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RESUMO 

 

 

Este texto é resultado de uma pesquisa, do ponto de vista histórico e sociológico, sobre a 

política eclesiástica da Assembleia de Deus brasileira com respeito à formação teológico-

pastoral. Buscou-se entender como se deu a mudança de postura da liderança assembleiana, 

que, de uma objeção inicial quanto à educação teológica formal, passou a reconhecê-la como 

requisito ao ministério pastoral. O marco cronológico que delimita o tema explica-se pelo fato 

de que, em 1943, ocorreram as primeiras discussões oficiais sobre o ensino teológico formal, 

ocasião em que a Assembleia de Deus rejeitou a criação dos seminários teológicos. A 

mudança ocorreu gradativamente, mediante uma série de acontecimentos, dentre eles, a 

diminuição de influência dos missionários suecos junto às Assembleias de Deus, a criação da 

Casa Publicadora, a chegada de missionários norte-americanos e à ascensão de pastores 

apoiadores de uma educação formal. Quarenta anos depois, em 1983, a Convenção Geral dos 

líderes assembleianos decidiu recomendar a qualificação teológica, como exigência ao 

ministério pastoral.  A metodologia adotada foi de uma pesquisa bibliográfica. Visando um 

estudo explicativo, foi feito um levantamento de dados históricos a partir dos periódicos 

oficiais da AD, além de documentos que retratam o assunto proposto neste trabalho. 

 

Palavras-chave: Assembleia de Deus, pentecostalismo, educação teológica.  
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ABSTRACT  

 

This text is a result of a research from a sociological and historical perspective about the 

ecclesiastical policy of the Brazilian Assemblies of God regarding the pastoral and theological 

formation of its ministers.  

The aim of this research was to understand how a shift in the Assembleian leadership 

happened as far as formal theological education is concerned, as they started to admit it as a 

requisite for pastoral ministry.  

This research starts in the year 1943 as in that year the first official discussions about formal 

theological teaching had place in the Assemblies of God, and it was decided not to create 

theological seminaries. The shift happened slowly, due to a several facts, such as the 

decreasing of influence of Swedish missionaries, the creation of a publishing house, the 

coming of American missionaries and the rising of pastors who defended a formal theological 

education. Forty years later, in 1983, the General Convention of the Assembleyan leaders 

decided for recommending theological formation as a requirement for pastoral ministry. The 

methodology used in this thesis was bibliographical research. In order to do an explanatory 

study it was done a research on historical data from the official newspapers of the AoG, and 

also of documents that speak about the subject of this research.  

Key Words: Assemblies of God, Pentecostalism, Theological Education 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho é resultado de uma pesquisa que teve como proposta analisar 

sociologicamente a política eclesiástica da Assembleia de Deus brasileira – AD (sigla no 

decorrer deste texto) com respeito à formação teológico-pastoral. Pretendeu-se pesquisar 

como se deu a mudança de postura da liderança assembleiana, que, de uma objeção ao ensino 

teológico formal, passou a reconhecê-la como requisito ao exercício ministerial.  

A AD foi fundada no Brasil em 1911, em Belém do Pará, pelos missionários suecos 

Daniel Berg e Gunnar Vingren. Seu início foi marcado por uma expansão, principalmente nos 

estados do Norte/Nordeste do Brasil. O crescimento dessa denominação, desde a sua origem, 

coincide com as transformações socioeconômicas em que o Brasil passava nas primeiras 

décadas do século vinte.  Uma característica da AD desse período de implantação e 

consolidação
1
 é a forte presença de lideranças suecas e o protagonismo exercido por fiéis 

leigos espalhados pelo Brasil.
2
  

Com o passar das três primeiras décadas de fundação, a AD presenciou uma fase de 

organização administrativa. Esse período foi marcado pela implantação da Casa Publicadora 

das Assembleias de Deus (CPAD), uma forte presença de missionários norte-americanos, o 

fortalecimento do poder nas mãos de lideranças brasileiras
3
 e a discussão de temas 

importantes. Dentre os temas, destacamos nessa pesquisa a Educação Teológica.  

Ao se falar de educação teológica na AD, um dos primeiros desafios que se apresenta 

é a importância de especificar de qual ―assembleia‖ está se fazendo referência. Isso porque 

normalmente a AD tem sido compreendida num universo plural, dada a diversidade de igrejas 

desta denominação imersas em diferentes contextos. A problemática ganha corpo em 1989, 

quando ocorre uma cisão na denominação assembleiana que a dividiu em CONAMAD
4
 e 

CGADB
5
 e, desde então, ao se falar de AD, já se exige a especificação. No entanto, a 

delimitação do tema proposto nesse trabalho, contempla um período da AD regida por uma 

liderança comum, por isso optou-se pelo uso de ―assembleia‖, no singular.    

                                                 
1
 Gedeon Alencar (2010) divide nos seguintes períodos: Implantação (1911-1930) e Consolidação (1930-1946). 

2
 Alencar (2010, p.69) observa que nesse período diversas pessoas sem cargos oficiais foram responsáveis pela 

implantação da Assembleia de Deus em diversos lugares do Brasil, como: Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, 

Amazonas, Alagoas, Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro.  
3
 Em 1947 o brasileiro Cícero de Canuto o cargo de presidente da denominação pela segunda vez. Somente em 

1953 os brasileiros assumiriam definitivamente esse cargo (Alencar, 2010, p.51).   
4
 Convenção Nacional das Assembleias de Deus no Brasil ligada inicialmente a Assembleia de Deus Madureira.  

5
 Convenção das Assembleias de Deus do Brasil.  
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O marco cronológico proposto neste trabalho explica-se pelo fato de que somente em 

1943 ocorreram os primeiros debates convencionais sobre o ensino teológico formal (Daniel, 

2004). Na ocasião houve objeções ao assunto, que culminaram na rejeição da proposta de 

criação dos seminários teológicos. Já em 1983, depois de várias reuniões e debates que 

resultaram num avanço favorável ao ensino teológico formal, a Convenção Geral das 

Assembleias de Deus decidiu recomendar a formação teológica como um requisito à 

ordenação pastoral.  

O cenário atual de estudos dos fenômenos religiosos brasileiro apresenta um número 

cada vez mais crescente de pesquisas sobre o Pentecostalismo. Segundo o IBGE, no ano de 

2010, os pentecostais alcançaram um número de 25,3 milhões de fiéis, sendo que os 

evangélicos, como um todo, somaram 42,2 milhões 
6
.  

Como observa Leonildo Silveira Campos (2005, p.107):  

 

Estudos criativos sobre o pentecostalismo têm surgido entre 

pesquisadores que vão a campo ouvir os pentecostais, ou que vas-

culham precárias histórias denominacionais em busca de informações 

sobre trajetória de vida ou traços biográficos de seus principais 

agentes.   

 

Quando se fala do Movimento Pentecostal brasileiro, verifica-se que a grande 

concentração de fiéis encontra-se nas igrejas Assembleias de Deus
7
. Trata-se da maior 

denominação evangélica pentecostal do Brasil e da América Latina. Atualmente, diversos 

trabalhos acadêmicos têm abordado diferentes aspectos dessa denominação centenária.  

Embora tantos caminhos já tenham sido explorados, o assunto ―Educação Teológica‖ 

se mostra pouco discutido e pesquisado. Dentre os trabalhos de pesquisa disponíveis sobre 

esse assunto especificamente, só se tem encontrado artigos científicos
8
, abordando-o de forma 

resumida e parcial. Percebe-se, portanto, a carência de pesquisas mais amplas e aprofundadas, 

como teses e dissertações que abordem o tema proposto nessa dissertação. 

A relevância acadêmica do objeto desta pesquisa baseia-se na importância de se 

analisar como se deu o processo de racionalização desse grupo religioso, e os métodos de 

                                                 
6
ftp://ftp.ibge.gov.br/Censos/Censo_Demografico_2010/Caracteristicas_Gerais_Religiao_Deficiencia/caracteristi

cas_religiao_deficiencia.pdf. Acessado em 18/01/2013. 
7
 Dos 25,3 milhões de fiéis pentecostais, 12,3 milhões são membros das Assembleias de Deus.  

8
 Dos trabalhos científicos encontrados que abordam o tema específico desse projeto, encontram-se o artigo do 

Ricardo Bitun, intitulado: ―Formação Teológico-Pastoral na Tradição das Assembleias de Deus: Experiências, 

Ênfases e Desafios. Revista Caminhando v. 14, n.2. São Paulo. 2009‖; e um trabalho apresentado por Gedeon 

Alencar, no 23º Congresso Internacional da Soter, 2010: ―Educação Teológica no Pentecostalismo Brasileiro: 

Rupturas e Continuidades‖. 

ftp://ftp.ibge.gov.br/Censos/Censo_Demografico_2010/Caracteristicas_Gerais_Religiao_Deficiencia/caracteristicas_religiao_deficiencia.pdf
ftp://ftp.ibge.gov.br/Censos/Censo_Demografico_2010/Caracteristicas_Gerais_Religiao_Deficiencia/caracteristicas_religiao_deficiencia.pdf
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reprodução das suas crenças e valores. Sendo a Assembleia de Deus um movimento 

institucionalizado faz-se necessário pesquisar como têm se dado os mecanismos de 

doutrinação e os meios de treinamento e especialização dos seus líderes.  

