oralidade, mas o da mídia-imagética e fragmentária. As mídias não seriam mais
instrumentos passíveis de serem ligados ou desligados, mas uma lógica social que cada vez
mais articularia as relações humanas. E essa relação traz mudanças para a transmissão da
memória, principalmente devido a pulverização dos quadros sociais existentes.
Não acreditamos no fim absoluto da era de Gutenberg; o que existe é que se pende para
uma nova tensão. O pensamento escrito ainda tem seu valor e pode ser utilizado, como o
adventismo o tem feito, em associação com a mídia. Por outro lado, a modernidade recente traz
a exigência por engajamento afetivo na comunicação das memórias dos grupos. Os crentes não
procuram apenas soluções intelectuais, mas sentimentais. O perigo é que a muitas vezes temosa
desvalorização da lógica letrada, substituindo-as por superficialidades (KLEIN, 2006), e a
pregação é conduzida pelo espetáculo, focando-se no que os espectadores querem ouvir e sentir,
não se preocupando com a verdade, mas com o que parece ser a verdade. A “profundidade da
fé passa a ser medida não pela qualidade teológica dos seus postulados, mas pela intensidade
dos sentimentos do indivíduo que se abandona no fervor religioso” (RAMOS, 2007, p. 189).
Nesse cenário, existe grande dificuldade de se enfatizar o processo da “pregação e
missão” como parte de um movimento de convencimento racionalista do outro quanto a uma
“verdade da letra-escrita”, como pudemos ver no uso de impressos e também na força da escola
bíblica (rádio postal). Mas o adventismo se encontra, desde o seu início, em uma memória
tensionada entre a racionalidade da modernidade recente e os efeitos emocionais provindos em
detrimento a ela. Existe, sim, uma transformação social através da entrada na idade mídia, sendo
esta imagética por natureza, e ela pode ser percebida nas mudanças narradas pela Revista
Adventista ao decorrer dos tempos. Mas cabe ao adventismo continuar a se adaptar dentro dessa
realidade, cuidando de sua memória fundante, mas sem temer perder sua essência ao se
transportar a esses novos paradigmas sociais. O movimento defende, em sua teologia, uma
visão holística e complexa do ser humano, considerando-o não apenas um ser racionalista ou
emocional, mas os dois ao mesmo tempo. Fonseca (2003, p. 274), ao analisar programas
religiosos-midiáticos, afirma que para “mudanças comportamentais, são necessárias a vivência
de situações práticas de reforço que permitam colocar em ação a nova crença”.
Crença, cognição e prática, juntas. E isso o adventismo já parece conseguir fazer, só
precisa cuidar para não pender demais para um lado em detrimento ao outro, como nos pareceu
ocorrer em alguns momentos, pelo menos no que pode ser observado na presente pesquisa.
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