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RESUMO 

 

A presente pesquisa tem como propósito maior identificar as consequências sócio-

religiosas que se dão no encontro entre a prédica protestante de missão e os principais 

marcos de referência da identidade brasileira. Para tanto, num primeiro momento, analisa os 

movimentos religiosos que fomentaram a matriz teológica do protestantismo de missão 

responsável pela caracterização de sua prédica por meio de revisão bibliográfica e estudo dos 

sermões de alguns dos primeiros missionários americanos e pregadores nacionais.  

Num segundo momento, por meio de pesquisa de campo e análise de sermões 

contemporâneos, a pesquisa identifica as variações da matriz teológica do protestantismo de 

missão e os reflexos consequentes em sua prédica atual.  

Ao definir, num terceiro momento, os principais aspectos da identidade nacional, 

confronta-os com as principais características da prédica protestante de missão brasileira, 

identificando algumas das consequências sócio-religiosas provenientes dos encontros e 

desencontros que se dão entre os dois fenômenos. Por fim, baseado nos resultados da pesquisa 

e no que se tem escrito sobre o tema, aponta-se alguns caminhos para uma ciência homilética 

que considera a identidade brasileira como elemento basilar de sua reflexão e práxis.  

 

Palavras chave: pregação, protestantismo, missão, identidade, brasilidade.  



 
 

ARAKAKI, Ricardo Augusto. Preaching in the Samba and Soccer Land - A socio-religious 

analysis of the protestant preaching mission and the Brazilian identity. Religion Sciences 

Master´s Degree Course Dissertation – Post Graduate Program on Religion Sciences. UMESP 

– Universidade Metodista de São Paulo, São Bernardo do Campo, 2012, 149f.  

 

 

ABSTRACT 

 

This research paper has as its main purpose the identification of the socio-religious 

consequences that result from the encounter of typical protestant preaching and the principle 

reference marks of Brazilian identity. As such, in the first part, by means of a bibliographic 

review and a study of sermons by some of the first American missionaries and national 

preachers, it analyzes the religious movements that formed the theological matrix of the 

protestant mission and are responsible for the characterization of its preaching. 

Second, by means of field research and analysis of contemporary sermons, the 

research discerns variations in the protestant theological matrix of mission, understood in 

terms of its current preaching. 

Third, upon defining the primary aspects of national identity, it will confront the 

principle characteristics of the Brazilian protestant mission of preaching, and thus identify 

some socio-religious consequences deriving from these agreements and disagreements that 

result from the two phenomena. 

Finally, based on the results of the research and what has been written about the topic, 

some ways will be suggested for a homiletic that takes into account Brazilian identity as a 

basic element for reflection and practice and thus allowing for the elaboration of sermons that 

are not only done by Brazilians but for Brazilians. 

 

Key words: preaching, protestantism, mission, identity, Brazilian characteristics. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Ainda assim, Domingo após 

Domingo, milhares de pessoas vêm a 

nossas igrejas para ouvir nossas prédicas. 

Essas pessoas têm direito a uma prédica 

que, por amor de Deus, é feita para elas.  

 

MICHAEL ROSE 

 

 

É verdade que as igrejas protestantes de missão, como presbiterianas, batistas e 

metodistas, já viveram melhores momentos em terras verde-amarelas, principalmente, na 

época de sua implantação. Hoje, os maiores responsáveis pelo crescimento da igreja 

evangélica no Brasil, como se sabe, são as igrejas pentecostais. Ainda assim, as igrejas 

protestantes, consideradas ―tradicionais‖, continuam bem presentes no cenário religioso 

brasileiro, mesmo não apresentando crescimento tão expressivo quanto as igrejas 

consideradas ―carismáticas‖. Seus templos, ainda que permaneçam em sua maioria longe das 

principais avenidas e quanto ao porte pequenos se comparados com catedrais e mega templos 

que se levantam na maioria das capitais brasileiras, continuam recebendo em seu conjunto, 

como afirma Michael Rose (1998, p.170), ―milhares de pessoas‖.  

 

Pessoas que não se achegam aos cultos na expectativa de receberem, ou mesmo 

visualizarem, algum milagre. Essa não é a marca do culto protestante. A marca do culto 

protestante é e sempre foi a centralidade de ―sermão‖ (JARDILINO, 1995, p.7). Assim, numa 

igreja protestante, não se espera a manifestação e visualização do divino por meio de 

milagres, como acontece no caso pentecostal, mas por meio da prédica, afinal, ―no 

protestantismo, a prédica foi colocada no centro do dispositivo pelo qual essa tradição 

religiosa leva a presença da divindade aos fiéis‖ (WILLAIME, 2002, p.46).  

 

A problemática que esta dissertação destaca é que, embora esse fenômeno religioso se 

mantenha vivo há mais de um século e meio e se repetindo, domingo após domingo, em 

vários cantos, bairros, vilas e vilarejos deste país, pouco tem se pesquisado sobre o tema a 

partir de uma via sócio-cultural. Eunjoo Mary Kim, que escreveu sobre homilética a partir de 
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uma perspectiva asiática americana, lembra que ―a história revela que a pregação cristã 

sempre foi influenciada pela retórica e teorias de comunicação ocidentais‖ e propõe que a 

mesma deva incluir, em seus métodos, a consideração pela ―diversidade étnica dos ouvintes‖ 

(KIM, 1999, p.1-2).  

  

 

Justificativas  

 

  A docência em homilética. Tendo atuado como professor de homilética de uma 

instituição protestante, a Faculdade Teológica Batista de São Paulo, o autor se deparou com 

questões como ―existe diferença entre a homilética ensinada no Brasil e a ensinada em outros 

contextos, como o dos Estados Unidos da América, por exemplo‖? ―Seria a prédica 

protestante brasileira um instrumento de práxis transformadora da sociedade ou se resumiria a 

uma prática irrefletida, perpetuada por gerações de pregadores e pregadoras‖?  

 

A escassez de material científico que aborde a temática. Há estudos como o de Karl 

Lachler, que propõe o desenvolvimento de um método de pregação expositiva considerando 

as estruturas sociológicas brasileiras (LACHLER, 1995, p.19-29) e o de Luiz Carlos Ramos, 

que trata das mudanças na prática homilética contemporânea, promovidas pela sua inserção na 

mídia, tornando-se numa ―homilética espetacular‖ (RAMOS L.C., 2012, p.22). Todavia, 

pesquisas científicas sobre a prédica a partir de uma perspectiva latino-americana e, até 

mesmo, brasileira, como as citadas acima, permanecem escassas (ROSE, 1998, p.169). 

 

A relevância sócio-religiosa.  Segundo Orlando E. Costas (1973, p.136), a prédica não se 

dá ao ar, antes, acontece num cenário histórico concreto e gera efeitos, sejam eles positivos ou 

negativos:  

 

A pregação não se dá ao ar, se não em uma situação histórica concreta, 

única e diferente de qualquer outra. Esta situação forma o contexto para a interação 

dinâmica que caracteriza todo ato comunicativo: comunicador – mensagem – 

receptor. No caso do pregador, o contexto histórico concreto serve de cenário para 

este encontro entre pregador, mensagem e congregação que acabo de descrever 

acima. Nesse encontro se dão uma série de variáveis que podem ser determinantes, 

positiva ou negativamente, no efeito do sermão sobre a congregação.  
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Objetivos Gerais e Específicos 

 

Este trabalho não se ocupa com todo o arcabouço da pregação cristã, nem em lidar 

com o protestantismo em todos os espectros que se apresenta no país. Antes, a pesquisa se 

limita a estudar a ―prédica‖, isto é, ―a pregação que se dá na liturgia de um culto‖ (KIRST, 

2004, p.18), e, especificamente, nas igrejas do protestantismo de missão. Desta feita, a 

pergunta que esta dissertação se propõe a responder é, ―quais são as consequências sócio-

religiosas que se dão no encontro entre a prédica do protestantismo de missão e os principais 

marcos de referência da identidade brasileira‖? 

 

Tendo nesta pergunta o seu objetivo geral, a presente pesquisa estabelece ainda outros 

objetivos, no caso, os específicos. O primeiro é analisar a matriz teológica do protestantismo 

de missão e as principais características que esta imprime em sua pregação litúrgica. O 

segundo objetivo específico é definir no que consiste a prédica deste seguimento na 

atualidade, partindo da análise de sermões atuais e de pesquisa de campo. Teria sua matriz 

teológica sofrido alterações, desde a sua chegada ao Brasil, ou permaneceria incólume? O 

objetivo terceiro é, então, identificar quais as consequências sócio-religiosas resultantes do 

encontro entre as principais características da prédica do protestantismo de missão e os 

principais marcos de referência da identidade brasileira.  

 

 

Referenciais Teóricos 

 

Os estudos sobre o protestantismo brasileiro realizados por Antônio Gouvêa 

Mendonça (1990, 2008), para quem não é adequado pensar em ―protestantismo‖, mas em 

―protestantismos‖ (MENDONÇA, 1990, p.11), fornecem as ferramentas que possibilitam, não 

apenas delimitar o que se entende por ―protestantismo de missão‖, mas conhecer sua origem, 

teologia, prática missionária e ênfases de seu culto e pregação.  

 

Costas (1973), por sua vez, contribui com a pesquisa ao fornecer o conceito de 

―marcos de referência‖. Estes se definem por aquelas características sociais e culturais que 

são próprias de um povo e que, ainda que não lhe sejam exclusivas, definem sua identidade. 

Nas palavras do próprio Costas (1973, p.200), deve-se entender como ―marcos de referência‖:  
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[...] a coleção de ―experiências e significados, o conceito de valores 

relativos ao nosso próprio eu e ao grupo ao qual pertencemos [...] e que afetam 

decisivamente nossa conduta, modelam nossas atitudes e desempenham papéis 

determinantes nas decisões que tomamos
1
.  

 

 

 

O conceito de ―marcos de referência‖ serve como instrumento pelo que se distingue, 

dentre as várias manifestações sociais e culturais do povo brasileiro, aquelas que lhe são mais 

peculiares e gerais, isto é, que escapam dos regionalismos específicos e se manifestam em 

nível nacional. Aqui surge a pergunta: é possível pensar em ―identidade‖ em um país de 

proporções continentais e multicultural como o Brasil? É neste momento que os estudos de 

Darcy Ribeiro (2006) e Roberto DaMatta (1984) sobre identidade brasileira se tornam 

oportunos.  

 

Ribeiro não ignora o fato de que a realidade brasileira é constituída por disparidades, 

contrastes, e até oposições culturais e sociais. Porém, entende que, apesar de os brasileiros 

serem o resultado do confronto e caldeamento de diferentes povos e culturas, o resultado não 

foi a formação de guetos étnicos lutando pela dominação do país, mas uma mistura não 

homogênea, cujas diferenças não superam as similaridades, o que possibilita identificar tais 

pessoas como povo e nação (RIBEIRO, 2006, p.18). DaMatta, a partir do pressuposto de que 

a identidade de um povo se dá a partir das escolhas distintas que faz diante de realidades 

universais dadas, defende a existência de ―um jeito de ser‖ brasileiro que faz do Brasil uma 

―... sociedade onde pessoas seguem certos valores e julgam as ações humanas dentro de um 

padrão somente seu‖ (DAMATTA, 1984, p.12). O intuito, assim, da pesquisa, não é a 

consideração de toda a polêmica que envolve a questão da identidade nacional, mas, partindo 

da hipótese da existência de aspectos que caracterizam os brasileiros como povo e nação, a 

definição de quais são estes aspectos e a formação, assim, de um quadro identitário. 

 

Metodologia e Método 

 

Para coleta de dados e suas devidas interpretações, a pesquisa adota como 

metodologias a revisão bibliográfica e a pesquisa de campo. A revisão bibliográfica cuidou, 

                                                           
1
 Tradução do autor. 
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basicamente, de rever trabalhos relacionados direta ou indiretamente com a prédica, o 

protestantismo de missão e a identidade brasileira. A pesquisa de campo foi realizada em 

nove igrejas protestantes de missão, espalhadas pela região da cidade de São Paulo e 

arredores, sendo elas, três igrejas presbiterianas, três igrejas batistas e três igrejas metodistas. 

Responderam aos questionários, nove pastores e vinte e sete congregados, totalizando trinta e 

seis pesquisados.  

 

 

 Figura 1. Gráfico: Proveniências regionais dos membros de igrejas pesquisadas.  

 Fonte: pesquisa de campo. 

 

O gráfico acima revela a proveniência dos congregados (que serão, nesta pesquisa, 

chamados de ―ouvintes‖) de acordo com as regiões do país. Atendendo às exigências do 

Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da Universidade Metodista de São Paulo (UMESP), foi 

preparado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), onde se assegurou o sigilo 

quanto à identidade dos participantes da pesquisa de campo, a fim de se amenizar possíveis 

riscos decorrentes da participação, uma vez que, ao responderem os questionários, os 

pregadores revelam sua prática de pregação litúrgica e, os ouvintes, o conceito que possuem a 

respeito da prédica que ouvem em suas igrejas locais.   
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Foram preparados dois tipos de questionários
2
, um destinado aos responsáveis pela 

produção dos sermões, isto é, os pregadores dominicais e outro destinado àqueles que 

semanalmente são afetados pela pregação dos mesmos, ou seja, os congregados de suas 

respectivas igrejas. Ambos os questionários continham questões de múltipla escolha, que 

objetivavam colher opiniões a respeito de diversas questões que envolvem o fenômeno da 

prédica.  Após o recolhimento dos questionários, as respostas foram tabuladas de acordo com 

a alternativa escolhida em cada questão e transformadas em gráficos que serviram à análise da 

pesquisa. A seguir, um exemplo ilustrativo do processo de tabulação e análise adotado.  

 

Em sua opinião, a pregação: 

a. (   ) É a parte central do culto. 

b. (   ) É uma das partes importantes do culto. 

c. (   ) É uma parte facultativa do culto.  

 

Nesta questão, pertencente ao questionário dos pregadores, a alternativa ―a‖ foi 

escolhida por 3 (três) presbiterianos, 1 (um) batista e 3 (três) metodistas; a alternativa ―b‖ por 

2 (dois) batistas e a alternativa ―c‖ não foi assinalada por nenhum participante. 

 

Quadro 1 

Exemplo de tabulação 

 

 

QUESTÃO 

 

PRESBITERIANOS 

 

BATISTAS 

 

METODISTAS 

 

A 

 

3 

 

1 

 

3 

 

B 

 

0 

 

2 

 

0 

 

C 

 

0 

 

0 

 

0 

 

Fonte: Pesquisa de Campo 

                                                           
2
 Os dois modelos de questionários utilizados na presente pesquisa encontram-se na seção de anexos.  
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Após tabulação, os resultados foram transformados em gráfico porcentuais para as 

devidas análises, como se apresenta no exemplo a seguir. 

 

Figura 2 – Gráfico: Exemplo de gráfico usado na pesquisa.
3
 

Análise: o conceito da prédica como parte central do culto ainda se faz presente para 77,78% dos 

pregadores participantes da pesquisa.  

 

Cabe ressaltar que o propósito desta pesquisa de campo se limita a colher uma 

pequena ―amostra‖ da realidade da pregação praticada hoje nas cercanias do protestantismo 

de missão. Não se tem a pretensão de resumir de forma totalizante o que é a pregação deste 

seguimento religioso, cuja tarefa é de enorme dimensão e de grande complexidade devido não 

apenas à variedade de culturas das diversas regiões do Brasil, mas também à grande 

diversidade de ênfases, teológicas e ministeriais, presentes hoje mesmo nas chamadas igrejas 

históricas. Contudo, o reconhecimento da complexidade do assunto e da dimensão do campo 

não desmerece a pesquisa e a amostra colhida. Pois, se de um lado, esta não define o que é, 

em sua inteireza, a pregação litúrgica protestante de missão brasileira, de outro lado, revela 

elementos que ainda se fazem presentes na mesma (pelo menos, em um canto do país) e 

fornece instrumental teórico para a realização de pesquisas futuras em outros ―cantos‖ do 

território nacional.  

                                                           
3
 A alternativa ―parte facultativa do culto‖ não foi escolhida por nenhum participante da pesquisa, motivo pelo 

qual sua porcentagem (0%) não se apresenta no gráfico. 

77,78%

22,22%

Parte Central do culto

Parte importante do culto

Parte facultativa do culto
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Eva Maria Lakatos (2007, p.83) define método como ―o conjunto das atividades 

sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, permite alcançar o objetivo – 

conhecimentos válidos e verdadeiros -, traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e 

auxiliando as decisões do cientista‖. A presente pesquisa não se utiliza apenas de um método 

uma vez que ―os métodos de procedimento muitas vezes são utilizados em conjunto, com a 

finalidade de obter vários enfoques do objeto de estudo‖ (LAKATOS, 2007, p.83). É o caso 

aqui em que são utilizados dois métodos, quais sejam, o histórico, pois se busca na história os 

fatos determinantes para a formação do ideário, da teologia e da prática pastoral do 

protestantismo de missão e, nos sermões publicados, tanto na época de sua implantação no 

Brasil quanto na atualidade, as provas documentárias. Cabe ao método estatístico, por meio 

de pesquisa de campo, já referida, revelar as nuances da contemporaneidade no que se refere à 

prédica desse protestantismo aqui estudado.  

  

  

Esboço da Dissertação 

 

A dissertação se desdobra em três capítulos. O primeiro tem como objetivo a 

identificação da matriz teológica do protestantismo de missão e como a mesma caracterizou 

as prédicas dos primeiros pregadores deste seguimento religioso no Brasil. O segundo 

capítulo trata de sua prédica na atualidade, inquirindo das possíveis transformações sofridas 

no decorrer de mais de um século e meio de presença no país. Por fim, o terceiro capítulo 

identifica as consequências sócio-religiosas decorrentes dos encontros e desencontros entre a 

prédica do protestantismo de missão e a identidade brasileira. 

 

Espera-se, com este trabalho, contribuir para o avanço da pesquisa acadêmica na área e 

fornecer a pregadores e pregadoras nacionais um instrumentário científico para reflexão e 

aperfeiçoamento na árdua, mas recompensadora, tarefa da pregação litúrgica.  

 

Que assim, as prédicas proclamadas dominicalmente em solo verde e amarelo sejam 

não apenas preparadas por brasileiros, mas também para brasileiros.



 
 

CAPÍTULO 1 

A PRÉDICA PROTESTANTE DE MISSÃO E SUA MATRIZ TEOLÓGICA 

 

 

A teologia,                                        

eis o que efetivamente                          

estrutura a prédica 

JEAN-PAUL WILLAIME  

 

 

O presente capítulo trata, de forma específica, da prédica do protestantismo de missão 

em seus primórdios de instalação em terras brasileiras. Começa definindo o que é prédica e 

seu desenvolvimento histórico. Em seguida, a fim de situar historicamente o protestantismo 

de missão, comenta sobre os outros tipos de protestantismos que o antecederam no país e que, 

neste trabalho, se denominam protestantismo de colonização e protestantismo de imigração.  

Procura também conhecer os principais movimentos religiosos que influenciaram e 

compuseram a matriz teológica do protestantismo de missão, dando então, conteúdo e forma 

tanto aos sermões dos missionários americanos, como também aos sermões da primeira 

geração de pastores brasileiros. Dessa forma, investiga as motivações que trouxeram esses 

primeiros missionários americanos ao país e o seu arcabouço teológico, assim como analisa 

alguns sermões pregados no Brasil, tanto por eles como pelos seus primeiros discípulos 

nativos.  

 

 

1.1.A PRÉDICA: DEFINIÇÃO, ORIGEM E DESENVOLVIMENTOS  

 

O que é prédica? 
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Não é tarefa simples definir termos no campo da homilética. Como atesta Charles 

Koller (1999, p.16), ―na literatura homilética há uma desnorteante profusão de classificações 

de sermões e doutras formas de apresentação‖. Contudo, definições são necessárias a fim de 

se garantir a inteligibilidade da reflexão. Sendo assim, apresentam-se abaixo algumas 

definições de termos que são utilizados neste trabalho.  

 

Pregação se refere à proclamação do evangelho, incluindo todas as formas de serviço 

e testemunho do que, para os cristãos, é a Palavra de Deus (MALDONADO, 1997, p.6). Tal 

fenômeno engloba variadas maneiras de expressão, desde as formas mais tradicionais como a 

prédica até a proclamação da mensagem cristã por meio de publicações, ensino religioso nas 

escolas e programas cristãos na televisão (KIRST, 2004, p.18).  

Culto é ―o encontro de Deus com Sua comunidade‖ (KIRST, 1998, p.119). Em outras 

palavras, é a reunião periódica dos cristãos, tradicionalmente aos domingos, que pode mesclar 

propósitos de adoração, comunhão, pregação, sacramento
4
 e até evangelização.  

Liturgia pode ser entendida como a ―assembleia cultual da comunidade‖ (BERGER, 

2010, p.217). Porém, a definição de Nelson Kirst (1998, p.120) parece ser mais clara e 

completa: ―liturgia é o conjunto de elementos e formas (espaços, lugares, tempos, objetos, 

funções, gestos, fórmulas, histórias, instruções, olhares, símbolos e significados), através dos 

quais se realiza o encontro de Deus com sua comunidade‖. Assim, liturgia se entenderá aqui 

como ―o conteúdo ordenado do culto‖. 

Prédica é a pregação que acontece, especificamente em um culto, como parte 

integrante de sua liturgia. Ela é a forma de pregação que se distingue das demais pela sua 

―vinculação litúrgica ao culto (normalmente) dominical da comunidade‖ (KIRST, 2004, 

p.18). É também possível usar a expressão ―pregação litúrgica‖ para se referir à prédica, como 

o fazem Luis Maldonado (1997, p.6) e Casiano Floristan (2002, p.528).  

                                                           
4
 A palavra ―sacramento‖ vem do latim sacramentum e ―admite mais de um significado, como mistério, segredo 

e símbolo‖ (KLEIN, 2008, p. 891-892). Teologicamente, o sacramento pode ser entendido ainda como ―rito 

religioso relacionado ao significado ou a um sinal da graça‖ (ERICKSON, 1995, p.147). Em outras palavras, o 

sacramento é um rito que, em certos ramos do cristianismo, como na Igreja Católica, é visto como meio de graça 

àqueles que o recebem. A igreja Católica admite sete sacramentos ou ―sinais sacramentais‖, a saber, ―o Batismo, 

a Confirmação, a Eucaristia, a Unção dos Enfermos, a Ordem e o Matrimônio (DOTRO; HELDER, 2006, 

p.148). Porém, há outros ramos do cristianismo, como as denominações evangélicas históricas e as igrejas do 

movimento pentecostal do século XX, que preferem usar a palavra ―ordenanças‖ ao invés de ―sacramentos‖, 

admitindo como tais apenas o Batismo e a Ceia do Senhor. Estas ordenanças não são concebidas como ―meios de 

graça‖, mas como cerimônias ou sinais que atestam o compromisso com Cristo (Batismo) e recordam o sacrifício 

de Cristo na cruz (Ceia do Senhor) (KLEIN, 2008, p. 893). 
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Sermão é um tipo de prédica. Na verdade, é uma peça oratória previamente preparada 

para ser proclamada num culto. A estrutura de um sermão segue, normalmente, os princípios 

da retórica clássica, contendo introdução, um ou mais tópicos e conclusão (FILHO P.V, 1990, 

p.160). Também é conhecido ―pela eloquência, pela beleza estilística das palavras, pelas 

construções retóricas‖ (RIGO, 2008, p. 62). 

Homilia significa, etimologicamente, ―conversa familiar‖
5
 (FLORISTAN, 2002, p. 

529). Assim como o sermão, a homilia é um tipo de prédica. Porém, distingue daquele por se 

distanciar das técnicas retóricas de estruturação e proclamação, limitando-se à explicação e à 

aplicação de uma passagem bíblica e seguindo, geralmente, a estrutura da mesma como se 

apresenta (KOLLER, 1999, p.21). É o termo amplamente usado pela igreja católica desde o 

Concílio Vaticano II: ―ao sermão se prefere a homilia, e se renuncia ao sermão típico de três 

pontos seguidos por uma conclusão, bem como a apropriada técnica oratória muitas vezes 

pouco sacra‖ (GRÉGORIE, 2002, p.1274-1275).  

Homilética pode ser definida como ―a disciplina que se ocupa da ciência e da arte da 

pregação de sermões religiosos – ciência, porque estuda criteriosamente os processos do 

discurso religioso e arte porque aplica-se às suas técnicas‖ (RAMOS L.C., 2012, p.28). 

Também é possível entendê-la como a disciplina acadêmica que tratará, especificamente, da 

prédica, sob o pano de fundo da ―querigmática‖, isto é, a ―pregação cristã em geral‖ 

(MALDONADO, 1997, p.5).   

Definidos os principais termos homiléticos, cabe agora, uma breve descrição do 

desenvolvimento da pregação litúrgica, isto é, da prédica, no âmbito da história da igreja 

cristã. 

 

A prédica cristã descende da ―homilia do culto sinagogal judaico‖ (FLORISTAN, 

2002, p. 527). Era costume dos judeus, após a leitura de um texto da torá, dos salmos ou dos 

profetas, um comentário explicativo feito por um escriba ou doutor, isto é, um rabino. 

Registros dessa prática podem ser observados no Novo Testamento, como o registrado no 

Evangelho de Lucas, que relata a ocasião em que Jesus entra na sinagoga e, após ler um 

trecho do rolo de Isaías, interpreta e aplica a passagem. O texto é como se segue: ―Chegando a 

Nazaré, onde fora criado, entrou na sinagoga no dia de sábado, segundo o seu costume, e 

                                                           
5
 Tradução do autor. 
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levantou-se para fazer a leitura. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías; ele o abriu e achou o 

lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para 

anunciar boas novas aos pobres; enviou-me para proclamar libertação aos presos e restauração 

da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do 

Senhor. E fechando o livro, devolveu ao assistente e sentou-se; e os olhares de todos na 

sinagoga estavam fixos nele. Então, ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem 

da Escritura que acabais de ouvir‖ (Lucas 4.16-21). 

Parece que, no tempo apostólico, o culto na igreja primitiva se limitou a seguir a 

prática judaica da sinagoga, de modo que os cristãos se reuniam para, dentre outras coisas, 

―perseverar na doutrina dos apóstolos‖ (Atos 2.42). Essa ―doutrina‖ era, essencialmente, a 

apresentação de Jesus como o centro do mistério salvífico, das profecias veterotestamentárias, 

das aparições pós-pascais aos apóstolos e aos crentes, visando suscitar nos ouvintes do 

Evangelho uma nova vida (GHIDELLI in SODI; TRIACCA, 2010, p.1384-1385).  

É, porém, na era patrística, isto é, no tempo dos pais da Igreja, que a preparação da 

homilia se torna algo especializado, sendo resultado de labor cuidadoso, tendo como 

principais responsáveis Hipólito e Orígenes (FLORISTAN, 2002, p.529).  Interessante, 

também, é a contribuição de Marcelo Guimaraes (1995, p.6), pois relembra que o estilo de 

homilia era o modelo de pregação da igreja primitiva, mas que cedo cedeu espaço ao sermão: 

―À medida que foram crescendo as proibições dos leigos tomarem a palavra nas igrejas, foi 

dominando o modelo da homilia como arte oratória. E a homilia virou sermão‖. Justino (apud 

MALDONADO, 1997, p.102) faz descrição de como se dava a prédica no culto cristão:  

 

E no dia chamado do sol, tem-se uma reunião (syneleusis) em um mesmo 

local para todos os que moram nas cidades ou nos campos. E lêem-se as memórias 

dos apóstolos ou as escrituras dos profetas, conforme o tempo o permita. Em 

seguida, quando o leitor já terminou, quem preside faz um convite e uma exortação 

no sentido de se imitarem estas coisas excelsas. Depois, todos nós nos levantamos 

de uma só vez e recitamos orações. E [...], ao acabarmos de orar, apresentamos pão, 

vinho e água, e quem preside eleva [...] ações de graças [...] e o povo aclama 

dizendo: ‗Amém‘.  

 

 

Nos séculos que se seguem, especialmente, nos séculos III e IV, a pregação litúrgica é 

influenciada pelos princípios da retórica clássica e passa a apresentar em sua estrutura 

elementos como introdução, séries de pontos e conclusões sumárias (QUICKE, 2010, p.75). 
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Agostinho (354-430), do Ocidente; e João Crisóstomo (337-407), do Oriente, são os maiores 

expoentes da pregação litúrgica (FLORISTAN, 2002, p. 529). É Agostinho quem produz 

alguns dos primeiros tratados que abordam a questão da pregação: De catechi rudibus 
6
 e De 

doctrina christiana 
7
 (OLIVAR, 2010, p.1392), e João Crisóstomo, por sua vez, conhecido 

como ―língua de ouro‖, faz do púlpito o lugar de onde cumpre seu chamado profético de 

denunciar a opressão e a injustiça social cometidas pelos abastados cristãos de 

Constantinopla:   

 

Este freio de ouro na boca do teu cavalo, este aro de ouro no braço do teu 

escravo, estes adornos dourados em teus sapatos, são sinais de que estás roubando o 

órfão e matando de fome a viúva. Depois de morreres, quem passar pela tua casa 

dirá: ―Com quantas lágrimas ele construiu este palácio? Quantos órfãos se viram 

nus, quantas viúvas injuriadas, quantos operários receberam salários injustos?‖ 

Assim, nem mesmo a morte te livrará dos teus acusadores (GONZÁLES, 1995, 

p.150-151). 

 

A pregação litúrgica viveu um período de crise na Idade Média. Devido a pouca 

preparação do clero para a pregação, houve momentos em que a mesma se resumiu à leitura 

dos sermões dos grandes pais da igreja (BERGER, 2010, p.180), agrupados no que se 

chamava de ―homiliários‖ (GRÉGORIE, 2002, p.694). Também sofreu influências da retórica 

bizantina, da escolástisca, da oratória profana e da retórica (FLORISTAN, 2002, p.529). 

Porém, não faltaram nesse tempo, mestres da pregação, como Bernardo de Claravau. Este, 

contudo, nem sempre encontrava um público ávido por ouvir, como mostra este registro de 

uma de suas prédicas, na qual atesta a dificuldade de manter a atenção de seus ouvintes, após 

uma liturgia cansativa:  

 

Mas, prestai atenção a um outro ponto... Ou será melhor parar, por causa 

dos que já estão pestanejando? Eu pretendia, em um só sermão, dar conta do que 

tinha prometido: falar da dupla ignorância, e fá-lo-ia se não me parecesse que este 

discurso já está demasiadamente longo para os que o acham cansativo. E vejo alguns 

bocejando e outros dormitando. E não é de admirar, pois a longuíssima vigília de 

oração que tivemos hoje os desculpa. O que direi, porém, daqueles que dormem 

agora, mas dormiram também enquanto rezávamos os ofícios? (CLARAVAU apud 

LAUAND, 2011).  

 

                                                           
6
 O Catecismo dos Rudes. Tradução do autor. 

 
7
 Da Instrução Cristã. Tradução do autor. 
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É na Reforma Protestante que o púlpito ganha o centro do templo e o sermão o centro 

do culto (JARDILINO, 1995, p.7). O propósito principal do sermão protestante era o ensino 

do que os reformadores consideravam a correta doutrina, a doutrina celeste. Como atesta 

Messias Valverde (2006, p.165):  

 

E o propósito de a pregação ser colocada no centro do culto, era a docência à 

congregação da ―doutrina correta‖. Os pastores devem ser completamente ensinados 

nas Escrituras, para que possam instruir corretamente a congregação na doutrina 

celeste [...] o propósito da pregação é a edificação.  

 

A Igreja Católica, por sua vez, no Concílio de Trento reafirmou a prática da pregação 

das Escrituras como dever dos bispos para com o povo:  

 

O ofício de pregar, que é o principal dos Bispos, desejando o santo Concílio 

se exercite com a maior frequência possível, para salvação dos fiéis, acomodando ao 

uso dos tempos presentes, pelo modo mais conveniente [...] que os Bispos por si, ou 

estando legitimamente impedidos, por aqueles que admitirem ao ministério da 

pregação, expliquem as Divinas Escrituras e preguem a Palavra de Deus [...] 

(Concílio de Trento, seção XXIV, capítulo IV).       

  

Falta espaço para tratar dos desdobramentos que se deram no ramo católico e 

protestante no que concerne à questão da pregação litúrgica
8
, após a Reforma, quando as duas 

igrejas se tornam distintas. Contudo, valendo-se da síntese de Rose (1998, p.170), no 

protestantismo, após a Reforma a prédica foi entendida como ―lugar de ensino e formação 

(ortodoxia e iluminismo), de renovação e consolidação da fé (pietismo), como comunicação 

da autoconsciência piedosa (Schleiermacher) ou como proclamação da Palavra de Deus por 

Deus mesmo (Barth).  

No ramo cristão católico recente, vale lembrar que, se durante anos a fio, a prédica 

tornava-se secundária diante da eucaristia, sua prática ganha nova ênfase no Concílio 

Vaticano II, onde se propõe a homilia como ―parte da própria ação litúrgica‖, sendo 

                                                           
8
 Para maior aprofundamento no tema ―História da Pregação‖, ver  Pregação: na Igreja Apostólica (GUIDELLI, 

2010, p.1379-1385);  Pregação: na Igreja Antiga (OLIVAR, 2010, p.1385-1393); A História da Pregação: uma 

avaliação da pregação atual à luz da história (QUICKE, 2010, p.73-80);  A Pregação na Idade Mídia – os 

desafios da sociedade do espetáculo para a prática homilética contemporânea (RAMOS L.C, 2012, p.39-70) e 

Homilética (ROSE,1998, p.146-155).  
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obrigatória ―na missa do domingo e dias de festa com participação do povo‖ (Sacrosanctum 

Concilium n.52 apud RIGO, 2008, p.19).  

Cabe perguntar, após este breve retrospecto do caminho da prédica no desenrolar da 

história da igreja, a respeito de sua prática em terras brasileiras. Em se tratando de Brasil, é 

necessário antes de mais nada, aferir que o discurso religioso, operado de forma sistemática e 

periódica, não é uma contribuição exclusiva da religiosidade cristã, seja católica seja 

protestante. A prática de pronunciar e ouvir discursos religiosos já se fazia presente entre os 

índios, apreciadores dos ―belos discursos, pelo talento oratório, pelo falar pomposo‖ 

(CLASTRES, 2003, p.171). Interessante também é notar, o conteúdo desses discursos, não 

muito distantes das preocupações básicas do discurso religioso cristão:  

 

[...] trata-se quase sempre nesses discursos de abordar os temas que 

literalmente obcecam os Mbyá: seu destino sobre a terra, a necessidade de respeitar 

as normas fixadas pelos deuses, a esperança de conquistar o estado de perfeição, o 

estado de aguyjem, que é o único que permite aos que o atingem ter o caminho da 

Terra sem Mal, aberto pelos habitantes do céu (CLASTRES, 2003, p.178-179).  

 

É somente à época do descobrimento que a terra que viria a ser conhecida como a 

―terra do samba e do futebol‖ seria testemunha dos primeiros discursos religiosos de caráter 

cristão, pronunciados inicialmente por jesuítas, dentre os quais surgiriam grandes mestres de 

púlpito, como Antônio Vieira, para quem os maiores responsáveis pelos sermões não fazerem 

fruto, fossem em terras portuguesas ou brasileiras, não era Deus, nem os ouvintes, mas os 

pregadores (VIEIRA, 2006, p.86).  

Do lado protestante, o primeiro sermão pregado em solo brasileiro é atribuído a Pierre 

Richier, ministro religioso, um dos capelães da expedição francesa que, a princípio, pretendia 

fundar colônia de fé reformada no Rio de Janeiro, em idos da metade do século XVI. Como 

atesta (MATOS, 2007, p.11): ―O ministro Richier orou invocando a Deus, sendo em seguida 

cantado o salmo n°5, um hino que fazia parte do Saltério Huguenote. A seguir, o mesmo 

pastor fez uma prédica com base no salmo 27, versículo 4‖.  

Prédica esta que seria a primeira de uma série de sermões protestantes que ainda se 

fariam ouvir nesta terra, também pela vertente do protestantismo de imigração e, mais tarde, 

pelo protestantismo de missão.  
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1.2. PROTESTANTISMO NO BRASIL  

 

Quando se fala em protestantismo, isto é, o ―conjunto que engloba as igrejas cristãs 

nascidas direta ou indiretamente da Reforma do século XVI‖ (LACOSTE, 2004, p.1445), 

torna-se logo necessário definir sobre qual protestantismo está se referindo. Não existe apenas 

um tipo de protestantismo. No Brasil, por exemplo, é possível falar de pelo menos três tipos: 

o de colonização, o de imigração e o de missão.
 