Ao pesquisar-se sobre educação teológica no contexto assembleiano, parece haver 

certo consenso (Freston, 1993; Alencar, 2010; Corten, 1996; Mariano, 1993) de que a 

Assembleia de Deus na sua origem e desenvolvimento
9
 teve uma postura de rejeição ao 

ensino teológico formal. No entanto, a partir da década de 1950, com a fundação do primeiro 

seminário teológico, lideranças assembleianas mostraram-se cada vez mais receptivas à ideia 

de implantar escolas teológicas para treinamento dos jovens pastores. 

Baseado na mudança dessa postura dos líderes assembleianos com respeito à formação 

teológica, a razão que instiga esta pesquisa é a busca pela compreensão do que ocasionou tal 

reviravolta. Embora algumas respostas sejam imediatamente oferecidas, como por exemplo 

atribuir a rejeição ao ensino teológico à influencia sueca na AD, e creditar o interesse pela 

formação acadêmica à influencia norte-americana (Freston, 1996; Bitun, 2009 e Corten, 

1996), essa explicação não pode ser desprezada. No entanto, limitar-se a ela parece 

simplificar demasiadamente o problema. Um estudo aprofundado dessas duas culturas que 

influenciam a AD parece apontar em ambas tanto um caráter de rejeição, quanto de 

receptividade à educação teológica.  

A análise da política eclesiástica das Assembleias de Deus brasileiras com respeito à 

formação teológico-pastoral, que este trabalho se propõe a fazer, se dará à luz das 

contribuições de Max Weber com a aplicação da teoria dos tipos-ideais à educação. Será 

considerada, especificamente, a educação de tipo Carismática e Racional-Burocrática e sua 

correspondência com os tipos de dominação também analisados por Weber (1971). Em forma 

de complementariedade, relacionar-se-ão as teorias de Weber com o processo de 

Institucionalização da Religião em Thomas O‘Dea (1969) e Uma Interpretação da Teoria da 

Religião de Max Weber em Pierre Bourdieu (2007).   

A educação não é um tema dominante na sociologia weberiana. Sua influência nesse 

campo se dá a partir de 1970 e tem se discutido, principalmente, em razão do crescente 

processo de burocratização das instituições e sistemas educativos. Educação para Weber ―é o 

modo pelo qual os homens - ou determinados tipos de homens em especial - são preparados 

para exercer as funções que as transformações causadas pela racionalização da vida lhes 

colocou a disposição‖ (Rodrigues, 2001, p.75). 

                                                 
9
 Período que engloba as quatro primeiras décadas, a partir da sua fundação em 1911.  
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No pensamento sociológico de Weber está a identificação de três tipos ideais que 

podem ser aplicados à educação: a carismática, a tradicional e a racional-burocrática. Para 

finalidade da nossa pesquisa, só nos interessa os tipo de educação carismática e racional 

(burocrática). Segundo Weber (1971, p.482), esses são, historicamente, os dois polos opostos 

no campo das finalidades educacionais.    

Vale salientar, antes de qualquer coisa, que as tipologias weberianas de educação são 

derivadas dos tipos de dominação legítimas. Na sociologia de Weber, os tipos ideais são 

instrumentos utilizados na análise da realidade. É importante observar que a tipologia deve ser 

tomada apenas como um recurso utilizado pelo cientista para abordar a inesgotável realidade 

social. De acordo com Paul Hirst (1977 apud Viana, 2004), o esforço de Weber está em criar 

um instrumento que dê conta de explicar parte da realidade. Nas palavras do próprio Weber 

(1998, p.141), ―Nenhum dos três tipos ideais costuma existir historicamente em forma 

realmente pura‖.  

Em termos de conceituação, a educação carismática corresponde à estrutura 

carismática de domínio e tem como finalidade despertar o carisma, isto é, qualidades heroicas 

ou dons mágicos. Já a educação racional ou burocrática, que corresponde à estrutura 

(moderna) de domínio racional e burocrático, busca transmitir o conhecimento especializado, 

visando treinar o aluno para ―finalidades práticas úteis à administração‖, tanto na organização 

das autoridades públicas quanto nos escritórios, oficinas, laboratórios industriais, exércitos 

disciplinados (Weber, 1971, p.482). 

Os dois tipos de dominação: carismático e racional-burocrático, na sociologia 

weberiana podem ser representados por dois agentes, protagonistas da ação religiosa: o 

profeta e o sacerdote. Nesse caso, trata-se de posições opostas. Enquanto o profeta (tipo do 

poder carismático) é revolucionário e opera em contraste com o habitual e a ordem 

estabelecida, o sacerdote (tipo do poder racional-burocrático) empenha-se na preservação das 

tradições e manutenção do status quo. O processo que sai de uma dominação carismática à 

dominação racional-burocrática pode ser chamado de Institucionalização da Religião. 

Um movimento religioso, para alcançar o status de religião burocratizada, passa 

inicialmente por um estágio de experiência religiosa, que é um período marcado pela explosão 

do carisma ou, em outras palavras, por fenômenos carismáticos. Segundo Weber o carisma 

pode ser visto como: 

 

(...) uma qualidade pessoal considerada extracotidiana (...) e em 

virtude da qual se atribuem a pessoa poderes ou qualidades 
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sobrenaturais, sobre-humanos ou, pelo menos, extracotidianos 

específicos ou então se a toma como enviada por Deus, como 

exemplar e, portanto, como ―líder‖ (Weber, 2009, p.158).  

 

De acordo com O‘Dea (1969, p.37), ―os fenômenos carismáticos, embora ligados a 

pessoas reais, transmitem ao crente sensível à sua atração, implicações e aspectos supra-

empíricos‖. Nesse estágio, o líder carismático porta-se como canal, que tem a incumbência de 

transmitir os poderes sagrados a outras gerações. 

Na dominação carismática, ―o quadro administrativo do senhor carismático não é um 

grupo de ‗funcionários profissionais‘, e muito menos ainda tem formação profissional‖ 

(Weber, 2009, p.159).   O critério de seleção se dá mediante qualidades carismáticas. É por 

meio do carisma que se estabelece a ordem e legitima-se a autoridade. Como observa O‘Dea 

(1969, p.38), a legitimidade do controle social ―é vista como derivada de uma ‗referência 

transcendental‘ que se origina na experiência carismática e, a partir desta, passa para a 

evolução das estruturas sociais‖. 

A questão que ocorre no estágio da dominação carismática é que, por serem os 

fenômenos do carisma estáveis e temporários
10

, precisam assumir o caráter de uma relação 

permanente. Neste ponto, a dominação tende a ―tradicionalizar-se ou racionalizar-se‖, 

ocorrendo o que Weber chama de ―rotinização do carisma‖ (Weber, 2009, p.161). Dentre os 

motivos pelos quais ocorre esse fenômeno, destaca-se o ―interesse ideal ou material dos 

adeptos na persistência e reanimação contínua da comunidade‖. A manutenção do carisma e 

preservação do grupo depende de uma alteração radical que se efetua num ajustamento da 

organização religiosa à sociedade global. O‘Dea (1969, p.74) salienta que, ―geralmente, todos 

os desenvolvimentos, todas as acomodações à sociedade, todas as inovações provocam o 

protesto de elementos do grupo religioso que são incapazes de aceitar as mudanças‖. Usando 

as palavras de Weber (2009, p.166), ―a rotinização não se realiza, em regra, sem lutas‖.       

No processo de rotinização do carisma ocorre a racionalização do movimento que se 

efetua em três níveis: no nível intelectual, no nível do culto e no nível da organização. O que 

nos interessa nessa pesquisa é apenas o nível intelectual, que pode ser visto como a 

padronização das crenças ou, nas palavras de O‘Dea (1969, p.64), ―o desenvolvimento das 

teologias racionais‖. Ainda segundo o mesmo autor, ―o desenvolvimento das teologias 

racionais se liga a mudanças internas na organização religiosa, na qual um estrato clerical se 

                                                 
10

 In statu nascendi (Weber, 2009, p.161).  
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diferencia progressivamente dos seguidores‖. Nesse momento, pode haver normas para o 

recrutamento, especialmente normas de educação ou normas de provas (Weber, 2009, p.164).  

Já no estágio de dominação burocrática, para que se atinja a racionalidade plena,  

 

só estão qualificados à participação no quadro administrativo de uma 

associação os que podem comprovar uma especialização profissional, 

e só estes podem ser aceitos como funcionários. Os ―funcionários‖ 

constituem tipicamente o quadro administrativo de associações 

racionais (Weber, 2009, p.164). 

 

Outra contribuição que pode ajudar no aporte teórico desta pesquisa é o texto Uma 

Interpretação da Teoria da Religião de Max Weber de Pierre Bourdieu (2007). Esse trabalho 

integra um capítulo em que o autor discute a teoria Campo Religioso
11

. Ao desenvolver sua 

teoria, o autor a fez sempre evocando a sociologia da religião de Max Weber. Em uma das 

críticas a Weber, Bourdieu observa que, ao exaltar o papel do agente religioso, Weber esquece 

de que o trabalho que é realizado por agentes especializados constitui-se em responder com 

um tipo de prática e discurso a um tipo de necessidade e a um grupo determinado (Bourdieu, 

2007, p.78).    

Ao apontar para o limite da teoria weberiana da religião, Bourdieu observa as 

dificuldades que o autor encontrou na tentativa de definir os protagonistas da ação religiosa: 

profeta, mago e sacerdote. Tais dificuldades se constatam na concepção do ―tipo-ideal‖ que 

resultou em definições universalistas, comprometendo os limites e definições dos 

protagonistas (Bourdieu, 2007, p.80).  Desse modo, o mesmo autor conclui que:  

 

os instrumentos de pensamento de que dispunha Max Weber 

dificultavam a tomada de consciência completa e sistemática dos 

princípios que adotava (ao menos de modo intermitente) em sua 

investigação e que, por isso, não podiam tornar-se o objeto de uma 

ordenação metódica e sistemática (Bourdieu, 2007, p.81). 

 

Para romper com a metodologia de Weber, em sua análise dos protagonistas 

religiosos, Bourdieu busca uma representação teórica ―interacionista das relações entre os 

agentes religiosos‖, no sentido de uma ―teoria da interação simbólica‖. Segundo o autor: é 

possível reformular as análises weberianas à linguagem do interacionismo simbólico na 

                                                 
11

 Campo religioso deve ser visto como ―um espaço no qual agentes lutam pela imposição legítima não só do 

religioso, mas das diferentes maneiras de desempenhar o papel religioso‖ (Bourdieu, 1990; p.119). 
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medida em que não seria muito difícil extrair dos escritos teóricos Max Weber os princípios, 

formulados explicitamente, de uma teoria da interação simbólica (Bourdieu, 2007). 

Bourdieu ainda propõe uma segunda ruptura à metodologia weberiana, que seria: 

 

(...) subordinar a análise da lógica das interações que podem se 

estabelecer entre agentes diretamente defrontados e, particularmente, 

as estratégias que os opõem à construção da estrutura das relações 

objetivas entre as posições que ocupam no campo religioso, estrutura 

que determina a forma que podem tomar suas interações e a 

representação que delas possam ter (Bourdieu, 2007, p.81). 

 

Percebe-se, então, que o interacionismo simbólico no campo religioso leva em conta 

os interesses em jogo, tanto em relação ao serviço dos leigos, quanto ao ―serviço dos 

diferentes agentes religiosos‖ (Bourdieu, 2007, p.82). Nesse sentido, ocorre uma crítica ao 

método weberiano, pois, ao não considerar a dinâmica do jogo dentro do campo religioso, não 

indicando a necessidade específica, levando-se em conta os diferentes grupos e classes, a 

definição da necessidade religiosa torna-se vaga e limitada. 

Segundo Bourdieu, os interesses podem variar de acordo com a condição social. Por 

exemplo: ―os interesses mágicos distinguem-se dos interesses propriamente religiosos pelo 

seu caráter parcial e imediato, e cada vez mais frequente quando se passa aos pontos mais 

baixos na hierarquia social (...)‖ (Bourdieu, 2007, p.84). Nas tradições mais campesinas, a 

religiosidade comumente se orienta ao ritualismo meteorológico, sendo que a religiosidade 

ética se reduz a uma moral tipo do ut des
12

. Já nas zonas mais urbanizadas, de economia 

burguesa, o interesse religioso é mais contínuo e racional, o que gera outro tipo de moral e de 

relação religiosa.  

Bourdieu ainda defende que o processo de moralização e de sistematização que 

conduz da magia à religião depende não só de interesses dos dois protagonistas (sacerdote e 

profeta), mas também das transformações da condição econômica e social dos leigos. Para o 

autor,  

 

(...) pode-se falar de interesses religiosos quando surge uma demanda 

ideológica, isto é, a espera de uma mensagem sistemática capaz de dar 

um sentido unitário à vida, propondo a seus destinatários privilegiados 

uma visão coerente ao mundo e da existência sistemática, e dando-lhes 

os meios de realizar a integração sistemática de sua conduta cotidiana. 

Portanto, capaz de lhes fornecer justificativas de existir tal como 

                                                 
12

 ―Dou para que dês‖.  
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existem, isto é, em uma determinada posição social (Bourdieu, 2007, 

p.85). 

 

A metodologia adotada foi de uma pesquisa bibliográfica, por meio de uma 

abordagem qualitativa. Efetuou-se um levantamento de dados históricos sobre a AD brasileira 

em obras historiográficas, artigos acadêmicos, livros, dissertações e teses, destacando o lugar 

da educação teológica na sua fundação e desenvolvimento.  

Foram utilizados os recursos virtuais disponibilizados por importantes instituições de 

pesquisa. Fizeram-se visitas a portais virtuais de trabalhos acadêmicos e de bibliotecas das 

principais universidades, buscando novas pesquisas e textos científicos ainda não divulgados 

sobre o assunto proposto neste trabalho.  

Propôs-se um levantamento de dados acerca da educação teológica na visão dos 

suecos e, como fonte de pesquisa, utilizou-se de correspondências entre os missionários 

suecos presentes no Brasil e os dirigentes da Svenska Fria Missionen (Missão Sueca Livre) e 

das igrejas livres na Suécia, que os enviaram e os sustentaram. Essas correspondências eram 

publicadas nas páginas no jornal oficial do Movimento Pentecostal Sueco, o Evangelii 

Härold, desde sua fundação, em 1915. 

Buscaram-se informações sobre os discursos favoráveis e contra o ensino teológico 

por parte de lideranças assembleianas através de arquivos dos jornais periódicos da 

Assembleia de Deus. Esses periódicos, durante vários anos, foram os principais meios de 

contato e doutrinação dos líderes da Assembleia de Deus. É possível perceber, a partir de 

leituras, a visão de mundo desses líderes e como o contexto social influenciava os rumos da 

Igreja em cada período.  

Este trabalho, inicialmente, trata da objeção ao ensino teológico formal na AD, 

tomando como referência a primeira discussão formal sobre o assunto, em 1943. Buscam-se 

as razões de uma aversão à erudição teológica, partindo inicialmente do conflito que se 

percebe na história do cristianismo entre emocionalidade e racionalidade; em seguida, 

discute-se a herança anti-intelectualista nas origens do pentecostalismo norte-americano. 

Depois, se discorre sobre a influência sueca na AD, buscando a partir desta influência uma 

possível herança de objeção ao ensino teológico formal. Por fim, destaca-se o contexto social 

brasileiro das primeiras décadas do pentecostalismo, analisando essa realidade à luz das 

contribuições de Weber, os aspectos que influenciaram a postura assembleiana com respeito à 

formação teológico-pastoral. 
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No capítulo seguinte, são discutidas as mudanças ocorridas na política eclesiástica da 

AD, com respeito à educação teológica formal. Primeiramente, discorre-se sobre os modelos 

de educação teológica na perspectiva dos suecos e americanos, tentando perceber a relação 

desses modelos com os tipos de educação desenvolvidos na Assembleia de Deus. Em seguida, 

é feito um percurso pelos primeiros debates e resoluções acerca da Educação Teológica 

Formal. Posteriormente, destacam-se as mudanças ocorridas no cenário brasileiro, 

especialmente a partir da década de 1950, com o impacto da urbanização e os debates 

convencionais sobre a formação teológico-pastoral. Em seguida, é discutido o tema da 

implantação de um órgão regulador das atividades de educação teológica na AD e o processo 

de credenciamento das primeiras instituições formais de ensino teológico, salientando a 

inserção dessas instituições em solo brasileiro, seus desafios e desenvolvimento.  

No último capítulo, aborda-se o reconhecimento da educação teológica na Assembleia 

de Deus, salientando a formação acadêmica como requisito ao ministério pastoral, a partir de 

1983. A princípio, são discutidos os novos rumos da educação teológica fora do contexto 

assembleiano, salientando a criação da ASTE.  Em seguida, a partir da mudança de postura da 

denominação assembleiana com respeito à formação acadêmica, abordar-se o desafio do 

crescimento numérico de instituições teológicas na Assembleia de Deus. São também 

discutidas quais iniciativas foram tomadas pela denominação para o exercício de controle 

sobre essas instituições de ensino. Em seguida, explana-se sobre os modelos de ensino 

Presencial e por Extensão, buscando uma análise das estruturas educacionais assembleianas. 