 

O protestantismo de colonização denomina as investidas de França e Holanda em 

estabelecer no Brasil suas colônias ignorando os protestos de Portugal, primeira nação 

européia a iniciar colonização no país. Basicamente, o termo protestantismo de imigração 

refere-se ao grupo de protestantes que se inseriram no contexto brasileiro no início do século 

XIX, com objetivos de imigração. Já, o protestantismo de missão se reporta ao grupo de 

protestantes que vieram para o país, no mesmo século, com o propósito de difundir sua fé 

(MENDONÇA, 1990, p.11, 27-46).  

A seguir, se discorre, em síntese, sobre essas três investidas protestantes no país.  

 

 

1.2.1. O Protestantismo de Colonização 

 

O primeiro contato entre protestantes e brasileiros se dá no período do Brasil Colônia. 

O território brasileiro fora constituído como mera província, cuja finalidade limitava-se a 

suprir as necessidades econômicas de um endividado Portugal (SCANTIMBURGO, 1978, p. 

52). Contudo, devido à extensão do território e à insuficiência da metrópole portuguesa em 

resguardar sua mina de ouro e de pau-brasil, as expressas proibições de entrada de 

estrangeiros no território não foram suficientes para impedir as incursões de países 

protestantes, como França e Holanda, cujas intenções eram fundar em terras brasileiras suas 

respectivas colônias.  

O projeto de colônia francesa, no Rio de Janeiro, liderado por Nicolau Durand de 

Villegaignon (1510-1571) fora denominado França Antarctica e durou de 1555 até 1565, 
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(TAVARES, 1979, p.24). Período curto, porém truculento, o qual fez da baía de Guanabara 

palco de escrita da primeira confissão de fé protestante produzida na América, a Confissão de 

Guanabara ou Confissão Fluminense, seguida do consequente martírio de seus autores 

(CRESPIN, 2007, p.54-68) Já a colônia holandesa, liderada por Maurício de Nassau (1604-

1679), estabeleceu-se no Nordeste durante vinte e quatro anos, de 1630 a 1654 

(SCHALKWIJK, 2004, p.59), deixando traços de sua influência na cidade de Recife desde 

sua arquitetura, olhos claros em muitos rostos nordestinos e, até mesmo, resquícios de sua 

teologia na mente do povo, inclusive, na de alguns indígenas (MENDONÇA, 1990, p.26). 

Ambos os projetos de colônias protestantes à época do Brasil Colônia fracassaram. Os 

portugueses aliados com índios, negros e, em alguns momentos, até com espanhóis, 

guerrearam e expulsaram, a seu tempo, franceses e holandeses do país (LIMA, 2004, p.61-

65). 

 

 

1.2.2. O Protestantismo de Imigração 

 

O segundo contato entre protestantes e brasileiros, que a história oficial registra, se dá 

na época do Império, quando em 1810, Portugal declara a abertura dos portos brasileiros para 

o comércio com as nações amigas, incentivando assim, a imigração de colônias européias, 

como a inglesa e a alemã (HAHN, 1989, p.70-71, 85). A estes protestantes é concedida uma 

liberdade restrita (RIBEIRO B., 1973, p.17). O culto, por exemplo, é permitido, mas ao local 

em que este se realizaria, não é permitida a forma de templo. Como atestava o artigo quinto da 

constituição brasileira, publicado no jornal ―A Imprensa Evangélica‖, no ano de 1864: 

―Art.5º. A religião Católica apostólica romana continuará sendo a religião do Império. Todas 

as outras religiões serão permitidas com seu culto doméstico ou particular, em casas para isto 

destinadas, sem forma alguma exterior de templo‖. 

 Com raras exceções, os protestantes ingleses (na sua maioria, anglicanos) e os 

protestantes alemães (na sua maioria, luteranos) não tinham na conversão de brasileiros o 

motivo de sua vinda. Antes, seus propósitos eram imigratórios e comerciais, e seus trabalhos 

religiosos se limitavam a servir seus compatriotas (HAHN, 1989, p.72,84-85). Esse tipo de  

protestantismo foi identificado como protestantismo de imigração. 
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1.2.3. O Protestantismo de Missão 

 

Protestantismo de Missão é o termo cunhado para identificar os protestantes que ao 

Brasil vieram com propósitos missionários declarados, isto é, motivados em converter à sua fé 

a população brasileira. Geralmente, questiona-se o motivo de tal empreendimento uma vez 

que, no Brasil, o cristianismo já se fazia presente e representado pela Igreja Católica. De fato, 

não foram poucas as controvérsias entre os protestantes americanos em torno dessa questão. 

Eles se dividiam entre aqueles que viam o país como civilizado e cristianizado, não sendo 

necessário o envio de missionários e aqueles que viam não apenas o Brasil, mas toda a 

América Latina como território pagão uma vez que a igreja romana teria falhado na 

evangelização do continente (MENDONÇA, 2008, p.262).  

Um segundo fator que impulsionou o envio de missionários americanos ao mundo e 

também às terras verde-amarelas, foi o ideário do ―Destino Manifesto‖. Este se tratava da 

convicção de que os anglo-saxões, mais particularmente, os dos Estados Unidos da América, 

eram o povo escolhido de Deus para ―propagarem as idéias cristãs e a civilização cristã‖ 

(MENDONÇA, 2008, p.262), isto é, aquilo que criam ser o evangelho verdadeiro e também o 

estilo americano de vida, isto é, o conhecido ―american way of life‖ (MENDONÇA, 1990, 

p.31). 

Ainda pode-se destacar, como fator determinante para as missões estrangeiras 

americanas, o Segundo Grande Despertamento
9
, o qual consistiu num período de avivamento 

nos Estados Unidos, no século XIX (ARAÚJO, 2007, p.109), fazendo com que muitos 

americanos não apenas voltassem para as igrejas, mas também desejassem compartilhar a 

graça recebida a outros, tanto do seu próprio país como do estrangeiro (BOSCH, 2002, 

p.349).  Verdade é que, nesse período, as missões estrangeiras se tornaram o objetivo 

principal das igrejas, ―mais do que nada, o novo estado de ânimo gerou um espírito 

missionário. Em 1817, a causa missionária se transformara na grande paixão das igrejas 

americanas‖ (BOSCH, 2002, p.340).  

 

                                                           
9
 O Primeiro Grande Despertamento foi uma série de avivamentos religiosos que se deram entre 1726 e 1760 nos 

Estados Unidos da América, liderado, principalmente, pela teologia e pregação de Jonathan Edwards. O Segundo 

Grande Despertamento foi outra série de avivamentos, ocorridos também nos Estados Unidos, entre 1787 e 

1825. 
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1.2.4. O Protestantismo de Missão e os Primeiros Missionários  

 

É desse contexto descrito acima, de desconfiança para com a Igreja Católica, de 

ideário de nação escolhida e de avivamento, que saem os primeiros missionários que aqui 

aportam. Vieram ao Brasil, missionários de diversas denominações protestantes, como 

congregacionais, presbiterianos, batistas, metodistas e episcopais. Contudo, a teologia, a 

liturgia e as estratégias missionárias que trouxeram foram notoriamente uniformes: ―Sob o 

ponto de vista formal, congregacionais, presbiterianos, metodistas e batistas transplantaram 

para o Brasil o protestantismo típico norte-americano‖ (MENDONÇA, 2008, p.287). 

Por questão de delimitação, esse trabalho se restringirá em tratar, de forma sucinta, 

apenas do trabalho missionário da Igreja Presbiteriana, da Igreja Batista e da Igreja Metodista.  

É justa, todavia, a referência ao primeiro casal missionário a fixar residência no Brasil, 

em 1885, os congregacionais Robert Reid Kalley (1808-1888) e sua esposa Sarah P. Kalley 

(1825-1907).  Médico de formação, Kalley, após longo período missionário na Ilha da 

Madeira, onde experimentou grande êxito ministerial seguido de severa perseguição 

(CARDOSO, 2001, p.86-94), vem ao Brasil às próprias custas e dedica-se à publicação de 

obras literárias cristãs, à composição e compilação, juntamente com sua esposa, também do 

primeiro hinário protestante brasileiro intitulado ―Salmos e Hinos‖, bem como promove 

reuniões para pregação e culto (HAHN, 1989, p.141). Ele é considerado o responsável pela 

síntese teológica que caracterizou a mentalidade protestante brasileira da época e cuja 

influência permanece presente ainda hoje (MENDONÇA, 1990, p.34).  

Ashbel Green Simontom (1833-1867) foi o primeiro missionário presbiteriano 

nomeado a chegar ao país em 1859 (LÉONARD, 2002, p.61). Entretanto, não teve um 

ministério longo devido à sua morte precoce causada por uma forte febre (BLACKFORD, 

2008, p.13). Porém, embora breve, seu ministério, de cerca de oito anos, foi intenso. Além de 

se dedicar à evangelização e ao pastoreio, tornou-se um dos fundadores do primeiro jornal 

evangélico do Brasil, a ―Imprensa Evangélica‖. Segundo relatos de seus biógrafos, o jovem 

missionário obteve sucesso na implantação da primeira igreja presbiteriana do Brasil, devido, 

dentre outros fatores, por ter descoberto ―o caminho para a mente dos brasileiros‖, como 

conta o testemunho de Emanuel N. Pires: 
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Após pregar, o irmão Simonton passou à ceia do Senhor [...] O povo se 

interessou vivamente pela cerimônia, e alguns se mostravam tão comovidos como os 

da manhã. Todos sentimos a solenidade da ocasião. Seus efeitos e resultados, 

somente conheceremos na eternidade. O Rev.Simonton tem razão: descobriu como 

atingir a mente dos brasileiros no culto e na pregação (PIRES apud RIBEIRO, 

1981, p.61). 

 

O casal batista William Buck Bagby (1855-1939) e Anne Luther Bagby (1859-1942), 

desembarcou no Brasil em Março de 1881, no Rio de Janeiro,
 
como missionários enviados 

pelos batistas do Sul dos Estados Unidos
10

 (PEREIRA J.R.; PEREIRA C.; AMARAL, 2001, 

p.68,76). Dedicaram-se, inicialmente, à pregação, começando no Estado da Bahia e indo em 

direção ao Sul do país, passando por Minas Gerais, São Paulo e chegando até o Rio Grande 

do Sul. O casal teve vida longa, suficiente para plantar igrejas e participar da fundação de 

convenções, colégios, internatos e casas publicadoras. Como descreve J.J. Taylor, sobre a 

carreira missionária de Bagby, seu colega de ministério.  
 

 

Ele serviu a quatro igrejas como pastor, sucessivamente, na cidade de São 

Paulo, e viajou pelo Estado, pregando nos parques, nas estradas, nos lares, nos 

teatros e nas cadeias. Fundou congregações, organizou igrejas e convenções, 

promoveu educação e publicações, serviu de secretário correspondente de missões 

estrangeiras e nacionais, e harmonizava disputantes em contendas, onde a 

democracia batista era muito jovem para escapar aos abusos. Por extensa 

correspondência, expunha, aos batistas dos Estados Unidos, a necessidade de 

equipamentos e obreiros (TAYLOR apud HARRINSON, 1987, p.70).  

 

Os metodistas chegam ao Brasil, pela primeira vez, em 1835, no Rio de Janeiro por 

meio de Fountain E. Pitts, que vem, a princípio, apenas para uma ―sondagem missionária‖, 

mas que ―encetou logo os seus trabalhos ministeriais naquela cidade, pregando em casas 

particulares‖ (ROCHA, 1967, p.18). Diante do relatório positivo, os metodistas enviam seus 

missionários R. Justin Spaulding, Daniel P. Kidner (1815-1891) e R.M.Murdy, que ficam no 

                                                           
10

 Embora o casal Bagby seja considerado pioneiro da obra batista no Brasil, outros batistas os sucederam no 

país. Em 1859, a Junta de Richmond, das igrejas batistas do Sul dos Estados Unidos, enviou seu primeiro 

missionário ao Brasil, Thomas Jeferson Bowen (1814-1875), que juntamente com sua esposa, residiu no Rio de 

Janeiro e dirigiu seus esforços, especialmente, aos escravos africanos de língua Ióruba. Bowen, contudo, não 

pôde permanecer muito tempo no país, devido às suas condições de saúde (MEIN, 1982, p.15). Em 1861, um 

grupo de batistas americanos emigrou para o Brasil, devido à guerra civil dos Estados Unidos, e estabeleceu 

residência em Santa Bárbara do Oeste, São Paulo, fundando o que seus membros chamavam de a ―Primeira 

Igreja Batista do Brasil‖. No ano de 1879, a pedido dessa igreja, a Junta de Richmond nomeou E. H. Quillin 

como seu missionário, cujo propósito era o pastoreio de americanos e a evangelização de brasileiros (MEIN, 

1982, p.16).  
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país entre 1836 e 1841
11

. Após vinte e cinco anos de ausência metodista, é enviado Junius E. 

Newman (1819-1895) (MENDONÇA, 1990, p.40), que implanta definitivamente a Igreja 

Metodista em solo brasileiro, no ano de 1867.  

Junto a estes missionários americanos de fé protestante vieram logo muitos outros, 

dentre eles, o presbiteriano Alexander Latimer Blackford (1829-1890), o batista Zachary Clay 

Taylor (1851-1919) e os metodistas John J. Ransom (1854-1934), J.W.Koger (1852-1886) e 

James L. Kennedy (1857-1942). Destes, não poucos e ainda bem jovens, tombaram vítimados 

pelas doenças tropicais enquanto outros enfrentavam a dor de verem o mesmo acontecer com 

suas esposas ou filhos. Como mostra o trecho dessa correspondência de Anne Luther Bagby, 

em que conta sobre a morte de seu bebê de quatorze meses: 

 

Sua febre se foi na terça-feira, mas infelizmente ele dava sinais de 

perturbação cerebral. Oh, como agonizei uma semana inteira em oração! Deus me 

fez pronta a cedê-lo, mas, oh, eu não podia vê-lo sofrer [...] tomou leite até o fim, e 

seus remédios, e se foi como um sonho, nosso belo menino! (HARRINSON, 1987, 

p.49). 

 

Conhecidos alguns dos primeiros missionários protestantes enviados ao Brasil cabe 

agora uma análise da matriz teológica trazida por eles em suas bagagens, matriz esta que 

influenciará suas estratégias missionárias, sua liturgia, seus sermões e, naturalmente, as 

primeiras gerações de pregadores protestantes nacionais.  

 

 

1.3.A MATRIZ TEOLÓGICA DO PROTESTANTISMO DE MISSÃO  

 

Presbiterianos, metodistas e batistas se definem como denominações cristãs 

protestantes distintas. Suas principais diferenças, contudo, não são teológicas, mas se dão, 

principalmente, nas suas formas de governo. A forma de governo da Igreja Presbiteriana é, 

como o nome diz, ―presbiteriana‖, enquanto a da Igreja Batista é ―congregacional‖ e a da 

Igreja Metodista é ―episcopal‖ (GRUDEM, 2010, p.774-786). Há também diferenças entre 

                                                           
 
11

 Não foram encontrados documentos que informassem o período de vida de R.Justin Spaulding e R.M.Murdy. 
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algumas questões litúrgicas, tais como o batismo, pois, enquanto presbiterianos e metodistas 

praticam o batismo por aspersão, os batistas o praticam por imersão. A teologia em geral que 

os primeiros missionários dessas denominações trouxeram ao Brasil, contudo, era uniforme, 

pois provinha de fontes teológicas comuns (MENDONÇA, 2008, p.286).
 
  

Dessa forma, se torna necessário a investigação dessas fontes teológicas que vieram a 

determinar o conteúdo, a forma e o estilo dos sermões dessas igrejas em seus primórdios e 

que, provavelmente, continuam influenciando a maior parte de seus pregadores. 

 

 

1.3.1. O Puritanismo 

 

Não é simples definir o puritanismo. Não se trata de uma religião, nem de uma 

denominação, mas de um estilo de ―vida cristã‖, ou melhor, um estilo de ―vida protestante‖. 

Mendonça (1984, p.37) reconhece a dificuldade de se definir o termo: ―Não se pode, portanto, 

com exatidão dar uma definição do puritanismo. É um modo de ser, de ver os homens e as 

coisas sob o prisma da fé religiosa. É, essencialmente, um modo de viver‖. David Martyn 

Lloyd Jones define o puritanismo como ―uma mentalidade, um espírito‖ (LLOYD-JONES, 

1993, p.267).
 
 

O puritanismo tem sua origem na Inglaterra, mais precisamente, nos âmbitos da Igreja 

Anglicana, desassociada da Igreja Católica pelos auspícios de Henrique VIII (1509-1547) que 

desejando divórcio e segundo casamento encontrou no rompimento com Roma e no 

estabelecimento de sua igreja nacional o meio para conseguir seu intento (CAIRNS, 1995, 

p.267-268). Seu plano bem sucedido deveu-se, principalmente, aos interesses políticos e 

econômicos da burguesia inglesa, que via com bons olhos a separação da igreja romana. 

 

O controle de muitas propriedades por parte da igreja romana, na Inglaterra, 

os impostos papais, que levavam muito dinheiro inglês para Roma e as cortes 

eclesiásticas, que rivalizavam com as cortes do reino, irritavam tanto a governante 

como a governados. Estes problemas redundaram no apoio da nação ao rei em sua 

decisão de romper com Roma (CAIRNS, 1995, p.267).  
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Algumas medidas de reforma foram adotadas após a separação da igreja inglesa do 

tutelo da igreja romana, como a publicação da Bíblia em inglês para livre manuseio do povo e 

um credo notadamente calvinista. Entrementes, havia aqueles que ainda viam muitos ―trapos 

do papado‖ na igreja inglesa e intentavam ―purificá-la‖, segundo o que entendiam ser o 

modelo bíblico, o que rendeu a estes, por volta de 1569, o título de ―puritanos‖ (CAIRNS, 

1995, p.273).  Em resumo, os puritanos desejavam reformas maiores no âmbito da liturgia, da 

doutrina e da moral. 

 No que concerne à liturgia, se opunham a costumes como o ajoelhar-se na ceia, a 

presença de padrinhos no batismo, a observância de dias santos e, principalmente, ao uso da 

sobrepeliz
12

 pelos ministros. Embora declarassem que o uso da mesma em si, era 

teologicamente indiferente, o fato de serem usadas por ministros católicos, tornava, para eles, 

papal o costume (LLOYD-JONES, 1993, p.258).  

No campo da teologia, os puritanos foram também se distanciando dos anglicanos. 

Enquanto esses últimos viam a interpretação bíblica como progressiva, tornando possível a 

formulação de novas teologias pela igreja, os puritanos viam a interpretação como fixa e 

definitiva; enquanto os anglicanos consideravam a visão bíblica evangélica apenas uma ênfase 

dentro de uma igreja abrangente, os puritanos afirmavam que a posição evangélica firme, 

bíblica, seria a ―única válida‖ (LLOYD-JONES, 1993, p.266). 

Embora o termo ―puritano‖ seja usado hoje, de forma pejorativa para designar o 

―moralista‖, já foi mostrado acima que o reducionismo às questões unicamente morais é 

injusto.  Contudo, também é fato que a questão da moral recebeu grande ênfase pelos 

puritanos. 

 

Os puritanos também insistiam na necessidade de levar uma vida sóbria, 

segundo os mandamentos bíblicos [...] Sem se oporem absolutamente ao uso do 

álcool, pois muitos deles bebiam com moderação, criticavam a embriaguez de 

alguns ministros. O teatro, onde frequentemente haviam piadas de duplo sentido, os 

esportes que se celebravam no Dia do Senhor e os costumes licenciosos em geral 

eram objeto especial de seu ataque (GONZÁLES, 2011, p.279). 

 

 Os puritanos não prevaleceram na Inglaterra apesar de conquistarem algumas 

importantes vitórias, tais como a adoção da Confissão de Fé de Westminster pelos teólogos e 

                                                           
12

 A sobrepeliz, também chamada de roquete, é definida como uma ―espécie de alva curta e rendada, até a altura 

dos joelhos, usada sobre a batina ou o hábito religioso‖ (DOTRO; HELDER, 2006, p.143). 
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pastores e o regime presbiteriano como forma de governo para a igreja o que, porém, 

mostrou-se apenas temporário (CAIRNS, 1995, p.278). Cansados e, por vezes perseguidos, 

viram na imigração principalmente para a América, entre 1628 e 1640, a oportunidade de 

construírem uma nação de acordo com os seus ideais de fé (MENDONÇA, 1984, p.35).  

 O puritanismo será, então, a grande mola propulsora da ―Nova Inglaterra‖, hoje, 

―Estados Unidos da América‖. Com o intuito declarado de construir um país modelo para os 

cristãos em todo o mundo, os colonos puritanos se viram como o povo escolhido por Deus 

(MENDONÇA, 1984, p.45) à semelhança do antigo Israel como se pode constatar nessa 

declaração puritana: 

 

[...] Não podemos deixar de observar que nunca houve qualquer povo sobre 

a terra tão semelhante em sua história geral com aqueles antigos israelitas, como o 

da Nova Inglaterra. A nenhum outro povo, de qualquer país, poderia se aplicar 

diretamente tantas passagens de forma literal como a este país, em particular; 

excetuando certos milagres e diferentes nomes, alguém poderia ler e pensar que 

grande parte do Antigo Testamento foi escrito sobre nós, ou que nós, embora em 

decréscimo, fomos os antítipos daquele povo primitivo[...]‖
13

 (PRINCE, 1972, 

p.338).  

  

Essa mentalidade de ―povo escolhido‖, definida ideologicamente como ―Destino 

Manifesto‖, coloca sobre seus ombros a missão de operar a ―redenção política, moral e 

religiosa do mundo‖ (MENDONÇA, 1984, p.56), alavancando sua agência missionária e 

fazendo com que os valores puritanos atravessassem as fronteiras da América e chegassem às 

novas terras, por meio de seus dedicados missionários.  

 

 

1.3.2. O Pietismo 

 

O pietismo, nome dado ao movimento religioso liderado, inicialmente, por Philipp 

Jakob Spener (1635-1705), surge como uma reação à realidade da Igreja Luterana pós 

Reforma, caracterizada até então pelo intelectualismo dogmático e pela frouxidão moral, 

                                                           
13

 Tradução do autor.  
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coisas que, aos olhos pietistas, contrastavam com a fé viva, essência do cristianismo 

(GONZÁLES, 1984, p.156).   

Após a Reforma, fora imperativo aos teólogos protestantes sistematizarem seus 

conteúdos de fé, haja vista a reação católica e a necessidade de uniformizarem o pensamento 

teológico de suas novas igrejas. Segundo Geoval Jacinto da Silva (2010, p.63), ―a 

sistematização dos pensamentos de Lutero e Melanchton era necessária para dar 

prosseguimento à obra dos reformadores‖. A consequência desse processo de dogmatismo foi, 

contudo, a redução do ser ―luterano‖ à mera capacidade intelectual de professar a ―doutrina 

correta‖. 

 

Esse é o caso daqueles que estão pensando que as pessoas devam tornar-se 

luteranas, sem se preocupar que assumam o verdadeiro cristianismo em seus 

corações. Pensa-se, então, que a verdadeira confissão de fé é apenas um meio de 

fortalecer o seu partido eclesiástico e não o ingresso de uma zelosa vida de serviço 

futuro a Deus [...] Tal convicitio intellectus não é a fé. A fé exige muito mais. A 

intenção é converter o errado e remover os obstáculos que permanecem impedindo a 

sua santificação (SPENER, 1985, p.66).  

 

 A frouxidão moral da igreja alemã, para Spener, manifestava-se tanto nas camadas do 

―clero‖ quanto no ―laicato‖. Sobre a classe dos clérigos, afirmou que além de muitos viverem 

em escândalo moral, suas atitudes demonstravam cobiça motivada por um ―deslumbramento 

mundano‖: ―eles buscam promoção, pulam de paróquia à paróquia e envolvem-se em todo o 

tipo de conchavos!‖ (SPENER, 1985, p.66). A situação do povo comum não lhe parecia 

melhor. As “bebedeiras‖, as ―artimanhas nos negócios‖ e mera ―exterioridade religiosa‖ 

foram alvos de sua repreensão e lamento: ―apesar de nossa Igreja evangélica luterana ser a 

verdadeira igreja e puro o seu ensino, infelizmente, olhamos para ela com os olhos cheios de 

lágrimas pelas suas condições de deterioração externas‖ (SPENER, 1985, p.42).  Os pietistas, 

assim, logo se convenceram da necessidade de uma nova reforma, agora, de natureza 

espiritual, nos meandros e cercanias do luteranismo: 

 

[...] não vejo como alguém possa duvidar que a verdadeira Igreja deveria 

estar em situação melhor do que está atualmente [...] Enquanto esperamos pelos 

frutos, não podemos morrer nessa expectativa, como Salomão diz a respeito do 

preguiçoso (Pv 21.25), mas fazer nossa parte: converter os judeus, enfraquecer o 

poder espiritual do papado, e reformarmos nossa igreja (SPENER, 1985, p.49).  
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 Foi publicada, então, a ―Pia Desideria‖ (Desejos Piedosos), obra de Spener, onde 

propunha a reforma da igreja, por meio de seis propostas piedosas: 1) Uso mais extensivo das 

Escrituras; 2) Exercitamento do sacerdócio universal; 3) Prática e conhecimento do 

cristianismo; 4) Fim às controvérsias religiosas; 5) A reforma das escolas e universidades; 6) 

pregação e edificação ou, “pregação edificante”, ou seja, aquela que é dirigida ao interior 

dos indivíduos (SPENER, 1985, p.56-75).  

Silva (2010, p.79) nota que a ênfase do movimento era, principalmente, a supremacia 

da experiência pessoal sobre a racionalidade da ortodoxia: ―A racionalidade da ortodoxia foi 

contrabalançada pelo primado da experiência pessoal e do sentimento, e se espalhou como 

uma noção geral pelos diversos países da Europa‖. Em resumo, pode-se dizer que o pietismo 

priorizou a experiência religiosa pessoal ao dogmatismo formal, o sacerdócio universal ao 

clericalismo e a santificação ao intelectualismo. Embora o pietismo de Spener tenha sido uma 

proposta de reforma à igreja luterana, suas propostas de renovação não ficaram restritas à 

Alemanha, mas conquistaram a simpatia de muitos na Europa, como a do ministro anglicano 

John Wesley
14

 (1702-1791). Este, influenciado pelo pietismo dos morávios, um grupo que se 

destacou pelas atividades missionárias em todo o mundo, deu início a um movimento, 

conhecido como ―metodismo‖, que propunha a renovação espiritual da igreja inglesa. O 

movimento, mais tarde, tornou-se uma denominação presente não apenas na Inglaterra, mas 

também nos Estados Unidos (GONZÁLES, 1984, p.183-186) que, juntamente, com as igrejas 

batistas e presbiterianas, enviariam seus missionários ao Brasil. 

                                                           
14

 John Wesley (1703-1791), ministro anglicano, nasceu em Epworth, Inglaterra. Na juventude, decidiu-se pela 

religião como empreendimento de sua vida, foi ordenado ministro (SOUZA J.C., 2009, p.111) e liderou um 

grupo de estudantes de Oxford naquele que ficou conhecido como ―clube santo‖ (TUTTLE, 2009, p.642). Duas 

experiências parecem ter conduzido Wesley a uma crise de fé. A primeira, o medo da morte que experimentara, a 

bordo de um navio em perigo de naufrágio, contrastando com o comportamento sereno de um grupo religioso 

chamado morávio também a bordo (LELIÈVRE, 1997, p.54). A segunda, sua frustração como pastor de uma 

congregação na Geórgia, onde intentava alcançar também os índios (LELIÈVRE, 1997, p.59-60). De volta à 

Inglaterra, procurou juntar-se aos morávios, e, participando de uma de suas reuniões teve a experiência que se 

popularizou como ―a experiência do coração aquecido‖. Sobre o que relatou: ―À noite, fui de muita má vontade a 

uma sociedade na Rua Aldersgate, onde alguém lia o prefácio de Lutero à Epístola aos Romanos. Quando faltava 

um quarto para as nove, enquanto ele descrevia a mudança que Deus opera no coração mediante a fé em Cristo, 

senti em meu coração um ardor estranho. Senti que confiava em Cristo, e somente Nele, para a minha salvação 

[...] Aquela experiência foi tal que, a partir daí, Wesley não voltou a duvidar de sua salvação‖ (GONZÁLES, 

2008, p.177). Ao lado de George Whitefield passou a pregar a salvação mediante a fé por toda a Inglaterra e 

arredores como Escócia, País de Gales e Irlanda. Pregou cerca de 40.000 sermões cuja essência teológica 

enfatizava a graça salvadora de Deus, sendo esta preveniente (capacita o pecador a dizer ―sim‖para Cristo), 

justificadora (concede o direito ao Céu) e santificadora (produz no crente, por meio de um processo de 

santificação, a perfeição de Cristo) (TUTTLE, 2009, p.644).  Wesley nunca intentou fundar uma nova 

denominação, antes, mantendo-se fiel ao anglicanismo, desejava despertar e cultivar a fé das massas na Igreja 

(GONZÁLES, 2008, p.180). Entendia, por exemplo, que as reuniões que seu movimento realizava, visava 

preparar as pessoas para os cultos dominicais. Após sua morte, contudo, seu movimento, conhecido como 

―metodismo‖, acabou por se tornar uma nova denominação (TUTTLE, 2009, p.643). 
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1.3.3. O Avivalismo  

 

O avivalismo é o termo que se usa neste trabalho para se referir, em especial, ao 

segundo período de avivamento nos Estados Unidos, que ficou conhecido também como 

Segundo Grande Despertar, tempo notadamente influenciado pela teologia arminiana. O 

arminianismo
15

 foi o contraponto do calvinismo
16

. Enquanto o calvinismo enfatiza a soberania 

de Deus na questão da salvação das pessoas, o arminianismo enfatiza a responsabilidade 

humana: ―O arminianismo opõe-se ao calvinismo, enfatizando o livre-arbítrio, a 

responsabilidade humana quanto à salvação, e negando que todas as coisas tenham sido 

predestinadas por Deus‖ (FEINBERG et al., 2000, p.4). 

                                                           
15

 A arminianismo é um sistema teológico resultado do trabalho e pensamento do teólogo holandês Jacobus 

Arminius (1560-1609) (GRIDDER, 2009, p.112). Embora Arminius tenha sido outrora discípulo de Beza, 

sucessor de Calvino, ao se aprofundar no estudo do calvinismo chegou à conclusão de que o mesmo se 

equivocara. Após sua morte, seus discípulos sistematizaram seu pensamento teológico em cinco pontos 

fundamentais, conhecido como ―memorial arminiano‖: 1) O decreto divino de predestinação é condicional, não 

absoluto. Isto é, Deus, baseado em sua presciência, elegeu para a salvação aqueles que sabia, de antemão, que  

aceitariam a Cristo como Salvador. 2) A expiação é universal. Cristo morreu por todas as pessoas de todos os 

lugares e de todos os tempos, de forma que qualquer um pode decidir crer Nele e ser salvo. 3) Livre arbítrio ou 

capacidade humana. A queda não teria degenerado a natureza humana a tal ponto de destruir sua capacidade de 

livre de escolha. 4. A graça pode ser rejeitada pelo pecador. Embora Deus tenha feito tudo pela salvação dos 

seres humanos, os mesmos têm a capacidade de resistirem à Sua oferta de salvação. 5) Possibilidade de perda da 

salvação. Ou seja, o crente, mesmo tendo nascido de novo pode rejeitar livremente sua salvação, isto é ―cair da 

graça‖ e perder-se eternamente. Apesar de suas ideias terem sido, inicialmente, rejeitadas na Holanda, 

espalharam-se por todo o mundo protestante, principalmente, devido à simpatia e acolhida que receberam de 

pregadores como John Wesley. Atualmente, o arninianismo ―tem se mesclado com ideias batistas e 

dispensacionalistas, particularmente, pelo seu contato com o fundamentalismo americano (LETHAM, 2009, 

p.93). No Brasil, a maioria das igrejas evangélicas adota boa parte da teologia arminiana principalmente no que 

diz respeito à liberdade do indivíduo em aceitar ou negar a oferta gratuita da salvação.  

 
16

 O calvinismo é o sistema teológico fruto do trabalho e pensamento do teólogo João Calvino (1509-1564), 

amplamente aceito pelas igrejas reformadas, a ponto de ser denominado por alguns como ―teologia reformada‖ 

(LETHAM, 2009, p.1137). Calvino se propôs a sistematizar os principais ensinos das Escrituras, cujo resultado 

foi sua obra ―Institutas da Religião Cristã‖, que após sua quinta edição, encontrou sua forma definitiva, uma 

coletânea de setenta e nove capítulos (REID, 2009, p.229).
 
O calvinismo também produziu seus ―cinco pontos‖ 

fundamentais que se opõem diretamente às proposições do memorial arminiano, a saber: 1) Total depravação: a 

queda tornou o homem morto espiritualmente e totalmente incapaz de salvar-se. A não ser que Deus intervenha, 

nesse estado o homem permanecerá eternamente. 2) Eleição incondicional. Deus é soberano e, portanto, não é 

obrigado a salvar ninguém. Contudo, em Sua misericórdia, decidiu, em Cristo, salvar alguns para Si e torná-los 

Seus filhos adotivos. 3) Expiação limitada ou particular. Embora o sacrifício de Jesus Cristo seja suficiente para 

salvar a todos, apenas os eleitos são capacitados a receberem o benefício salvívico de Seu sacrifício. 4) Graça 

irresistível ou infalível. Embora o eleito possa tentar rejeitar a graça da salvação, ele acabará sendo convencido 

de seu pecado e aceitando-a livremente, por ação do Espírito Santo, em sua mente e coração. 5) Perseverança 

dos salvos. Uma vez que a obra de salvação é totalmente de Deus, ela não poderá ser frustrada. Logo, aqueles 

que receberam a salvação têm a garantia de perseverarem nela para sempre, por obra do Espírito Santo. Ao longo 

da história, igrejas reformadas desenvolveram confissões doutrinárias de cunho calvinista como o Catecismo de 

Heidelberg (1563), os Canônes do Sínodo de Dort (1618) e a Confissão de Fé de Westminster e os catecismos 

anexos (1647-48) (REID, 2009, p.228). O calvinismo teve ainda influência determinante em Jonathan Edwards 

(LETHAM, 2009, p.1138), principal teólogo do Primeiro Grande Despertamento e, mesmo hoje, sua teologia 

permanece acolhida e perpetrada nas igrejas reformadas, como acontece, por exemplo, nas Igrejas Presbiterianas.  
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Na verdade, ambos concordam que a salvação da alma se dá pela graça, mediante a fé 

em Cristo e na suficiência de seu sacrifício expiatório. Contudo, divergem a respeito do que 

leva uma pessoa à fé em Cristo e, consequentemente, à salvação. Para o calvinista, o que leva 

uma pessoa à fé em Cristo é o fato de ter sido eleita por Deus, escolha essa que tem como 

critério somente a Sua soberania. Para o arminiano, o que leva uma pessoa à fé é a sua escolha 

livre em resposta positiva ao convite de Deus para a salvação (ERICKSON, 1997, p.149). Em 

outras palavras, para o calvinista a salvação do indivíduo centra-se, totalmente, na escolha 

soberana de Deus (ERICKSON, 1991, p.27), enquanto que, para o arminiano, a livre vontade 

do indivíduo também ocupa lugar importante (ERICKSON, 1997, p.150).
 
 

O arminianismo estabelece-se na soteriologia dos missionários americanos, 

especialmente, no ―Segundo Grande Despertamento‖. Enquanto que, no ―Primeiro Grande 

Despertamento‖, a ênfase soteriológica era calvinista, motivada, principalmente, pelo 

pensamento de Jonathan Edwards
17

 (1703-1758) (PIPER, 2009, p.65) e pelas pregações de 

George Whitefield
18

 (1714-1770), no Segundo Grande Despertamento, o arminianismo, com 

sua ênfase na responsabilidade humana, assume o lugar: 

 

...a teologia original dos avivamentos nos Estados Unidos centrava-se no 

medo da punição eterna, na soberania absoluta de Deus e na doutrina calvinista da 

eleição. Agora, ela volta para a capacidade livre do ser humano de aceitar ou rejeitar 

a salvação que Deus, através de Jesus Cristo e por obra do Espírito Santo, oferece a 

todas as pessoas. A função do pregador era convencer seus ouvintes de seus 

pecados, levá-los ao arrependimento e torná-los responsáveis pela aceitação ou 

rejeição da salvação (MENDONÇA, 1990, p.94). 