Posteriormente, aborda-se o esforço empreendido por instituições de ensino teológico, 

visando o reconhecimento do Ministério da Educação (MEC). Por último, discute-se o perfil 

do pastor assembleiano que se autodenomina ―doutor‖, as razões dessa postura e suas 

implicações para a comunidade assembleiana.  
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CAPÍTULO I 

OBJEÇÕES À EDUCAÇÃO TEOLÓGICA NA ASSEMBLEIA DE DEUS 

– RAZÕES HISTÓRICO-SOCIOLÓGICAS  

 

Introdução  

 

A postura de aversão ao ensino teológico não é um fenômeno recente na história do 

cristianismo. Quando se constata traços de anti-intelectualismo na AD, faz-se necessário 

buscar as influências de grupos e movimentos que antecederam ao pentecostalismo. Para 

compreender o pentecostalismo, conforme salienta Campos (1996, p.79),  

 

é preciso transcender o ponto de partida simbólico estabelecido por 

razões didáticas – Topeka ou Los Angeles. Há causas mais remotas, 

aninhadas na história da igreja cristã, nos movimentos sociais que 

marcaram o cristianismo ocidental, eventos esses muitas vezes 

desprezados pelos historiadores, favoráveis ou contrários ao 

pentecostalismo. 

 

Neste capítulo, apresentar-se, sob o ponto de vista histórico-sociológico, as raízes do 

anti-intelectualismo na AD. Para tanto, são verificados os movimentos de reação ao 

escolasticismo protestante e às origens do pentecostalismo norte-americano. Também se 

discute a influência sueca na postura de aversão ao ensino formal da AD. Por último, 

examina-se a aplicação do tipo de dominação carismática de Weber, no momento em que a 

AD ainda encontrava-se no estágio de movimento religioso.   

 

1.1 Razão e emoção na educação teológica  

 

Diversos trabalhos historiográficos que retratam a evolução do movimento pentecostal 

salientam, como característica dos seus primeiros anos, uma postura de rejeição à educação 

teológica formal. Quando falamos de ensino formal, referimo-nos à assimilação de uma 

estrutura burocrática, ou seja, o momento em que a ―educação cria situações próprias para o 

seu exercício, produz os seus métodos, estabelece suas regras e tempos e constitui executores 

especializados‖ (Brandão, 2007, p.26). Essa estrutura, que costuma produzir bons resultados 

em diversas áreas do conhecimento, no campo da Teologia pode representar, para algumas 
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denominações, o engessamento da livre ação do Espírito ou a restrição do amplo destaque 

conferido à experiência religiosa. 

A desconfiança que recai sobre o ensino formal da Teologia se dá pela sua relação 

intrínseca com uma postura que enfatiza a racionalidade humana, em contraposição a um forte 

apelo ao misticismo e às emoções.  A opção de se utilizar dos tipos de educação, carismática e 

burocrática, como aporte teórico nesta pesquisa, de certo modo, contempla a relação 

conflituosa na história do cristianismo entre movimentos que salientaram a experiência 

mística e outros que acentuaram o papel da razão. O binômio ―racionalidade e misticismo‖ é 

apenas uma das formas de identificar esse conflito
13

. Segundo Antônio Gouvêa Mendonça 

(2008, p.81),  

 

(...) todas as grandes religiões apresentam dupla face quanto à 

experiência do sagrado: uma doutrinária, dogmática, discursiva, 

racional e, portanto, gerida pelo corpo de especialistas; e outra que 

busca o sagrado de maneira intuitiva, direta, sem a mediação da 

doutrina e do dogma e, consequentemente, do corpo de especialistas. 

 

 Paulo Barrera Rivera (2010, p.139) observa que ―o binômio emoção/razão é um 

elemento importante no estudo das mudanças no sistema religioso protestante, embora poucos 

autores o tenham explorado. Emoção e razão se opõem‖. A hegemonia de um desses polos 

não prescinde necessariamente do outro. Ambos são componentes essenciais da experiência 

religiosa. Em termos de características, ―o elemento emocional é irracional porque enfatiza 

sentimentos e emoções, deixando de lado o recurso da razão. A intervenção desta implica uma 

queda da intensidade emocional‖. 

 Ao se falar das polaridades, razão e emoção, como ênfases nos grupos religiosos que 

se contrapõem, protestantes históricos e pentecostalismo, João Décio Passos (2005, p.19) 

observa que: 

 

O cristianismo parece bifurcar em duas grandes vertentes, sendo que 

cada uma agrega, sob o mesmo paradigma, grupos antes distintos e 

antagônicos: os cristãos históricos, que se compreendem e se 

organizam numa referência hermenêutica racionalizada; e os cristãos 

pentecostais, fundados numa relação mítica com suas origens. Essa 

distinção possibilita formular uma tipologia dual de cristianismo: um 

tipo de cristianismo-logos e outro de cristianismo-mithos. 

 

                                                 
13

 Alguns autores utilizam outros binômios para esses movimentos: emocionalidade e racionalidade (Campos, 

2002); coração e mente (Nañez, 2007); zelo e entendimento (Matos, 2005); espiritualismo e racionalismo 

(Gonzalez, 1984).  
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No que tange à educação teológica, o predomínio, seja da razão ou emoção, afeta o 

processo de formação. Isso devido à instabilidade desta e à maior permanência da outra. 

Ainda nas palavras de Rivera (2010, p.141),  

 

(...) as religiões mais emocionais adaptam-se com maior facilidade às 

exigências do presente. As mais racionalizadas mudam mais 

lentamente, mas engendram identidades duradouras. O maior e menor 

déficit do sagrado emocional é um elemento indispensável para 

compreender as mudanças na transmissão religiosa no protestantismo 

e no pentecostalismo.  

 

 Quando falamos da ênfase na emocionalidade de movimentos cristãos que resistem a 

uma educação formal, deve-se considerar a possibilidade de haver nesses grupos uma 

educação informal ou não-formal
14

. Afinal, como bem enfatiza Rivera (2001, p.67), a 

instrução ―é resultado do interesse e da necessidade que todo grupo humano tem de se 

reproduzir‖.  Nas palavras de Carlos Rodrigues Brandão (2007, p.13), ―a educação existe 

onde não há escolas, e por toda parte pode haver redes e estruturas sociais de transferência de 

saber de uma geração a outra, onde ainda não foi sequer criada a sombra de algum modelo de 

ensino formal e centralizado‖.  

  

1.2 O conflito entre o “espírito” e a “letra” na história do protestantismo 

 

A história do Cristianismo é constituída por diversos movimentos de reações 

carismáticas à rigidez da instituição cristã burocratizada. Esses movimentos se iniciam com a 

explosão do carisma e, com um tempo, ao racionalizarem-se, geram novamente um curso de 

carismatização. Nas palavras de João Batista Libanio (2006, p.108), a pura instituição não 

resiste permanentemente. Só o carisma é invencível.  

De acordo com Bernardo Campos (2002, p.51): ―os movimentos de renovação 

carismática (...) aparecem precisamente quando os grupos (...) alcançaram um alto grau de 

burocratização, que já não dá lugar para a espontaneidade, a liberdade do Espírito, a santidade 

                                                 
14

 Em termos conceituais, segundo A. J. Afonso, (1989, p.78), ―a designação educação informal abrange todas as 

possibilidades educativas no decurso da vida do indivíduo, constituindo um processo permanente e não 

organizado. [Enquanto] a educação não-formal, embora obedeça também a uma estrutura e a uma organização 

(distintas, porém, das escolas) e possa levar a uma certificação (mesmo que não seja essa a finalidade), diverge 

ainda da educação formal no que respeita à não-fixação de tempos e locais e à flexibilidade na adaptação dos 

conteúdos de aprendizagem a cada grupo concreto‖. 
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ou a contemplação espiritual‖. Parafraseando o mesmo autor: a história da Igreja pode ser 

interpretada como a história do conflito entre o carisma e a instituição (2002, p.87).   

Quando estudamos acerca da educação teológica no pentecostalismo, temos de levar 

em conta os movimentos antecedentes que reagiram à rigidez teológica de certo 

protestantismo escolástico. É possível perceber, numa linha do tempo, a influência de tais 

movimentos na experiência pentecostal no início do século XX nos Estados Unidos. Tal 

influência lança luz sobre a pergunta: de onde vêm os pentecostais? De acordo com Passos 

(2005, p.16),  

 

Datar e localizar com precisão o nascimento de um grupo religioso é 

uma tarefa que pode ser simples para historiografia dos grupos mais 

recentes e, nesse caso, não fica difícil responder à pergunta inicial. Tal 

resposta, no entanto, nunca será completa se não buscarmos um 

conhecimento mais profundo do grupo a partir de suas raízes mais 

remotas, daquilo que o constitui em suas bases fundamentais. 

 

Quando se fala da rigidez teológica do protestantismo escolástico, refere-se ao 

desenvolvimento das igrejas protestantes no período pós-reforma. Segundo John H. Leith 

(1997, p.172):  

 

O termo escolasticismo, usualmente aplicado à teologia desse período, 

é difícil de ser definido. Tem suas raízes no escolasticismo medieval, 

mas qualquer forma de escolasticismo protestante é modificada pelas 

doutrinas protestantes sobre a autoridade das escrituras e a justificação 

pela fé. É suficiente aqui notar que o escolasticismo é um tipo de 

teologia que dá grande ênfase à precisão das definições e às 

afirmações lógicas, coerentes e consistentes.  

 

De acordo com Williston Walker (1983, p.190), o escolasticismo, que tem origem no 

luteranismo, embora fosse baseado nas Escrituras, com o tempo assumiu a forma de uma 

interpretação dogmática, fixa, rígida, exata, exigindo, assim, conformidade intelectual. 