 

Essa mudança de teologia se fez notória nos chamados ―acampamentos‖ 

(MENDONÇA, 1990, p.84-85). Os acampamentos eram semelhantes ao que hoje se chama de 

―retiros espirituais‖ pela maioria das igrejas evangélicas. À época dos acampamentos, apenas 

cinco por cento da população americana fazia parte de uma igreja (BOSCH, 2002, p.339). 

                                                           
17

 Jonathan Edwards é reconhecido não apenas como um dos maiores pregadores do Primeiro Grande 

Despertamento, mas como o seu maior teólogo. Sua obra abarcou desde sermões, pregados em sua igreja 

Congregacional em Northampton, até profundos e extensos compêndios teológicos de natureza calvinista. É dele 

um dos sermões mais conhecidos no protestantismo evangélico, ―Pecadores nas Mãos de um Deus irado‖ 

(NOLL, 2009, p.7-8). 

 
18

 George Whitefield, embora não fosse um grande teólogo como Jonathan Edwards ou um grande organizador  

de movimentos como John Wesley, mostrou-se uma das figuras mais importantes do Primeiro Grande 

Despertamento. Com uma pregação alinhada às ênfases calvinistas e sensivelmente dramática, tornou-se o 

pregador itinerante mais conhecido do século XVII. Uma de suas conferências na Nova Inglaterra, no outono de 

1740, quando pregou para mais de 8.000 pessoas, quase todos os dias e por mais de um mês, é considerada por 

alguns como ―o evento chave no Grande Despertamento na Nova Inglaterra‖ (NOLL, 2009, p.647-648).  
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Desta feita, aqueles que se empenhavam na promoção desses eventos religiosos viam-nos 

como uma oportunidade de levar pessoas à conversão ou à consagração. Dezenas e centenas 

de pessoas começaram a participar dos acampamentos e, em sua maioria, se converteram à 

mensagem pregada naqueles locais: 

 

Os indivíduos eram confrontados com o terrível juízo de Deus sobre os 

pecados de indiferença, infidelidade e imoralidade. Estes eram descritos em quadros 

gráficos que infundiam temor e pânico aos ouvintes. Uma vez conseguido isto, o 

pregador proclamava o perdão de Deus para aqueles que se arrependiam de seus 

pecados e nasciam de novo por seu espírito (MENDONÇA, 2008, p.299).  

 

As conversões eram acompanhadas por manifestações como choro, gritos e até 

desmaios. Tais manifestações, próximas ao que é visto hoje em cultos pentecostais, fez com 

que presbiterianos (notadamente calvinistas) desistissem do empreendimento, ficando a cargo 

de batistas e metodistas (notadamente arminianos) assumirem e darem continuidade à 

empreitada (MENDONÇA, 1990, p.85). Esse período de avivamento ficou também conhecido 

como a ―Era Metodista‖ (MENDONÇA, 1990, p. 92), de onde provieram muitos missionários 

para o Brasil (HAHN, 1989, p.132), trazendo para cá não apenas sua soteriologia arminiana (a 

ideia de que a salvação também depende da decisão humana), mas também sua liturgia 

simples e seu estilo de pregação, cujo alvo era o mesmo dos acampamentos, qual seja, a 

conversão ou a consagração.  

 

 

1.3.4. O Fundamentalismo 

 

Embora o fundamentalismo tenha suas raízes no conservadorismo puritano, ele se 

configura no século XX como um movimento autônomo. De fato, o fundamentalismo ―foi 

uma reação, não uma ação‖ (MENDONÇA, 1990, p.139). Teve seu marco formalizado em 

1910, com a publicação de ―Fundamentals‖ (fundamentos), uma obra em doze volumes, 

composta de vários artigos que advogavam a respeito das crenças fundamentais do 

protestantismo americano conservador, como a deidade de Cristo, a ressurreição, e, 

principalmente, a autoridade bíblica (COUCH, 2009, p.15). Patrocinado por ricos empresários 
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da Califórnia, foram publicados três milhões de exemplares da obra e distribuídos 

gratuitamente para pastores, missionários e outros obreiros cristãos (WIERSB,1990, p.11). 

Nas palavras de Otto Maduro (2006, p.220), o vocábulo ―fundamentalismo‖: 

 

Referia-se a um movimento preponderantemente (porém não 

exclusivamente) protestante, que tinha raízes na Inglaterra e Estados Unidos, desde 

meados do século XIX. Esse movimento afirmava um conjunto de crenças como 

centrais e irrenunciáveis para a fé cristã, opondo-as ao que achavam que era falsa a 

fé de outros cristãos (mesmo de outros evangélicos protestantes) que começavam a 

aceitar algumas idéias liberais, modernas e científicas [...] Essas crenças centrais – 

opostas ao modernismo, foram chamadas fundamentais (Fundamentals, em inglês), 

palavra que tem a ver com o que está no fundo, na base de algo: seu alicerce, raiz ou 

princípio. Chamou-se fundamentalistas aqueles que sustentavam tais ―crenças 

fundamentais‖ e foi dado, pois, o nome de fundamentalismo ao seu movimento.  

 

Embora seja aceito que o movimento se organizara oficialmente entre 1910 e 1915, 

suas raízes remontam meados do século XIX, pela influência de evangelistas como John 

Nelson Darby (1800-1882), Dwight Moody (1837-1899) e de Cyrus I. Scofield (1843-1921), 

―cuja Bíblia Scofield, publicada pela primeira vez em 1909, tornou-se o livro de cabeceira de 

muitos fundamentalistas‖ (MADURO, 2006, p.221). Desde 1878, na Conferência Bíblica de 

Niágora, até 1910, na Assembléia Geral da Igreja Presbiteriana do Norte dos EUA, as crenças 

―fundamentais‖, foram expressas de diversos modos, podendo se resumir, como se segue  

(MADURO, 2006, p.222):  

  

1) O Espírito Santo inspirou os Escritores das Sagradas Escrituras, 

resguardando-as de qualquer erro; 2) Jesus Cristo nasceu da Virgem Maria por obra 

e graça do Espírito Santo; 3) Jesus Cristo sacrificou-se na cruz para o perdão de 

nossos pecados; 4) Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, subiu aos céus e está 

sentado à direita de Deus Pai, e dali virá para julgar os vivos e mortos; 5) Jesus 

mostrou seu poder e amor mediante milagres. 

 

O trabalho dos fundamentalistas, em síntese, consistia em defender o que 

consideravam inegociável em questões da doutrina, visão e vida cristã, opondo-se às novas 

correntes teológicas liberais, às novas teorias científicas - como o darwinismo e as novas 
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concepções filosóficas do modernismo,
19

 que ameaçavam fragmentar os alicerces da teologia 

protestante americana tradicional. Como afirma Mal Couch (2009, p.27), ―o fundamentalismo 

nasceu em meio à controvérsia doutrinária entre o cristianismo conservador e o liberalismo‖. 

Cabe dizer que, quando surge o fundamentalismo, este não possuía a conotação 

pejorativa adquirida hoje, a que rotula grupos como retrógrados, sectários, ultraconservadores, 

intolerantes e que, como bem afirma Ivo Oro (1996, p.23), ―sempre são os outros‖. Antes, o 

fundamentalismo era a simples reafirmação dos valores e crenças do cristianismo ortodoxo, 

assumido com orgulho por aqueles que o defendiam, desde crentes comuns até professores de 

seminários, teólogos e especialistas em Bíblia (MADURO, 2006, p.221). 

É com o espírito do fundamentalismo incipiente, isto é, o de defender e propagar o que 

se considera ―a verdade‖, que muitos missionários americanos deixaram a América do Norte 

para ganhar o mundo. Inclusive, o próprio ―Fundamentals‖, dedicou mais de um artigo em 

defesa da prática de missões aos povos considerados ―pagãos‖ 
20

. 

―Puritanismo‖, ―pietismo‖, ―avivalismo‖ e ―fundamentalismo‖. Embora, em alguns 

aspectos, pareçam até contrastantes, estas foram as principais fontes teológicas que 

forneceram os elementos que se amalgamaram e constituíram a ―matriz teológica‖ dos 

primeiros missionários americanos.  

É dessa matriz teológica que se produzirão os primeiros sermões protestantes de 

missão pregados no Brasil e que lhes fornecerá suas características tão peculiares. 

Características essas que devem ser consideradas e analisadas a seguir.  
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 O liberalismo pode ser entendido como uma ―tentativa de apresentar a religião do ponto de vista das 

dimensões naturais, racionais e sociais da vida‖ (COUCH, 2009, p.32) Oro (1996, p.53), citando Velasques, 

oferece uma suma das ideias liberais, que consistiam basicamente, dentre outras: 1.Aceitação das teorias das 

ciências da natureza, sobretudo da evolução de Darwin, a respeito da idade do universo e do surgimento da vida, 

o que contestava as tradicionais posições criacionistas; 2. A teoria das fontes ou crítica bíblica; 3. A influência 

das religiões dos povos vizinhos na formação das tradições do judaísmo primitivo; 4. A teoria da revelação 

progressiva, com a influência dos fatores naturais, econômicos, políticos e mesmo religiosos; 5. A aceitação do 

naturalismo como explicação filosófica do mundo, o que levou à rejeição de interpretar tudo como 

acontecimentos sobrenaturais; 6. O entendimento que o cristianismo primitivo fora deturpado (sic) por São 

Paulo, ao transformar o evangelho de Jesus na doutrina da justificação pela fé; 7. Aceitação de técnicas e 

métodos provenientes das ciências históricas, sociais e naturais no estudo da Bíblia e de seus manuscritos, a qual 

repercutiu profundamente na reflexão teológica. 

20
 Alguns desses artigos são: ―Missões estrangeiras ou Evangelismo de todo o mundo‖; ―A mensagem das 

Missões‖; ―Quais motivos missionários devem prevalecer‖? (DIXON, A.C.; TORREY, R.A; (ed.), 2008, p.6).  
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1.4. A PRÉDICA PROTESTANTE DE MISSÃO 

 

Ao se pesquisar sobre os primórdios do culto protestante das igrejas de missão no 

Brasil, logo se chega a duas conclusões. Em primeiro lugar, o culto que se instaura no país, 

pelas igrejas protestantes de missão é, basicamente, uma cópia do culto praticado no período 

do Segundo Grande Despertamento ocorrido na América (MENDONÇA, 1990, p.171). Esse 

culto, desprovido de todo o aparato litúrgico desenvolvido na Europa, será transplantado para 

o Brasil via missionários e reproduzido, geração após geração, pelos pastores nacionais 

(MENDONÇA, 1990, p.183).   

Em segundo lugar, falar do culto protestante das igrejas de missão é, basicamente, 

falar da prédica protestante das igrejas de missão. No culto dessas igrejas, a pregação do 

sermão sempre ganhou não apenas o lugar central do culto, mas a maior parte do culto. Tanto 

que, em determinado momento do desenvolvimento do culto no Brasil, ―a pregação era o 

culto‖ (MENDONÇA, 1990, p.189). 

O trabalho se limita agora à análise das características da prédica protestante de 

missão em seus primórdios no Brasil, sabendo que, ao assim fazê-lo, está também pintando 

um quadro geral do teor dos primeiros cultos nessas terras. Para tanto, se servirá, não apenas 

de pesquisa bibliográfica, mas também da análise de sermões da época.  

Cabe, então, o fornecimento dos critérios utilizados na escolha e análise dos referidos 

sermões. Os sermões foram escolhidos obedecendo a dois critérios, origem denominacional e 

data. Uma vez que a pesquisa trabalha com três denominações, presbiteriana, batista e 

metodista, os sermões, obviamente, deveriam pertencer aos pregadores, chegados ao Brasil, 

destas igrejas. A data dos sermões se situou, basicamente, entre 1859 (data em que aportou 

em solo nacional o primeiro missionário oficial da Igreja Presbiteriana, Ashbel Green 

Simontom) e 1936 (cinquenta anos após a chegada do missionário metodista Junius E. 

Newman)
21

. Procurou-se, assim, uma amostra do que consistiu a prédica do protestantismo de 

missão nas suas duas primeiras gerações em terras brasileiras.  

                                                           
21

 Como já referido, Ashbel Green Simontom foi o primeiro missionário oficialmente nomeado pela Igreja 

Presbiteriana chegado ao Brasil e Junius E. Newman, o primeiro missionário metodista a conseguir estabelecer 

trabalho desta denominação no país. Os missionários batistas, o casal William Buck Bagby e Anne Luther Bagby 

chegaram nesse ínterim. 
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Para a análise, usou-se como lente a matriz teológica do protestantismo de missão, 

procurando, portanto, identificar nos sermões selecionados, ênfases teológicas do 

puritanismo, do pietismo, do avivalismo e do fundamentalismo, movimentos que deram à 

prédica suas principais características, as quais são enunciadas a seguir. 

 

 

1.4.1. Salvacionista 

 

As pregações da Era Metodista, notadamente realizadas com sementes de teologia 

arminiana, não renderam poucos frutos. Um grande número de pessoas voltou-se para a 

religião, em resposta aos apelos dos pregadores avivalistas (BOSCH, 2002, p.340). É nesse 

ambiente que muitos dos missionários, que aportaram no Brasil, não apenas se converteram, 

mas se sentiram convocados a levarem a mensagem evangélica para além mar (HAHN, 1989, 

p.132).  O tipo de sermão que os missionários trazem para cá, tanto em questão de conteúdo, 

quanto em questão de forma, estilo e propósito, é aquele que estavam acostumados nos 

acampamentos de avivamento, isto é, o de objetivo salvacionista:  

 

Não é difícil imaginar-se o casamento feliz que houve entre o estilo 

avivalista dos missionários e a oratória latina dos brasileiros, bem na tradição das 

academias de direito. O sermão avivalista pretendia convencer o indivíduo de seu 

pecado, desencadear suas emoções e levá-lo a uma decisão existencial: por isso, 

quanto mais dramático o pregador, melhores os resultados (MENDONÇA, 2008, 

p.299). 

 

O sermão de cunho salvacionista, conhecido no meio protestante como ―sermão 

evangelístico‖ era e é caracterizado pelo gerenciamento de dois elementos que se 

complementam no propósito de comunicar eficazmente ao ouvinte, a proposta de salvação 

que lhe é oferecida: razão e emoção 
22

 (MENDONÇA, 1990, p.188).  

                                                           
22

 O gerenciamento de razão e emoção na construção de argumentos não foi invenção dos missionários e não tem 

conotação pejorativa, antes é técnica retórica conhecida e usada amplamente até hoje, principalmente, por 

aqueles que trabalham no campo da comunicação, como bem demonstra o livro de Antônio Suáres Abreu ―A 

Arte de Argumentar – gerenciando razão e emoção‖, onde explica: ―Argumentar é a arte de convencer e 

persuadir. Convencer é saber gerenciar informação, é falar à razão do outro, demonstrando, provando [...] 

Persuadir é construir no terreno das emoções, é sensibilizar o outro a agir‖ (ABREU, 2005, p.26). 
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Portanto, a tentativa de construir argumentos lógicos, racionais, tinha o propósito de 

tocar e convencer a mente. O uso de testemunhos, ilustrações e hinos (que se seguiam após as 

prédicas) tinha o propósito de tocar o coração, ajudando e estimulando os indivíduos à uma 

tomada de decisão. 

Nesse trecho do sermão ―As Pedras Clamarão‖ de Álvaro Reis, vê-se o pregador 

usando de dados geológicos, numa tentativa de construir uma argumentação com base 

científica, a favor das Escrituras.            

 

Estão na memória de todos as chacotas da incredulidade naturalista contra a 

Bíblia, procurando realçar os erros das Escrituras em referência a fatos naturais aí 

descritos [...] primeiro, o princípio de tôdas as coisas; segundo, a luz antes do sol; 

terceiro, o firmamento, separando umas águas de outras águas; quarto, o mundo 

inundado por um oceano que cobria toda a sua superfície; quinto, a vegetação 

anterior ao aparecimento do sol; e sexto, a sucessão dos seres inorgânicos e 

orgânicos. Contestavam a realidade de todos esses fatos em nome da ciência, e nós 

não tínhamos como refutá-los: não tínhamos à nossa disposição dados científicos 

com que embargar os passos desses ilustres aventureiros [...] Asseguro-vos – estava 

escrito – que, se eles se calarem, clamarão as mesmas pedras! E AS PEDRAS 

CLAMARAM! Os geólogos escavaram a terra e tiraram de sua profundeza, 

testemunhos, evidências, como já afirmaram Credner, Dana e tantos outros, desta 

estupenda verdade: - tudo teve princípio! Os granitos e tôdas as pedras cristalinas se 

levantaram, comprovando o estado caótico da terra. As pedras de sedimento, as 

camadas pela estratificação, os terrenos cambriano e laurenciano, eloqüentemente 

testemunham que, outrora, a terra era um oceano fervente e sem praias. A linhite, a 

hulha e o carvão de pedra levantaram-se dos abismos da terra, revelando-nos essa 

vegetação assombrosa, essa flora riquíssima que se desenvolveu sob outra luz que a 

do sol, como afirmam Condolle, Hugo Müler e outros geólogos. Êste fato excede à 

toda expectativa, deslumbra a imaginação – haver vegetação antes do sol luzir para a 

terra, ou antes de completar o seu período estelar! ―É necessário, diz Moigno, que a 

ciência dos nossos dias pague aos nossos Livros Santos o seu tributo de honra, 

estabelecendo que os fenômenos essenciais da vegetação, a decomposição do ácido 

carbônico, a assimilação do carbônico, a expiração do oxigênio, a formação da 

clorofila não exigem a luz solar, mas se produzem debaixo da influência de todas as 

luzes naturais ou artificiais‖ (REIS A., 1959, p.16-18). 

   

Nem todos os argumentos presentes nos sermões se mostravam tão engenhosos como 

o descrito acima. Alguns se configuravam simples, como esse tipo se silogismo, por meio de 

uma figura bucólica, apresentado em sermão de T.C.Bagby (1960, p.30): 

 

Negar o inferno é ridículo. É como se os bois em marcha para o matadouro 

pudessem conversar sobre seu destino e negá-lo. Imaginai como seria. Diria um boi 

mais inteligente: ―Amigos bois, ouviste falar do matadouro? Pois eu não creio nisso 

de forma alguma. Matadouro não existe!‖ Então outro boi responderia: ―Ah, isto é 

apenas história inventada por velhas vacas religiosas!‖ O matadouro deixaria de 

existir por causa da dúvida dos bois? 
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Neste outro sermão, o mesmo pregador usa ilustração cujo intuito é notoriamente o de 

tocar as emoções e levar outros a seguirem o exemplo do protagonista do testemunho:  

 

Quero, no fim deste primeiro sermão, assinalar os fatos da conversão do 

nosso aposentado missionário em Portugal. Foi na cidade de Viseu, onde morava ele 

na mocidade, um rapaz incrédulo. Entrou num culto dirigido por João Jorge, nosso 

primeiro missionário a Portugal. O missionário reparou na atenção do estranho e, à 

porta, dirigiu-lhes as palavras: ―Moço, o senhor deve entregar o seu coração a Jesus.‖ 

A resposta foi: ―Como farei isto, quando não creio em Deus?‖ O João Jorge não se 

desanimou. ―Moço‖, foi a sua palavra, ―vá para casa, feche a porta, ajoelhe-se e peça 

ao invisível Deus prova de sua existência, e fé em Jesus Cristo.‖ Coisa notável foi que 

o moço fez justamente isso, como conta desde aquele dia feliz. Foi para casa e 

ajoelhou-se, pedindo a Deus sinal de sua presença e certeza da salvação em Jesus. Foi 

eficaz o pedido. Maurício sentiu imediatamente a presença da Pessoa invisível, e o seu 

espírito ficou elevado com a alegria da salvação. Ele tornou-se membro daquela igreja 

e logo mais veio ao Brasil estudar para o ministério, e já teve muitos anos de fervorosa 

evangelização para provar o milagre sobrenatural nele operado pelo Deus de amor em 

Cristo (BAGBY, 1960, p.22).  

 

 

Nesse próximo exemplo, nota-se o tipo de apelo emocional, que se segue aos sermões 

evangelísticos, desde o século XIX:  

  

 

É bem possível que jamais se vos ofereça outra ocasião tal como esta! 

Arrependei-vos de vossos pecados! Crede em Jesus, Deus e Homem, que por vós 

morreu na cruz! Morreu para poder salvar-vos, porque de outro modo não podíeis ser 

salvos! Deus quer salvar-vos porque vos ama; e vós sereis tão ruins que desprezeis o 

grande amor de Deus para convosco?! (PRIMENIO, 1892, p.2). 

 

Como se sabe, a maioria que se rendia aos sermões evangelísticos provinha do 

catolicismo. Embora nem todos os pregadores adotassem a estratégia do sermão apologético, 

como Francisco Fulgêncio Soren, que afirmava não pregar contra a Igreja Católica, a fim de 

não constranger os frequentadores de sua congregação (HARRINSON, 1987, p.63), a maioria 

dos pregadores protestantes de missão, não adotaram tal medida. Pelo contrário, tinham o 

costume de compor sérias apologias contra a, até então, igreja oficial da nação.          
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1.4.2. Apologética
23

 

 

O relacionamento entre protestantes e católicos, em muitos momentos, não foi isento 

de tensões, discórdias e consequentes conflitos. Um dos fatores encontra-se na própria gênese 

do movimento reformado. O protestantismo nasce de uma dissidência na própria Igreja, que 

acabou acarretando o cisma conhecido como Reforma do século XVI (MARTINA, 1995, 

p.133). Não cabe aqui, uma descrição de todos os fatores políticos, sociais e religiosos que 

antecederam e provocaram a Reforma Protestante, desembocada, principalmente, pelas 

atividades teológicas e acadêmicas do monge agostiniano ―Martinho Lutero‖ (1483-1546), 

considerado o principal líder da Reforma Protestante do século XIV (ERICKSON, 1991, 

p.27).  Cabe, porém, ressaltar que os conflitos amargos entre católicos e protestantes também 

seriam reproduzidos no Brasil. 

Os primeiros conflitos registrados entre católicos e protestantes em terras brasileiras 

acontecem na época da colônia, quando portugueses católicos guerrearam contra franceses e 

holandeses protestantes, na luta pela posse do Rio de Janeiro e de Recife.  Para o clero 

católico o combate aos ―protestantes invasores‖ era visto como ―guerra santa‖, como se 

evidencia no sermão de Antônio Vieira, intitulado ―Sermão pelo bom sucesso das armas 

portuguesas contra as de Holanda‖, pregado em 1640, na catedral da Bahia, em que o célebre 

pregador apela para que Deus retome aliança com Portugal, a fim de que este vença seus 

inimigos:  

 

Mas, deixado isto a parte, tirais estas terras àqueles mesmos portugueses, a 

quem escolhestes, entre todas as nações do mundo para conquistadores da vossa fé, 

e a quem destes por armas, como insígnia e divisa singular, vossas próprias chagas. 

— E será bem, supremo Senhor e Governador do universo, que às sagradas quinas 

de Portugal, e às armas e chagas de Cristo, sucedam as heréticas listas de Holanda, 

rebeldes a seu rei e a Deus? Será bem que estas se vejam tremular ao vento 

vitoriosas, e aquelas abatidas, arrastadas e ignominiosamente rendidas? Et quid 

facies magno nomini tuo (Jos.7,9)? E que fareis — como dizia Josué — ou que será 

feito de vosso glorioso nome em casos de tanta afronta? (VIEIRA, 1640). 

 

                                                           
23

 “Apologética‖ pode ser definida como ―ramo da teologia cristã que tem como proposta a defesa racional da fé 

cristã. Inclui tanto argumentos positivos em defesa do cristianismo como rebates de críticas levantadas contra ele 

(ERICKSON, 1991, p.15). 
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Mesmo com as concessões e proteções oficiais oferecidas por um imperador 

aparentemente simpático e interessado na imigração de anglo-saxões (LEONARD, 2002, 

p.54), as desarmonias entre os dois grupos religiosos continuaram
24

 e as restrições contra a 

religião protestante permaneceram. Diante desse contexto fechado à ―nova religião‖ 

(MENDONÇA, 2008, p.265), somado ao treinamento puritano e às sementes fundamentalistas 

que permeavam a visão protestante conservadora, os missionários focalizam seus esforços 

sermônicos basicamente a uma estratégia, a apologia ao sistema doutrinário católico, 

chamadas por eles de ―romanismo‖. Em resumo, ―o núcleo da nova mensagem religiosa era a 

luta da ‗verdade‘ contra o ‗erro‘‖ (MENDONÇA, 1990, p.189). 

É vasta, portanto, as publicações em jornais protestantes, de artigos e sermões, que 

atacavam a Igreja Católica e que geravam reações não menos agressivas. Como as 

publicações do padre Leonel Franca, que acusou pastores e pregadores protestantes, do uso de 

estratégias repreensíveis: ―... para illaquear a boa fé do nosso povo não há recurso, por mais 

indigno, nem processo polêmico, por mais desleal, de que não tenham lançado mão, sem 

escrúpulos nem medida, os seus predicantes e pastores‖ (FRANCA, 1920, p.11).  

No jornal metodista ―Expositor Cristão‖, n.5, de 1890, há uma nota que reporta sobre 

uma série de conferências promovidas por missionários americanos na cidade de Taubaté, 

cujo maior propósito era apologético:  

 

No dia 14 do passado os ministros revs. J.W.Wolling e J.L.Kennedy, este 

da Capital, aquele de Juiz de Fora, reuniram-se em Taubaté com o fim de tratarem 

de importantes negócios missionários e de fazerem conferencias religiosas. Por 

quatro noites em seguida fizeram-se pregações do Evangelho na sala de culto da 

Egreja Methodista daquella cidade. A concorrencia nellas foi sempre muito 

animadora. As conferencias tiveram lugar no Domingo, 19 do passado, no theatro de 

São João, ocupando a tribuba os dictos ministros, que prendiam sempre a atenção do 

auditório por quase duas horas. Essas conferências versaram sobre a diferença entre 

o Romanismo e o Protestantismo.  

 

No sermão ―Entrai pela porta estreita‖, Simonton (2008, p.22) investe contra uma 

ideia católica corrente na época, a de que a ―religião verdadeira‖ seria a religião da maioria:  

 

                                                           
24

 Como o caso de um clérigo anglicano, que teve sua casa apedrejada e sua figura usada como ―Judas‖ a ser 

malhado, por não ter contribuído financeiramente com a tradicional festa católica (LIMA, 2004, p.85). 
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É máxima falsa e perigosa que a religião mais seguida é também a mais 

segura. Nosso Senhor aqui afirma justamente o contrário, dizendo serem muitos os 

viajantes que pela larga porta entram no caminho que guia para a perdição, e poucos 

os que acertam com o caminho que guia para a vida. Eis aqui reprovada a falsa 

doutrina hoje tão aceita – que não nos é preciso senão seguir o caminho mais 

seguido e trilhado.  

  

Tendo sucesso a estratégia de angariar adeptos do catolicismo, seguir-se-ia o segundo 

passo, a manutenção da insipiente igreja. Isso se conseguia, dentre outros meios, pelo ensino 

sistemático e constante dos fundamentos de sua doutrina, o que concederia outra característica 

aos sermões protestantes, o caráter doutrinário.  

 

 

1.4.3. Doutrinária 

 

A diferença entre um templo protestante e um templo católico não se dá apenas no tipo 

de mobiliário litúrgico, mas também no lugar deste mobiliário. Desde a Reforma Protestante, 

o púlpito foi colocado no centro da nave do templo, querendo indicar a centralidade das 

Escrituras na vida do fiel. Como assevera José Rubens Jardilino (1995, p.7): 

 

A reforma protestante elegeu três pilares para se distinguir da Igreja-Mãe – 

Sola Gratia, Sola Fide, Sola Scriptura – e, dentre esses, a centralidade da Palavra de 

Deus ficou marcadamente como ponto característico do Protestantismo. Não é sem 

razão que o púlpito (ou tribuna) está sempre no centro do altar da grande maioria 

dos templos da maioria das Igrejas do Protestantismo histórico.
 
 

 

A substituição do altar pelo púlpito tem implicações teológicas. No Protestantismo os 

sacramentos não terão primazia sobre a pregação (LIENHARD, 2004, p.1067). Em outras 

palavras, para muitos protestantes, tão ou mais importante do que o ―sentir‖, será o ―saber‖. 

Nas palavras de Mendonça (2008, p.302): ―... entre os presbiterianos, o aspecto 

epistemológico é mais importante do que a experiência emocional da conversão‖. Somado a 

isso, a influência puritana, em sua ênfase na ―pureza doutrinária‖, fará como que o protestante 

se identifique, dentre outras coisas, pelo que sabe.
 
E crê que o que sabe é a verdade 

(MENDONÇA, 2008, p.265, 303). Boanerges Ribeiro (1981, p.76), documentando a vida de 
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um ex-bandido Castilho, converso nos primórdios do protestantismo brasileiro, relata suas 

palavras, as quais exemplificam o valor que o protestante dará às Escrituras e ao saber: ―Esse 

livro ensina tudo o que precisamos aprender.Vocês são como eu que não sei ler; fiquem, 

ouçam os pregadores; as mulheres podem dormir na casa e nós, os homens, no paiol‖. 

É abundante, portanto, na época, as prédicas de cunho especificamente doutrinário, 

como pode ser observado pelos títulos dos sermões dos primeiros pregadores
25

. ―A Morte de 

Cristo‖, de R.A.Torrey, foi publicado por partes, em vários números do jornal ―O Batista 

Brasileiro‖, no início do século XX, onde o pregador apresenta a doutrina da morte de Cristo 

como uma das duas mais importantes do Evangelho: ―A morte de Cristo não foi um mero 

incidente de sua vida humana, mas o supremo propósito dela. Ele fez-se homem para que 

pudesse morrer como homem e pelos homens. A morte de Cristo é uma das duas verdades 

fundamentais do Evangelho‖ (TORREY, 1909). 

Neste outro sermão, ―A Igreja e sua Missão neste mundo‖, o autor, embora oculte seu 

nome, prega que a verdade do Evangelho não pode e nem deve ser ocultada pelos cristãos: 

 

 

Nunca devemos pensar em occultar a nossa profissão do Evangelho; 

muito ao contrário, devemos dar-lhe publicidade, a fim de que outros vejam a 

benéfica luz da verdade e sejam salvos também [...] é dever da Egreja fazer 

conhecer a verdade, por mais que o seu conhecimento offenda e encommode 

os homens deste seculo, ou por mais que o mundo a persiga. Assim como se 

espera que o pharol resplandeça a luz, por mais que as ondas, na fúria da 

tempestade se levantem violentamente contra elle, igualmente Deus espera 

que a Egreja sempre faça brilhar a luz do Evangelho por mais que a malícia e 

a superstição deste mundo tentem apagá-la (1903, p.3). 

 

Fiéis à tradição doutrinária e imbuídos já de uma mentalidade puritana 

fundamentalista, os missionários darão grande ênfase ao ensino de seus novos conversos 

naquilo que entendiam ser a verdadeira doutrina, e farão do púlpito, um de seus principais 

instrumentos de catecumenato.  Não é sem razão que Leonard (apud MENDONÇA, 1990, 

p.189) observou que os protestantes iam à igreja para ―aprender‖.  

                                                           
25

 É de Ashbel Green Simoton, primeiro missionário presbiteriano no Brasil, os sermões: ―Sem efusão de sangue 

não há remissão‖; ―Cristo, nosso substituto‖; ―A pessoa de Cristo‖; ―O Consolador‖; ―A Ceia do Senhor‖; ―Os 

meios da graça‖; ―A morte e o estado dos justos‖, ―Somos filhos de Deus‖ e ―A vida eterna: no que consiste‖ 

(SIMONTON, 2008).  Tecê Bagby - filho de William Buck Bagby e Anne Luther Bagby - também produziu, ao 

longo de sua carreira pastoral, sermões notadamente doutrinários como ―Sete Aspectos do Pecado‖; 

―Características do Céu‖; ―A Deidade de Jesus‖; ―O Sábado Dominical ou o Domingo Sabático‖ (BAGBY T.C, 

1960). 
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1.4.4. Ético-Moralizadora 
26

 

 

O puritano preocupava-se não apenas com a reta doutrina. Ele também se preocupava 

com o que julgava ser o reto comportamento. Essa combinação do professar a reta doutrina e 

de se submeter à uma ética ascética, disciplinada e rigorosa, e segundo ele, ―bíblica‖, 

assegurava sua identidade de ―eleito de Deus‖, isto é, diferenciadora. Essa forma de ver-se a 

si mesmo se fez também presente na mentalidade protestante conservadora dos missionários 

(MENDONÇA, 1990, p.215), de modo que, também no Brasil, a identidade do protestante 

será calcada em dois pilares, o conhecimento e o comportamento (MENDONÇA, 2008, 

p.228). Como bem definiu Rubem Alves (1979, p.169): 

 

Crentes verdadeiros são somente aqueles que fazem a confissão ortodoxa 

da fé e se comportam segundo as normas estabelecidas pela Igreja. Se, por acaso, 

qualquer um destes dois critérios não se apresentar na vida de um individuo, ele não 

possui as condições para pertencer à comunidade. É a união destes dois elementos, 

conhecimento e moralidade que define o tipo ideal de personalidade protestante... 

 

Desta forma, o protestantismo conservador não apenas labutará em definir as doutrinas 

corretas que o crente deve crer, mas também em definir o comportamento correto que deve 

ter. Este comportamento se caracteriza, basicamente, naquilo que o crente deve ou não fazer 

(ALVES, 2004, p.174). 

Uma vez que não apenas as doutrinas, mas também as normas de comportamento são 

fixas e prescritas, caberá aos pregadores verbalizarem e comunicarem tais normas (RIVERA, 

2002, p.57), consideradas universais e atemporais, no uso do poder da linguagem em seus 

sermões: 

 

A linguagem religiosa dá nome às coisas, organiza a experiência, mapeia os 

caminhos, indica as zonas obrigatórias, as permitidas, as proibidas, diz o que deve 

ser feito e o que não pode ser feito [...] E será esse corpo linguístico que irá dizer ao 

crente o que deve sentir, em que deverá encontrar prazer, o que deverá fazer 

(ALVES, 2004, p.33). 

                                                           
26

 Neste trabalho não se usa a expressão ―ético-moralizadora‖ em sentido pejorativo. Ao definir a prédica 

protestante de missão como caracteristicamente ―ético moralizadora‖, quer se dizer apenas que uma de suas 

preocupações era proclamar o comportamento que considerava correto e aceitável diante de Deus e dos homens.  
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Dada então, a importância do correto comportamento para a formação da identidade 

protestante do indivíduo, não será difícil encontrar nos sermões dos missionários americanos, 

bem como dos pregadores brasileiros, exortações à vida moral.   

No sermão ―A Santidade‖, de Simonton (1891, p.114), não aparecem proibições 

moralizadoras relativas a hábitos e costumes. Porém, é possível identificar a influência do 

puritanismo. No trecho que se segue, a pureza, tão cara aos puritanos, é exaltada como virtude 

celestial: ―A felicidade do céo seria perturbada se um só pensamento menos puro lá tivesse 

entrada. Os prazeres reservados para o povo de Deus são puros, a sociedade é pura, os 

mesmos sentimentos dominam em todos os corações‖... 

Em outro sermão, intitulado ―A Regeneração‖, o mesmo pregador relaciona a 

moralidade a países onde o Evangelho é pregado: ―A moralidade cuja falta todos lamentam, 

nunca se consegue por meios simplesmente naturaes. Não há moralidade senão em paizes 

onde o Evangelho é pregado...‖ (SIMONTON, 1891, p.113). 

T.C. Bagby (1960, p.114) tinha dentre suas convicções também a de que a guarda do 

Domingo fazia parte da obediência cristã, como se lê neste trecho de um dos seus sermões: 

―Para que comprar jornais e balas e outras coisas desnecessárias no domingo? É lícito 

comprar comida? Se for necessário para satisfazer a fome, sim. Mas é preferível providenciar 

no dia anterior para tornar isso desnecessário no domingo‖. 

Munguba Sobrinho (1936, p.17), em seu sermão ―As Supremas Necessidades dos 

Baptistas no Brasil‖, declara que uma dessas necessidades seria a maior disposição em 

renunciar interesses pessoais em prol da causa maior: ―Devemos renunciar às nossas 

commodidades, diversões, preocupações e interesses em beneficio do culto, da oração e da 

propaganda do Evangelho, a fim de que nossa vida religiosa seja mais intensa e animada‖.  