Percebe-se uma nítida influência do espírito racionalista da época. Essa racionalização da 

experiência religiosa gerada pelo protestantismo da Reforma implicou consequências sobre a 

importância da emoção e dos elementos misteriosos do culto (Rivera, 2010, p.141). Nessa 

época, a dimensão emocional e mística ficou inferiorizada frente à racionalidade da fé. 

O marco histórico da ascensão de uma mentalidade escolástica no protestantismo é 

creditado ao início das grandes controvérsias doutrinárias que marcaram o início da Reforma. 

Desde então, a teologia tornou-se subserviente às confissões e aos interesses dogmáticos dos 
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grupos que a manipulavam. De acordo com Geoval Jacinto Silva (2010, p.69), ―durante 

grande parte do século XVII, teólogos, professores e pastores luteranos concentraram suas 

preocupações na administração da reta doutrina‖.  

É importante ressaltar que ao se estabelecer um vínculo entre o escolasticismo e o 

luteranismo, não se pode ignorar que, na visão de Martinho Lutero, a teologia não deveria 

afastar-se da prática religiosa da comunidade, o que pode ser visto nas palavras do próprio 

reformador: 

 

Deixe-me mostrar-lhe um método correto para estudar teologia, o 

único que tenho usado. Se você adotá-lo, se tornará tão erudito que, se 

fosse necessário, você mesmo estaria qualificado para produzir livros 

tão bons quanto aqueles dos Pais e Concílios da Igreja. Enquanto me 

atrevo a ser tão ousado em Deus para me orgulhar de mim mesmo, 

sem arrogância ou mentira, por não estar muito atrás de alguns dos 

Pais no que se refere a fazer livros, com relação à minha vida, estou 

longe de ser igual a eles. Este é o método que o piedoso rei Davi 

ensina no Salmo 119 e que está abundantemente exposto em todo livro 

de Salmos. Eles são chamados de Oratio, Meditatio, Tentatio (Lutero, 

1539 apud Seibert, 2011, p.69). 

 

Após a morte de Lutero, os seus seguidores passaram a enfatizar cada vez mais a 

uniformidade ritual e doutrinária, gerando uma tensão entre o estudo da reta doutrina e a 

prática devocional. Justo González (1984, p.108) aponta três características que identificam 

esse período com o escolasticismo medieval. Primeiro, sua ênfase no pensamento sistemático. 

Se Lutero não organizou uma teologia numa estrutura sistematizada, os teólogos da 

escolástica protestante produziram extensas obras
15

 que se comparam às grandes sínteses da 

escolástica medieval. A segunda característica é a influência de Aristóteles na produção 

teológica. Nas palavras de González (1984, p.109), ―por fim do século dezesseis, houve um 

despertar pela filosofia aristotélica, e logo quase todos os teólogos luteranos estavam 

empenhados na metafísica aristotélica‖. A terceira identificação da escolástica protestante 

com a medieval foi a ênfase numa teologia produzida nos centros acadêmicos, ao passo que se 

rejeitava ―uma teologia nascida da vida da Igreja e dirigida para a pregação e o cuidado 

pastoral‖. 

Ao destacar em demasia as confissões e os dogmas, o protestantismo foi vivenciando 

uma fase de intolerância e discriminação que levou muitas pessoas a buscar uma experiência 

religiosa fora das estruturas oficiais de poder. Gonzalez (1984, p.144) destaca que 

                                                 
15

 Um exemplo dessa afirmação é o caso de Abraham Calov, que entre 1655 e 1877 publicou uma teologia 

sistemática em 12 volumes, tratando metodicamente das diversas questões teológicas (Gonzalez, 1984, p.109). 
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(...) a ênfase excessiva na reta doutrina tendia a dar-lhes maior poder 

na igreja para as classes abastadas, que tinham melhores 

oportunidades de educação. Aqueles que precisavam de tais 

oportunidades eram vistos como crianças que necessitavam de alguém 

que os guiasse através dos despenhadeiros dos dogmas, para não 

caírem no erro. Por isso o movimento espiritualista dos séculos XVII e 

XVIII atraiu tantas pessoas cultas, cuja amplitude intelectual não 

podia tolerar as limitações dos teólogos da época, como as outras de 

escassa educação formal, para quem esse movimento era uma 

oportunidade de expressão.  

 

O curso do protestantismo foi percorrendo um processo de burocratização e 

assimilando um dogmatismo rígido, de modo que as instituições tornaram-se incapazes de 

responder certas demandas e inquietações. Especialmente por restringir a administração do 

sagrado a um corpo de especialistas, destituindo assim a autonomia da subjetividade, 

conforme pode ser visto no quadro que destaca as fases do escolasticismo protestante: 

 

QUADRO 1 – AS FASES DO ESCOLASTICISMO  

FASE PERÍODO CLASSIFICAÇÃO ÊNFASE 
 

 

Primeira 

 

 

1565-1640 

Primórdios e primeiras 

elaborações 

Resposta aos ataques 

do catolicismo e 

ampliação dos estudos 

realizados por Lutero e 

Calvino. 

 

Segunda 

 

1640-1700 

 

Alta ortodoxia 

Era das grandes 

formulações 

doutrinárias e 

teológicas. 

Sistematização do 

pensamento teológico 

calvinista, luterano e 

reformado. 

 

Terceira 

 

1700-1790 

 

Racionalismo tardio 

Estagnação e 

racionalismo extremo. 

Perda da vitalidade 

inicial. 

Fonte: Silva (2010, p.65) 

 

A reação a essa ênfase na dimensão puramente racional da fé foi o surgimento de 

grupos entusiásticos
16

, propondo uma experiência mística individualizada. Dentre os grupos 

de reação a um protestantismo escolástico e que influenciaram o pentecostalismo, destaca-se o 

pietismo alemão. Este termo ―pietismo‖ evoca a figura de Phillip Jacob Spener, que em ―1670 

                                                 
16

 Alderi Souza de Matos (2005, p.123) define ―entusiasmo‖ como uma palavra que originalmente significa ―ser 

possuído pela divindade‖ (de ―en‖ = dentro + ―theos‖ = deus). 
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organizou aquilo que chamou de collegia pietatis, reuniões para estudo bíblico prático e para 

oração em casa‖ (Cairns, 2008, p.370). O pietismo teve como uma das ênfases, afirmar a 

primazia do sentimento na religião cristã.  

O marco histórico do movimento pietista é atribuído à publicação da obra Pia 

Desideria em 1675, por Spener, e teve como objetivo ―estimular uma ampla discussão sobre a 

situação deplorável da ‗verdadeira Igreja Evangélica‘ e, sobretudo, medidas adequadas para 

melhorá-la‖ 
17

. Em forma de rompimento com as tendências escolásticas do protestantismo, 

Spener sugeriu a reforma da formação teológica. Para ele, os futuros pastores devem ser 

orientados para vivência da fé. As universidades, em geral, devem ser transformadas em 

―oficina do Espírito Santo‖ e ―seminários da Igreja‖. Nas palavras do próprio autor, ―não seria 

mau se todos os estudantes fossem obrigados a trazer, de suas universidades, atestados 

referentes à sua piedade, e não apenas quanto a sua capacidade e zelo [nos estudos, quer dizer, 

na vida acadêmica]‖ (Spener, 1996, p.109). Mendonça (2008, p.82) observa que, ―apesar de 

afirmar em Pia Desideria, ao propor a reforma da educação teológica, que seria preferível um 

estudante piedoso a um muito inteligente; Spener não foi, como às vezes se crê, inimigo da 

cultura intelectual‖. 

A continuidade dos trabalhos de Spener foi dada por Hermann Francke que, à 

semelhança do seu antecessor, embora tenha enfatizado a piedade e devoção, não cedeu à 

pura irracionalidade, mas reconheceu o valor da filologia bíblica e da exegese. Francke teve 

também uma atuação mais voltada à organização e administração do movimento, participou 

na formação de muitas instituições assistencialista e incentivou os movimentos de piedade 

estudantil.  

Outro líder pietista que merece destaque é Nicolau Ludwig Graf von Zinzendorf. 

Coube a ele fomentar uma mobilização de cunho missionário com os ―irmãos morávios‖, 

extrapolando as barreiras denominacionais (Silva, 2010). Zinzendorf enfatizou uma vida 

espiritual mais ardente e uma ―religião do coração‖. Para ele, ―os julgamentos teóricos e 

conceitos intelectuais acerca de Deus eram estranhos à essência verdadeira do cristianismo 

que era experimentar Deus com fervor apaixonado‖ (Olson, 2001, p.495).   

O pietismo infundiu um revigoramento no protestantismo da pós-reforma, 

desenvolveu-se em diversas direções e influenciou movimentos importantes, como o 

romantismo alemão. Mendonça (2008, p.83), ao associar o movimento pietista com o 

romantismo alemão, e enxergá-lo como um ―misticismo protestante clássico‖, o denomina de 

                                                 
17

 Fischer, na introdução à obra de Spener, Pia Desideria, 1996, p.17.  
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―pietismo romântico‖. Para o autor, este pietismo domina a chamada ―era protestante‖ que se 

estende do século XVIII ao fim do século XIX. Convém destacar que os empreendimentos 

voltados às missões modernas se devem à influência do pietismo. No que diz respeito às 

conquistas missionárias do protestantismo, o pietismo romântico caminhou no fluxo da crença 

do aperfeiçoamento constante do Homem. Essa ideia do ―progressivismo penetrara 

profundamente no protestantismo, cuja alavanca era a ideia da salvação individual‖.  