Um artigo do Expositor Cristão n.5, do ano de 1889, intitulado A Evangelização dos 

índios e dos libertos do Brazil, revela a preocupação moral dos missionários protestantes, a 

respeito da nova classe de libertos:  

 

No império do Brazil existem provavelmente mais de um milhão e meio de 

pretos recentemente emancipados. Destes, uns cincoenta mil habitam na província 

do Rio Grande do Sul, que forma uma parte integrante de nosso campo missionário. 

Sem educação, sem preparação para gozar, com proveito verdadeiro, de sua 

liberdade, sem princípios religiosos adotados, a refrear suas paixões ou morigerar os 

seus costumes, sem conhecimento do Evangelho do Filho de Deus, o verdadeiro 
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libertador, já se descobre entre eles a tendência para a preguiça e para a 

desmoralização, que são para temer-se entre as primeiras manifestações da sua nova 

situação e que produzirão os mais funestos resultados, se não se interpuserem as 

influencias, que os emancipem da escravidão da ignorância e do pecado 

subsistentes.  

 

Não seria, contudo, fazer justiça aos fatos, deixar de mencionar que nem todos os 

pregadores e sermões protestantes enfatizavam a boa moral como a materialização da 

salvação. Nesse sermão de Manoel Avelino de Souza (1936, p.11), ―O Novo Nascimento‖, o 

pregador não tem a moralidade como prova de conversão, pelo contrário, reconhece que é 

possível a moralidade fora das cercanias do cristianismo: 

 

Não há religião sem moral que lhe é um efeito natural; mas a moral não é 

religião e há muitos indivíduos de boa moral que são verdadeiros atheus, que 

renegam a ideia de Deus. Apesar de o christianismo ensinar e ter a moral perfeita, 

uma vez entendido e praticado, não é contudo uma evidência do novo nascimento.  

 

Também é mister reconhecer que apesar das consequências, um tanto quanto 

isolacionistas, que a ética puritana desencadeou no protestantismo brasileiro, ela, em alguns 

momentos, foi responsável pela estima e simpatia que alguns representantes da sociedade, 

acabaram por demonstrar ao povo chamado, já àquela época, de ―crente‖: ―Era gente ordeira, 

pacífica, de confiança nos negócios e, acima de tudo, não afeita a ociosidade‖ (MENDONÇA, 

2008, p.233).  

 

 

1.4.5. Intimista 

 

O caráter intimista e, consequentemente, individualista, que assumiu a pregação 

protestante de missão brasileira é devido, em boa parte, à sua influência pietista. Os 

missionários trouxeram em sua bagagem não apenas o ardor evangelístico dos morávios, mas 

também muito de sua teologia pietista, que herdaram da Era Metodista, isto é, do tempo dos 

grandes avivamentos na América. Na obra clássica do pietismo alemão, Pia Desideria, 

Spener, o já referido ―pai do pietismo‖, dedica uma sessão para tratar da ―pregação 
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edificante‖, que segundo ele, seria uma das medidas de renovação para a Igreja: ―Como sexta 

proposta, a fim de que se encoraje a Igreja evangélica a buscar melhores condições, eu diria 

que o sermão deve estar voltado para esse propósito, e alcance o coração do ouvinte da 

maneira mais eficaz possível‖ (SPENER, 1985, p.76).  A partir do conceito de pregação de 

Pia Desideria, é possível destacar três características basilares dos sermões pietistas.  

Em primeiro lugar, o sermão pietista se mostrará mais devocional do que dogmático. 

Os sermões pietistas não eram totalmente isentos de dogmatismo, tanto que o próprio Spener 

recomenda aos pregadores o dever de relembrarem aos seus ouvintes as doutrinas aprendidas 

no pequeno catecismo de Lutero (SPENER, 1985, p.76).  Contudo, mesmo os sermões com 

conteúdo doutrinário deveriam objetivar não à polêmica, mas, especialmente, ao cultivo da fé: 

―a nossa religião cristã é composta de homens regenerados, cujas almas estão repletas de fé e 

expressam-se em frutos de vida. Assim, o sermão não pode ter outro objetivo a não ser 

despertar e cultivar a fé e seus frutos‖ (SPENER, 1985, p.77).   

Em segundo lugar, o sermão pietista tenderá a usar mais linguagem coloquial do que 

acadêmica. No livro ―A Era dos Dogmas e das Dúvidas‖, de Justus L. Gonzáles, que também 

trata do pietismo, há uma gravura do ano de 1736, que ilustra um culto da época. Enquanto o 

ministro prega seu sermão, os congregados dormem (GONZÁLES, 1984, p.157). Trata-se de 

uma crítica aos sermões acadêmicos, frutos da escolástica alemã, ―uma teologia medieval que 

define, com riqueza de detalhes, a correta doutrina através de uma série de discussões e 

debates de caráter racional‖ (ERICKSON, 1991, p.58), e que, para Spener e os pietistas, de 

pouco serviam para a maioria do povo: 

  

Há, provavelmente, poucos lugares em nossa Igreja nas quais não haja 

muitos sermões sendo pregados. Porém, as pessoas piedosas reconhecem que pouco 

se tem aproveitado de tais prédicas. Existem pregadores enchendo-as de tantas 

informações, que convencem os ouvintes que são homens muito instruídos, contudo, 

os que os ouvem não conseguem entender o que dizem. Incluem nelas, muitas 

palavras estrangeiras, embora, possivelmente, nenhum ouvinte conheça tais línguas. 

Muitos pregadores não se preocupam com o assunto escolhido e em desenvolvê-lo 

de tal modo que, pela graça de Deus, a congregação possa dele aproveitar para a 

vida e para a morte. Pelo contrário, preocupam-se com a introdução, com a sua boa 

forma e com um clímax de efeito, e que as partes sejam tratadas de acordo com as 

regras da oratória e cheias de beleza, etc. Isso não pode acontecer. O púlpito não é 

lugar para a ostentação, mas para a plena e poderosa pregação da Palavra do Senhor. 

A prédica é um instrumento divino para a salvação das pessoas. Por isso, nele todas 

as coisas devem ser direcionadas para esse propósito. As pessoas comuns, das quais 

a comunidade é composta em sua grande maioria, não podem ser esquecidas pelo 

pregador preocupado em agradar os letrados que são poucos e, geralmente, não 

comparecem ao culto (SPENER, 1985, p.76).   
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Os sermões pietistas deveriam, portanto, ser comunicados em linguagem simples, sem 

ornamentações acadêmicas, pois o fim último da pregação ―não era mostrar a sabedoria do 

pregador, mas chamar todos os fiéis à obediência à Palavra de Deus‖ (GONZÁLES, 1984, 

p.159).   

Por fim, em terceiro lugar, o sermão pietista deveria ser mais voltado para o coração 

do que para o intelecto. O grande alvo do pietismo é a vida interior do homem, isto é, o seu 

coração. Desse modo, toda atividade religiosa que não seja a expressão real do interior fica 

inválida, seja a oração, seja a adoração, seja o batismo, seja a eucaristia, e, inclusive, a forma 

de se ouvir o sermão:   

 

Finalmente, não é suficiente adorar Deus num templo exterior, pois o 

homem interior adora melhor a Deus em sua alma, aconteça isso num templo 

exterior ou não (I Co 3.16). Uma vez que a força do cristianismo consiste nisso, 

seria bom se os sermões fossem dirigidos nessa direção (SPENER, 1985, p.77).   

 

De todos esses aspectos da pregação pietista, parece que a pregação protestante 

brasileira das igrejas de missão, só não herdou o desprezo pela polêmica doutrinária, que, pelo 

contrário, se fazia presente na grande maioria dos sermões. Contudo, o caráter intimista, isto 

é, sua tendência em voltar-se para as questões do interior do indivíduo em detrimento, muitas 

vezes, das questões coletivas da comunidade e da sociedade, pode ser notado tanto nos 

sermões dos missionários americanos, quanto nos sermões dos primeiros pastores brasileiros. 

Para exortar aos seus leitores a um começo de ano consagrado, é publicado o sermão 

―Hoje‖, de John H. Vincent (1900, p.1), que contém vários elementos pietistas como vida 

interior, temperança, santidade, fé e caridade: 

 

Eu esforça-me-ei neste dia a viver uma vida simples, sincera e serena, 

repelindo promptamente todo o pensamento de descontentamento, ansiedade, falta 

de coragem, impureza e egoísmo; cultivando um espírito alegre, magnanimidade, 

caridade e o hábito do silencio santo; exercendo economia nas despezas, cuidado na 

conversação, diligencia no servico designado, fidelidade para tudo o que me for 

confiado e uma confiança simples em Deus.  
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Em outro sermão, intitulado ―Somos filhos de Deus‖, Simonton (2008, p.217) versa 

sobre o entendimento espiritual das Escrituras, que os crentes possuem, devido à sua 

experiência de união com Cristo, outro ponto importante do pietismo: 

 

[...] a experiência do cristão confirma a realidade da ação do Espírito Santo 

como uma luz para a inteligência [...] Depois de assunto aos céus ele ensinou aos 

apóstolos pelo seu Espírito, e ainda ensina a todo o crente pela sua palavra escrita e 

pelo Espírito Santo, o qual nos dá a compreensão espiritual de que carecemos. 

 

Souza (1936, p.309), em sermão pregado numa Convenção Batista em 26 de Julho de 

1925, em Niterói, que tratava da doutrina do ―novo nascimento‖, apresenta traços intimistas e 

individualistas próprios do pietismo: 

 

Sem dúvida, quem nasce de Deus, em geral tem que mudar de religião: pois 

esta é a expressão da relação do indivíduo com Deus, na sua experiência pessoal; e a 

que não exprime esse facto, não pode permanecer desde que o homem nasça de 

cima, todavia elle pode pertencer à religião verdadeira sem ser nascido de Deus [...] 

  

Após entender o pietismo, com sua valoração da vida interior sobre o formalismo 

religioso e o academicismo, e o seu conceito de ―pregação edificante‖, parece claro que os 

sermões pregados pelos primeiros protestantes em terras nacionais traziam de fato, os valores 

pietistas de vida religiosa.  

 

 

1.4.6. Espiritualista 

 

É provável que, a partir da era patrística, a teologia do cristianismo em geral, tenha 

recebido influência considerável do platonismo
27

, filosofia recebida de braços abertos por 

                                                           
27

 O platonismo, oriundo do pensamento de Platão (427-347 a.C), discípulo de Sócrates, é uma filosofia que não 

apenas distingue o real (mundo das idéias) do fenomenal (mundo empírico), mas também considera o primeiro 

superior ao segundo (ERICKSON, 1991; HATCH, 1957). Há muita controvérsia a respeito de ―até que ponto‖ o 

platonismo teria influenciado a teologia do cristianismo, embora seja reconhecida a presença de elementos da 
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Clemente de Alexandria (150-220),
28

 que se considerava ―platônico‖, e Agostinho (354-

430)
29

, que via o platonismo como ―uma boa preparação para o cristianismo‖ (STEAD, 2004, 

p.1402). 

Também é possível considerar uma possível influência do movimento 

transcendentalista, iniciado por Ralph Waldo Emersom (1803-1882), e que se constituiu numa 

―filosofia idealista, fundamentada na ‗tradição platônica‘‖ (GOUVEIA, 2008, p.1009) que, de 

modo geral, enfatiza o lado espiritual mais do que o natural (LUDIN, 2009, p.569). Segundo 

Mendonça, tal movimento, embora liberal, provocou ―sérios arranhões no pensamento básico 

da teologia cristã‖ (MENDONÇA, 2008, p.303).   

Porém, parece ter sido, a partir do pietismo, que essa característica se aflorou no 

protestantismo. Mendonça compara o pietismo protestante ao misticismo católico, 

classificando ambos como ―uma ascese pessoal, no sentido de apropriar-se do sagrado sem a 

ajuda de fatores de ordem epistemológica‖ (MENDONÇA, 2008, p.106). Seja como for, é 

patente a forte ênfase espiritual presente no pensamento do protestantismo de missão. Ênfase 

esta que pode ser constatada, por exemplo, em sua hinódia, como se vê no refrão do hino 

intitulado ―Céu, lindo céu‖ (TORRANS, 1979): 

 

Céu, lindo céu! Céu, lindo céu!  

Há mansões celestiais todas feitas por Deus 

Céu, lindo céu!  

Céu, lindo céu! Eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo vou morar no lindo Céu.  

                                                                                                                                                                                     
cultura grega, como a língua, desde o começo. Basta dizer que os próprios livros do Novo Testamento foram 

escritos no grego koiné (GITTON, 2004, p.812), e o próprio apóstolo Paulo, sabia usar bem os recursos da 

cultura helênica que estavam à sua disposição
 
em favor da propagação de sua fé, como na ocasião em que citou, 

provavelmente, os poetas gregos Epimênides (VI a.C) e Arato (III a.C) (STOTT, 1994, p.322), em sua pregação 

no areópago. Contudo, estudos defendem que esse foi um processo de inculturação da mensagem do Evangelho 

em seu meio, não representando, portanto, e, necessariamente, uma descaracterização de seu conteúdo, até então, 

marcadamente judaico (GITTON, 2004, p.812). Assim, o vocabulário mais antigo da teologia cristã teria sido 

emprestado do vocabulário do judaísmo da Diáspora e não da filosofia grega (GRANT, 1957). A influência 

platônica passaria a se fazer sentir, de fato, a partir da era patrística, outorgando a seguimentos cristãos uma 

teologia notadamente transcendentalista, promovendo um reducionismo no entendimento da identidade e missão 

da igreja, que em não poucos momentos se viu apenas como ―assembléia celestial, mas não como agência para o 

cumprimento da missão integral a ela outorgada‖ (GOUVEIA, 2008, p.1011). 

 
28

 Teólogo grego, a primeira grande figura da Escola de Alexandria (ERICKSON, 1991, p.31). 

 
29

 Bispo de Hipona, Grande sintetizador e interprete da fé cristã, geralmente considerado como o maior teólogo 

da igreja primitiva (ERICKSON, 1991, p.11). 
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Tal ênfase, parece se fazer presente também em suas publicações, como no trecho que 

se segue: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Com a morte o seu corpo baixará à sepultura e suas carnes, transformadas em 

pus, serão devoradas pelos vermes. Esse corpo que você trata com extremo cuidado, 

que você alimenta e veste, que você medica quando enfermo... esse corpo que você 

agrada, satisfazendo-lhes os vícios... Esse corpo será pasto de vermes que agora o 

enojam [...] Enquanto o seu corpo estiver sendo transformado em asqueroso pus ou 

em leves e inexpressivas cinzas, a sua alma permanecerá. Por ser espiritual sua alma 

é imortal. Ela jamais morrerá (REIS, s.d.,p.1). 

 

Quem lê as palavras acima, registradas no livreto ―Cristo é assim! Salva até padre!!!‖, 

tenderá a ver nelas, uma tendência transcendentalista, até gnóstica, isto é, aquela que 

considera boa a alma e má a carne, constituindo a salvação na libertação daquela de seu 

corpo, pensamento que possui como base, ―... um fator dualista, que leva a dissociar a criação 

da redenção, como leva também a separar totalmente o mundo sensível, dominado pelas 

potencias más ou limitadas, e o mundo espiritual, domínio do Deus transcendente e 

‗desconhecido‘‖ (BRAUN, 2004, p.773).  

Porém, no mesmo livreto, quase em seu final, há um testemunho tipicamente cristão, 

isto é, a fé na ressurreição do corpo: ―sei, com toda a certeza, de que quando da ressurreição 

final, meu corpo ressuscitará para a glória de Jesus‖ (REIS, s.d.,p.24).  

Assim, quando se afirma que a pregação protestante de missão teve um forte colorido 

espiritualista, não se quer dizer com isso, que ela tenha se tornado gnóstica, mas que tendeu a 

enfatizar as questões espirituais, até mesmo, como fator primário para desenvolvimentos 

materiais. A idéia, por exemplo, que tinham em mente, a maior parte dos pregadores, era a do 

progresso material em consequência do progresso espiritual. Foi esta a nota da matéria de 

primeira página do jornal metodista ―Expositor Cristão‖, n°5, de 1889, como segue:  

 

Como já dissemos aonde quer que vá adiante o Evangelho, ali progredirão 

também os interesses materiais. Quanto mais evangelizada for uma nação, tanto 

mais próspera, mais diligente e mais dedicada será ela ao desenvolvimento do seu 

país. 
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Nesse sermão pregado em 1900, que trata, de forma hipotética, a respeito de uma 

pessoa que caíra em tristeza profunda, o tratamento proposto não ―despreza‖ o remédio 

―material‖, embora recomende o espiritual como o mais indicado uma vez que, neste caso, a 

doença é da alma: 

 

Outra prova de fé é antes physica do que espiritual; mas não deve ser 

despresada por causa disso. Subitamente, uma pessoa alegre e corajosa, cahe nas 

trevas e tristeza de coração [...] É bem provável que a causa seja phísica, e o primeiro 

remédio dado devia ser aquele que foi ao propheta Elias pelo anjo. Mas, a dor é da 

alma e deve ser alliviada pelos remédios espirituaes; e, o melhor de todos, é esquecer-

se de si mesmo e meditar em Deus. Olhando para dentro, desanima; olhando para fora, 

sem dúvida, se anima. O esforço tenaz para escapar de si mesmo e descansar em Deus, 

reage com acção tonica sobre a alma, fortalecendo e restaurando a suas energias 

perdidas, enchendo-as com paz e alegria (WATSON, 1900, p.10). 

 

O sermão de mensagem ―espiritualista‖ também foi pregado pelos pastores brasileiros. 

Nesse trecho do sermão ―Poderes e Forças que dão Consistência Substancial à nossa 

Mensagem‖, se exalta os benefícios do Evangelho às necessidades do espírito e da alma:  

 

―Ella é que faz ondas após ondas do mar do amor divino às praias ressequidas 

dos espíritos abatidos [...] Ella é o telescópio dos nossos olhos espirituaes [...] é a 

fonte da agua crystallina do amor de Jesus que mata toda a nossa sêde espiritual e 

refrigera com a misericórdia a nossa alma abatida e cansada nas lutas (SOUZA, 1936, 

p.344-345).  

 

Ao entender a ênfase espiritualista do protestantismo de missão, em seus primórdios 

brasileiros, conclui-se que, mais justo do que afirmar que sua mensagem tornara-se platônica 

é reconhecer que tendia a enfatizar mais as necessidades consideradas ―espirituais‖.  

 

 

1.4.7. Milenarista 

 

O protestante conservador entende que a história humana caminha para um fim. Este 

―fim‖ engloba um período de reinado de Cristo sobre a terra chamado ―milênio‖ (ERICKSON, 
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1991, p.107). As opiniões se dividem, não obstante, a respeito da natureza desse milênio e de 

quando o mesmo há de ocorrer, fazendo surgir grupos amilenistas, pós-milenistas e pré-

milenistas (GRUDEM, 1999, p.946-973). 

Aqueles que não entendem o ―milênio‖ literalmente, isto é, como um governo de 

Cristo presente na terra, são chamados amilenistas. Em linhas gerais, os amilenistas entendem 

o milênio como um evento que teve início na Primeira Vinda de Cristo e continuará presente 

na terra, hora mais visível hora menos, até a Segunda Vinda, que antecederá o Juízo.  

Os pós-milenistas entendem que o Reino de Cristo de mil anos, embora não 

necessariamente literais, acontecerá antes de sua parúsia, isto é, de Sua segunda volta. É uma 

posição otimista, segundo a qual o evangelho obterá avanço extraordinário, convertendo 

quase a totalidade da população mundial, o que dará início ao milênio, um período de paz e 

felicidade terrena, que será coroada com a volta de Jesus à terra.  

Já os pré-milenistas, de forma oposta, colocam o milênio, após a segunda vinda de 

Cristo. Sem entrar em pormenores, Cristo voltará e arrebatará a sua igreja para o céu, o que 

dará início a um período de sete anos de grande tribulação sobre a terra. Essa será a 

oportunidade de Israel voltar-se para Jesus, como seu messias. Este mesmo Jesus, ao fim dos 

sete anos, voltará novamente, para reinar sobre as nações. 

Dentre estas três correntes escatológicas, a que prevaleceu no protestantismo 

conservador foi a pré-milenista. A guerra civil nos Estados Unidos, que ficou conhecida como 

Guerra da Secessão (1861-1865), gerou pessimismo em relação ao ser humano e à 

regeneração da sociedade (MENDONÇA, 1990, p.37-138). Não poucos se convenceram de 

que o Reino de Deus, marcado por um longo período de paz e felicidade, só poderia ser 

instituído pelo próprio Deus e de forma dramática. Estava pronto o campo para o pré-

milenismo prevalecer e ser proclamado como única verdade principalmente pela agência 

fundamentalista.  

No livro ―Maranata‖ (1971), de cunho fundamentalista, cuja primeira publicação datou 

de 1921, Alfredo Borges Teixeira testemunha de sua rendição ao pré-milenismo: 

 

Educados no pós-milenismo, sempre sentíamos a força deste argumento ao 

mesmo tempo que notávamos o ardor religioso e gozo espiritual que caracterizam os 

irmãos pré-milenistas. Tínhamos, porém, objeções e mesmo uma certa prevenção 

contra a sua teoria [...] Em nosso espírito, todavia, permaneceu sempre o fato 
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irredutível de que os irmãos pré-milenistas podiam sempre esperar a vinda de Jesus 

e nós não podíamos. Obedecem eles a recomendação de nosso Senhor nesse sentido 

e nós não o podíamos fazer por força de nossa teoria! Afinal, maior atenção dada ao 

assunto e a leitura de melhores livros nos levaram a conclusão de que, nos domínios 

obscuros da Escatologia, o pré-milenismo é a teoria mais luminosa (TEIXEIRA, 

1971, p.19). 

 

 Embora o pré-milenismo, tão divulgado pela agência fundamentalista, tenha obtido 

primazia entre a maioria dos missionários, o pós milenismo, com sua idéia de construção do 

Reino de Deus na terra, também se fez presente em terras brasileiras na era missionária. É 

atribuído à L.M. Reno (1872-1935), missionário americano, fundador do Colégio Batista, o 

sermão ―Venha o Teu Reino‖. Nesse sermão, em diversos trechos, o pregador proclama o 

compromisso cristão de trabalhar pela melhoria da sociedade, como cooperação para com o 

Reino de Deus: 

  

Quando Jesus nos deu o ―Manual de Oração‖ ou a Norma pela qual 

devemos orientar as nossas orações, Ele mandou-nos orar, ―Venha o teu Reino‖, 

Mat.6.10. Isto deve, sem dúvida, fazer parte de todas as nossas orações hoje. Deve 

também ser a síntese de todo o nosso trabalho e todos os nossos esforços, como 

também o maior objetivo de nossa vida porque não podemos orar por uma coisa, 

sem trabalharmos para obtê-la [...] Muita cousa a Igreja tem feito em estabelecer 

esse Reino, mas muito mais tem ainda a fazer [...] Nesta esperança dedico-me mais 

uma vez e torno a esforçar-me a fim de auxiliar, de alguma maneira, tornando 

efetivas as minhas orações que são agora o clamor constante de meu coração – 

―Venha, ó Deus, o teu Reino‖ (RENO, 1936, p.25-30).  

  

 Seja como for, pré-milenista ou pós-milenista, a mentalidade protestante de missão é 

milenista, isto é, está voltada a um evento futuro, a volta de Cristo e o estabelecimento de seu 

governo. Mentalidade esta que, não apenas determinará os sermões, mas a própria razão e 

estilo da vida protestante. Como disse Reno (1936, p.30), em seu sermão citado acima: ―Não 

me satisfaz o ter uma parte insignificante; em simplesmente pertencer ao Reino de Deus. 

Espero naquele dia receber menção pelo esforço que tenho feito‖. 

 

Espera-se ter constatado que o puritanismo, com sua ênfase na pureza da doutrina e do 

comportamento, tornou-se o maior responsável pelo caráter doutrinário e ético-moralizador 

dos sermões protestantes de missão. Esse mesmo puritanismo lançaria as sementes que, no 

ambiente propício, frutificaria em mais um movimento, o fundamentalista, que, com sua 
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preocupação em defender o que considera a verdade e sua preferência pelo pré-milenismo, 

emprestaria o seu colorido apologético e milenarista aos sermões. Outro grande movimento 

influenciador foi o pietismo. Enfatizando a experiência pessoal do indivíduo com Deus, e 

valorizando uma espiritualidade viva, imprimiu seu caráter intimista e espiritualista à 

pregação.  O movimento avivalista iniciado com o Segundo Grande Despertamento, 

conhecido como a ―Era Metodista‖, se renderia à visão soteriológica arminiana, fazendo com 

que a pregação protestante de presbiterianos, de batistas e de metodistas, assumisse propósito, 

notadamente, salvacionista.  O quadro abaixo deve ilustrar melhor a ―matriz teológica‖ do 

protestantismo de missão, e como a mesma caracterizou a sua pregação. 

 

Quadro 2 

A Matriz Teológica do Protestantismo de Missão e suas ênfases na prédica. 

   

Movimento Teológico             

 

Ênfase 

 

Prédica 

 

Puritanismo 

 

Pureza doutrinária e 

comportamental. 

 

Doutrinária e  

Ético-Moralizadora. 

 

Pietismo 

 

Experiência religiosa pessoal e 

espiritualidade verdadeira. 

 

Intimista e Espiritualista. 

 

Avivalismo 

 

Conversão. 

 

Salvacionista. 

 

Fundamentalismo 

 

Defesa da ―verdade‖ e  

pré-milenismo. 

 

Apologética e Milenarista. 

 

Fonte: Autor. 
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Vale ressaltar ainda algumas considerações a respeito desta ―matriz teológica‖. Seus 

elementos se apresentam na maioria dos sermões, mas em graus variados, podendo inclusive, 

contrastar com outras ênfases na pregação e práxis dos missionários e pastores. Por exemplo, 

Ashbel Green Simonton, embora influenciado pela ―teologia da igreja espiritual‖ (que afirma 

que a igreja não deve se envolver com os negócios deste século), manifestou-se, 

categoricamente, contra a escravidão (MENDONÇA, 2008, p.272).  

Assim, a conclusão a que se chega é que, tal matriz teológica, embora caracterize os 

sermões protestantes de missão em seus primórdios no Brasil, não resume a prática 

missionária e pastoral em sua inteireza. De qualquer forma, seus elementos, ainda que em 

graus variados e tendo que dividir espaço com outros, até contraditórios, se fizeram bem 

presentes naqueles sermões. Cabe agora saber se tais elementos continuam formando a matriz 

teológica dos pregadores das igrejas protestantes de missão atual e, em caso afirmativo, quais 

são os encontros e desencontros que se desencadeiam entre esse tipo de pregação e o contexto 

cultural nacional. 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO 2 

A PRÉDICA PROTESTANTE DE MISSÃO E SEU MOMENTO ATUAL 

 

 

Quais as peças do xadrez protestante? 

Basta ouvir. Ouvir o povo. Não os teólogos. Os 

teólogos, via de regra, enunciam uma verdade 

que o povo não reconhece. 

 RUBENS ALVES 

 

 

O presente capítulo tratará de uma análise da pregação protestante de missão 

contemporânea, isto é, atual. O objetivo é perceber o quanto a matriz teológica do 

protestantismo de missão, apresentada no capítulo primeiro e tão presente nos sermões dos 

pregadores protestantes de missão pioneiros, permanece nos sermões produzidos hoje e suas 

possíveis variações após mais de um século e meio de protestantismo de missão no Brasil.  

Para tanto, além de pesquisa de campo, foram também analisados sermões 

contemporâneos obtidos em revistas e jornais denominacionais, assim como em sites de 

igrejas que perfazem o campo do protestantismo aqui delimitado. Os critérios para seleção e 

análise dos sermões foram os mesmos adotados no capítulo primeiro desta dissertação, a 

saber, origem denominacional e data. Dessa forma, os sermões deveriam pertencer a 

pregadores das denominações presbiteriana, batista e metodista. Para garantir a atualidade da 

investigação, preferiu-se a escolha de sermões publicados a partir do ano 2000. A análise teve 

como objetivo identificar nos sermões selecionados as características da prédica protestante 

de missão, conforme definidas no capítulo anterior, resultado de sua matriz teológica. Em 

outras palavras, as características salvacionista, doutrinária, ético-moralizadora, intimista, 

apologética, espiritualista e milenarista servem como ―gabarito‖ para a análise dos sermões 

selecionados.   

É ainda importante observar que a análise dos sermões não visa definir a natureza dos 

mesmos, mas apenas constatar a presença ou não de alguns elementos teológicos. Assim, o
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encontrar de elementos de caráter intimista num sermão, por exemplo, não implica que o 

mesmo tenha propósito intimista ou que o pregador seja pietista, mas, apenas que elementos 

―intimistas‖, próprios do ―pietismo‖, se fazem presentes no sermão analisado. Dada esta breve 

introdução, cabe agora, uma amostragem dos principais resultados da pesquisa.  

 

 

2.1. A MATRIZ TEOLÓGICA E SUAS VARIAÇÕES  

 

Como visto no capítulo anterior, a pregação protestante de missão foi resultado de uma 

matriz teológica formulada no contexto americano do século XIX e transportada nas bagagens 

dos missionários que no Brasil se estabeleceram com o firme propósito de converterem 

indivíduos e plantarem igrejas
30

. Foi natural, portanto, que sua pregação refletisse os 

elementos do puritanismo, do pietismo, do avivalismo e também do fundamentalismo, 

movimento derivado principalmente do puritanismo, mas que ganhou características próprias 

e exerceu também influência na teologia e, consequentemente, na pregação protestante de 

missão no Brasil. 

Aqui, diante de uma nação já pronta em termos culturais e religiosos, resultado de 

quatro séculos de hegemonia católica, coube aos missionários a dura tarefa de encontrar e 

conquistar espaço para o protestantismo de missão. Tentava-se, portanto, por meio de 

publicações e prédicas, provar os desvios da doutrina católica daquilo que consideravam a 

reta doutrina, provinda de uma interpretação bíblica, de caráter, principalmente, puritana. Tal 

estratégia conferiu às pregações caráter salvacionista e apologético (afinal, os católicos 

precisavam ser convertidos ao verdadeiro cristianismo) e também doutrinário (pois era 

necessária a manutenção e doutrinação dos novos adeptos).  

A ética puritana somada ao pietismo e também à ideologia do Destino Manifesto, 

lentes pelas quais os missionários leram a sociedade brasileira, condenaram a maioria de suas 

manifestações culturais como ―pagãs‖ e ―mundanas‖, tradições as quais seus novos fiéis 

                                                           
30

 É necessário, contudo, ressaltar que outros missionários vieram influenciados pelo ―evangelho social‖ e 

tiveram como maior ênfase de trabalho o desenvolvimento humano. Suas atividades eram focadas, basicamente, 

no compartilhar os benefícios da civilização (como a educação, por meio da construção de colégios) e o estilo 

americano de vida (BOSCH, 2002, p.344-345).  
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deveriam abandonar a fim de caminharem rumo ao Reino de Deus, colocado, 

preferencialmente, num tempo pós-histórico. Não é preciso dizer que os frutos desta 

cosmovisão se apresentaram em sermões ético-moralizadores, intimistas, espiritualistas e 

milenaristas, conferindo à maioria dos protestantes brasileiros, a passividade diante dos 

conflitos históricos da sociedade (afinal, somente Deus poderia acabar com as estruturas 

sociais injustas, quando do estabelecimento dramático e inesperado de Seu Reino) e seu 

isolamento cultural.   

Ao se analisar alguns sermões atuais e as respostas obtidas na pesquisa de campo, 

nota-se que as ênfases salvacionista, intimista e doutrinária permanecem vigorosamente 

presentes. 

Os sermões chamados ―evangelísticos‖, por exemplo, cujo propósito principal é a 

conversão de indivíduos, continuam se fazendo presentes nos púlpitos, como confirma o 

trecho do sermão abaixo, intitulado O Desejo de Deus. 

 

 

Ah, meus queridos, O Senhor, Ele oferece esta salvação para todos [...] Esta 

salvação é dada ao homem da pós-modernidade, ao homem que está aí pensando em 

resolver os seus problemas com dinheiro, com posição social. E nós precisamos 

voltar, então, para a Palavra, e dizer: ―Senhor, vem quebrantar os corações agora, 

vem fazer uma obra diferente, para que esta salvação chegue a toda a pessoa, a todo 

ser humano. E se nós queremos viver então, segundo o que Deus mesmo fala ao 

nosso coração, precisamos estar atentos, mais uma vez, o Senhor não retarda a Sua 

promessa ainda que alguns a têm por tardia, porém, é longânimo para convosco, não 

querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Será que 

você está pronto para arrepender-se nesta noite recebendo esta salvação que Deus te 

oferece? Será que você está pronto a se unir àqueles que já entregaram sua vida a 

Jesus, aqueles que já ouviram a Sua Palavra, aqueles que já receberam o Seu 

Espírito, aqueles que andam com o Senhor mesmo com lutas? Será que você está 

pronto agora a entregar a vida a este Jesus? Queremos que você faça esta decisão e 

diga: ―Senhor, esta salvação também é para mim‖ (FILHO J.L., 2012). 

 

Neste outro exemplo, embora o propósito maior do sermão A Fé Verdadeira e a Fé 

Falsa seja doutrinário, as perguntas apresentadas no final do mesmo, ganham tom 

evangelístico: 
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A salvação é só pela fé, mas por uma fé que não está só. Uma fé viva se 

expressa por obras, ou seja, uma vida que traz glória a Jesus. Paulo ainda nos exorta 

a um auto-exame: ―Examinai-vos a vós mesmos se realmente estais na fé; provai-

vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que 

já estais reprovados‖ (2 Co 13:5).a) Houve um tempo que sinceramente reconheci o 

meu pecado diante de Deus? b) Houve um tempo em que meu coração fortemente 

desejou fugir da ira vindoura? c) Houve um tempo em que compreendi que Cristo 

morreu pelos meus pecados e já confessei que não posso salvar-me a mim mesmo? 

d) Houve um tempo em que sinceramente eu me arrependi dos meus pecados?e) 

Houve um tempo em que realmente eu depositei a minha confiança no Senhor 

Jesus? f) Houve um tempo em que de fato houve mudança em minha vida? (LOPES, 

2011). 

 

Em ―Arrependa-se‖, o autor trata do ―arrependimento‖, tema comum das mensagens 

de cunho evangelístico.  

 

Na primeira semana do Advento o tema é "Jesus Voltará". Mas para 

encontrar com o Senhor é necessário estar preparado. O ser humano olha para si 

mesmo e percebe que não tem condições de encontrar com o Jesus por causa do 

pecado. O único caminho é o arrependimento. Por isso, nesta segunda semana do 

Advento, o tema é "Arrependa-se" e está baseado na pregação de João Batista. 

Arrependimento no Antigo Testamento (no hebraico) significa desviar-se ou 

retornar. O termo correspondente no Novo Testamento (no grego) tem o sentido de 

mudança de mente que leva a mudança dos caminhos. Arrependimento significa 

mudar hábitos, pensamentos, atitudes, pontos de vista, direção e comportamento 

deixando o caminho errado e seguindo o caminho certo. Arrependimento não é 

sentimento, mas mudança de vida. Hoje iremos ouvir a pregação de João Batista 

sobre este importante tema que gera remissão dos pecados e reparação para o 

encontro com o Senhor [...] João pregava dizendo que "toda carne verá a salvação de 

Deus". Quando Jesus nasceu em Belém, Maria, José, os pastores e os magos do 

oriente viram a salvação de Deus. Quando Jesus iniciou seu ministério após o 

Batismo, todos viram a salvação de Deus. Em sua morte e ressurreição a Salvação 

de Deus foi vista e tornou-se acessível a todos. O Natal tem esta mensagem: 

Arrependa-se para que possa ver a Salvação de Deus que é Jesus Cristo, o Senhor 

(SARDINHA, 2012) 

 

No artigo Discípulos/as, desafio ao ide de Cristo publicado no jornal Expositor 

Cristão, o autor insiste que uma das marcas do ministério de púlpito metodista é, de fato, a 

evangelização: 

   

Certa vez, ouvi de um pastor amigo: ―Qual o pastor/a ou pregador/a que 

não gostaria de ver que, ao término de sua pregação, ao fazer um apelo de 

conversão, o altar ficasse lotado com pessoas rendidas ao Senhor?‖ É bem por aí. 

Será que tem pastor ou pastora que não tem prazer em ver pessoas salvas? Recuso a 

acreditar que eles/as existam. Insisto em afirmar que segundo a convicção 
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wesleyana, somos chamados como pastores/as e mesmo como leigos/as, para 

conduzirmos pessoas à salvação (PERES, 2005, p.3).  