A influência do pietismo foi além dos países europeus e chegou à América do Norte. 

No contexto americano, esta influência demonstrou uma extensão, de certo modo, radical do 

pietismo e disseminou o individualismo religioso, o emocionalismo e o anti-intelectualismo. 

A mesma se estendeu aos grupos de reavivamento, incluindo os pentecostais e igrejas de 

santidade, como os nazarenos e as Assembleias de Deus (Olson, 2001, p.503).  

Se na Alemanha o pietismo foi o movimento que reagiu ao sistema rígido do 

luteranismo escolástico, na Inglaterra diversos movimentos opuseram-se ao modelo de 

protestantismo inglês e posteriormente influenciaram o pentecostalismo. Dentre os tais 

movimentos, destaco os Quackers, liderado por George Fox (1624-1691). Nascido em uma 

pequena aldeia da Inglaterra, oriundo de uma família pobre, Fox, por influência de seus pais, 

tornou-se sapateiro. Após algumas inquietações com os costumes e o modelo de religião 

tradicional do seu contexto, decidiu abandonar seu ofício; sentindo-se impulsionado pelo 

―Espírito‖, passou a assistir assembleias religiosas de diversas seitas, buscando iluminação do 

alto (Gonzalez, 1984, p.147).  

O nome quackers, (do inglês quake, tremer), foi dado pelo juiz Gervase Bennet, 

quando foi advertido por Fox que tremesse diante da palavra de Deus. O nome próprio dos 

quackers estabelecido por Fox é ―Sociedade de Amigos‖. O marco desse movimento se deve 

ao momento em que, segundo J. Ferrater Mora (2004, p.2422), ―Fox afirmou ter tido visões 

místicas nas quais Deus lhe revelou que devia seguir diretamente e unicamente a palavra de 

Cristo‖. Desde então, Fox passou a pregar que todos os homens deviam guiar-se apenas por 

uma ―luz interior‖. Para este líder, segundo Gonzalez (1984, p.148), ―os hinos, a ordem do 

culto, os sermões, os sacramentos, os credos, os ministros, tudo era um obstáculo humano à 

liberdade do Espírito‖. 

As reuniões dos quackers, baseada na autonomia do Espírito, opunham-se a qualquer 

rigidez e estrutura litúrgica. Desse modo, as celebrações eram realizadas em silêncio até que 

alguém se sentisse inspirado a falar ou orar, não importando o gênero. De acordo com 

Gonzalez (1984, p.149), ―quando o Espírito as impulsionava, as mulheres tinham tanto o 
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direito de falar ou orar em voz alta quanto os homens. O próprio Fox não ia a tais reuniões 

preparado a fazer discursos, mas simplesmente desejava que o Espírito o movesse‖. 

A expansão dos quackers se deu pelo esforço missionário de Fox e seus seguidores, 

conforme Mora (2004, p.2422),  

 

(...) especialmente nas Índias Ocidentais, nos Países Baixos e nos 

Estados alemães. O quacrismo difundiu-se principalmente no território 

que viria a ser os Estados Unidos; um considerável número de quakers 

ingleses emigrou e estabeleceu-se nesses estados, particularmente nos 

de New Jersey e Pensilvânia
18

, desde as últimas décadas do século 

XVII.  

 

Posteriormente outras lideranças surgiram e reproduziram novos movimentos oriundos 

dos quackers, dentre eles a Sociedade Unida dos Crentes na Segunda Vinda de Cristo, os 

shakers – ―sacudidores‖ (1787), liderados por Ann Lee, chamada ―Mãe Ana‖. Este grupo 

emigrou da Inglaterra para os EUA e tinha como características forte tendência a experiências 

carismáticas e uma mentalidade apocalíptico-milenarista. Após algumas visões místicas, Lee 

acreditava ter uma missão restauracionista de implantação do milênio. De acordo com os 

escritos de Priscilla J. Brewer (1986), os shakers normalmente viviam em assentamentos 

comunitários, que se pautavam nos princípios do bem comum, o celibato, o pacifismo, a 

confissão aberta dos pecados e da igualdade dos sexos.  

Segundo Brewer (1986, p.2ss), o contexto da expansão dos shakers nos EUA era uma 

realidade em ―que as pessoas mostravam-se cansadas de ouvir sermões áridos, 

intelectualizados, intercalados com citações bíblicas‖. Aqueles que procuravam a ―Mãe Ana‖ 

se impressionavam por encontrarem uma mulher sem instrução, porém agraciada em razão de 

―encarnar o Espírito de Cristo‖ 
19

. Os fiéis que se agregavam à liderança de Ann Lee, por ser 

divinamente escolhida, sentiam-se a vanguarda do Reino iminente de Deus. 

Conforme visto nas características dos quackers e posteriormente dos shakers, os 

séculos que antecederam o pentecostalismo foram marcados pela explosão de movimentos 

que reagiram às inadequações das religiões instituídas, principalmente com respeito aos 

menos favorecidos. Os ideais e traços de tais movimentos apareceram nos primeiros 

pentecostais, até mesmo pelo fato de alguns atores serem identificados tanto com o quacrismo 

quanto com o pentecostalismo, como é o caso da Sarah Thistlewaite, uma quacker, esposa de 

Charles Parham, considerado o pai do movimento pentecostal (Campos, 2008, p.51).  

                                                 
18

 Esse nome se originou de um dos mais famosos seguidores de George Fox, Guilherme Penn (Gonzalez, 1984, 

152). 
19

 Ann Lee acreditava ser a encarnação da dimensão feminina de Cristo 
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No que diz respeito aos shakers, sua visão restauracionista influenciou diversos grupos 

que aspiravam por uma nova reforma. Segundo Henneth A. Curris; et al. (2003), na virada do 

século XIX, ocorreram diversos movimentos de restauração, que propunham um retorno às 

práticas da igreja apostólica, dentre eles destaca-se o de Franck Sandford, no estado do Maine. 

Este personagem afirmava ser Elias, o restaurador, que viera estabelecer uma comunidade em 

Shiloh [Silo]. Em 1900, Charles Fox Parham passou cerca de seis semanas em Shiloh. Segundo 

relatos: 

 

Em Shiloh, Parham ficou impressionado com a escola bíblica fundada por 

Sandford, O Espírito Santo e Nós, cuja abordagem era claramente 

antiacadêmica. A Bíblia era o único texto usado, e o único professor era o 

Espírito Santo. Parham fundou uma escola similar, quando voltou para sua 

casa. Cerca de quarenta estudantes se matricularam (Curris; et al. 2003, 

p.174).  

 

Por fim, em se tratando de movimentos que reagiram ao escolasticismo protestante, 

outro que merece destaque é o metodismo wesleyano. Mediante a influência de Zinzendorf e 

os ―irmãos morávios‖, John Wesley, juntamente com o seu irmão, Charles e George 

Whitefield, protagonizaram um movimento de despertamento do fervor religioso na 

Inglaterra. 

A igreja oficial inglesa do século 18 encontrava-se intrinsecamente ligada ao sistema 

político da época. Segundo Walker (1983, p.201), esse foi um período em que o 

 

(...) racionalismo penetrara todas as classes de pensadores religiosos, 

de modo que mesmo entre os ortodoxos o cristianismo se assemelhava 

mais a um sistema se moralidade apoiado por sanções divinas. (...). O 

grosso do povo inglês estava em letargo espiritual ainda cegamente 

cônscio do pecado e convencido da realidade da futura punição e 

recompensa. 

 

Alguns esforços eram feitos por grupos que se reuniam para leitura da Bíblia, orações 

e cultivo da vida religiosa, semelhante aos collegia pietatis de Spener, mas faltavam líderes 

capazes de impulsionar tais movimentos. Foi nesse ambiente que Wesley fundou o 

metodismo. Este termo, ―metodismo‖, inicialmente teve conotação depreciativa e indicava a 

prática de um clube de estudantes de Oxford, que mediante a liderança de Wesley reunia-se 

para leitura metódica da bíblia e oração.  
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Apesar dessas reuniões conduzidas por Wesley datarem o ano de 1729, sua 

experiência religiosa se deu por volta de 1738. No dia 24 de maio, ao ouvir a leitura do 

prefácio de Lutero ao Comentário a Romanos, Wesley sentiu seu coração aquecido e aceitou a 

Cristo como único salvador (Cairns, 2008, p.373). 

Segundo Roger Olson, (2001, p.523), ―há 250 anos, estudiosos discutem se essa 

experiência representa a conversão de Wesley ao cristianismo ou se um evento especial e 

momentâneo de santificação. Seja o que for, foi crucial para sua vida espiritual e carreira 

ministerial‖. A experiência de Wesley, somada a influência pietista recebida pelos morávios, 

o tornaram um líder comprometido em mudar o cenário religioso e político da sua época. Por 

conta disso, a ênfase da sua teologia recaiu sobre a prática cristã e o exercício da santificação. 