  

A pesquisa de campo também confirmou que a preocupação salvacionista continua 

presente nos sermões das igrejas protestantes de missão atuais. Perguntou-se aos pregadores a 

respeito de qual seria o ―propósito maior da pregação realizada no culto dominical 

vespertino‖. Do total, 29,41% responderam que é ―levar as pessoas a aceitarem a Cristo‖. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 3. Gráfico: Maior propósito da prédica segundo os pregadores.
31

 

    Fonte: pesquisa de campo. 

 

A ideia de que a pregação no culto vespertino dever ter propósitos evangelísticos 

apresenta maior aderência, todavia, entre os ouvintes. Dentre eles, 36,36% concordam que o 

motivo da referida pregação deve ser o de levar as pessoas a aceitarem a Cristo. Porém, 

também perde, embora por diferença mínima, para aqueles que entendem que o propósito 

maior é o de fortalecer a fé das pessoas no poder de Deus (39,9%), conforme pode ser visto 

no gráfico abaixo. 

                                                           
31

 A alternativa ―outro‖ não foi assinalada, motivo pelo qual sua porcentagem, no caso ―zero‖, não aparece no 

gráfico.  

29,41%

17,65%

41,18%

11,76%
Levar as pessoas a 
aceitarem a Cristo

Instruir as pessoas nas 
doutrinas bíblicas

Fortalecer a fé no poder 
de Deus

Ensinar as pessoas como 
vencerem na vida

Outro
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Figura 4. Gráfico: Qual maior propósito da prédica segundo os ouvintes. 

Fonte: pesquisa de campo. 

 

Ainda é necessário fazer algumas observações. A primeira é que estas igrejas 

continuam tendo como uma de suas metas principais a conversão de indivíduos. Tanto que, 

dos ouvintes que responderam ao questionário, quase metade (44%) são oriundos de outras 

religiões e igrejas. 

 

Figura 5. Gráfico: A proveniência religiosa dos ouvintes.
32

 

Fonte: pesquisa de campo. 

                                                           
32

 Nenhum dos ouvintes afirmou ser procedente da Umbanda ou Candomblé, ou de igreja Neo Pentecostal. Os 

56% que aparece no gráfico, representa aqueles que afirmaram sempre terem pertencido às suas igrejas atuais. 

36,36%

39,39%

15,15%

6,06%
3,03%

Levar as pessoas a 
aceitarem a Cristo

Fortalecer a fé no poder 
de Deus

Ensinar a doutrina 
verdadeira

Ensinar as pessoas a 
viverem na vida pela fé

Outro

24,00%

4,00%

0,00%

12,00%

0,00%

4,00%

56,00%

Católica

Kardecismo

Umbanda ou 
Camdomblé

Pentecostal

Neo Pentecostal

Sem religião
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Contudo, o fator responsável pelo ingresso de novos membros no protestantismo de 

missão, não mostrou ser, em primeiro lugar, a pregação salvacionista. Antes, a maioria das 

pessoas chegaram à estas igrejas por convites de parentes e amigos (25,93%), ou por aspectos 

subjetivos como o ―sentir-se bem‖ (18,52%). 

 

 

Figura 6. Gráfico: Quais razões levaram os ouvintes às suas igrejas. 

Fonte: pesquisa de campo. 

 

 

Os sermões doutrinários, aqueles que visam ao ensino de um corpo de doutrinas 

básicas, também continuam vigorosos nos púlpitos. Como mostra o seguinte trecho, 

pertencente a uma série de sermões baseados no Credo Apostólico. 

 

Estamos diante de três títulos para Deus: Pai, Todo-Poderoso e Criador dos 

céus e da terra. Esses títulos são cunhados na Bíblia. O Credo dos Apóstolos 

coincidentemente os usa do mais citado para o menos [...] Afirmar que Deus é o 

"Criador dos céus e da terra" implica em aceitar, pela fé, que Deus existe e Sua obra 

criada no-lo mostra. Afirmar que Deus é o "Criador dos céus e da terra", o que inclui 

os seres humanos, põe em destaque que a criação não é obra do acaso, mas de um 

plano amoroso. Afirmar que Deus é o "Criador dos céus e da terra" pressupõe a 

convicção que o Criador e a criação são seres diferentes; o Criador não faz parte, 

como ensinam os panteístas, da natureza, já que esta foi criada (AZEVEDO, 2012). 

 

25,93%

7,41%

18,52%14,81%

33,33%
Convite

Problemas Pessoais

Sentir-se bem

Pregação

Outro motivo
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Em uma homilia publicada no site da Universidade Mackenzie, seu chanceler, 

Augustus Nicodemus, faz um ―apelo em favor da verdade‖. A análise de alguns trechos dessa 

homilia é suficiente para mostrar que o conceito puritano de ―doutrina verdadeira‖, sempre 

caro aos presbiterianos, não perdeu seu lugar.   

 

Quem entra no Mackenzie pelo portão da Rua da Consolação não pode 

deixar de ver as memoráveis palavras de Jesus gravadas em metal, logo à entrada: 

―Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará‖. A busca da verdade é sem 

dúvida um dos objetivos de toda instituição de ensino confessional [...] Todavia, 

percebe-se uma grande incoerência e hipocrisia em nossa sociedade quando clama 

pela verdade, luta pela verdade, naquilo que lhe interessa, e quando chega nas 

questões morais, espirituais e religiosas, as pessoas são possuídas subitamente por 

um espírito de relativismo que se recusa a ser exorcizado a não ser mediante forte 

persuasão [...] Por que relativizamos a verdade quando estamos falando sobre 

moralidade e religião, mas nunca pensamos em fazê-lo quando estamos falando com 

um corretor de ações da bolsa de valores sobre o nosso dinheiro ou com médicos 

sobre a nossa saúde? [...] Se exigimos verdade dos outros, assumamos o que está 

implícito: a existência da verdade, a possibilidade de que ela seja conhecida, e a sua 

necessidade, para que possamos viver relacionamentos verdadeiros, no mundo 

verdadeiro, para que sejamos pessoas verdadeiras e livres, pois como disse Jesus, ―A 

verdade vos libertará‖. E se alguém fizer a famosa pergunta de Pilatos a Jesus, ―o 

que é a verdade‖, espero que não faça como ele, que virou as costas e se afastou de 

Jesus, antes que esse pudesse responder. Se Pilatos tivesse ficado, teria ouvido: ―Eu 

sou o caminho, a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim‖ 

(NICODEMUS, 2006).  

 

 Em A Graça de Deus na Perspectiva Wesleyana, o propósito é doutrinário.  

 

Uma questão interessante é que o texto que fizemos a leitura faz parte ali da 

carta de Efésios do que nós chamamos da parte dogmática, da parte doutrinária, 

onde o autor, ele está preocupado em ensinar doutrina para a igreja [...] E aí, o que 

se constata é que o homem vive em pecado. O homem está em pecado por si só, não 

consegue promover a sua salvação. Ele necessita da graça de Deus. O livro de 

Efésios trás este ensinamento doutrinário. Algo de extrema importância para o povo 

naquele momento. Por isso, eu quero aproveitar o texto de hoje, e trazer um outro 

sermão doutrinário [...]. Efésios capítulo dois, versículos de um a dez, nos trás 

referência a uma doutrina muito importante do metodismo que é a doutrina da 

salvação pela graça de Deus, que é algo fundamental para o metodismo e este tema 

doutrinário nos coloca em ligação com a reforma protestante [...] Wesley, ele 

absorve os ensinamentos de Lutero, mas ele vai apresentar uma compreensão 

singular sobre a salvação. Ele entende o que a reforma protestante do século XVI 

propôs através de Lutero, mas ele tem uma compreensão particular, singular. Ele não 

simplesmente repete aquilo que foi o movimento do século XVI, mas ele trás um 

elemento novo, que é a santificação. Por isso, o tema santificação para o metodismo 

é algo de extrema importância [...] A soteriologia wesleyna olha para o processo da 

salvação como a imagem de uma casa. E é interessante o jeito que Wesley apresenta 



73 
 

isso. Ele fala; ―o processo de salvação do ser humano é tal como entrar numa casa. 

Você tem a varanda (algumas pessoas chamam de alpendre), você tem a porta e você 

tem o interior da casa‖. Isso ele vai chamar de graça. Um processo da graça de Deus. 

E vai dizer: é o processo da graça preveniente, da graça justificadora, e da graça 

santificadora [...] O que nós cremos como processo de salvação do homem é a ação 

da graça de Deus (NOGUEIRA, 2012). 

 

É digno de atenção que, nos gráficos que foram mostrados acima (figuras 3 e 4) o 

propósito doutrinário ocupa a terceira posição, tanto entre pregadores quanto entre ouvintes, 

no quesito sobre qual deve ser o propósito da prédica no culto vespertino. Mais interessante, 

porém, é perceber que para a grande maioria dos pregadores (77,78%), a prédica é entendida 

como a ―parte central do culto‖. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Gráfico: A relação da prédica com o culto.
33

 

Fonte: pesquisa de campo. 

 

Isto, ao contrário do que se poderia esperar, não significa, necessariamente, algum 

incômodo ou aborrecimento aos ouvintes. Tanto homens e mulheres, como também os jovens, 

têm na prédica a parte mais apreciada do culto, conforme demonstra o gráfico a seguir. 

                                                           
33

 Nenhum dos pregadores abordados assinalou a questão ―parte facultativa do culto‖. 

77,78%

22,22%

Parte Central do culto

Parte importante do culto

Parte facultativa do culto
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Figura 8. Gráfico: Prédica, a parte mais apreciada do culto. 

Fonte: pesquisa de campo. 

 

Tal dado revela não apenas que tanto pastores quanto seus fiéis continuam alinhados a 

alguns princípios da Reforma Protestante (como o da grande ênfase doutrinária, que colocou o 

púlpito no centro do templo e a pregação no centro do culto), mas também que os cultos 

continuam notadamente pedagógicos constituindo-se, em grande parte, no ouvir do sermão.  

 

O caráter intimista da pregação, herdado do pietismo, se apresentou, pelo menos nos 

sermões publicados, como uma das ênfases mais recorrentes. São abundantes as menções à 

vida interior e a necessidade de cultivar a espiritualidade cristã, por meio de disciplinas 

espirituais como a oração e a leitura da Bíblia. Neste exemplo, a vida recorrente de uma 

conversão real e de uma comunhão íntima com Deus, conceito caro ao pietismo, é encorajado: 

 

[...] Que maravilhoso é quando se vive a vida cristã nessa dimensão! Que 

tremendo é quando uma comunidade, uma família, um cristão vive essa experiência! 

O testemunho cristão torna-se irrepreensível, motivando o não crente a decidir por 

Cristo. Podemos pregar o evangelho com ou sem palavras. Acredite! O Senhor pode 

levar-nos a vivenciar essa realidade. Hoje, por não viver uma experiência real com o 

Senhor, muitos ―fabricam‖ a conversão e passam a agir apenas esteticamente como 

cristãos. Não raro, isso também acaba por se refletir no louvor que prestamos em 

nossas reuniões. Fazemos tudo repetida e mecanicamente, sem o vigor espiritual da 

igreja de Atos, cujo louvor resultava na conversão de muitos (At 2.47) (PAES, 2004, 

p.75).  
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As disciplinas espirituais como oração, leitura da bíblia, a presença nos cultos e o 

louvor são enfatizadas neste próximo exemplo: 

 

Neste verso o vemos orando. Em comunhão com o Senhor. A frase é linda: 

―Ele está orando‖. Desfrutando de uma hora preciosa de alimentação espiritual. 

Saulo entendeu a beleza e o valor desta hora. Muitas vezes negligenciamos este 

privilégio que tanto nos ajuda na vida cristã. Que possamos com prazer investir no 

nosso tempo com Deus: nos cultos, no estudo da Bíblia, na oração e no louvor. 

Lembremo-nos: ―Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão preciosa de 

minha alma com a luz‖ (REIS, 2000, p.5).  

 

 O conceito de conhecimento bíblico não divorciado da prática bíblica, tão enfatizado 

por Spener, é apresentado neste próximo trecho. 

 

A Bíblia Sagrada... Ela pode ser conhecida como a fonte de água da vida. 

Imagine que o mundo da Bíblia seja esta água e este mundo seja extremamente 

importante para a vida do cristão. Como nos relacionar com este mundo? Algumas 

pessoas têm um relacionamento com esse mundo como uma pedra. Elas entram no 

mundo da Bíblia, e vão lá no fundo e conhecem a Bíblia profundamente, submergem 

no mundo da Bíblia, mas, por estarem tão submergidos e vêm somente o mundo da 

Bíblia, não conseguem sair dali. Conhecem muito bem o vocabulário da Bíblia, 

conhecem as histórias da Bíblia. Se perguntarmos, ―quem foi o sogro de Moisés‖? 

―Jetro‖. ―Quantos livros tem a Bíblia‖? ―Sessenta e seis‖. ―Qual o maior salmo‖? 

―Cento e dezenove‖. Se fizermos uma gincana bíblica, ele vai ganhar. Ele conhece 

as histórias da Bíblia, mas tem uma dificuldade, ele não consegue sair do mundo e 

da cultura da Bíblia para dialogar com a cultura atual. Tem dificuldades para trazer a 

mensagem eterna para a sociedade a qual ele vive. Há pessoas que se relacionam 

com o mundo da Bíblia tal qual um isopor. Um relacionamento superficial. Prestem 

atenção que o isopor nem se molha, ele fica flutuando. É um relacionamento muito 

superficial [...] Mas há um relacionamento importante e é este relacionamento que 

quero convidá-los. De um coração que funcione como uma esponja, que aprenda a 

se relacionar com o mundo da Bíblia da seguinte forma... Mergulha no mundo da 

Bíblia, aprende deste mundo, mas consegue sair lá fora e vai praticando daquilo que 

aprendeu. E aquilo que ele aprendeu vai saindo devagarzinho de seu coração... Qual 

é o relacionamento que queremos ter com as sagradas Escrituras? Mas o nosso 

chamado é um chamado para conhecer esta Palavra, conhecer profundamente esta 

Palavra e conhecendo esta Palavra colocarmos em prática. Mais do que ouvintes, 

praticantes! Nesta manhã, eu quero partilhar com você, meu irmão e irmã, sobre 

nossa relação com a Palavra [...] Precisamos nos alimentar sempre e sempre desta 

Palavra. Palavra santa, Palavra que nos desafia à santidade (NOGUEIRA, 2011).  

 

Os próximos quadros resumem o apresentado até aqui, isto é, a presença do caráter 

salvacionista, doutrinário e intimista nos sermões atuais de pregadores presbiterianos, batistas 

e metodistas.  
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Quadro 3 

O caráter salvacionista, doutrinário e intimista em sermões presbiterianos atuais 

Denominação Título do Sermão Ênfase do 

trecho 

Trecho 

 

Presbiteriana 

 

A Fé Verdadeira e a Fé 

Falsa 

 

Salvacionista 

 

A salvação é só pela fé, mas por uma 

fé que não está só [...] Houve um 

tempo em que compreendi que Cristo 

morreu pelos meus pecados e já 

confessei que não posso salvar-me a 

mim mesmo? Houve um tempo em 

que sinceramente eu me arrependi dos 

meus pecados?e) Houve um tempo em 

que realmente eu depositei a minha 

confiança no Senhor Jesus? f) Houve 

um tempo em que de fato houve 

mudança em minha vida? (LOPES, 

2011).  

 

 

Um Apelo em Favor da 

Verdade 

 

Doutrinária 

Por que relativizamos a verdade 

quando estamos falando sobre 

moralidade e religião, mas nunca 

pensamos em fazê-lo quando estamos 

falando com um corretor de ações da 

bolsa de valores sobre o nosso 

dinheiro ou com médicos sobre a 

nossa saúde? [...] Se exigimos verdade 

dos outros, assumamos o que está 

implícito: a existência da verdade, a 

possibilidade de que ela seja 

conhecida, e a sua necessidade, para 

que possamos viver relacionamentos 

verdadeiros, no mundo verdadeiro, 

para que sejamos pessoas verdadeiras 

e livres, pois como disse Jesus, ―A 

verdade vos libertará‖ 

(NICODEMUS, 2006).  

 

 

Horas Preciosas 

 

Intimista 

 

Neste verso o vemos orando. Em 

comunhão com o Senhor. A frase é 

linda: ―Ele está orando‖. Desfrutando 

de uma hora preciosa de alimentação 

espiritual [...] Que possamos com 

prazer investir no nosso tempo com 

Deus: nos cultos, no estudo da Bíblia, 

na oração e no louvor. Lembremo-

nos: ―Preciosas são as horas na 

presença de Jesus, comunhão preciosa 

de minha alma com a luz‖ (REIS, 

2000, p.5).  

 

 

Fonte: Autor 
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Quadro 4 

O caráter salvacionista, doutrinário e intimista em sermões batistas atuais 

Denominação Título do Sermão Ênfase do 

trecho 

Trecho 

 

Batista 

 

 

       

O Desejo de Deus 

 

Salvacionista 

 

Ah, meus queridos, O Senhor, Ele 

oferece esta salvação para todos [...] 

Será que você está pronto para 

arrepender-se nesta noite, recebendo 

esta salvação que Deus te oferece? 

[...] Queremos que você faça esta 

decisão e diga: ―Senhor, esta salvação 

também é para mim‖. 

 

 

Credo Apostólico, o Credo 

Cristão, 3 – Creio em 

Deus. 

 

Doutrinária 

 

Afirmar que Deus é o "Criador dos 

céus e da terra" implica em aceitar, 

pela fé, que Deus existe e Sua obra 

criada no-lo mostra. Afirmar que Deus 

é o "Criador dos céus e da terra", o 

que inclui os seres humanos, põe em 

destaque que a criação não é obra do 

acaso, mas de um plano amoroso. 

Afirmar que Deus é o "Criador dos 

céus e da terra" pressupõe a convicção 

que o Criador e a criação são seres 

diferentes; o Criador não faz parte, 

como ensinam os panteístas, da 

natureza, já que esta foi criada. 

       

Adorando em 

Profundidade 

 

Intimista 

 

[...] Que maravilhoso é quando se vive 

a vida cristã nessa dimensão! Que 

tremendo é quando uma comunidade, 

uma família, um cristão vive essa 

experiência! O testemunho cristão 

torna-se irrepreensível, motivando o 

não crente a decidir por Cristo. 

Podemos pregar o evangelho com ou 

sem palavras. Acredite! O Senhor 

pode levar-nos a vivenciar essa 

realidade. Hoje, por não viver uma 

experiência real com o Senhor, muitos 

―fabricam‖ a conversão e passam a 

agir apenas esteticamente como 

cristãos. Não raro, isso também acaba 

por se refletir no louvor que prestamos 

em nossas reuniões. Fazemos tudo 

repetida e mecanicamente, sem o 

vigor espiritual da igreja de Atos, cujo 

louvor resultava na conversão de 
muitos (At 2.47) (PAES, 2004, p.75).  

 

 

Fonte: Autor 
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Quadro 5 

O caráter salvacionista, doutrinário e intimista em sermões metodistas atuais 

Denominação Título do Sermão Ênfase do 

trecho 

Trecho 

 

Metodista 

 

      

 Arrependa-se! 

 

Salvacionista 

 

O ser humano olha para si mesmo e 

percebe que não tem condições de 

encontrar com o Jesus por causa do 

pecado. O único caminho é o 

arrependimento. Por isso, nesta 

segunda semana do Advento, o tema é 

"Arrependa-se" [...] Maria, José, os 

pastores e os magos do oriente viram 

a salvação de Deus. Quando Jesus 

iniciou seu ministério após o Batismo, 

todos viram a salvação de Deus. Em 

sua morte e ressurreição a salvação de 

Deus foi vista e tornou-se acessível a 

todos. O Natal tem esta mensagem: 

Arrependa-se para que possa ver a 

salvação de Deus que é Jesus Cristo, o 

Senhor (SARDINHA, 2012). 

 

 

A Graça de Deus na 

perspectiva Wesleyana 

 

Doutrinária 

 

[...] o texto que fizemos a leitura faz 

parte ali da carta de Efésios do que 

nós chamamos da parte dogmática, da 

parte doutrinária, onde o autor, ele 

está preocupado em ensinar doutrina 

para a igreja [...] Por isso, eu quero 

aproveitar o texto de hoje e trazer um 

outro sermão doutrinário [...] Efésios 

capítulo dois, versículos de um a dez, 

nos trás referência a uma doutrina 

muito importante do metodismo que é 

a doutrina da salvação pela graça de 

Deus, que é algo fundamental para o 

metodismo e este tema doutrinário nos 

coloca em ligação com a reforma 

protestante (NOGUEIRA, 2012). 

 
       

Mais que ouvintes... 

Praticantes 

 

Intimista 

 

Mas há um relacionamento importante 

e é este relacionamento que quero 

convidá-los. De um coração que 

funcione como uma esponja, que 

aprenda a se relacionar com o mundo 

da Bíblia da seguinte forma... 

Mergulha no mundo da Bíblia, aprende 

deste mundo, mas consegue sai lá fora 

e vai praticando daquilo que aprendeu. 

E aquilo que ele aprendeu vai saindo 

devagarzinho de seu coração [...] Qual 

é o relacionamento que queremos ter 

com as sagradas Escrituras?[...] 

Precisamos nos alimentar sempre e 

sempre desta Palavra. Palavra santa, 

Palavra que nos desafia à santidade 

(NOGUEIRA, 2011).  

 

 

Fonte: Autor 
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Embora os aspectos ético-moralizadores, apologéticos, milenaristas e espiritualistas 

apareçam hoje com menos freqüência do que em sermões do final do século dezenove e início 

do século vinte, ainda assim, tais aspectos permanecem.  A palavra ―moralidade‖ (certamente, 

devido à conotação pejorativa adquirida atualmente) é substituída, cada vez mais, pela palavra 

―ética‖
34

. Seja como for, o comportamento aceitável continua sendo tema de sermões: 

 

A profecia de Rui Barbosa está se cumprindo: As pessoas parecem que têm 

vergonha de ser honestas [...] Voltamos ao período dos Juízes de Israel, cada um faz 

o que acha que deve fazer [...] No passado, as pessoas argumentavam em torno do 

que é certo e errado; do que é verdadeiro e falso. Hoje as pessoas negam o conceito 

de moralidade e verdade. Eles colocam seus sentimentos acima da verdade de Deus 

(LOPES, 2011). 

 

Os ataques à fé católica, se não desapareceram, muito diminuíram. A apologia em 

geral, contudo, continua presente, como na homilia ―A nova espiritualidade‖: 

 

A espiritualidade pagã convida todas as religiões a entrarem no círculo e 

se tornarem uma. A unidade mística está no coração do paganismo [...] Deste 

ponto de vista, todas as religiões são as fatias de uma pizza, que se encontram no 

centro [...] Já para o Cristianismo, deve ser feita uma distinção entre as duas 

únicas religiões que, na verdade, existem: aquela que oferece união com Deus 

mediante os esforços pessoais do indivíduo e aquela em que esta união é 

oferecida com base nos méritos de Outro [...] A primeira se manifesta sob a forma 

de muitas religiões diferentes, que, todavia, concordam nisto: o homem alcança a 

bem-aventurança com base em seus méritos. A segunda se manifesta somente no 

Cristianismo histórico, segundo o qual Jesus Cristo surge como o único e 

suficiente Salvador da condição humana (NICODEMUS, 2012).  

 

Se os sermões apologéticos diminuíram, os sermões milenaristas ainda mais. Não é 

raro encontrar, de vez em quando, algum fiel das antigas reclamando não ouvir mais 

pregações sobre ―a volta de Cristo‖. Parece que os pastores perceberam que a preocupação da 

sociedade pós-moderna não é tanto para com o futuro quanto o é para com o presente e 

deslocaram o tratamento de assuntos como a escatologia
35

 para ambientes mais privativos 

como as classes bíblicas. A escassez, porém, não significa a extinção. Depois de intensa 

                                                           
34

 Em ―A Preparação e a Entrega de Sermões‖ de John A. Broadus, pela editora Custom (2003), uma de suas 

seções trata sobre ―Assuntos sobre Moralidade‖ (BROADUS, 2003, p.88). Porém, em nova publicação, pela 

editora Hagnos, a mesma seção anuncia tratar do ―sermão ético‖ (BROADUS, 2009, p.71).   
 
35

 Ramo da Teologia Cristã que se dedica ao ―estudo das últimas coisas‖ (ERICKSON, 1991, p.57). 
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investigação, foi possível encontrar alguns sermões que abordam a parúsia,
36

 como o trecho 

que se segue abaixo, extraído do sermão ―Jesus Cristo Voltará em Breve. Você está 

preparado‖?   

 

A segunda vinda de Cristo é o assunto mais enfatizado em toda a Bíblia. Há 

cerca de 300 referências sobre a primeira vinda de Cristo na Escritura e 8 vezes mais 

sobre a segunda vinda, ou seja, há mais de 2.400 referências sobre a segunda vinda 

em toda a Bíblia. A segunda vinda de Cristo é o assunto mais distorcido e o mais 

desacreditado. Muitos falsos mestres negam que Jesus voltará. Outros tentam 

enganar as pessoas marcando datas. Mas outros, dizem crer na segunda vinda de 

Cristo, mas vivem como se ele jamais fosse voltar. É sobre esse importante tema que 

vamos falar nesta hora [...] Quando Jesus voltar os homens vão estar desatentos 

como a geração diluviana. Vão estar entregues aos seus próprios interesses sem se 

aperceberem da hora. Comer, beber, casar e dar-se em casamento não são coisas 

más. Fazem parte da rotina da vida. Mas, viver a vida sem se aperceber que Jesus 

está preste a voltar é viver como a geração diluviana.  Quando o dilúvio chegou 

pegou a todos de surpresa (LOPES, 2012). 

  

 Fica ainda a questão da ênfase espiritualista. Após movimentos como a ―teologia da 

libertação‖ e a ―missão integral‖, que tanto alertaram para a necessidade de uma práxis cristã 

que contemplasse as necessidades humanas de forma holística, teria sobrevivido ainda a forte 

ênfase na valorização das questões espirituais? Parece que sim. Ainda que não se afirme, 

diretamente, que as questões da alma têm maior importância que as do corpo, e que as do 

futuro possuam primazia sobre as do presente, ainda assim, as questões ―espirituais‖ são 

sobremodo valorizadas nas pregações:  

 

Na vida cristã há tesouros que só encontramos no Reino de Deus. Tesouros 

de valor inestimável [...] Eles enriquecem a nossa alma, a nossa vida espiritual e nos 

fortalecem para a nossa jornada cristã [...] Estes tesouros são valiosíssimos. Os 

cristãos devem desfrutar deles com alegria! São bênçãos de Deus! Chegou o tempo 

de abraçá-los, pois eles enriquecerão nossa vida espiritual (REIS, 2000, p.108).

  

O aspecto espiritualista também pode ser constatado na pesquisa de campo. Na 

pergunta, ―você considera que o problema da pobreza e da injustiça social deve ser abordado 

na pregação?‖, a maioria dos que responderam à questão (85,19%) afirmaram: ―Sim, pois a 

                                                           
36

 Foram encontrados, além do exemplo citado no corpo do trabalho, mais três exemplos de sermões de cunho 

milenarista, isto é, escatológico. Um estudo bíblico produzido pela Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro,  

―Estudo 12: O Sermão Profético‖, em http://www.acoluna.org.br/pibrj/estudos/12ebd2t05.pdf; e dois esboços de 

sermões no site da Primeira Igreja Batista de Marília: ―Você está pronto?‖, disponível em 

<http://www.pibmarilia.org.br/sermoes.php?ida6_sermoes=76>; e ―A Volta de Cristo‖, disponível em 

<http://www.pibmarilia.org.br/sermoes.php?ida6_sermoes=101>, acessos em 21 de Junho de 2012. 
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igreja deve ser incentivada a agir em todas as áreas da sociedade‖. Porém, 14,81% 

responderam: ―Não, pois isso não é assunto para se tratar na igreja‖. A resposta negativa 

demonstra que, embora diminutos, aspectos transcendentalistas ainda se fazem presentes na 

cosmovisão de um grupo de protestantes brasileiros. É provável que, na prática, muitos dos 

que afirmaram que a prédica deve abordar questões sobre pobreza e injustiça social se 

sentiriam desconfortáveis se chegassem a um culto e ouvissem um sermão sobre tal tema. 

Embora, de fato, acreditem que a igreja deva atuar em todas as áreas da sociedade, ainda que, 

de preferência, fora do templo e fora da hora do culto.  

 

 

 

Figura 9. Gráfico: Se a prédica deve tratar de assuntos como pobreza e injustiça social. 

Fonte: pesquisa de campo.  

 

Ao término da análise de sermões contemporâneos e das respostas que pregadores e 

ouvintes deram aos questionários, parece claro que embora alguns aspectos oriundos da 

matriz teológica original do protestantismo de missão, como o caráter ético-moralizador, 

apologético, milenarista e espiritualista, apareçam com menos ênfase, estes ainda se 

encontram presentes nos púlpitos das igrejas. Outros aspectos, como o salvacionista, o 

doutrinário e o intimista, aparecem ainda de forma bem vigorosa. É possível concluir, 

portanto, que a matriz teológica que fomentou os sermões dos missionários americanos e 

primeiros pastores brasileiros, continua fomentando os dos atuais pregadores. Pelo menos, os 

da maioria.  

14,81%

85,19%

Não

Sim
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2.2. OS NOVOS MOVIMENTOS TEOLÓGICOS INFLUENCIADORES  

 

Todavia, a história não termina aqui. Como já demonstrado, os sermões são frutos de 

uma teologia, geralmente, de época. Ainda que a matriz teológica do protestantismo de 

missão tenha atravessado, praticamente incólume, os seus mais de cem anos de Brasil, 

contudo, não deixou de sofrer influências dos movimentos teológicos que floresceram 

paralelos a ela em terras nacionais. Influência esta que iria fazer-se sentir, naturalmente, em 

seus sermões. A próxima etapa do trabalho dedica-se, portanto, a demonstrar a presença de 

novos elementos nos sermões protestantes de missão, oriundos de movimentos teológicos 

que, ao longo do século vinte, estenderam sua influência sobre pregadores, os movimentos 

progressistas e os movimentos pentecostais. 

 

 

2.2.1. Movimentos Progressistas 

 

A ação holística cristã, de acordo com seus militantes, não é novidade de movimentos 

progressistas da igreja, tanto em seu ramo católico, quanto protestante, mas remonta à própria 

ação de Jesus em seu ministério terreno (PADILLA, 2009, p.15) e que pode ser vista em 

diferentes momentos da história da igreja. David Bosch (2002, p.342) salienta, por exemplo, 

não apenas a preocupação por justiça, mas a própria militância de participantes dos grandes 

despertamentos, que levantaram sua voz de protesto contra a opressão social que 

testemunhavam no mundo e em seus países: 

 

Eram as pessoas tocadas pelos Despertares que se compadeciam das 

pessoas expostas às condições degradantes em bairros pobres e prisões, em distritos 

de mineração, no frontier americano, nas plantações das Índias Ocidentais e alhures 

[...] William Wilberforce, que desencadeou um ataque frontal contra a prática da 

escravidão no império britânico, era um evangelical assumido. William Carey 

protestou contra a importação de açúcar oriundo das plantações nas Índias 

Ocidentais cultivadas por escravos [...] Não é de surpreender que as companhias 

administradoras das colônias fizessem todo o possível para manter os missionários 

afastados!  
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Contudo, também é verdade que em certos momentos, grupos protestantes se 

afastaram e rechaçaram todo e qualquer envolvimento da Igreja com questões da sociedade. 

Como já mencionado, após a Guerra Civil americana não foram poucos os que se tornaram 

céticos para com a ideia do progresso humano social, impulsionado pela igreja, que 

desembocaria no Reino de Deus. Antes, entenderam que o Reino só poderia ser instaurado 

pela própria ação pontual e dramática de Deus na história, passando assim, a concentrar seus 

esforços exclusivamente na salvação de almas. Tal posicionamento dividiu o protestantismo 

americano em dois distintos segmentos, um que enfatizava o ecumenismo e a ação social, e, o 

outro, a ortodoxia e a evangelização. O primeiro, no século vinte, se configurou no chamado 

―evangelho social‖ e o segundo no ―fundamentalismo‖ (BOSH, 2002, p.344).   

Na América Latina, dois grupos protestantes se afastarão do fundamentalismo para 

levantarem a bandeira em prol da práxis social da igreja, o Movimento Ecumênico
37

 e a 

Missão Integral. Embora haja aproximações ideológicas entre os dois grupos, como a 

                                                           
37

 O Movimento Ecumênico tem seu marco em 23 de Agosto de 1948, na organização do Conselho Mundial de 

Igrejas (CMI), numa assembleia realizada em Amsterdã (LONGUINI, 2002, p.35). As razões que impulsionaram 

o movimento podem ser vistas no desejo de líderes, pertencentes a diversas confissões protestantes, que 

perplexos com o poder destrutivo exibido pela sociedade moderna na Segunda Guerra e consternados pela 

concorrência entre suas denominações nos campos missionários, ansiaram por ―buscar um mínimo de 

entendimento mútuo e a começar a estabelecer linhas de cooperação‖ (DIAS, 2008, p.364) . Em sua primeira 

conferência, se fizeram presentes 351 delegados representantes de 147 igrejas, acordados a respeito da missão de 

confessar ―o Senhor Jesus como Deus e Salvador‖, num ―empenho por preservar e afirmar as verdades 

evangélicas essenciais contra o avanço do indiferentismo religioso‖ (RAISER, 2005, p.1066-1067). Porém, tal 

declaração seria revista e ampliada, na terceira assembleia do movimento, visando a confissão da Trindade: 

―Uma comunhão de igrejas que confessam o Senhor Jesus Cristo como Deus e Salvador segundo as Escrituras, e 

por isso buscam levar a cabo juntas o seu chamado comum para a glória do único Deus, Pai, Filho e Espírito 

Santo‖ (STRANSKY, 2005, p. 264). Embora o CMI, em fases distintas, tenha se aproximado do protestantismo 

conservador e de sua teologia, atualmente, opta por uma leitura da Bíblia livre de dogmas ou doutrinas 

fundamentais consideradas absolutas, atemporais e universais. Antes, propõe a produção de teologias contextuais 

que respondam diretamente às necessidades concretas de cada povo, em seus respectivos ambientes culturais e 

sociais, visando ―desafiar e transformar a situação histórica dada, guiada pela visão do Reino de Deus‖ 

(RAISER, 2005, p.1067) A Declaração de Toronto, elaborada em 1950 (DIAS, 2008, p.329), definiu bem os 

limites e objetivos do CMI: 1) O CMI não é e nem deve vir a se tornar uma super igreja. 2) O objetivo do CMI 

não é negociar a união entre as Igrejas, pois isto só pode ser feito por elas mesmas e por sua própria iniciativa. 3) 

O CMI não pode e nem deve estar baseado numa concepção particular de Igreja. Ele não prejulga a questão 

eclesiológica. 4) Ser membro do CMI não supõe que uma igreja considere sua própria concepção de igreja como 

relativa, nem que cada igreja deva considerar as outras igrejas como igrejas no sentido pleno e verdadeiro do 

termo. 5) Ser membro do CMI não significa que se deva aceitar uma doutrina específica relativa à natureza e à 

unidade da Igreja. Tais declarações tiveram seus efeitos. A Igreja Católica, embora não seja membro do CMI, 

passou a participar ativamente de seus programas por meio de seus representantes, e, em 2002, o CMI contava 

com 342 igrejas membros (STRANSKY, 2005, p.268). Na América Latina, o movimento ecumênico tem seu 

marco em 1916, no Congresso do Panamá (SOUZA, 2008, p.330). Ainda que, a princípio, sua ação estivesse 

mais alinhada com o ideal de proclamação, a partir dos anos 50, o movimento passa a priorizar ações de 

transformação social, afastando-se do ―modelo anterior, fortemente marcado pelo ideal missionário norte-

americano‖ (SOUZA, 2008, p.330-331). Atualmente, membros do CMI afirmam que o mesmo se encontra 

presente em todas as ―regiões e culturas importantes do mundo‖ (STRANSKY, 2005, p.266) e que ―está a 

serviço das igrejas que se chamam mutuamente à solidariedade em responsabilidade mútua no tocante às metas e 

meios ecumênicos‖ (STRANSKY, 2005, p. 269). 
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concordância a respeito da transformação social como parte essencial da missão da igreja na 

sociedade, ainda assim, os dois grupos permanecem distintos.  