Semelhantemente ao pietismo, Wesley rejeitou um conhecimento puramente racional acerca 

de Deus. Amós Nascimento (2003, p.94) observa que, embora o líder metodista não 

desprezasse a racionalidade, ―viu os limites da razão com relação à fé ou à confessionalidade. 

Ao definir esses limites, porém, ele não abriu mão da dimensão racional, mas viu-a como 

complementar à dimensão espiritual‖.  

O destaque que Wesley deu a uma teologia prática se reproduziu na grande 

mobilização evangelística que marcou o metodismo na Inglaterra e alcançou aos Estados 

Unidos. Ao chegar à Nova América no século XVIII, os metodistas acompanharam a 

expansão territorial do país, tendo uma importante atuação nas realidades de fronteira. 

Prócoro Velasques Filho (1990, p.93), ao falar do alargamento das fronteiras dos Estados 

Unidos, salienta a necessidade de ocupação dos novos territórios e a presença das igrejas, 

―cristianizando os costumes e erguendo templos em toda parte‖. Ainda de acordo com o 

mesmo autor, 

 

as igrejas tradicionais, já instaladas em território norte-americano, não 

estavam teologicamente preparadas para o desempenho daquela 

missão. Nem os puritano-avivalistas, nem os arminiano-avivalistas 

deixavam de ser movimentos extremamente acadêmicos e elitistas e, 

portanto, incapazes de tal aventura. Havia, contudo, um grupo de 

religiosos que começava a lançar raízes em solo norte-americano e 

estava disposto a fazer isso: os metodistas (Velasques Filho, 1990, 

p.93). 

 

O estabelecimento do movimento metodista como uma igreja episcopal nos Estados 

Unidos foi marcado com certo otimismo quanto a uma ação missionária urgente. Conforme 

relatos de Alexander Duncan Reily (1991, p.56,144), em uma conferência ocorrida no ano de 



30 

 

1784, em Baltimore, Maryland, os pregadores presentes, ao indagarem da razão do 

levantamento do povo metodista no Novo Mundo, concluíram que era para "reformar o 

continente e espalhar a santidade bíblica por toda a parte". Como consequência, a realidade de 

fronteira deixou marcas no metodismo norte-americano, pois a tornou essencialmente 

―avivalista‖ com ênfase nos acampamentos
20

 e protracted meetings
21

.  

Este profundo senso de missão influenciou os movimentos que surgiram 

posteriormente nos Estados Unidos, especialmente o movimento Holiness e, em seguida, o 

pentecostalismo. O marco histórico da origem do movimento pentecostal é o ano de 1901, na 

cidade de Topeka, no Kansas, por intermédio de um pastor metodista chamado Charles 

Parham. O fervor missionário era tão evidente em Parham, que ele acreditou piamente que a 

experiência da glossolalia
22

 era um sinal de que Deus capacitara seu povo para evangelizar o 

mundo, tal como ocorreu nos primeiros séculos da era cristã (Campos, 2005, p.108). 

O ardor missionário do metodismo norte-americano, nutrido por um sentimento de 

urgência, foi uma das tônicas do pentecostalismo nas primeiras décadas. De certo modo, essa 

mentalidade reforçou e deu legitimidade aos discursos de objeção ao ensino teológico, sendo 

visto como um obstáculo e retardamento da missão urgente, confiada à Igreja (Fernandes, 

2006). 

 

1.3 Raízes anti-intelectualistas nas origens do pentecostalismo norte-americano  

 

 O pentecostalismo, na sua origem, não teve de imediato um programa de educação 

teológica formal que priorizasse a formação intelectual dos seus participantes. As razões que 

justificam tal postura talvez sejam encontradas na própria composição do movimento, sua 

estrutura, e no contexto em que ele foi gerado.  

 Mendonça (2008, p.133-135), ao falar do fenômeno pentecostal, propõe dois 

elementos fundamentais para compreensão do seu surgimento: primeiro é o estado geral de 

desesperança e desencanto que marca as igrejas norte-americanas no final do século XIX. O 

autor lembra que na história do cristianismo sempre que houve negligencia no cuidado para 

com os pobres, desvalidos e marginalizados, gera-se nas periferias das igrejas um movimento 

                                                 
20

 Os camp meetings eram grandes ajuntamentos em zonas rurais, por vezes bastante confusos, em que centenas 

de pessoas, inclusive famílias inteiras, hospedavam-se em tendas e ouviam por vários dias uma série de 

pregadores avivalistas (Matos, 2005, p.135).   
21

 Eram reuniões noturnas que se prolongavam por várias semanas. 
22

 O falar em ―línguas desconhecidas‖. ―A especificidade pentecostal reside na afirmação de que a glossolalia é 

um dom de Deus, uma linguagem do Espírito Santo na comunicação entre o crente e Deus‖ (Brandt-Bessire, 

1986 apud Corten, 1996, p.57).  
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de recuperação do Espírito. O segundo elemento são as condições sociais dos atores que 

iniciaram o movimento pentecostal: negros, mulheres e estrangeiros. Essas eram pessoas 

vítimas do desajuste social da época.  

O fato de o pentecostalismo representar uma iniciativa de recuperação do Espírito, 

portanto, ser um movimento carismático (sentido weberiano) e ter em suas fileiras pessoas 

socialmente excluídas, expressou-se naquele momento como negação das estruturas 

dominantes. Isso incluía a rejeição do modelo de educação vigente que mais legitimava o 

estado em que a igreja se encontrava, do que o confrontava.  

Richard Hofstadter (1967), ao tratar dessa discussão que relaciona uma postura ―anti-

intelectualista‖ com uma realidade de desajuste e exclusão social, destaca no seu trabalho um 

tópico denominado: ―A religião do coração‖. Para Hofstadter, o sentimento de rejeição a 

erudição acadêmica não pode ser visto como herança do pragmatismo americano, associado 

ao século XX. Na verdade, remonta à própria formação do Novo Mundo. Segundo o autor: 

 

A América, que atraiu em seus primeiros dias tantos dos ofendidos e 

deserdados da Europa, transformou-se na pátria ideal para os adeptos 

daquilo que seus críticos chamavam de ―entusiasmo‖. O impulso 

fundamental do entusiasmo era o sentimento de acesso pessoal a Deus. 

Os entusiastas não dispensaram, de modo geral, as crenças teológicas 

ou os sacramentos; mas procurando, acima de tudo, a certeza profunda 

da comunhão com Deus, sentiam pouca necessidade de expressão 

litúrgica ou de fundamentação intelectual para a convicção religiosa 

(Hofstadter, 1967, p.71). 

 

A realidade norte-americana dos séculos que antecederam o movimento pentecostal 

foi marcada por fenômenos de impacto social e religioso, e contribuiu, de certo modo, com 

uma postura anti-intelectualista. Nos século XVIII e XIX ocorreram as chamadas ―ondas 

avivalistas‖. A primeira onda, conhecida como o ―Grande Despertar‖, surgiu na metade do 

século XVIII, em Northampton, e teve como efeito uma revitalização religiosa no contexto 

norte-americano. De acordo com Hofstadter (1967, p.80), ―o Despertar americano foi uma 

contrapartida de transformação religiosa similares, ocorridas na Europa, notadamente a 

ascensão do pietismo germânico e do metodismo inglês‖.  

A marca peculiar do revivalismo foi o protagonismo exercido pelos leigos, que em 

razão da segregação e ineficiência do clero, assumiram o papel principal das ações e 

dinâmicas religiosas. Segundo Hofstadter (1967, p.81), nas décadas de 1730 e 1740, as igrejas 

―abstratas e altamente intelectualizadas em suas tradições perderam o poder de conquistar as 

pessoas simples‖. O mesmo autor citando Chauncy, um líder do clero de Boston e oponente 
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dos pregadores revivalistas, mostra o quanto eles eram discriminados por serem leigos e 

iletrados. 

 

Homens de todas as ocupações que são bastante presunçosos para se 

julgarem capacitados a ser mestres dos outros; homens que, sem 

nenhuma instrução e pouca capacidade, mesmo assim se imaginam 

aptos e, sem que precisem estudar, se lançam a pregar como proveito 

espiritual para os que estejam dispostos a ouvi-los (Chauncy, 1743 

apud Hofstadter, 1967, p.87). 

 

Na visão de Chauncy, os referidos pregadores reviviam um erro dos tempos antigos 

cometidos por heréticos e pregadores populares, que ―sustentavam que não havia necessidade 

de instrução para pregar, e que qualquer dentre eles poderia, através ESPÍRITO, agir melhor 

do que o ministro através de sua instrução; como se o ESPÍRITO e a instrução fossem opostos 

um ao outro‖.  De acordo com Hofstadter (1967, p.87), 

 

Para um intérprete da religião do Livro, para quem uma leitura correta 

da Bíblia constituía preocupação vital, era a última das heresias 

afirmar-se alguém possuído pelo espírito, mas sem estudo nem 

instrução, pudesse interpretar a palavra de Deus com suficiente 

exatidão para se tornar agente da salvação dos outros. 