Dentre os dois movimentos foi o da Missão Integral o que mais influenciou camadas 

do protestantismo de missão. Isso, contudo, não significa que sua visão missiológica tenha 

sido amplamente aceita e assimilada. Pelo contrário, seus militantes atestam as tensões 

existentes entre os postulados missiológicos da Missão Integral e os dos grupos evangélicos 

mais conservadores, como a questão do que é ―prioritário‖ na missão. Enquanto a Missão 

Integral insiste em que a proclamação verbal do Evangelho e a ação social são ambas 

essenciais para o cumprimento da missão, as alas protestantes mais conservadoras continuam 

afirmando que a missão da igreja é, prioritariamente, proclamar verbalmente o Evangelho: 

―mesmo com todo o esforço dos latino-americanos, os evangélicos continuaram a considerar o 

anúncio verbal, a proclamação dos conteúdos da fé sua prioridade‖ (GONDIM, 2010, p.111-

112). Ora, se a Missão Integral encontrou dificuldades de aceitação nas cercanias do 

protestantismo de missão, o Movimento Ecumênico ainda mais, principalmente, devido a 

decisões consideradas ―liberais‖, tal como a opção pelo afastamento de uma leitura bíblica 

dogmática e universal em prol de uma teologia bíblica contextual, o que para os protestantes 

conservadores significa relativizar os fundamentos da fé cristã, algo considerado inaceitável. 

Ricardo Gondim atesta sobre a resistência dos evangélicos para com o movimento ecumênico, 

representado, principalmente pelo Conselho Mundial de Igrejas: ―Os Evangélicos não 

aceitavam uma aproximação que parecesse aceitação ou mesmo simpatia com propostas 

liberais como as do Conselho Mundial de Igrejas (CMI)‖ (GONDIM, 2010, p.113). Tom 

Stransky, falando sobre a relação do CMI com grupos evangélicos afirma: ―Alguns estão em 

diálogo com o CMI, outros são explicitamente contra o CMI ou estranhos a ele‖ (Stransky, 

2005, p.269). 

Não cabe aqui um descritivo detalhado da história do movimento da Missão Integral, o 

que seria reduplicar esforços já empreendidos (GONDIM, 2010, p.61-95). No entanto, para o 

propósito do presente trabalho, um breve resumo de sua história e a pontuação de suas 

principais proposições é suficiente.  

As propostas do Concílio Vaticano II, ratificadas pela famosa ―opção pelos pobres‖ 

das conferências episcopais de Medellín (1968) e de Puebla (1979), força motriz da Teologia 
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da Libertação
38

 (LONGUINI, 2002, p.9), não limitou sua influência a oxigenar a teologia e a 

contextualizar a ação da Igreja Católica Romana no continente Latino Americano. Sua 

influência se estendeu também ao protestantismo do mesmo continente. Não são poucos os 

autores que concordam que o Congresso de Lauzanne e a Missão Integral foram, 

respectivamente, a versão protestante do Concílio Vaticano II e da Teologia da Libertação. 

Como elucida Israel Belo de Azevedo (2005, p.15): 

 

No plano mais claramente teológico, o ―aggiornamento‖ do Vaticano II 

(1962-1965) teve sua contraparte protestante no Congresso de Lauzanne (1974), que 

foi o escoadouro das preocupações dos setores evangelicistas com a dimensão social 

do Evangelho [...] Na vertente católica o corolário foi a teologia da libertação; no 

aspectro evangelicista foi a teologia holística (missão integral).  

 

A Missão Integral, portanto, tenta ―conceber a missão da igreja dentro de um marco de 

referencia teológico mais bíblico que o ‗tradicional‘, ou seja, ‗o que havia instalado nos 

círculos evangélicos, especialmente por influência do movimento missionário moderno‘‖ 

(PADILLA, 2009, p.15). Ela nasce e se desenvolve, principalmente, nas cercanias da 

Fraternidade Teológica Latino Americana (FTL), pelo trabalho de teólogos como René 

Padilla, Orlando Costas, José Miguez Bonino e Pablo Escobar, e tem como grande marco o já 

referido Congresso de Lauzanne (1974) (PADILLA, 2009, p.17): 

 

                                                           
38 ―A teologia da libertação tem seu marco na publicação da obra de Gustavo Gutierres, ―Teología de la 

Liberación‖, em 1971‖ (LIBÂNIO, 2007, p.33). Para os teólogos da TdL, o pecado é a exploração do homem 

pelo homem, o diabo é a classe dominante e seu sistema econômico de exploração (PRANDI, 1997, p.100) e a 

salvação é a libertação, desde agora, dessa opressão operada pelos dois primeiros: ―Não basta uma libertação 

pessoal e interior do homem que não transforme as estruturas eivadas de pecado em que ele vive [...] Por isso, 

esta libertação tem necessariamente um alcance político, dentro de um contexto econômico e social. Essas 

doutrinas se fundamentam por meio de uma exegese das Escrituras (principalmente da história do Êxodo, da 

ação de Jesus para como os marginalizados relatada nos Evangelhos e da comunidade de partilha registrada no 

livro de Atos), que usa como instrumento hermenêutico as ciências humanas, principalmente o marxismo, 

buscando uma leitura a partir do ponto de vista dos oprimidos. O que pretende a Teologia da Libertação? Não a 

conversão moral ou espiritual do individuo, mas a conversão social e coletiva; não a reforma das estruturas 

políticas e econômicas da sociedade, mas a transformação das mesmas (BOFF, C.,1978, p.191) ; não a salvação 

da alma do homem de um inferno pós-morte, mas a salvação do homem todo de um inferno que se vive antes da 

morte e que se chama pobreza. Assim, é uma teologia que tem como intenção servir à libertação dos pobres: ―O 

pobre é colocado no centro da reflexão teológica [...] no sentido de preocupação principal, movente último. 

Constrói-se uma teologia que não cristalize conceitos das classes dominantes, mas sirva à libertação dos pobres‖ 

(LIBÂNIO, 2007, p.39). 
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...a participação de latinos americanos no Congresso de Lauzanne, em 1974, 

representou a possibilidade concreta de renovar os modelos missionários, atualizar as 

liturgias e principalmente fomentar uma teologia protestante contextualizada e 

comprometida com a transformação social do continente, marcado por truculência 

política, violência e miséria. O Congresso de Lauzanne consolidou o anseio de uma 

geração de produzir uma missão integral. 

 

Embora os militantes da Missão Integral não a consideram uma ―teologia‖, ela possui 

assertivas que a diferenciam do fundamentalismo protestante e de sua prática missionária 

tradicional. Dentre as principais, a de um conceito soteriológico mais amplo, que faz com que 

o objetivo da missão não se restrinja à salvação da alma, mas da vida do homem como um 

todo, resultando ações na sociedade consideradas sinalizadoras do Reino de Deus:  

 

A missiologia da Missão Integral é a sinalização histórica do reino de Deus, 

que será consumado na eternidade. A Igreja, corpo de Cristo, é o instrumento 

prioritário pelo qual Cristo, cabeça, exerce seu domínio sobre a terra e debaixo da 

terra, não apenas neste século, mas também no vindouro. A missão da Igreja é 

manifestar aqui e agora, na maior densidade possível, o Reino de Deus que será 

consumado ali e além. O convite ao relacionamento pessoal com Deus é apenas uma 

parcela da missão. A Missão Integral implica na ação para que Cristo seja Senhor 

sobre tudo, todos, em todas as dimensões da existência humana (KIVITS, 2010, 

p.165).  

  

Seja por influência da Missão Integral, do Movimento Ecumênico ou mesmo, por 

influência direta da Teologia da Libertação, artigos e sermões produzidos nos limites do 

protestantismo de missão passaram a apresentar ideias particulares destes movimentos. No 

artigo ―Aqui Sou Cidadão‖, apresenta-se preocupações próprias da missão integral, desde a 

reprovação de uma fé individualista até a conscientização da responsabilidade social cristã:  

 

Ouvi de um pastor: ―se a nossa missão é anunciar a salvação em Cristo 

apenas no aspecto individual, então não teremos sonhos para esta terra‖. E eu 

acrescento: aspiraremos mais morrer (e ir logo para o céu) do que ficarmos aqui, 

sendo instrumentos nas mãos do Pai. A vida cristã começa com a salvação pessoal e 

intransferível, por meio de Cristo. Porém, depois disto O Senhor Jesus afirma: 

―...ama ao teu próximo como a ti mesmo.‖ Será que temos separado o amor a Deus e 

o amor às pessoas? Será que basta-nos a alegria da salvação, deixando de lado o 

―ardor da missão‖? [...] Deus preocupa-se com toda a nossa vida [...] Desde aí não 

há mais espaço para uma fé individualista – fazemos parte de uma nação e somos 

responsáveis por ela [...] Que em nossa terra possamos ser cidadãos/ãs, resistindo às 

escravidões e proclamando a justiça de Deus! (COUTINHO, 2005, p.3). 
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Em sermão intitulado ―Como Jesus Enfrentou os Obstáculos de Seu Ministério‖ a 

responsabilidade social, como parte da missão também é apresentada:  

 

Aprendemos com Jesus que, para exercer o ministério, é preciso compaixão 

[...] É preciso ter mais amor pelas pessoas perdidas, sofridas, desamparadas e sem 

esperanças. A sociedade está realmente cheia de pessoas que precisam de pão, de 

salvação, de cuidados na doença, de libertação de vício, de conselhos para a vida 

espiritual e de conversão a Jesus (REIS, 2011, p.47). 

 

Ariovaldo Ramos, um dos representantes da Missão Integral no Brasil, usa como um 

dos instrumentos de sua propagação, o púlpito. Seus sermões são permeados pela visão 

eclesiológica e missiológica do movimento, como se nota neste sermão intitulado ―O Bom 

Pastor‖:  

 

A prática pastoral de Jesus é levar suas ovelhas a terem vida e vida em 

abundância [...] Uma igreja relevante na cidade é uma igreja que segue o seu pastor, 

é uma igreja que doa a vida, se torna uma bênção, pára de pedir e começa a oferecer 

[...] É coisa de pastor, não é coisa de bandido, não é coisa de mercenário. É coisa de 

pastor, e pastor dá a vida, se doa, se entrega. Põe tudo o que é, e tudo o que tem, à 

disposição. E estas ovelhas do pastor fazem a mesma coisa, elas doam. Elas põem 

tudo o que tem e tudo o que são à disposição.  É por isso que os mansos, os que são 

os benfeitores, os que são os que abençoam é que vão herdar a terra [...] Se eles 

herdarem a terra, vai ter terra para todo mundo. Porque eles são aqueles que oram o 

pão nosso de cada dia e quem ora o pão nosso de cada dia se oferece para ser a 

padaria de Deus (RAMOS A., 2012). 

 

Embora alguns entendam que a teologia dos movimentos protestantes mais 

progressistas tenha se frustrado diante do ―boom pentecostal‖ ela deixou uma marca indelével 

na matriz teológica do protestantismo de missão que é manifestada nos sermões de alguns de 

seus pregadores, ou pelo menos, em sua confissão de missão.  

Sobre a questão da relação da pregação com a ação social, 54,55% dos pregadores 

responderam que a pregação deve ser um meio de transformação social. 
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     Figura 10. Gráfico: A relação da prédica com a transformação social. 
39

 

     Fonte: pesquisa de campo. 

 

 

Doravante, é necessário também reconhecer que não foram os movimentos 

progressistas que exerceram maior influência sobre a matriz teológica original da pregação do 

protestantismo de missão. A maior ―ameaça‖ à integridade da matriz original configurou-se 

nos movimentos pentecostais.  

 

 

2.2.2. Movimentos Pentecostais  

 

O movimento pentecostal moderno que, oficialmente, tem como marco as reuniões de 

santidade promovidas pelo pastor William J. Seymour (1870-1922), em sua igreja localizada 

na rua Azuza (ARAÚJO, 2007, p. 603), difundiu-se  pelos Estados Unidos, ramificando-se em 

diversos tipos de pentecostalismos até chegar ao Brasil (CAMPOS, 2008, p.706; SYNAN, 

p.131-133).  

                                                           
39

 A alternativa ―a pregação não se relaciona com a transformação social‖ não foi assinalada por nenhum dos 

participantes da pesquisa. 

54,55%

45,45%

A pregação não se 
relaciona com a 
transformação pessoal

A pregação deve ser um 
meio de transformação 
social

A pregação se relaciona 
com a transformação 
social, indiretamente, na 
medida que transforma 
indivíduos

A pregação não se
relaciona com a 
transformação social
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Se aceita a teoria elaborada por Paul Freston, o movimento pentecostal no Brasil pode 

ser entendido em ―três ondas‖ (ALENCAR, 2008, p.775). A primeira, entre 1910 e 1950, fez 

surgir o considerado pentecostalismo clássico, em que as igrejas Assembléia de Deus e 

Congregação Cristã do Brasil são suas maiores representantes. Nos anos 50 e 60 vem a 

segunda onda, trazendo à tona igrejas como Igreja do Evangelho Quadrangular, Igreja o Brasil 

para Cristo e Igreja Pentecostal Deus é Amor. Finalmente, a terceira onda surge no final da 

década de setenta pelo despontar, principalmente, de igrejas como a Igreja Universal do Reino 

de Deus, a Igreja Internacional da Graça de Deus, a Igreja Renascer em Cristo e, mais tarde, a 

Igreja Mundial do Poder de Deus. Essas últimas igrejas são denominadas ―neopentecostais‖ 

devido àquilo que as distingue das pentecostais mais ―tradicionais‖, a saber, grande ênfase em 

cura e exorcismo e menos em rigidez de costumes, glossolalia e santificação; agressivas 

estratégias de marketing; foco no presente; e o desenvolvimento da teologia que se tornou-

lhes peculiar, a teologia da prosperidade (CAMPOS, 2008, p.708)
40

. A frase seguinte resume 

bem a essência da cosmovisão neopentecostal, ―Os kardecistas bradam que o ‗inferno é aqui 

mesmo‘. Os neopentecostais, por sua vez afirmam, ‗o céu é aqui na terra‘‖ (CAMPOS, 1997, 

p.307).  

De forma geral, os grupos pentecostais ainda se caracterizaram pela presença na rádio 

e televisão brasileiras, por meio de seus programas denominacionais, permeados, além de 

músicas e pregações, de testemunhos de curas, superações de problemas pessoais e 

prosperidade material.  Tal fenômeno constituiu-se numa via de ―mão dupla‖, pois, não 

apenas as igrejas levaram sua mensagem para a mídia, mas também os ―princípios de 

mercado‖ da mídia foram trazidos para a mensagem da igreja: ―Quando a religião se serve 

desse canal de comunicação, sua mensagem, necessariamente, deve se amoldar às exigências 

mercadológicas próprias do meio‖ (RAMOS L.C., 2007, p.189). 

Uma vez que a mensagem religiosa é adaptada às ―exigências mercadológicas próprias 

do meio‖, o ouvinte passa a ser visto não mais como um fiel a ser doutrinado nas verdades 

bíblicas, mas como alguém que precisa ser seduzido, conquistado e fidelizado. Logo, o 

conteúdo dos sermões já não é mais permeado por doutrinas, mas de fórmulas motivacionais 

que ajudam a ―vencer na vida‖. A revista Veja de doze de Julho de 2006 trouxe uma matéria 

de título ―Os Novos Pastores‖, que assinalou uma mudança na maneira como a nova geração 

de pastores pentecostais elabora seus sermões. Ao invés de propor aos fiéis o meio 

                                                           
40

 Diante desta diversidade de pentecostalismos, a presente dissertação optou pelo termo ―movimentos 

pentecostais‖ para se referir aos grupos pentecostais das ―três ondas‖, de forma geral. 
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sobrenatural para alcance de seus objetivos, propõe agora o caminho da ―auto-ajuda‖. 

Contudo, o objetivo final continua sendo o mesmo, a ―felicidade aqui e agora‖: 

 

A nova geração de líderes evangélicos achou um caminho muito mais 

certeiro e útil de chegar ao coração dos fiéis: o da auto-ajuda. A promessa é a mesma 

que ofereciam pentecostais e neopentecostais da geração passada: o da felicidade e 

prosperidade aqui e agora. Só que, para alcançá-las, os novos pastores sugerem 

outras ferramentas: além da fé, o bom senso; somado à intervenção divina, o esforço 

individual [...] um indicativo claro desta transformação está na comparação da 

produção literárias dos velhos e dos novos pastores. Títulos como A Fé de Abraão 

ou Estudo do Apocalipse, assinados pelo bispo Edir Macedo, abrem lugar nas 

prateleiras das livrarias evangélicas para obras com títulos como Jamais Desista!, do 

pastor metodista Silmar Coelho, ou Vencendo e Conquistando Vitórias, de autoria 

de Silas Malafaia. Um dos nomes mais conhecidos da Assembléia de Deus, o pastor 

Malafaia chega a vender, por ano, 1 milhão de DVDs e CDs de pregação de 

conteúdo motivacional (Veja, 2006, p.79-80).   

 

 Esta abordagem existencial, focada nas necessidades dos ouvintes de vitória sobre os 

dilemas e dramas da vida e de conquista, foi também adaptada em sermões produzidos por 

pregadores das igrejas protestantes de missão:  

 

Deus requer que tenhamos claramente em nossa mente aquilo que 

desejamos. O Senhor vai conceder o que deseja o teu coração, mas ele deseja o quê? 

Deus, eu quero conquistar tal coisa em minha vida. Ore, ore, ore e agora vamos à 

luta [...] Deus, o Senhor me dê uma sala de escritório... Deus vai dar. Ore, ore, ore... 

Já sabe o que quer? Que área do direito? É área do civil? Criminal? É econômico, é 

político? Definiu? Desça e vá à conquista, Eu vou lhe dar o seu escritório! [...] E se 

você quiser bênção, escute: ―desça do monte‖. Ouça o que diz a Palavra: ―Já 

passastes muito tempo no monte, agora chegou a hora, parti!‖ Já orou muito meu 

irmão? Agora, vá à luta! Comece algo. Fala com alguém, telefona, aluga, escreve, 

inscreva, caminhe, procure, bata à porta. A Bíblia diz, ―quem bate, abrir-se-lhe-á. Vá 

para a luta! Porque Deus tem promessa para a tua vida, em Nome de Jesus! 

(OLIVEIRA, 2012). 

 

É muito provável que a porta de acesso das influências pentecostais às cercanias do 

protestantismo de missão tenha sido a televisão. Diante da pergunta: ―Você costuma ouvir 

outros pregadores fora de sua igreja?‖, 75,68% dos ouvintes afirmaram que sim, sendo que 

24,32% têm acesso a esses pregadores, por meio da televisão. 



91 
 

 

 Figura 11. Gráfico: Meios de acesso a outros pregadores por meio da mídia. 

Fonte: pesquisa de campo. 

 

Inclusive, dos pregadores pentecostais, Silas Malafaia, um dos que mais aparecem na 

televisão, é tido como o mais influente neste grupo. Teriam alguns pregadores do 

protestantismo de missão se espelhado em pregadores como Malafaia, a fim de manterem 

interessados seus rebanhos, cada vez mais exigentes e abertos às novas propostas de prédica?  

 

Figura 12. Gráfico: Pregadores mais influentes aos ouvintes.
41

 

Fonte: pesquisa de campo. 

                                                           
41

 Nesta questão foi pedido para que os ouvintes categorizassem de 1 a 10 os pregadores alistados, dos que mais 

os influenciam para os de menos influencia. O gráfico mostra, portanto, a pontuação de cada pregador, segundo 

as escolhas dos ouvintes, sendo que os que receberam primazia tiveram peso de pontuação maior.     
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Outros pregadores e pregadoras, como R.R. Soares, Sônia Hernandes e Valdemiro 

Santiago se mostram menos influentes ao grupo. Talvez, devido ao fato de a maioria dos 

protestantes manterem sérias restrições ao neopentecostalismo, movimento com o qual 

aqueles nomes se associam. Contudo, é de se salientar que, embora os ouvintes se ―cerquem 

de mestres‖ fora de suas congregações e, inclusive, fora de suas denominações, a maioria 

ainda declara que é o pregador local aquele que mais a influencia, como demonstrou o gráfico 

acima.  

 

Ao término da análise de sermões, juntamente com as respostas dadas à pesquisa de 

campo, entende-se que algumas ênfases da pregação protestante de missão original aparecem 

hoje com menos freqüência, como a ético-moralizadora, a apologética, a milenarista e a 

espiritualista. Outras ênfases, ou características originais, continuam bem presentes, como a 

salvacionista, a intimista e a doutrinária. Ainda surgem elementos teológicos, como os da 

missão integral e dos movimentos pentecostais, que embora antagônicos, também exerceram 

influência sutil.  

Conclui-se, então, que a matriz teológica protestante de missão, conforme concebida 

no capítulo anterior, embora não esteja isenta de sofrer alguma influência de movimentos 

teológicos considerados recentes, constitui-se ainda a matriz determinante e fomentadora da 

prédica nas igrejas de missão. Uma vez definido, então, do que se constitui o conteúdo básico 

da prédica destas igrejas, pode-se agora refletir a respeito dos encontros e desencontros entre 

este tipo de pregação e o contexto em que o mesmo se aplica, isto é, o brasileiro.  



 
 

CAPÍTULO 3 

A PRÉDICA PROTESTANTE DE MISSÃO E A IDENTIDADE BRASILEIRA 

 

 

Forma complexa, a prédica condensa o 

sentimento religioso de uma época, exprime o 

modo como um grupo expressa sua relação com 

a divindade: é uma excelente analisadora da 

situação de uma tradição religiosa em uma 

determinada conjuntura sócio-cultural 

JEAN-PAUL WILLAIME 

 

 

Este capítulo intenta responder a questão maior desta dissertação, ―quais as 

consequências sócio-religiosas resultantes do contato entre a prédica do protestantismo de 

missão e a identidade brasileira‖. Para tanto, a partir da teoria de marcos de referência de 

Orlando Costas, define alguns aspectos gerais desta identidade e os confronta com as 

principais características da prédica do protestantismo de missão já definidas nos capítulos 

anteriores.  

 

 

3.1. OS MARCOS DE REFERÊNCIA EM ORLANDO COSTAS 

 

O assunto e objetivo do sermão, segundo consenso da maioria de pregadores e 

homiletas, deve ser determinado de acordo com o público para o qual o mesmo se destina
42

. 

Como afirma Jilton Moraes (2007, p.71,140):  

                                                           
42

 Contudo, há quem entenda que não é a audiência, mas as Escrituras o que determina, de forma exclusiva, o 

objetivo e assunto do sermão, como Lloyd-Jones (s/d: p.95). 
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O bom pregador estuda com zelo o texto de sua mensagem e com amor as 

pessoas que o ouvirão [...] é necessário que o pregador considere a existência de 

duas culturas: a das pessoas para quem o texto foi originalmente escrito e a dos 

ouvintes na atualidade. 

 

Parece ter sido Costas (1973), entrementes, quem abordou esta questão homilética em 

caráter mais científico, por meio do que definiu como ―marcos de referência‖. Estes ―marcos 

de referência‖ são construídos ―como resultado do contato de um indivíduo com um grupo 

determinado e de sua participação no mesmo‖
43

 (COSTAS, 1973, p.201). Em outras palavras, 

os marcos de referência são aqueles característicos próprios do pensamento de um grupo, de 

um povo, de uma nação.  

Costas ainda afirma que um mesmo grupo pode possuir ―marcos de referência‖ 

extensos e relativamente completos e superficiais e incompletos.  

Os marcos de referência extensos e relativamente completos são aqueles construídos a 

partir de ―experiências, significados e valores dominantes‖, isto é, aqueles que ocupam os 

primeiros lugares na ―hierarquia de valores‖ (ABREU, 2005, p.77), aqueles que são mais 

importantes e amplamente aceitos como verdades por um grupo.  Neste caso, os marcos de 

referências obstruem a passagem de toda nova informação contrária aos mesmos, não 

podendo esta produzir mudanças ―dignas de atenção‖. Por outro lado, toda nova informação 

que não seja contrária, será não apenas aceita, mas redundará no ―reforço das experiências, 

significados e valores da congregação‖
44

(COSTAS, 1973, p.201). 

Um exemplo de como os marcos de referência extensos e relativamente completos de 

um grupo podem sancionar ou impedir a aceitação de um novo conceito é o registro da 

pregação do apóstolo Paulo dirigida aos atenienses (Atos 17.16-34). O apóstolo era ouvido 

com interesse pela plateia, que ocupava o Areópago, enquanto comunicava informações 

compatíveis com os marcos de referência do grupo, como as referências que fez ao 

pensamento de dois dos seus poetas, Epimênides (VI a.C) e Arato (III a.C) (STOTT, 1994, 

p.322). Contudo, ao inferir em seu discurso o conceito da ressurreição do corpo, boa parte dos 

ouvintes se recusaram a continuar ouvindo tal mensagem, uma vez que a mesma continha 

                                                           
43

 Tradução do autor. 
44

 Tradução do autor. 
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informação diametralmente incompatível com um dos seus marcos de referência mais 

extensos e completos, a ideia de que a salvação da alma consistia em se libertar 

definitivamente do próprio corpo. A passagem referida diz, ―quando ouviram sobre a 

ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram, e outros disseram: ‗a esse respeito nós o 

ouviremos outra vez‘‖ (Atos 17.32).  

Os marcos de referência superficiais e incompletos são aqueles que, embora presentes 

no contexto do grupo, não são determinantes em seu comportamento, ocupando os lugares 

mais inferiores em sua hierarquia de valores.  Neste caso, toda nova informação contrária a 

estes marcos de referência, embora não garantam abandono de atitudes, obscurecerá o papel 

que os mesmos desempenharão em futuras decisões. Todavia, a mensagem que não lhes for 

contrária, poderá os reafirmar e os fortalecer na cultura do grupo (COSTAS, 1973, p.201). 

Mendonça, por exemplo, afirma que a mensagem pré-milenista dos pregadores protestantes, 

que coloca o Reino de Deus para além da história, encontrou lugar nas mentes e corações da 

camada popular rural da sociedade brasileira do século XIX, reforçando a ideia de que a 

possibilidade de experimentar a bem aventurança residia, não nesta vida, mas, 

exclusivamente, num ―porvir recompensador‖ (MENDONÇA, 2008, p.329). 

 

Entendido o conceito de ―marcos de referência‖ desenvolvido por Costas, cabe 

perguntar quais seriam os valores, experiências e ideias que formariam os marcos de 

referência do povo brasileiro, a fim de identificar alguns encontros e desencontros entre estes 

e a pregação protestante de missão. Tal indagação remete à controvertida questão da 

―identidade brasileira‖.  

 

 

 

3.2. OS MARCOS DE REFERÊNCIA DA IDENTIDADE BRASILEIRA    

 

O assunto da identidade brasileira é, no mínimo, polêmico. Afinal de contas, quem é o 

―brasileiro‖? Seria ele um sujeito com identidade própria ou um indivíduo futuro com sua 

identidade ainda em formação? Seria possível falar em ―identidade‖ num país de proporções 

continentais como o Brasil e repleto de regionalismos e culturas tão diversas desde ―o 

Oiapoque ao Chuí‖?  
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Em virtude de o Brasil ser considerado um ―país novo‖, de extenso território que 

abriga as mais diversas tradições regionais e culturais, há quem prefira falar do povo 

brasileiro como um ―povo múltiplo‖, ―mais que um tipo único, o brasileiro é múltiplo (plural), 

e isto decorre de ser um povo novo, ainda não orgânico e miscigenado de diversas raças e 

etnias‖ (RIBEIRO H., 1994, p.198-199).  

Até mesmo a ideia comum de que o brasileiro é o resultado do ―caldeamento de três 

raças: a indígena (vermelha), a portuguesa (branca/mestiça) e a africana (negra)‖ (LUCAS, 

2002, p.27) é questionada por alguns que entendem que, se esta miscigenação se deu no 

campo genético, não se deu no nível psicológico (GAMBINI, 2000, p.25): 

 

Ficamos, então, com uma caricatura para crianças de escola, um desenho 

estilizado daquilo que poderia ter sido; ficamos, assim como nossa consciência 

coletiva, com a ideia de que afinal somos o produto de uma fusão de raças e que, na 

nossa cultura de hoje, esse passado foi incorporado nos moldes da famosa 

―contribuição indígena‖, que seria representada pela adoção de certos métodos 

agrícolas, certas técnicas arquitetônicas, a rede, a esteira, o pote de barro, a 

mandioca, os nomes em tupi-guarani, um pouco de folclore, um pouco de pele 

morena e de ―Sim, tivemos uma fusão genética, que gerou, aliás, uma raça 

reconhecidamente bela, tivemos um processo de assimilação cultural, uma fusão 

biológica...‖ – mas não tivemos uma fusão profunda no nível psicológico. Nesse 

nível, o que de fato ocorreu foi a sobreposição de um estilo de consciência, de um 

modo de funcionar conscientemente, sobre outro que é negado como se não tivesse 

valor nenhum. 

  

Boa parte dos pesquisadores sobre o assunto concorda que, embora a questão seja 

complexa, o reconhecimento de uma identidade brasileira é possível.  Para Darcy Ribeiro, por 

exemplo, as diferentes etnias formadoras do que viria a ser o povo brasileiro (no caso, a 

indígena, a branca e a negra), ao contrário do que aconteceu em outros países, não resultaram 

em guetos étnicos conflitantes. Antes, se ―fundiram‖, o que possibilitou a formação de um 

―novo povo‖. Isto não significa a negação das disparidades que existem entre os diferentes 

tipos de regionalismos presentes no vasto território, antes, é a afirmação de que as 

disparidades não superam as similaridades. Ou seja, o que assemelha os diferentes tipos de 

―brasileiros‖ é maior do que aquilo que os diferencia. 

 

Por essas vias se plasmaram historicamente diversos modos rústicos de ser 

dos brasileiros, que permitem distingui-los, hoje, como sertanejos do Nordeste, 

caboclos da Amazônia, crioulos do litoral, caipiras do Sudeste e Centro do país, 

gaúchos das campanhas sulinas, além de ítalo-brasileiros, teuto-brasileiros, nipo-

brasileiros etc. Todos eles muito mais marcados pelo que têm de comum como 
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brasileiros, do que pelas diferenças devidas a adaptações regionais ou funcionais, ou 

de miscigenação e aculturação que emprestam fisionomia própria a uma ou outra 

parcela da população (RIBEIRO D., 2006, p.17,19). 

 

Ideia que também é acompanhada por Bernardo Sorj (2001, p.29): 

 

Apesar das desigualdades sociais, existem elencos de valores e expectativas 

comuns que surgem da convivência num mesmo ambiente, em grande parte 

compartilhado por toda a população, a despeito das desigualdades sociais. Supor a 

existência de um código comum de sociabilidade não implica que estejamos 

introduzindo um conceito de caráter nacional que homogeneíza e iguala tudo nem 

que inexistam importantes subculturas e diferenças entre as classes sociais. Formas 

compartilhadas de sociabilidade são mecanismos necessários, inclusive para 

reproduzir as diferenças sociais.  

 

Mesmo admitindo a existência de uma identidade brasileira própria, fica a pergunta: ―a 

partir de que princípio se define o contorno de uma identidade nacional‖? Em outras palavras, 

―do que se constitui a identidade de um povo‖? 

DaMatta enfatiza que a identidade de um povo se vê naquelas características que o 

diferenciam dos demais povos e que o tornam único e distinto. Isto é, a vida impõe aos 

indivíduos, das variadas sociedades, alguns imperativos universais como ―comer‖, ―dormir‖, 

―trabalhar‖, ―reproduzir-se‖ e ―rezar‖. Porém, não impõe a forma como tudo isto deva ser 

feito. É, então, justamente na forma como se escolhe cumprir estas exigências existenciais que 

―nascem as diferenças e, nelas, os estilos, os modos de ser e estar, os ‗jeitos‘ de cada qual‖ 

(DAMATTA, 1984, p.15).  

Para demonstrar essa premissa, ainda faz uma comparação entre o ―típico brasileiro‖ e 

o ―típico americano‖, demonstrando que, de fato, são indivíduos ―tipicamente‖ diferentes, 

devido a uma série de gostos e preferências distintas que se manifestam pela forma como 

escolhem cumprir as ―determinações da condição humana‖. Enquanto um prefere feijoada, o 

outro prefere hambúrguer; enquanto um entende futebol como jogo em que se usam os pés, o 

outro o entende como jogo em que se usam as mãos; enquanto um se enxerga como pessoa 

extremamente ligada à família e amigos, o outro se vê sempre como indivíduo (DAMATTA, 

1984, p.16-17).  
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Na pesquisa de campo, constatou-se também que a maioria dos pregadores (77,78%) 

considera o brasileiro um sujeito com identidade cultural própria que o distingue de 

indivíduos de outros povos. Apenas 22,22% consideram o brasileiro um sujeito com 

identidade ainda em formação e nenhum pregador o considera um sujeito inexistente, mesmo 

diante da diversidade cultural e étnica existente no país.  

 

 

Figura 13. Gráfico: Quem é o brasileiro.
45

 

Fonte: pesquisa de campo. 

 

Admitindo então a existência, ainda que não plenamente uniforme, de uma identidade, 

e que esta se dá a partir de características próprias e distintas de um povo em relação a outros, 

qual seria, então, o ―código comum de sociabilidade dos brasileiros‖ em geral, isto é, os seus 

característicos próprios que o distingue de outros povos? Ou, usando a terminologia de 

Costas, quais seriam ―os marcos de referência‖ do povo brasileiro? 

 

Abaixo, apresenta-se alguns marcos de referência que, embora não sejam exclusivos 

da sociedade brasileira, dela também fazem parte.  

                                                           
45

 Nenhum dos pregadores abordados na pesquisa assinalou a questão ―um sujeito inexistente, pois no Brasil há 

enorme diversidade cultural e étnica‖. 

77,78%

22,22%

Um sujeito inexistente, pois 
no Brasil há enorme 
diversidade cultural e étnica

Um sujeito com identidade 
cultural própria, que 
distingue de indivíduos de 
outros povos

Um sujeito futuro, com sua 
identidade cultural ainda em 
formação

Um sujeito com identidade 
cultural própria que se 
distingue de indivíduos de 
outros povos 
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3.2.1. Uma Sociedade Patrimonialista 

 

O ―patrimonialismo‖ pode ser visto e entendido, principalmente, na manifestação de 

duas atitudes, de certa forma, comuns na sociedade brasileira.  

Na distinção entre o que é público e privado. Segundo DaMatta, o brasileiro divide o 

espaço entre ―rua‖, o espaço público, e ―casa‖, o espaço privado. O espaço público, além de 

ser considerado ―terra de ninguém‖ é um espaço de responsabilidade total do governo. Para 

ele, vale a máxima do ―cada um cuida do que é seu e o Estado cuida do que é público‖.  Este 

jeito de pensar, se o aproxima da mentalidade das nações ibéricas, o distingue notadamente da 

mentalidade anglo-saxã, que enxerga o espaço público como local de responsabilidade de 

todos, ou seja, não só do Estado, mas da comunidade em geral (ALMEIDA, 2007, p.114). 

Na apropriação do que é público pelo privado. O patrimonialismo se manifesta toda 

vez que o ―espaço público‖ é utilizado como ―espaço privado‖. Nas palavras de Sorj (2001, 

p.13), ―o termo ‗patrimonialismo‘ foi largamente empregado nos estudos sobre o Brasil para 

caracterizar a apropriação privada dos recursos do Estado, seja pelos políticos ou funcionários 

públicos, seja por setores privados‖. Assim, atitudes que vão do uso de dinheiro público para 

financiar reformas em mansões de políticos do alto escalão do governo até o estacionar do 

carro na calçada de um bairro de periferia, são exemplos de ―patrimonialismo‖.    

Em resumo, o ―patrimonialismo‖ nasce da distinção entre o público e o privado e se 

configura na apropriação do que é público pelo privado. Talvez seja um dos responsáveis por 

estigmas que rotulam o brasileiro como ―aquele que quer levar vantagem em tudo‖ e o Brasil 

como o ―país do jeitinho‖. Numa sociedade patrimonialista, onde a lei serve para poucos, é 

preciso cercar-se de amigos, principalmente daqueles que, devido ao poder que detém (até 

sobre o que é público), na hora da necessidade, podem favorecer seus ―mais chegados‖.  

 

 

3.2.2. Uma Sociedade Familista 

 

Quando se afirma que a sociedade brasileira é familista, não se quer dizer que outras 

sociedades não valorizem o conceito de família, mas, antes, que o brasileiro tem uma forma 
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própria e até enfática de ver e valorizar a família. Por exemplo, nas famílias anglo-saxãs, 

como a estadunidense e a inglesa, é comum os filhos saírem de casa ao ingressarem na 

universidade a fim de adquirirem autonomia e maturidade. Contudo, nas famílias brasileiras, 

mesmo após o casamento, há filhos que continuam vivendo perto da casa dos pais, no quintal 

da casa dos pais e até mesmo dentro da casa dos pais. Alguns, que não se casam, podem viver 

nesse ambiente até a meia idade ou mais.  

Para o brasileiro, a família é, antes de tudo, aquelas pessoas que não apenas possuem o 

mesmo sangue, mas moram na mesma casa, um espaço privado e todo particular, onde, ao 

contrário da rua, os indivíduos são conhecidos pelo nome, insubstituíveis e ligados por laços 

de afetividade, valores e, inclusive, por ―tradições‖ (DAMATTA, 1993, p.24-25). Este espaço 

é chamado de ―lar‖, um espaço digno de todo o respeito e proteção, como mostram as grades 

nas janelas e as lanças nos portões. 

Para o brasileiro, a família é o motivo maior de seu trabalho. Uma vez que o brasileiro 

não se identifica com o Estado e tem poucos sentimentos cívicos, dificilmente dedicará seu 

esforço e trabalho para ideais que vão além do bem estar do grupo que identifica como ―os de 

sua casa‖, isto é, sua família. Como já mencionado, questões da sociedade civil serão tidas 

como responsabilidades totalmente do Estado e ele só se disporá a cooperar se julgar que 

aquele está fazendo a sua parte (ALMEIDA, 2007, p.116-117).  

Para o brasileiro, a família é o grupo de pessoas de sua maior confiança. Não é, por 

exemplo, a um amigo e nem mesmo a um profissional que os donos de padarias, restaurantes 

e comércios em geral, confiam a ―caixa registradora‖. Normalmente, tal posto de confiança é 

delegado a alguém da própria casa, ainda que isto represente menor eficácia no serviço 

(ALMEIDA, 2007, p.116). De fato, como atesta Alberto Carlos Almeida (2007, p.121), ―o 

enorme crédito na família é fato presente em toda a sociedade brasileira, independente de 

classe social, sexo, idade e região do país‖.  

 

 

3.2.3. Uma Sociedade Religiosa 

 

É verdade que o quadro religioso brasileiro tem sofrido alterações constantes devido 

ao trânsito de fiéis, principalmente, da Igreja Católica para as igrejas evangélicas, devido, 
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dentre outras razões, à sua presença maciça nos meios de comunicação, como o rádio e a 

televisão, que acabou gerando a reação católica e sua investida televisiva (MARIANO, 1999, 

p.15-16). Mas, a despeito da grande diversidade religiosa presente hoje na sociedade 

brasileira, os sociólogos ainda conseguem vislumbrar pontos característicos comuns na 

espiritualidade dos brasileiros. 

A religiosidade brasileira é transcendentalista. Embora sejam possíveis incursões do 

mundo celestial ao mundo terreno, o divino sempre se encontra no alto, no céu, num nível 

mais elevado, isento das lidas da vida comum e se distinguindo notadamente da realidade dos 

homens, do terreno, do material, o ―vale de lágrimas onde sofremos, trabalhamos e finalmente 

morremos‖ (DAMATTA, 1984, p.110). 

A religiosidade brasileira possui forte aspecto coletivo. As grandes procissões e 

romarias, típicas da tradição católica, que costumam reunir multidões que caminham juntas 

entoando cânticos e rezas, e, mais recentemente, as grandes concentrações evangélicas em 

ginásios, estádios e até mesmo passeatas como a conhecida ―marcha para Jesus‖, parece ter 

forte poder de apelo sobre as massas. A cosmovisão religiosa do típico brasileiro não ignora 

os aspectos individuais da fé, mas parece valorizar mais os aspectos coletivos da religião, 

como mais imbuídos de eficácia e poder (DAMATTA, 1984, p.110-111): 

 

Seria até mesmo possível, nesta linha de abordagem, dizer que certas rezas 

– ou formas de comunicação com o sobrenatural – seriam mais fortes ou mais fracas 

que outras, tudo dentro de nossa lógica de gradação dominante [...] As formas 

individuais, por sua vez, seriam normalmente as mais fracas, embora a fé, a 

esperança e a caridade de cada um sejam também elementos importantes no 

atendimento de suas súplicas e preces. 

 

Em outras palavras, orar sozinho tem seu valor, porém, orar com a ajuda de dezenas de 

pastores com as mãos erguidas em favor e com fervor, pelo menos para boa parte dos 

brasileiros, parece ter eficácia maior.  

A religiosidade brasileira é fatalista. O brasileiro, em geral, acredita em destino. A 

maioria da população, principalmente, a de escolaridade menor, entende que pouco ou nada se 

pode fazer para mudar o que já foi planejado para ser e acontecer (ALMEIDA, 2007, p.119). 

Inclusive, há quem veja sua situação de pobreza como algo determinado por Deus, afinal, 

dizem alguns, ―se não existíssemos quem serviria os ricos‖? Deste modo, a religião pode 
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explicar a razão das coisas serem como são e até as legitimar como estão, mesmo que sejam 

injustas e desiguais. Nas palavras de DaMatta (1984, p.112):  ―Assim, a religião pode explicar 

também porque existem ricos e pobres, fortes e fracos, doentes e sãos, dando sentido pleno às 

diferenciações de poder que percebemos como parte do nosso mundo social‖. 

A religiosidade brasileira tende a ser voltada para o futuro. Embora o advento das 

igrejas pentecostais com seu discurso fortemente ―imediatista‖, possa estar mudando a 

mentalidade religiosa do brasileiro, fazendo-o acreditar, cada vez mais, na possibilidade de 

um ―pedaço de céu na terra‖ em lugar da aspiração medieval de um ―pedaço de terra no céu‖, 

é provável que boa parte da população ainda viva sob o prisma de que ―dias melhores virão‖, 

motivadas pela esperança fornecida pela religião (SORJ, 2001, p.31). O brasileiro se mantém 

esperançoso, afinal o futuro ―está nas mãos de Deus‖. Embora aceite a hierarquia das relações 

sociais como algo divinamente determinado, não entende que elas se manterão para sempre. 

Lá, no além, finalmente, ele receberá seu devido ―valor‖ (DAMATTA, 1984, p.117-118): 

 

Somos um povo que acredita profundamente num outro mundo. E o outro 

mundo brasileiro é um plano onde tudo pode, finalmente, fazer sentido. Lá, não 

haveria mais sofrimento, miséria, poder e impessoalidades desumanas. Todos seriam 

reconhecidos como pessoas e, ao mesmo tempo, leis universais – como a lei da 

generosidade e a do eterno retorno: quem dá recebe e quem faz algum mal recebe de 

volta esse mal – seriam válidas para todos. Todos teriam valor, porque o valor não 

seria dado na formalidade ou no sexo, mas na fé e na sinceridade de cada um e de 

todos. 

 

 

3.2.4. Uma Sociedade Gregária 

 

A sociedade brasileira se mostra gregária na sua capacidade de juntar elementos 

díspares e até mesmo opostos, tais como os santos católicos com os símbolos das religiões 

africanas; o arcaico com o moderno, o arroz com o feijão, o branco com o negro. Na verdade, 

a sociedade brasileira, ao contrário de outras sociedades europeias e da própria sociedade 

estadunidense, valoriza a mistura, inclusive de etnias. Enquanto o americano e o europeu 

veem na mistura de duas raças a perda do que há de melhor em ambas, o brasileiro entende a 

mistura como uma ―síntese perfeita‖ do que há de melhor em cada uma (DAMATTA, 1993, 

p.38,40). 
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Pelo menos, duas razões podem ser apresentadas para a formação desta mentalidade 

agregadora. Primeiro, o brasileiro não apresenta forte patriotismo e apego aos símbolos 

cívicos. A escola, responsável em alguns países pela formação da consciência cívica e 

patriótica, não recebeu a devida atenção do governo a fim de cumprir com esta tarefa. O 

resultado é que o brasileiro desde cedo aprendeu a valorizar o que vem de fora, do 

estrangeiro, como algo de qualidade superior. Se a baixa auto estima é o aspecto negativo 

deste característico, o aspecto positivo é que, isento de um sentimento demasiado nacionalista, 

o brasileiro desenvolveu ―uma cultura não xenófoba e uma vida política pouco permeável a 

discursos nacionalistas conservadores ou de intolerância‖ (SORJ, 2001, p.30). 

Uma segunda razão pode ser encontrada na própria origem do povo. O colonizador 

português, ao contrário, por exemplo, do inglês, não viu sérios problemas na miscigenação 

com o nativo, no caso, com o índio, e depois, também com o negro (LACHLER, 1995, p.20). 

Liberalidade essa que deu origem aos mamelucos, caboclos e mulatos. Contudo, a 

miscigenação não parou por aí. O povo brasileiro continuou se misturando com outras etnias, 

como as de origens europeias e asiáticas, fazendo surgir, por exemplo, os teuto-brasileiros e 

os nipo-brasileiros (RIBEIRO D., 2006, p.18).  

Tal convivência e mistura com o diferente, não faz, todavia, a sociedade brasileira 

isenta de preconceito racista. Pelo contrário, o mesmo existe, é muito difundido e está 

enraizado entre os brasileiros (ALMEIDA, 2007, p.227). Contudo, quase que paradoxalmente, 

tal racismo não impede, como em outras sociedades, que os diferentes continuem se 

agregando e se misturando, gerando em não poucos, a ilusão de que o Brasil, de fato, é ―o país 

de todos‖.  

 

 

3.2.5. Uma Sociedade Lúdica  

 

Embora o espírito lúdico não seja exclusividade do povo deste país, mas pertencente 

também a povos de outros lugares e de outros tempos, como atestou Helcion Ribeiro (1994, 

p.227), o lúdico é, todavia, uma característica marcante desta nação.  Posto de outra forma, o 
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típico brasileiro gosta de festa, marca esta que surpreende estrangeiros que não entendem 

como um povo tão sofrido possa se mostrar tão alegre.  

Algumas razões são apresentadas para tal comportamento, tais como a do necessário 

contraponto ao mundo duro e árduo do trabalho (DAMATTA, 1984, p.69) e a necessidade de 

rir e sobreviver diante das agruras da vida, afinal ―é preciso fazer festa, pois ninguém é de 

ferro‖ (RIBEIRO H., 1994, p.126). Porém, a razão que mais chama a atenção é a da 

realização de certas utopias, quase impossível numa sociedade de difícil mobilidade social 

como a brasileira. Estas aspirações de realização popular, todavia, parecem se manifestarem, 

de forma mais autêntica, não nas festas cívicas, organizadas pelo governo, nem nas festas 

religiosas, organizadas pelas igrejas, mas nas festas populares, mais especificamente, no 

samba e no futebol, que permanecem ainda como dois dos elementos mais representativos da 

brasilidade.  

 

... além de símbolos identitários reificados, o samba, na sua expressão 

carnavelesca, bem como o próprio futebol aludido anteriormente, são operadores de 

relações sociais, daí a importância de vê-los ainda como índices constitutivos de 

aferição dessa propalada cultura brasileira (TOLEDO, 2004, p.19). 

 

Para DaMatta (1984, p.78) o carnaval é ―a possibilidade utópica de mudar de lugar, de 

trocar de posição na estrutura social. De realmente inverter o mundo em direção à alegria, à 

abundância, à liberdade e, sobretudo, à igualdade de todos perante a sociedade‖ (DAMATTA, 

1984, p.78).  

Nos desfiles e concursos do carnaval, ao contrário do que acontece na sociedade 

nacional, é possível a ascensão por meio unicamente do desempenho pessoal exibido na 

exuberância da fantasia, no ritmo bem ensaiado da bateria e no bom desempenho na avenida. 

Neste tempo ―extra-ordinário‖, planejado e com hora certa para acabar, mesmo aquele que, na 

vida real, é considerado ―ninguém‖ pode se tornar ―alguém‖, reconhecido e premiado por 

todos, seja rico ou pobre, oprimido ou opressor, simplesmente devido às suas capacidades 

especiais. Prêmio e reconhecimento assegurado por um júri popular que conhece as regras do 

jogo e que, segundo ainda DaMatta (1984, p.78), as aplicará com ―gana e justiça‖.   
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Se no carnaval, a possibilidade de ascensão social realizadora é possível, ainda que 

num momento lúdico limitado, no caso do futebol tal possibilidade é ainda maior, podendo 

extrapolar, em alguns casos, os limites da ―fantasia‖ e chegar ao mundo real.  

A ascensão, acompanhada pela realização pessoal, pode acontecer no caso do torcedor 

que se solidariza com o clube e compartilha com ele de seus fracassos, mas também de suas 

conquistas, transferindo para o mesmo a via pela qual poderá experimentar o sabor de se 

sentir ―campeão‖, alcançando o pico de uma escala em que enxergará a todos (incluindo não 

apenas os colegas de trabalho, mas inclusive os patrões), finalmente, de cima para baixo, algo 

impensado, pelo menos para a maioria, no ―mundo real‖.   

Não apenas isto, mas também, o futebol pode ser para uma minoria talentosa uma 

forma real de ascensão social. Desse modo, no caso específico dos jogadores, o futebol é a via 

possível de ascensão social que extrapola os limites de fantasia, próprios do carnaval e do 

―torcedor campeão‖, sendo capaz de chegar às praias da realidade. Não é sem razão que 

muitos jogadores são vistos como celebridades na sociedade brasileira e, não raro, como 

heróis, principalmente, quando conquistam algum título internacional para o país, de forma 

toda especial, a Copa do Mundo. O universo do futebol também inspira sonhos, não apenas 

em garotos de todas as classes sociais, mas também em pais que veem a possibilidade de 

realizarem por meio de filhos que ―levam jeito para a coisa‖ o grande sonho de (quase) todo 

garoto brasileiro, o de ser ―jogador de futebol‖. 

 

Patrimonialista, familista, religiosa, gregária e lúdica, estas são algumas das 

características que perfazem a identidade da sociedade brasileira e que, no presente trabalho, 

são consideradas como os seus ―marcos de referência‖.  Assim, uma vez que é factível falar 

do Brasil e do brasileiro como nação e indivíduo que possuem valores, cultura e identidade 

próprios que os diferenciam de forma distinta de outras sociedades e indivíduos como a dos 

Estados Unidos e do estadunidense, respectivamente, cabe então perguntar sobre as 

consequências sócio-religiosas que se dão no encontro entre as características peculiares da 

prédica protestante de missão e os aspectos de identidade desta sociedade, isto é, de seus 

marcos de referência.  
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3.3. A PRÉDICA PROTESTANTE DE MISSÃO E SUAS CONTRIBUIÇÕES À 

SOCIEDADE BRASILEIRA  

 

Uma análise equilibrada deve não apenas apontar os desencontros do objeto de 

pesquisa com a realidade que o entorna, mas também seus encontros e benefícios trazidos 

para a mesma. Há de se destacar, portanto, que a mensagem do protestantismo de missão, 

anunciada também pelas suas prédicas, trouxe suas contribuições à sociedade brasileira. 

 

 

3.3.1. O Fornecimento de Filólogos  

 

Uma vez que o conteúdo dos sermões protestantes, pelo menos em tese, deve nascer 

de um estudo acurado do texto bíblico que se propõe a expor, foi natural, no meio protestante, 

portanto, a formação de eruditos especialistas no trato com as línguas originais bíblicas, no 

caso, o hebraico e o grego. Mendonça (2008, p.308) afirma que: 

 

O púlpito desempenhou no Brasil um triplo papel: o de polemizar contra a 

Igreja Católica, o de infundir moral e o da explanação bíblica. Esse último papel 

talvez tenha sido responsável pela única via pela qual o protestantismo pôde mostrar 

sua presença na cultura brasileira. O conhecimento das línguas bíblicas, a prática da 

exegese e da hermenêutica sobre os textos sagrados produziu filólogos e gramáticos 

conhecidos. 

 

 

3.3.2. A Formação de Comunidades Religiosas entre Populações Afastadas dos Grandes 

Centros Brasileiros  

 

Afastando-se, algumas vezes, das grandes capitais, a fim de evitar o conflito com a 

Igreja Católica, os missionários protestantes chegavam a povoados longínquos, carentes de 

cuidados pastorais, que só seriam assistidos pelo catolicismo na ascensão das comunidades 
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eclesiais de base (CEBs)
46

. Boff afirma que a ausência do clero em comunidades isoladas foi 

um dos fatores que motivaram a criação e expansão das CEBs que, por meio do trabalho 

voluntário de leigos, organizaram e lideraram o povo na ausência do sacerdote ordenado: 

 

Em 1956 Don Agnelo Rossi iniciou o movimento de evangelização, 

com catequistas populares, para atingir regiões não alcançadas por párocos. 

Tudo começou com o depoimento de uma velhinha: ―No Natal as três igrejas 

protestantes estavam iluminadas e concorridas. Ouvimos os seus cânticos... e 

nossa igreja católica fechada, em trevas... porque não conseguimos padre‖ 
(BOFF, 1977, p.12).  

 

O uso de leigos no trabalho evangelístico era, porém, já praticado pelos protestantes. 

Nestes locais distantes, os missionários, ou mesmo os colportores, formavam pequenas 

comunidades com os novos conversos, que se mantinham organizados e ativos mesmo que 

tivessem que lidar com a ausência prolongada de seu pastor: 

 

O protestantismo difundiu-se pelo Brasil graças ao trabalho dos 

distribuidores e vendedores de Bíblias, os colportores. Com freqüência eles 

precederam missionários e pregadores, chegando a lugares distantes e quase 

inacessíveis. Em torno dessa difusão de Bíblias formaram-se inúmeras comunidades 

religiosas. Chegando a esses lugares em que essas comunidades já existiam, os 

pregadores ofereciam instruções básicas sobre o estudo da Bíblia, ensinavam 

cânticos e orações e seguiam viagem, retornando muitos meses – e até anos, depois 

[...] Essa estrutura – típica das comunidades protestantes que floresceram longe dos 

grandes centros – acabou por determinar a configuração do protestantismo no Brasil, 

com uma expressão religiosa altamente laicizante (MENDONÇA, 1990, p.166). 

 

Ainda é comum a formação de comunidades evangélicas onde a Igreja Católica se 

mostra ausente, tais como nas favelas onde são vistas diversas igrejas, principalmente, de 

denominações pentecostais. Nesses casos, católicos que desejam congregar, precisam ir aos 

bairros onde encontram uma paróquia bem frequentada, mas cujas homilias nem sempre 

falam a sua língua no tocante à sua realidade, como era possível antes, em tempos de maior 

vigor das CEBs, com suas homilias orientadas pelo ―ver, julgar e agir‖ (BETTO, 1985, p.29).  

 

                                                           
46

 Segundo Frei Beto, uma Comunidade Eclesial de Base (CEB) é um grupo formado por dez, vinte ou cinqüenta 

pessoas, que se reúnem sob a direção de um padre ou até mesmo de um leigo preparado para tal função, com o 

propósito de se alimentarem da fé cristã, por meio de cânticos e reflexão bíblica, e também tratarem, por meio de 

reflexão e ação, dos problemas sociais que afligem a comunidade onde moram (BETTO,1985, p.16). 
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3.3.3. A Defesa da Liberdade Religiosa 

 

 Os protestantes brasileiros também se orgulham em se considerarem defensores da 

liberdade religiosa. Desde o início se aproximaram das camadas mais liberais, que ansiavam 

por um estado republicano, livre da interferência da religião e, portanto, laico. Na verdade, no 

caso dos batistas, por exemplo, advogavam: ―morreremos para que outros tenham a liberdade 

de anunciar seus princípios religiosos, embora discordemos dos mesmos princípios‖ 

(TAYLOR apud AZEVEDO, 1996, p.11). Quando a República foi proclamada no país, 

muitos dos missionários aqui presentes comemoraram, na esperança de terem melhores 

condições de viverem, trabalharem e pregarem com maior segurança e liberdade a sua fé, 

como atesta Harrison, ―o sonho dos missionários se realizara: liberdade de consciência!‖ 

(HARRISON, 1987, p.45) . 

 

 

3.3.4. A Fundação de Escolas, Colégios, Faculdades e Universidades 

 

Um requisito básico para ser um bom protestante é o hábito assíduo de se ler a Bíblia. 

Para tanto, é necessário que o convertido saiba ler. Isto o ajudará não apenas à prática do 

―livre exame‖ das Escrituras, conceito caro ao protestantismo, como também a acompanhar o 

culto de forma satisfatória. O investimento em educação, portanto, se tornara não apenas uma 

missão motivada pela ideologia do Destino Manifesto, mas também uma maneira de tornar 

viável o protestantismo na sociedade brasileira com seu ―culto letrado e discursivo por 

excelência‖ (MENDONÇA, 2008, p.167). 

O investimento em educação também constituiu uma estratégia para se alcançar a elite 

brasileira, que pouco se interessaria em frequentar os cultos, mas que poderia ser atraída aos 

colégios em busca de boa educação para seus infantes. A ―superioridade‖ do protestantismo, 

como ―religião verdadeira‖, portanto, seria demonstrado por meio de seu método educacional 

mais eficaz presente nos colégios (que serviam aos grandes escalões da sociedade) e por meio 

das escolas paroquiais que se ocupavam com a alfabetização das camadas mais pobres, que se 
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mostravam mais abertas à conversão e, assim, precisavam não apenas ser evangelizadas, mas 

também educadas (MENDONÇA, 2008, p.143-144).    

Os frutos da estratégia educacional dos missionários podem ser vistos hoje. Todas as 

três igrejas estudadas, representantes do protestantismo de missão neste presente trabalho, 

possuem colégios conhecidos e, inclusive, faculdades e universidades. Por exemplo, a Igreja 

Presbiteriana do Brasil administra, além de escolas e colégios, a Universidade Mackenzie. A 

Igreja Batista é responsável pela gerência de vários colégios espalhados pelo país, os 

chamados ―Colégios Batistas‖, além de seminários e faculdades de teologia, como a 

Faculdade Teológica Batista de São Paulo (FTBSP) e o Seminário Teológico Batista do Sul 

do Brasil (STBSB). A Igreja Metodista, além de escolas, colégios e seminários, mantém duas 

universidades que oferecem cursos em nível de graduação, mestrado e doutorado, a 

Universidade Metodista de São Paulo (UMESP) e a Universidade Metodista em Piracicaba 

(UNIMEP). Parece que o antigo ideário protestante do ―ao lado de cada paróquia uma 

escola‖, não morreu, mas cresceu.   

 

 

3.2.6. A Transformação de Indivíduos 

 

Por fim, o protestantismo de missão, imbuído de sua pregação notadamente 

salvacionista, promoveu a mudança na vida de pessoas. Se é questionada a sua eficácia, e até 

mesmo o seu interesse, em transformar as estruturas sociais do país, o mesmo não se pode 

fazer no plano individual e pessoal. Não poucas famílias, bairros e até povoados, foram 

beneficiados pela conversão de pessoas ao protestantismo. Um dos mais antigos relatos 

registrados que versa sobre uma drástica conversão e transformação, diz respeito a um ex-

bandido, já citado neste trabalho, de nome Castilho
47

. Segundo Boanerges Ribeiro, Castilho 

havia assassinado dois homens, mas se arrependeu. Embora tenha buscado alívio e reparação 

de sua culpa, nada parecia ser suficiente para apaziguar sua consciência. Até que ouviria, 

ainda que, no início, de má vontade, uma leitura bíblica que lhe assegurava perdão. Foi o 

suficiente para sua conversão:  

                                                           
47

 Ver página 51.  
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Quando fui aquele dia à casa de meu amigo Gouvêa, eu era como alguém 

perdido na mata em noite de tempestade, e sem esperança de achar o caminho, 

quando ele me leu a Bíblia, foi como se um raio de luz brilhasse e comecei a 

imaginar que houvesse salvação até para mim (RIBEIRO, 1981, p.75). 

 

Casos como o de Castilho podem ser encontrados ao longo de toda a história do 

protestantismo de missão neste país, inclusive hoje, como relatou a revista Veja (2006, p.81), 

citando afirmação de Eduardo Bastos de Alburquerque, que embora se dirija aos pentecostais, 

pode ser aplicada também ao protestantismo de missão: ―... Ao deixar de beber, fumar, brigar 

dentro de casa e ao passar a trabalhar, o fiel alcança, de fato, uma melhoria de vida‖. 

 

Fornecimento de filólogos eruditos para a sociedade, formação de comunidades 

religiosas entre populações isoladas, incentivo à liberdade religiosa no país, fundação de 

escolas e transformação de indivíduos. Estas foram algumas das contribuições propiciadas, 

direta ou indiretamente, pela mensagem protestante aos brasileiros em geral. Contudo, ―nem 

tudo são flores‖ quando se analisa outros aspectos da relação entre a pregação protestante e a 

sociedade brasileira. A seguir, se enfatizará os possíveis ―encontros e desencontros‖ que se 

deram entres estes dois fenômenos e as consequências resultantes não apenas para a igreja 

protestante de missão brasileira, mas para os próprios brasileiros que dela fazem parte.   

 

 

3.4. A PRÉDICA PROTESTANTE DE MISSÃO E OS MARCOS DE REFERÊNCIA DA 

IDENTIDADE BRASILEIRA: CONSEQUÊNCIAS SÓCIO- RELIGIOSAS.  

  

 O que se propõe agora é um cruzamento entre as principais características da prédica 

protestante de missão e os marcos de referência da identidade brasileira, conforme alistados 

neste capítulo. O que se espera com este ―cruzamento‖ é perceber os encontros e desencontros 

entre os dois fenômenos e as consequências sócio-religiosas que deles surgem. Antes, porém, 

se torna necessário relembrar as principais características dos dois fenômenos. Os quadros 

abaixo ajudarão na recordação e sistematização dos seus elementos, assim como no 
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entendimento dos principais cruzamentos entre os mesmos. O quadro número seis apresenta a 

pregação protestante de missão com suas principais características. 

 

Quadro 6 

Características Prédica Protestante de Missão 

 

Código 

 

Características Prédica Protestante de Missão 

C1 Salvacionista 

C2 Doutrinária 

C3 Apologética 

C4 Intimista 

C5 Ético-Moralizadora 

C6 Milenarista 

C7 Espiritualista 

 

Fonte: Autor 

 

O quadro número sete apresenta os marcos de referência da Identidade Brasileira. 

 

Quadro 7 

Marcos de Referência da Identidade Brasileira 

 

Código 

 

Marcos de Referência da Identidade Brasileira 

CA Patrimonialista 

CB Familista 

CC Religiosa 

CD Gregária 

CE Lúdica 

 

Fonte: Autor 
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O que acontece quando os elementos do quadro seis (que serão representados de 

acordo com sua codificação: C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7), se encontraram com os do quadro 

sete (que serão representados como CA, CB, CC, CD, CE)? Quais foram as principais 

consequências e resultados destes encontros? A seguir, baseado em cruzamentos feitos entre 

os elementos dos dois quadros se alista algumas consequências resultantes destes 

cruzamentos.  

 

 

3.4.1. O Individualismo da Fé 

 

Até anos recentes, os templos protestantes, lugares apropriados para a escuta dos 

sermões dominicais, eram servidos por bancos que, dependendo do modelo, poderiam 

acomodar de quatro a sete pessoas ou mais. Hoje, porém, cada vez aumentam os templos que 

trocam os seus antigos bancos de madeira por confortáveis assentos individuais. Seja por 

motivos estéticos ou pela acomodação a uma sociedade que valoriza cada vez mais a 

autonomia do indivíduo, o fato é que a mentalidade individualista, que agora se manifesta 

também nas acomodações do templo, nunca foi estranha ao protestantismo e à sua mensagem. 

 Os sermões do protestantismo de missão, por exemplo, apresentam caráter intimista 

(C4), resultado da influência pietista em sua matriz teológica. Este ―intimismo‖ resultará, 

naturalmente, no individualismo da fé. Para o protestante, a religião tem, antes de tudo, caráter 

individual. Não apenas o ingresso na fé (a salvação), mas também o aperfeiçoamento na fé (a 

santificação) e a futura coroação da fé (a glorificação), isto é, toda a peregrinação terrena do 

cristão até o Céu é, antes de tudo, uma peregrinação individual. Portanto, os sermões 

objetivarão, como propósito primeiro, naturalmente, a interpelação do ―indivíduo‖:  

 

A prédica de despertamento de proveniência norte americana está associada 

à doutrina calvinista da predestinação, que constitui um fator civilizatório essencial 

da cultura americana (Max Weber). A partir daí pode-se entender o caráter 

acentuadamente individual da prédica: o indivíduo é responsável por sua vida, o 

indivíduo é interpelado pela prédica, o indivíduo precisa decidir-se por Deus e 

aceitar Jesus como Seu redentor. Hoje em dia esse aspecto individualista é avaliado 

criticamente por alguns pesquisadores: fala-se do perigo da ruptura com o entorno 

latino-americano e percebe-se que, por meio da prédica, os valores tradicionais da 

coesão familiar foram atacados (ROSE, 1998, p.156). 
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Isto não significa, é claro, que esta pregação não aborde aspectos comunitários. No 

protestantismo de missão, o congregar sistemático em uma comunidade de fé é altamente 

valorizado e até mesmo exigido. Contudo, embora os aspectos coletivos da fé não sejam 

desprezados, os aspectos individuais ganham em primazia.   

Desta maneira, quando o elemento intimista da pregação protestante de missão (C4) se 

encontra com a sociedade brasileira, há um choque com dois de seus marcos de referência, a 

sua característica familista (CB) e religiosa (CC). Isto porque, o intimismo apelará para um 

individualismo até então estranho para o familismo e para a religiosidade do brasileiro, 

elementos caracterizados muito mais pelos seus aspectos coletivos.  

Ainda hoje não é raro um brasileiro resistir ao ingresso no protestantismo alegando 

não poder romper com a tradição da família, que envolve, dentre outras, o ser ―católico‖. De 

fato, esta valorização dos aspectos coletivos religiosos e familiares, próprio do brasileiro, foi, 

em muitos casos, um entrave para o trabalho missionário, realidade que levou pregadores a 

tentarem persuadir seus ouvintes a não se sentirem seguros por pertencerem à ―religião da 

maioria‖ (SIMONTON, 2008, p.22).  

Justiça seja feita, a mensagem protestante não é contra a família e a sociedade. Pelo 

contrário, não são poucos os sermões, hoje em dia, que abordam o aspecto familiar como algo 

a ser preservado e bem cultivado. Contudo, na piedade protestante a prioridade deve ser a fé. 

Esta deve sempre ter primazia, ainda que, para tanto, seja necessário o ―rompimento dos laços 

culturais mais íntimos‖ (MENDONÇA, 1990, p.33). 

 

 

3.4.2. A Negação da Cultura 

 

O puritanismo, zeloso pela ―reta doutrina‖, desembocaria mais tarde, como já visto, no 

fundamentalismo. Puritanismo e fundamentalismo são os elementos presentes na matriz 

teológica do protestantismo de missão que emprestarão à sua pregação as características 

doutrinária (C2) e apologética (C3).  

Tais características, mais presentes na origem do protestantismo brasileiro, serão 

responsáveis pela formação de uma soteriologia confessional e exclusivista. Confessional, 
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porque levado aos extremos a valorização da ―reta doutrina‖ reduz a salvação ao mero 

assentimento intelectual de um axioma ou credo doutrinário. Ou seja, a pessoa será 

considerada salva e habilitada, então, ao batismo, se demonstrar conhecer, assentir e declarar 

as doutrinas principais da fé. Exclusivista, porque para o protestante, se o conhecimento da 

verdade não basta para a salvação, por outro lado, sem ele a salvação não se torna possível. 

Para ser salvo é necessário, antes de tudo, conhecer a verdade, e uma vez que o protestantismo 

entende deter a verdade em sua pureza, dificilmente será reconhecida a salvação fora de suas 

cercanias. Caso alguém descubra a verdade, por si só, lendo as Escrituras, por exemplo, o que 

se espera é que este se junte àqueles que, como ele, conhecem e seguem a verdade.   

Esta característica exclusivista se oporá a um outro marco de referência da identidade 

dos brasileiros, o seu aspecto gregário (CD). Isto é, a sua tentativa de conciliar tudo, de juntar 

opostos, de sincretizar, de miscigenar, e de considerar valiosa a mistura.  

A cultura brasileira, como se sabe, foi fomentada pelo amalgamento de três outras 

culturas: a indígena, a portuguesa e a negra. Logo, ela manifesta no folclore nacional e no dia 

a dia do povo seus elementos indígenas, católicos e de matizes africanas. Tais manifestações 

eram vistas pelo missionário estadunidense com grande estranheza, não podendo reconhecê-

las como legítimas ao estilo de vida que considerava cristão. Primeiro, porque estava 

convencido, devido à ideologia do Destino Manifesto, da superioridade da sua cultura anglo-

saxônica, visivelmente manifestada no desenvolvimento econômico, social e tecnológico de 

seu país. Segundo, porque considerava a cultura brasileira um produto do catolicismo, isto é, 

de uma religião, segundo o pensamento protestante, que se desviara da verdade. Sendo assim, 

tornar-se cristão, implicava não apenas no converter-se da doutrina católica à doutrina 

protestante, mas também na negação e abandono, quase completo, da cultura nativa 

(MENDONÇA, 1990, p. 163-164, 216). 

Interessante é notar que a aversão à cultura brasileira diminuiu entre os pregadores 

protestantes, embora não seja totalmente legitimada por eles. Dos pregadores pesquisados, 

77,78% afirmaram que fazem referência à cultura brasileira, em suas pregações, hora de 

forma positiva, hora de forma negativa, o que parece estar de acordo com o pressuposto 

teológico que afirma que toda cultura manifesta antagonicamente tanto aspectos positivos 

quanto negativos, uma vez que é fruto de um grupo humano que ainda possui resquícios da 

imagem de Deus e, ao mesmo tempo, consequências da queda. A cultura brasileira, no caso, 

não estaria isenta da mesma sorte.  
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Figura 14. Gráfico: Porcentagem de pregadores que fazem referência à cultura brasileira                             

nas prédicas de forma positiva ou negativa.
48

 

Fonte: Pesquisa de campo. 

 

 

3.4.3. O Isolamento Social  

 

A influência do puritanismo, como já mencionado, desencadeou na pregação protestante 

de missão, não apenas a preocupação com a ―reta doutrina‖, mas também com o ―reto 

comportamento‖, conferindo a característica ético-moralizadora (C5) à sua pregação. Esta 

característica, na pior das hipóteses, pode reduzir os sermões a um simples veículo de 

―comunicações legalistas‖: 

    

De cima do púlpito se levantam exigências ou se apresentam exemplos de 

comportamento correto. A maneira de lidar com essas exigências fica por conta do 

ouvinte. A prédica torna-se instrumento, veículo de comunicações legalistas. Não é 

mais a audição da palavra de Deus que está em primeiro plano na prédica, e sim o 

cumprimento de determinações legalistas. Conseqüência disso é uma compreensão 

diametralmente errônea daquilo que, no fundo, importa na prédica (ROSE, 1998, 

p.158).  

 

                                                           
48

 Nenhum pregador abordado na pesquisa optou pela questão que declara ―sim, de forma negativa‖. 
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As consequências da mensagem ético-moralizadora já foram proclamadas por aqueles 

que a estudam. Uma delas é o isolacionismo. Uma vez que o crente será conhecido por aquele 

que ―sai do mundo‖, este se absterá a uma série de atividades e comportamentos antes 

considerados ―normais‖, o que, não raras vezes, resultará na quebra de relacionamentos dos 

mais antigos. O que para o típico brasileiro, em especial, é sempre uma ruptura abrupta e 

drástica, dada sua forte relação com amigos e, principalmente, com a família e suas tradições 

(DAMATTA, 1984, p.24).  

Assim, o aspecto ético-moralizador (C5) típico da pregação protestante de missão, 

também entrará em atrito com o aspecto familista (CB) da identidade nacional, podendo 

causar rupturas com grupos, como a família, o que gerará um consequente isolamento social. 

O isolamento, contudo, tem seu preço. Além de explicar, para alguns, a pouca influência do 

protestantismo de missão na cultura do país (a despeito de sua presença cada vez mais visível 

pelo número de templos espalhados pelas cidades), faz com que o protestante brasileiro seja 

identificado pelos não protestantes como um ―estranho permanente‖ (MENDONÇA, 1990, 

p.135), e por ele mesmo, como um ―peregrino‖. 

 

 

3.4.4. O Reducionismo Missionário 

 

Por reducionismo missionário se entende a redução da missão da igreja protestante de 

missão, se não exclusivamente, mas especialmente à salvação espiritual de indivíduos. Já foi 

referido neste trabalho, como este reducionismo se deu no protestantismo americano, quando 

um significativo grupo da igreja voltou-se para o pré-milenismo, convencido de que uma 

transformação nas estruturas sociais injustas do mundo só seria possível por meio de uma 

intervenção direta de Deus, que se daria num futuro não tão distante, na ocasião da 

implantação pontual e plena de Seu Reino na terra. Assim, a missão da igreja se resumiria ao 

nível espiritual e individual, isto é, o de garantir a salvação espiritual do maior número de 

pessoas, preparando-as para a vida além, a fim de serem também participantes do futuro reino 

celestial.  

Como explicar, contudo, o sucesso desta mensagem no Brasil e a dificuldade de teologias 

mais progressistas, como a da Missão Integral, de ganharem espaço na mentalidade e missão 
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na igreja protestante brasileira? É possível que uma das razões tenha sido o encontro que se 

deu entre os aspectos salvacionista(C1), milenarista (pré-milenista) (C6) e espiritualista (C7) 

da pregação do protestantismo de missão, com dois marcos de referência da sociedade 

brasileira: a religiosidade (CC) e o patrimonialismo (CA).   

 Como já visto, a religiosidade brasileira possui dimensões transcendentalista, fatalista 

e futurista. Transcendentalista, porque entende que as coisas divinas são do ―alto‖ e, portanto, 

superiores às coisas de baixo, que são da terra, onde habitam os homens. Fatalista porque 

entende que a hierarquia social é resultado de determinação divina. E futurista, isto é, voltada 

para o futuro, porque acredita que a libertação do sofrimento e de toda ordem social injusta se 

encontra num plano além. Ora, não é necessário muito esforço para perceber o encontro que 

se deu entre esta religiosidade e a mensagem protestante com seus aspectos salvacionista (que 

se preocupa, de forma especial, com a redenção espiritual de indivíduos), milenarista, em 

geral, pré-milenista (que entende o Reino de Deus como um evento, exclusivamente, futuro) e 

espiritualista (que valoriza os aspectos espirituais, às vezes, sobre os naturais). Aqui, parece 

ter ocorrido justamente o que Costas afirma ser o reforço de marcos de referência 

incompletos, mas que se tornam completos com o recebimento de novas informações que não 

os contrariam, mas que os reafirmam (COSTAS, 1973, p.201).  

A sociedade brasileira, como já mencionado, é de forma geral também 

patrimonialista. Aqui, interessa o aspecto que entende o espaço público como 

responsabilidade, prioritariamente, do governo. A velha história do ―cada um cuida do que é 

seu e o governo do que é público‖ parece ter se casado com a mentalidade do protestantismo 

de missão brasileiro, que por tanto tempo entendeu sua missão no mundo apenas como 

espiritual, deixando a encargo do Estado a missão social.  

Na visão protestante de missão tradicional, a ação social é vista como algo importante, 

mas não prioritário, diante da urgência em se salvar o mundo da catástrofe que, 

inevitavelmente, se aproxima. A estratégia, portanto, não é a militância por transformação nas 

estruturas sociais (MENDONÇA, 1990, p.167), mas a transformação de indivíduos por meio 

da pregação do Evangelho. No protestantismo de missão acredita-se e, sempre se acreditou, 

como mostra o trecho do sermão abaixo, de autoria de Álvaro Reis, que a transformação 

social se inicia com a transformação pessoal e individual: 
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A religião de Jesus Cristo converte a mente, regenera o espírito, saneia o 

corpo, faz com que o homem sinta que um coração puro não pode palpitar dentro de 

um corpo sujo. O verdadeiro crente é um homem asseado, é uma pessoa asseada. 

Quando o homem tem cuidado com o asseio do corpo, também não quer morar 

numa casa suja, imunda. O homem que tem asseio no corpo, necessariamente há de 

ter asseio no lar. Quando o homem tem asseio em sua residência, concorre para que 

outros, contemplando o seu exemplo, procurem imitá-lo. À proporção que o 

Evangelho conquista os corações, conquista a família, e necessariamente a higiene 

há de ser um fato geral na sociedade, e quando a higiene for geral na sociedade, as 

pestes desaparecerão! O homem convertido pela Palavra de Deus, convertido pela fé 

em Cristo, compreende que deve trabalhar seis dias, e, trabalhando seis dias, estanca 

uma das fontes da tuberculose, a miséria. A miséria, pela má alimentação e falta de 

conforto, é uma das causas da tuberculose. Mas o homem pelo labor adquire saúde 

para o corpo. E não somente saúde para o corpo, mas também os recursos para 

sustentar a sua vida e a de sua família com dignidade e conforto relativos ao seu 

salário. O homem convertido não somente trabalha seis dias, mas tem cuidado de 

dispensar o sétimo, o domingo. E o homem que descansa no dia de domingo 

economiza as forças necessárias para a labutação cotidiana da semana. (REIS apud 

REILY, 2003, p.274-275). 

 

Seria injusto insinuar que de forma generalizada os missionários e pastores, tanto do 

passado quanto do presente, pregaram e pregam tais sermões com a intenção consciente de 

servir aos interesses econômicos sociais de classes abastadas e à manutenção de estruturas 

opressoras tidas como ―sancionadas pelo divino‖. Certamente não. Há de se reconhecer, por 

outro lado, que tal teologia pregada encoraja a passividade e o escapismo da realidade 

presente e acaba, por assim fazer, colaborando para que certas estruturas sociais permaneçam 

como sempre foram, são e que, na opinião de elites opressoras, devem permanecer. 

Na pesquisa de campo realizada entre os congregados das três igrejas foi feita a seguinte 

pergunta: ―Você considera que o problema da pobreza e da injustiça social deve ser abordado 

na pregação?‖, apresentando como opção de resposta, duas alternativas. A primeira, ―Não, 

pois isso não é assunto para se tratar na igreja‖; e a segunda, ―Sim, pois a igreja deve ser 

incentivada a agir em todas as áreas da sociedade‖. A maioria optou, principalmente, entre os 

de tradição metodista, pela segunda opção, expressando abertura em ouvir sermões que tratem 

de questões sobre a pobreza e injustiça social no país.   
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Figura 15. Gráfico: número de ouvintes, entre presbiterianos, batistas e metodistas que entendem 

que a prédica deve tratar de assuntos como pobreza e injustiça social ou não. 

Fonte: pesquisa de campo.  

 

A pesquisa, contudo, também revelou que ainda existem os que ouviriam um sermão 

sobre questões sociais com estranheza. Quatro pessoas, das vinte e sete abordadas, optaram 

pela primeira resposta, considerando tal assunto impróprio para o púlpito. É necessário ainda 

dizer que a experiência, provinda do convívio com as igrejas protestantes, faz supor que 

muitos que optaram pela segunda questão, na prática, compartilham também da opinião da 

minoria e se frustrariam em ouvirem, num culto, um sermão sobre questões sociais e políticas 

do país. Porém, quase que paradoxalmente, não se oporiam a um envolvimento maior de sua 

comunidade de fé no bairro onde se localiza, entendendo tal ação como uma ponte entre a 

igreja e a sociedade podendo resultar em salvação, em nível espiritual, de indivíduos. 

  

 

3.4.5. O Empobrecimento Litúrgico 

 

No aspecto litúrgico, o culto protestante de missão no Brasil resumiu-se, na maioria 

das igrejas locais, a dois propósitos básicos: a conversão e a doutrinação (MENDONÇA, 

1990, p.167).  No começo do trabalho missionário era de se entender que, o propósito 

primário dos cultos seria a conversão dos indivíduos, uma vez que os pregadores estavam 

imbuídos em formar uma congregação de novos adeptos à fé protestante. Uma vez obtida a 
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grei, a segunda preocupação era a manutenção da mesma, assegurando que seus membros não 

se desviariam ou retornariam aos antigos erros doutrinários e às práticas consideradas 

crendices e superstições. Portanto, os sermões variavam entre ―evangelísticos‖ e 

―doutrinários‖. Os evangelísticos com a intenção de ganhar mais pessoas para Cristo e o 

doutrinário para a instrução e edificação do rebanho no que consideravam a verdadeira fé. 

Embora se pudesse esperar que, com o amadurecimento da igreja protestante de 

missão brasileira houvesse, concomitantemente, um desenvolvimento litúrgico pleno e rico de 

todos os aspectos da fé cristã, o que se viu, porém, foi uma repetição mecânica e mimética 

aparentemente sem fim, do modelo de culto introduzido inicialmente pelos missionários: 

 

Enquanto os missionários avançavam constantemente, os pastores nacionais 

ficavam para trás no trabalho de manutenção, mas, sem nenhum preparo para o 

desenvolvimento litúrgico, limitavam-se a imitar os missionários tanto no sermão 

quanto nas demais partes do culto (MENDONÇA,1990, p.183). 

  

Tanto que é costume de algumas igrejas, ainda hoje, oferecerem dois cultos 

dominicais. O primeiro realizado pelas manhãs, tendo como propósito principal o 

doutrinamento dos membros, sendo assim, o sermão é geralmente de cunho doutrinário. O 

segundo culto é realizado à noite e tem como propósito básico a evangelização de não crentes. 

Os crentes, portanto, são encorajados a convidarem amigos e familiares a este culto, ficando o 

pastor imbuído de apresentar a mensagem de salvação por meio de um sermão, especialmente, 

preparado para este fim. O que se segue geralmente após a pregação é um cântico e um apelo 

verbal, por parte do pregador, para que as pessoas se decidam pela fé e pela consequente 

mudança de vida. A pergunta que fica é se seriam estes os únicos propósitos litúrgicos de uma 

igreja.  

Tendo como referência teórica as reflexões de Maldonado (1997) e Floristan (2002), 

sobre pregação e liturgia, pode-se dizer que a ―pregação litúrgica‖, isto é, a ―prédica‖, exerce, 

em primeiro lugar, de fato, uma função evangelística. Uma vez que Cristo é a Palavra, toda 

pregação de Sua Palavra possui caráter evangelístico. Por ―evangelística‖ não se entende a 

pregação que visa, exclusivamente, a conversão de não cristãos à salvação de Cristo, mas 

também uma maior conversão dos cristãos ao caráter, à vida e à missão de Cristo. Para 

Floristan, a homilia deve relacionar-se de um modo direto ou indireto, com a morte e 
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ressurreição de Cristo. Assim, ―mantém e desperta a conversão‖
49

 (FLORISTAN, 2002, 

p.536).  

Em segundo lugar, a pregação litúrgica possui uma função doutrinária, ou 

catecumenal. A fé cristã possui um arcabouço de doutrinas basilares necessárias para a 

formação do cristão, que o ministério da pregação precisa dar conta ―por meio de uma certa 

sistematização da mensagem cristã‖
50

 (FLORISTAN, 2002, p.536). Para tanto, algumas 

igrejas, como a Metodista, se valem de lecionários que cobrem, no decorrer de um período de 

tempo, os ensinos e fatos do Evangelho, considerados fundamentais.  

Em terceiro lugar, a pregação litúrgica cumpre uma função celebrativa, isto é, 

―festiva‖. Uma vez que a prédica anuncia e atualiza o Evangelho, ela conduz, ao mesmo 

tempo, a congregação à contemplação da Pessoa e das obras salvadoras de Deus que, por 

conseguinte, leva-a ao louvor, à alegria e, naturalmente, à festa (MALDONADO, 1997, 

p.122).   

Em quarto lugar, a pregação litúrgica possui uma função profética, com caráter 

libertador. Interessante é a observação que Maldonado (1997, p.124) faz do fato da pregação 

ser realizada, especialmente, aos Domingos. Ele relembra que Domingo é o dia em que se 

celebra a ressurreição de Jesus, quando este foi declarado Senhor. Ora, a teologia cristã afirma 

que assim como os cristãos participarão da ressurreição de Seu Senhor, também participarão 

de Seu senhorio. Desta maneira, é anunciada a libertação dos homens de todo tipo de 

dominação, inclusive o da morte. Ao atualizar, então, as Escrituras, a pregação confronta a 

realidade presente e exige ação, transformação e libertação humana de todo tipo de opressão.  

Em quinto lugar, a pregação litúrgica deve exercer uma função comunitária. Kirst 

(1998, p.119) usa a analogia do ―rancho‖ para explicar a função comunitária do culto e, 

conseqüentemente, da pregação que se realiza nele. O rancho é o lugar em que a família, após 

algumas horas de labuta na roça se recolhe para descanso e renovo, por meio do compartilhar 

de pão, água e conversa. Após meia hora, todos voltam ao trabalho, renovados, porém, pelo 

compartilhar do rancho. O culto, na vida cristã, possui também essa função, a de ser um lugar 

e um tempo para recolhimento, descanso e compartilhamento de água, pão e conversa, a fim 

                                                           
49

 Tradução do autor. 
50

 Tradução do autor. 
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de que o povo renove forças e volte ao trabalho, orientado e fortalecido pela comunhão, pela 

celebração, pela eucaristia e pela escuta da Palavra.  

 

Ao analisar os estudos de Floristan e Maldonado sobre a relação existente entre 

pregação e liturgia, parece claro que limitar o culto e o próprio sermão, que nele acontece, 

apenas aos aspectos evangelísticos e doutrinários, configura um empobrecimento litúrgico. 

Mais que isso, também um desencontro entre a pregação protestante de missão e um marco de 

referência brasileiro, o aspecto lúdico (CE), o gosto pela alegria, pela descontração, pela festa. 

Há de haver no culto espaço para a racionalidade, seriedade e intelectualidade, exigências 

necessárias não apenas para a produção, mas também para a compreensão e o 

acompanhamento das prédicas. Entrementes, há de haver também espaço para a subjetividade, 

para a espiritualidade e para a festa.  

Justo é reconhecer que há comunidades protestantes que se despertaram para esta 

realidade, a ponto de hoje, se referirem às suas reuniões dominicais vespertinas como 

―celebrações‖. Algo teologicamente acertado, pois, a alegria que acompanhava o culto dos 

primeiros discípulos, por terem contemplado O ressurreto, pode e deve se renovar a cada 

encontro dos cristãos brasileiros no dia da ressurreição, quando encontram descanso da 

maratona semanal e são lembrados do valor que possuem diante do Deus que lhes chama de 

filhos. Não poderia o brasileiro encontrar também no culto o descanso da realidade opressora 

e a realização que tradicionalmente busca na ludicidade do samba e do futebol? Como bem 

afirmou Maldonado (1997, p.123), ―Domingo é festa‖!  

 

 

3.5. A PRÉDICA PROTESTANTE DE MISSÃO: CAMINHOS POSSÍVEIS 

 

O que se tem pesquisado e escrito a respeito da missão da igreja cristã nas sociedades 

e culturas, englobando também sua pregação litúrgica, isto é, a sua prédica, é suficiente para o 

apontamento de caminhos novos e possíveis.  Caminhos que, ao mesmo tempo, não ferem os 

princípios de fé do protestantismo de missão e o podem ajudar no aperfeiçoamento e 

desenvolvimento de uma prédica que não apenas respeite valores culturais da sociedade 

brasileira, mas também sinalize e contribua para a transformação da mesma numa sociedade 

mais humana. Quais seriam esses caminhos? 
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3.5.1. Uma prédica que aborde o individual sem esquecer o coletivo.  

 

Parece ser possível uma prédica protestante de missão que não apenas aponte para as 

responsabilidades individuais, mas também se dirija às pessoas de maneira coletiva, tratando-

as não apenas como indivíduos, mas também como parte de grupos maiores como família, 

comunidade de fé e sociedade, levando-as, assim, a uma fé consciente de suas 

responsabilidades coletivas. Como já afirmaram homiletas latino-americanos, ―a cultura 

estadunidense tende a ser individualista, enquanto nós pensamos mais em termos de nós no 

que de mim [...] A pregação latina não se satisfaz apenas com um foco interno. Ela chama as 

pessoas a ligar nosso discipulado à nossa comunidade (CASTELLANOS; MIRANDA; 

RAMOS, 2010, p.236). 

 

 

3.5.2. Uma prédica mais inculturada  

 

É verdade que a mensagem cristã sempre apresentará discrepâncias em qualquer 

cultura, contudo, vale a máxima de que ―é importante verificar se a tensão tem sua origem no 

próprio evangelho ou no fato de o evangelho ter estado em associação demasiadamente 

estreita com a cultura através da qual a mensagem missionária foi mediada em sua época‖ 

(BOSCH, 2002, p.544). No caso brasileiro, a pergunta seria se todas as tensões existentes 

entre a mensagem do protestantismo de missão e a cultura brasileira advêm das discrepâncias 

entre o Evangelho e algumas brasilidades ou se advém das diferenças entre estas e a tradição 

protestante estadunidense. A pesquisa de campo mostrou que os pregadores se preocupam em 

conhecer o grupo para o qual pregam dominicalmente. No gráfico abaixo, por exemplo, é 

constatado que a maioria (41,18%) continua a praticar a visitação aos seus congregados, além 

de lerem sobre o contexto local e até residirem no mesmo, como é o caso de 29,41% dos 

abordados. Qual seria a razão, então, destes mesmos pregadores, em suas prédicas, apesar de 

conhecerem relativamente bem seus congregados, pregarem nem sempre uma mensagem 

contextualizada às suas realidades, podendo motivar a negação geral da própria cultura? 
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         Figura 16. Gráfico: Como os pregadores conhecem os membros de suas congregações. 

           Fonte: pesquisa de campo. 

 

A pesquisa também apontou para a desconsideração às questões da América Latina no 

preparo teológico e acadêmico dos ministros das igrejas pesquisadas. A figura 17 mostra que, 

dentre os ministros, são os metodistas que afirmam, em sua totalidade, terem recebido 

treinamento teológico referente às realidades do continente. Já, entre os batistas, a maioria 

afirma ter recebido tal treinamento de forma apenas parcial, enquanto entre os presbiterianos 

nenhum afirma tê-lo recebido. A conclusão que se chega é a de que uma formação acadêmica 

que aborde as questões homiléticas a partir de uma perspectiva latino-americana e brasileira, 

somada a uma práxis que nasça da convivência dos pregadores com o povo e que valorize 

tanto a exegese do texto bíblico quanto dos aspectos culturais daqueles que receberão a 

mensagem, pode contribuir para uma prédica que não negue toda a cultura, a ela condenando 

e dela se isolando, e ao mesmo tempo, não a endosse simplesmente, tornando-se seu refém. 

Antes a anime, a oriente e a conduza para sua transformação em uma ―nova criação‖ 

(BOSCH, 2002, p.544). Como exemplo, no caso brasileiro, a mensagem cristã da semelhança 

de Deus manifesta no homem e na mulher, que os valoriza igualmente como seres humanos, 

poderia combater uma desumanização tão evidenciada na cultura popular nacional em relação 

às pessoas do sexo feminino, a de relegar a elas, uma posição de objetos sexuais, admirados, 

mas ainda assim, para uso e satisfação masculina (DAMATTA, 1994, p.51,58-59).   
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       Figura 17. Gráfico: Questões da América Latina foram consideradas em sua formação teológica? 

       Fonte: Pesquisa de Campo. 

 

 

3.5.3. Uma prédica de cunho soteriológico integral.  

 

Isto é, uma pregação que se preocupe não apenas com a salvação espiritual, mas com 

a salvação integral, não apenas de indivíduos, mas da sociedade, que não é voltada apenas às 

necessidades dos que estão presentes na congregação, mas também para as necessidades dos 

que estão ausentes (GONZÁLES; GUNSALUS, 1980, p.102). Nas palavras de C. René 

Padilla: ―O objetivo da pregação, assim como o da própria igreja, é que o evangelho do Reino 

penetre em todas as esferas da vida humana e que a glória de Deus em Jesus Cristo se 

manifeste na sociedade‖ (PADILLA, 2009, p.118). A pergunta é como a prédica se insere e 

pode contribuir para esta missão libertadora, transformadora e integral. Talvez, um indicativo 

esteja numa revisitação à homilética dos profetas, aquela de contestação e esperança 

(RAMOS L.C., 2007, p.186). Assim, a prédica pode ser um meio de contestação, à medida 

que denuncia a injustiça e conscientiza a congregação da disparidade entre a realidade política 

e o projeto do Reino. Como afirma Rose (1998, p.163), compete à igreja ―em sua pregação 

chamar a injustiça e a violência publicamente por seu nome‖.  Porém, sua parte não se 

limitaria à denúncia e à contestação, mas também à convocação ao serviço que é movido pela 
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esperança e gera esperança, a partir de um culto que, de fato, é adoração e serviço, ―um entrar 

para adorar e sair para servir [...] como uma onda do mar‖ (JARDILINO, 1995, p.7).  

 

 

3.5.4. Uma prédica plena para uma liturgia plena 

 

É verdade que, em não poucos segmentos evangélicos, a prédica já perdera, há 

tempos, sua centralidade no culto, sendo reduzida, readaptada e até deixada de lado 

(JARDILINO, 1995, p.7). Por outro lado, também é verdade que a mesma continua sendo um 

patrimônio das igrejas reformadas e, certamente, seu maior diferencial (ROSE, 1998, p.169). 

Desta maneira, o desprezo e até mesmo a substituição da prédica por outras possibilidades 

litúrgicas não parecem ser o caminho mais adequado ao protestantismo de missão. Como 

afirmam Justos L. Gonzáles e Catherine Gunsalus Gonzáles (1980, p.107): ―Muito da presente 

adoração precisa ser alterada. Mas, com frequência, isto pode ser feito melhor por um renovo 

da autêntica tradição que tem sido negligenciada e não pelo abandono completo do que foi 

feito antes‖
51

.  Assim, o caminho parece ser o de uma expansão da prédica às outras 

abordagens da fé cristã possíveis que, até então, em boa parte das igrejas locais, foram 

negligenciadas em prol de apenas duas de suas possibilidades: a evangelização e o 

doutrinamento. Sem abrir mão destes dois elementos, o que constituiria também em um 

empobrecimento litúrgico, pregadoras e pregadores poderiam experimentar grande renovo em 

sua labuta dominical se desbravassem caminhos ainda inexplorados pelos seus púlpitos, como 

aqueles já apontados por Maldonado (1997) e Floristan (2002), em que a prédica é desafiada a 

cumprir, além das suas funções evangelísticas e doutrinárias, funções celebrativas, proféticas 

e comunitárias.  

Tal amplitude representaria uma oxigenação do culto que, com o respirar de ares 

frescos poderia experimentar dominicalmente o renovo daquilo que era a realidade presente 

nas reuniões dos primeiros discípulos, não o enfado, mas a alegria. Como bem declarou 

Maldonado (1997, p.120), ―a alegria no culto e por causa do culto é fundamental‖.

                                                           
51

 Tradução do autor. 



 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O presente trabalho procurou responder à pergunta, quais as consequências sócio-

religiosas resultantes do encontro entre a prédica do protestantismo de missão e a identidade 

brasileira? Para tanto foi necessário, no capítulo primeiro, identificar os movimentos que 

forneceram os principais elementos formadores da matriz teológica do protestantismo de 

missão trazida pelos primeiros missionários americanos que ao país chegaram com o intuito 

de pregar. Constatou-se, assim, que o puritanismo, o pietismo e o avivalismo, que por sua vez, 

acabaram cooperando para o surgimento do fundamentalismo, foram os movimentos 

teológicos formadores da referida matriz. Alimentada por tal matriz teológica e diante de um 

contexto específico, no caso, o brasileiro, com todos os seus referenciais culturais e religiosos 

moldados pelo catolicismo, somados às influências negras e indígenas, a pregação protestante 

de missão, que se viu e ouviu no Brasil, assumiu aspectos que a fomentaram e lhe tornaram 

peculiar. Ela demonstrou ter, como principais aspectos, as seguintes características:  

 

 Salvacionista, pois era necessário converter os brasileiros do catolicismo.        

 Doutrinária, uma vez convertidos, os fiéis que formavam a nova congregação 

precisavam ser protegidos das falsas doutrinas, superstições e crendices.  

 Ético-moralizadora, ao reto conhecimento deveria seguir-se o reto comportamento. 

 Intimista, voltada ao interior do indivíduo, por influência do pietismo. 

 Apologética, pois era preciso conquistar espaço para o protestantismo de missão num 

terreno até então dominado exclusivamente pelo catolicismo.  

 Milenarista, mais precisamente, pré-milenista, devido ser resultado de uma teologia 

desencantada com a humanidade e convicta que a implantação do Reino na terra seria 

ação pontual e exclusiva de Deus.    

 Espiritualista, em sua valorização das questões da alma.                                     
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Definidas as características originais da pregação litúrgica do protestantismo de 

missão brasileiro, cabia descobrir se, após mais de um século e meio, ela teria sofrido 

modificações ou permanecia inalterada. Disto tratou o segundo capítulo. Constatou-se que, 

embora tenha sofrido certa influência de movimentos progressistas e pentecostais, prevaleceu 

nela o centro básico de sua matriz teológica, composto, principalmente, pelos aspectos 

salvacionistas, doutrinários e intimistas. Outros aspectos, ético-moralizadores, apologéticos, 

milenaristas e espiritualistas, embora não apareçam mais com tanta frequência nos sermões, 

todavia, continuam presentes.  

Uma vez entendida a prédica atual do protestantismo de missão, em seus aspectos 

principais, restava saber, então, as consequências do encontro desta pregação com as 

características identitárias da sociedade brasileira. Tendo como referencial a teoria 

desenvolvida por Costas sobre os ―marcos de referência‖ identificou-se os principais e mais 

gerais aspectos identitários do povo brasileiro, como o seu caráter patrimonialista, familista, 

religioso, gregário e lúdico. Tornara-se, então, possível traçar cruzamentos entre os principais 

aspectos da pregação litúrgica do protestantismo de missão brasileiro e as principais 

características da identidade brasileira. Ao fazê-lo percebeu-se que entre ambos os fenômenos 

há mais desencontros do que encontros.  

De fato, o único encontro se deu entre os aspectos salvacionista, escatológico e 

espiritualista dos sermões e o patrimonialismo e a religiosidade brasileiros, pois, apresentam, 

respectivamente, a tendência de ver o que é público como responsabilidade estatal e a bem 

aventurança como algo possível, especialmente, no além e em tempo futuro. Tal casamento 

reforçou e legitimou o reducionismo missionário da igreja, deixando as necessidades sociais 

coletivas para o governo e limitando sua ação à salvação espiritual de indivíduos.  

A partir de então, prevalecem os desencontros. Estes também geram consequências 

sócio-religiosas. O intimismo dos sermões se choca com a religiosidade e o familismo 

brasileiro, marcados por forte apelo coletivo, promovendo um individualismo da fé. Outro 

aspecto que se choca com o familismo é o ético-moralizador que, com sua exigência de 

abandono de toda atividade que julgue incompatível com a fé, poderá concorrer para o 

isolamento social. O aspecto doutrinário e o apologético manifestarão o exclusivismo 

protestante, conflitarão com o aspecto gregário de um povo capaz de conciliar opostos e 

promoverá a negação da cultura brasileira, considerada pagã.  Por fim, a prioridade à 

pregação salvacionista e doutrinária reduzirá o culto a apenas dois aspectos, a evangelização 
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e o doutrinamento, redundando em empobrecimento litúrgico, pois subtrai da liturgia outros 

aspectos mais subjetivos da vida cristã como a celebração dos atos de Deus, que redunda em 

louvor, alegria e festa, bem ao gosto do aspecto lúdico brasileiro.   

O quadro abaixo resume como surgem as consequências sócio-religiosas do encontro 

entre as características da prédica protestante de missão e os marcos de referência da 

identidade brasileira. 

 

Quadro 8 

Consequências sócio-religiosas resultantes dos encontros e desencontros entre as características da 

Prédica Protestante de Missão e os marcos de referência da Identidade Brasileira 

 

Características da Prédica 

Protestante de Missão 

 

Marcos de Referência da 

Identidade Brasileira 

 

Consequências Sócio- Religiosas 

 

Intimista 

 

Familista / Religiosa (aspectos 

coletivos) 

 

Individualismo da Fé 

 

Doutrinária / Apologética 

 

Gregária 

 

Negação da Cultura 

 

Ético-Moralizadora 

 

Familista 

 

Isolamento Social 

 

Salvacionista / Milenarista / 

Espiritualista 

 

Religiosa (fatalista, 

transcendentalista, futurista) / 

Patrimonialista 

 

Reducionismo Missionário 

 

Salvacionista / Doutrinária 

 

Lúdica 

 

Empobrecimento Litúrgico 

 

Fonte: Autor 



130 
 

Individualismo da fé, negação da cultura, isolamento social, reducionismo 

missionário e empobrecimento litúrgico. Estas foram as consequências sócio-religiosas que 

se deram do contato entre as características peculiares da prédica protestante de missão e 

alguns dos principais marcos de referência da identidade brasileira.   

Surgiu, então, a pergunta a respeito do futuro da prédica no contexto protestante de 

missão brasileiro. Permaneceria ela, mais um século e meio, com sua matriz teológica pouco 

alterada e, naturalmente, mantendo suas principais características, apesar de todas as 

consequências sócio-religiosas, algumas negativas e desnecessárias, quando em contato com 

valores culturais desse povo chamado ―brasileiro‖? Seria bem possível, devido ao caráter 

conservador para o qual a maior parte do seguimento protestante se converge. Todavia, não 

necessariamente.  

Tendo como base reflexões produzidas, principalmente, no contexto latino-americano  

a respeito dessa temática, apontou-se como alternativa para a prédica do protestantismo 

brasileiro alguns possíveis e novos caminhos, sendo eles, uma prédica que aborde o 

individual sem esquecer o coletivo, mais inculturada, de cunho soteriológico integral e plena 

para uma liturgia plena. Estas propostas de caminho não esgotam e nem querem esgotar as 

possibilidades para o desenvolvimento de uma práxis homilética mais contextualizada e, 

portanto, mais amplamente transformadora.  

 

Quem sabe, porém, estas já não constituam algumas ―pistas‖ para um caminho de 

prédica não apenas feita por brasileiros, mas também, para brasileiros.  
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ANEXOS 

 

 

Anexo 1 - QUESTIONÁRIO PARA PREGADORES  

 

1. Em sua opinião, a pregação:  
 

a. ( ) É a parte central do culto.  

b. ( ) É uma das partes importantes do culto.  

c. ( ) É uma parte facultativa do culto.  

 

 

2. Assinale as fontes que usa no preparo do sermão:  
 

a. ( ) Bíblia.  

b. ( ) Dicionários, léxicos e comentários.  

c. ( ) Livros cristãos.  

d. ( ) Livros acadêmicos brasileiros.  

e. ( ) Livros acadêmicos estrangeiros.  

f. ( ) Mídia: rádio, TV, Internet, jornal, revistas semanais. Outros: ___________  

 

 

3. A realidade cotidiana das pessoas da congregação:  

 

a. ( ) Define o assunto do sermão.  

b. ( ) Define grandemente a escolha do assunto do sermão.  

c. ( ) Define, de forma razoável, o assunto do sermão.  

d. ( ) Não define o assunto do sermão, pois o que o define é a Bíblia e não as pessoas.  

 

 

4. Em sua formação teológica e homilética, questões da cultura brasileira e da América Latina foram consideradas?  
 

a. ( ) Sim.  

b. ( ) Parcialmente.  

c. ( ) Não.  

 

5. Para você, o maior propósito da pregação no culto dominical noturno:  
 

a. ( ) É levar as pessoas à conversão a Cristo.  

b. ( ) É instruir as pessoas nas doutrinas bíblicas.  

c. ( ) É fortalecer a fé das pessoas no poder de Deus.  

d. ( ) É ensinar as pessoas como vencerem na vida.  

e. ( ) Outro. Qual? _____________________________ 
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6. Como tem acesso ao contexto social e cultural dos membros da congregação?  
 

a. ( ) Visita periodicamente as pessoas.  

b. ( ) Faz pesquisa entre os membros.  

c. ( ) Lê sobre o contexto do Bairro, Cidade, Estado em que se situa a congregação.  

d. ( ) Vive no mesmo bairro ou cidade da maioria dos membros que freqüentam a congregação.  

 

 

7. Sobre a relação da pregação com a transformação social:  
 

a. ( ) A pregação não se relaciona com transformação social.  

b. ( ) A pregação deve ser um meio de transformação social.  

c. ( ) a pregação se relaciona com a transformação social, indiretamente, na medida que transforma indivíduos.  

 

 

8. Você faz uso dos símbolos da cultura brasileira (carnaval, futebol, música popular, personagens da história) em 

suas pregações?  
 

a. ( ) Sim, de forma positiva.  

b. ( ) Sim, de forma negativa.  

c. ( ) Sim, hora de forma positiva, hora de forma negativa.  

d. ( ) Não.  

 

9. Assinale o que considera verdadeiro. A cultura brasileira:  
 

a. ( ) Deve influenciar diretamente a pregação.  

b. ( ) Não deve influenciar a pregação, pois a cultura brasileira é pagã.  

c. ( ) Dever ser mudada para uma cultura cristã.  

d. ( ) Possui alguns aspectos louváveis e outros perniciosos.  

 

 

10. Assinale o que considera verdadeiro. Para você, o brasileiro é:  

 

a. ( ) Um sujeito inexistente, pois no Brasil há enorme diversidade cultural e étnica.  

b. ( ) Um sujeito com identidade cultural própria, que o distingue de indivíduos de outros povos.  

c. ( ) Um sujeito futuro, com sua identidade cultural ainda em formação. 
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Anexo 2 - QUESTIONÁRIO PARA OUVINTES  

 

 
1. Em que região do Brasil você nasceu?  
 

a. ( ) Norte (Acre, Rondônia, Amazonas, Roraima, Pará, Amapá, Tocantins).  

b. ( ) Nordeste (Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia).  

c. ( ) Centro Oeste (Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Brasília, Goiás).  

d. ( ) Sudeste (São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo).  

e. ( ) Sul (Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul).  

 

 

2. A que religião ou igreja pertencia antes de fazer parte dessa congregação?  

a. ( ) Católica.  

b. ( ) Kardecismo.  

c. ( ) Umbanda ou Candomblé.  

d. ( ) Pentecostal.  

e. ( ) Neo Pentecostal.  

f. ( ) Não tinha religião, nem freqüentava igreja.  

g. ( ) Outra. Qual? _______________________________________________.  

 

 

3. O que te levou a vir para essa Igreja?  
 

a. ( ) Convite de familiares ou amigos.  

b. ( ) Problemas pessoais (saúde, casamento, filhos, dívidas, desemprego, etc.).  

c. ( ) Senti-me bem aqui.  

d. ( ) A pregação falou muito comigo.  

e. ( ) Outro motivo. Qual? _____________________________________________.  

 

 

4. Qual parte do culto você mais aprecia?  

 

a. ( ) O louvor.  

b. ( ) A oração.  

c. ( ) A pregação.  

d. ( ) As participações especiais.  

 

5. Em sua opinião, em sua igreja, o maior propósito da pregação no Domingo a noite é:  
 

a. ( ) Levar as pessoas a aceitarem a Cristo  

b. ( ) Fortalecer a fé no poder de Deus.  

c. ( ) Ensinar a doutrina verdadeira.  

d. ( ) Ensinar as pessoas a vencerem na vida pela fé.  

e. ( ) Outro. Qual? _____________________________________________________ .  
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6. Você ouve a pregação:  
 

a. ( ) Do começo ao fim.  

b. ( ) Parcialmente.  

c. ( ) Quase nada.  

 

 

7. Quanto à clareza da pregação:  
 

a. ( ) Entendo tudo o que o pastor prega.  

b. ( ) Entendo boa parte do que o pastor prega.  

c. ( ) Entendo pouco do que o pastor prega.  

d. ( ) Não entendo o que o pastor prega.  

 

 

8. Você considera que problema da pobreza e da injustiça social deve ser abordado na pregação?  
 

a. ( ) Não, pois isso não é assunto para se tratar na igreja.  

b. ( ) Sim, pois a igreja deve ser incentivada a agir em todas as áreas da sociedade.  

 

 

9. Você costuma ouvir outros pregadores fora de sua igreja?  
 

a. ( ) Não.  

b. ( ) Sim, na televisão.  

c. ( ) Sim, na internet.  

d. ( ) Sim, no rádio.  

e. ( ) Sim, em outras igrejas.  

 

 

 

10. Numere de 1 a 10, dos pregadores que mais te influenciam para os que menos te influenciam.  
 

a. ( ) Valdemiro Santiago.  

b. ( ) Sônia Hernandes.  

c. ( ) R.R. Soares.  

d. ( ) Silas Malafaia.  

e. ( ) Ricardo Gondim.  

f. ( ) Ed René Kivitz.  

g. ( ) Padre Marcelo Rossi.  

h. ( ) Hernandes Dias Lopes.  

i. ( ) Rubens Lopes.  

j. ( ) Jimmy Swaggart.  

k. ( ) Seu pastor.  

l. ( ) Outro. Qual? __________________________________________________________.  
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