 

A visão conflituosa entre o clero e os pregadores revivalistas instaurava-se na medida 

em que gestos hostis acentuava a ruptura entre razão e emoção, como se viu ―em certas 

regiões, onde se desenvolveu um ‗anti-intelectualismo‘, que provocou até queima de livros‖ 

(Campos, 1996, p.81). A postura de oposição ao clero intelectualizado pode ser exemplificada 

nas palavras expostas pela associação de ministros revivalistas: 

 

Todo Irmão por Deus capacitado tem direito de pregar na medida da 

sua fé, e a qualidade essencial para pregar é forjada pelo Espírito de 

Deus; o conhecimento das línguas e das ciências profanas não é 

absolutamente necessário; todavia é conveniente e poderá sem dúvida 

ser proveitoso se utilizado corretamente, mas tomado para suprir a 

carência de inspiração divina, transforma-se numa armadilha para 

aquele que o utiliza e para todos que o seguem (Labaree, 1944 apud 

Hofstadter, 1967, p.88) 

 

É importante salientar que, ao perceber a objeção dos pregadores leigos ao clero, não 

se deve apressadamente concluir que a onda avivalista foi um movimento de oposição radical 

a qualquer forma de instrução. Hofstadter (1967, p.90ss) observa que o ―objetivo do Despertar 

era subordinar a educação à sua facção religiosa e consolidar a tradição do controle sectário 
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sobre as escolas. O que os ardentes evangelistas queriam não era criar centros de instrução, 

mas ter seus próprios instrumentos de educação‖.  O que se denota da posição dos primeiros 

líderes do Despertar, como Edwards e Whitefield, era fundamentalmente acentuar as questões 

devocional e prática religiosa, aparentemente esquecidas, do que desmerecer as instituições de 

ensino 
23

. A intenção principal dos revivalistas não era ―desacreditar o intelecto e a instrução; 

se assim o faziam, era somente para servir ao objetivo fundamental que era revivificar a 

religião e conduzir almas para Deus‖.  

Os anos que sucederam o grande Despertar foram marcados por uma intensa revolução 

política. A chamada ―Era Revolucionária‖, ocorrida no século XVIII, representou a 

independência dos Estados Unidos, até então colônia da Inglaterra. Essa ruptura se deu num 

cenário de tensões e conflitos e afetou sensivelmente as igrejas norte-americanas. Segundo 

Nañez (2007, p.150), ―até mesmo as igrejas renovadas do Primeiro Grande Despertamento da 

Nova Inglaterra foram severamente afetadas pelas mudanças da revolução americana‖. Isto 

ocorreu, em parte, devido ao ―fato de que muitos pastores locais eram convocados ao serviço 

militar, deixando suas congregações sem um ministro disciplinado e erudito‖. Acrescente-se 

ainda ―um grande número de ministros diplomados em Oxford ou Cambridge abandonava o 

país para voltar à Inglaterra, em oposição à revolta da América‖. Como consequência, ―o 

coração do clero erudito na América sofreu um ataque intelectual que o deixou mutilado e 

sem rumo, a caminho de um golpe mortal e fulminante‖.  

Em razão dos grandes acontecimentos políticos e militares, a atenção dos americanos 

desviou-se dos assuntos religiosos e, gradativamente, viram os efeitos do Grande Despertar 

esvair-se. Nesse cenário ascendeu outro movimento de renovação religiosa, que se tornou 

conhecido como o ―Segundo Despertamento‖. Matos (2005, p.134), ao traçar um paralelo 

entre a primeira e segunda onda avivalista, destaca três diferenças, conforme visto no quadro 

ilustrativo:  

 

QUADRO 2 – DIFERENÇAS ENTRE A PRIMEIRA E SEGUNDA ONDA AVIVALISTA 

 PRIMEIRO 

DESPERTARTAMENTO 

SEGUNDO DESPERTAMENTO 

Participação 

majoritária 

Presbiterianos e congregacionais. Alcançou todas as denominações, 

em destaque, os batistas e 

metodistas.  

Ordem geográfica e 

social 

Ocorreu em áreas urbanas, 

próximas ao litoral. 

Deu-se nas regiões de ―fronteiras‖, 

áreas rurais com povoados nômades 

                                                 
23

 Edwards atacou certa vez Harward e Yale por não serem ―viveiros da devoção‖ e por se esforçarem mais em 

―ensinar aos estudantes o saber humanístico‖ do que em educá-los sobre religião (Works, 1830 apud Hofstadter, 

1967, p.90).  
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e marcadas pela instabilidade social. 

Ordem teológica O primeiro fundamentou-se numa 

teologia calvinista. 
24

 

Teve nítida influência arminiana
25

, 

salientando a capacidade de escolha 

e decisão do ser humano.    

Fonte: Matos (2005, p.134). 

 

Um fator comum entre as duas ondas avivalistas foi uma postura anti-intelectualista. 

Na verdade, ao verificar os desdobramentos e práticas dos principais atores do Segundo 

Despertamento, percebe-se uma intensificação dos discursos de rejeição à formação teológica. 

Estes discursos podem ser exemplificados na trajetória de importantes personagens como 

Peter Cartwright, Charles Finney e Dwight L. Moody. 

Se o destaque inicial do metodismo no contexto norte-americano é atribuido a Wesley 

e Asbury, credita-se a Cartwright (1785-1872) o crescimento vertiginoso do movimento
26

. 

Este avivalista, utilizando-se de uma mensagem conversionista e disposição à pregação 

itinerante, viu na erudição acadêmica um obstáculo à tarefa urgente de evangelização aos 

povos.  

A posição anti-intelectualista de Cartwright pode ser vista claramente na sua 

autobiografia, citada por Rick Nañez (2007, p.168ss), onde constam diligentes críticas ao 

―treinamento teológico, os seminários, a aprendizagem nos livros e os pregadores que falavam 

o inglês correto‖. Na visão do avivalista, as denominações que enfatizaram o treinamento 

teológico dos seus ministros, não obtiveram sucesso. Ao criticar os pastores por pregarem 

sermões elaborados e estudarem teologia sistematicamente, Cartwright exaltava a ―atuação de 

Deus por meio de pastores sem formação acadêmica e sem livros‖. Esta posição é ilustrada 

pelas palavras do próprio avivalista: 

 

Suponhamos, agora, que Mr. Wesley fosse obrigado a esperar por um 

bando de pregadores literária e teologicamente preparados antes de 

ensinar seu glorioso trabalho. Nesse caso, que seria hoje o metodismo 

em usa região? (...) Se o Bispo Asbury tivesse esperado por esse seleto 

bando de pregadores literários, o ateísmo teria varrido os Estados 

Unidos de um extremo ao outro (...) 

Os presbiterianos e outros ramos calvinistas da Igreja costumavam 

lutar por um ministério instruído, por genuflexórios, por música 

instrumental, por um ministério congregacional ou assalariado. Os 

                                                 
24

 Diz-se de ―teologia calvinista‖ a influência dos escritos de João Calvino, que, dentre outras ideias, destacou a 

incapacidade do ser humano de tomar decisões moralmente corretas. Os maiores defensores dessa teologia no 

Grande Despertar foram Edwards e Whitefield.  
25

 A ―teologia arminiana‖ fundamenta-se nas ideias de Jacob Armínio, que, em contrapartida ao pensamento 

calvinista, acreditava na capacidade de escolha do ser humano, mediante ação da graça divina. 
26

 Durante o período que envolve a atuação ministerial de Cartwright, o movimento metodista cresceu de 65.000 

para 2 milhões de adeptos (Marshall & Manuel, 1986 apud Nañez, 2007, p.167). 
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metodistas, em sua totalidade opunham-se a essas ideias; no entanto, 

os iletrados pregadores metodistas incendiaram o mundo (o mundo 

americano, pelo menos) enquanto os outros acendiam seus fósforos! 

(...) Não desejo subestimar a educação, mas sinceramente tenho visto 

tantos desses pregadores instruídos que forçosamente me lembravam 

uma alface crescendo à sombra de um pessegueiro, ou um gansinho 

que se vangloria de nadar no orvalho, que dela me afasto desanimado 

e aborrecido. Hoje esse ministério instruído e essa preparação 

teológica não são mais experiências. Outras denominações os 

experimentaram e eles demonstraram ser um completo fracasso (...) 

Estou terrivelmente preocupado por nosso amado metodismo. 

Multiplicai colégios, universidades, seminários e academias; 

multiplicai nossas associações e editoras e preenchei esses lugares 

com nossos melhores e mais eficientes pregadores e estareis fixando o 

ministério e secularizando-o (Wallis, 1956 apud Hofstadter, 1967, 

p.127) 

 

Na visão de Cartwright, os metodistas que buscavam uma educação formal estavam 

―imitando o mundo‖. Utilizando seu próprio exemplo, o famoso pregador fez a seguinte 

observação: ―Quando Deus removeu a venda dos meus olhos, este pecador pôde ir 

imediatamente pregar, sem qualquer treinamento teológico‖ (Cartwright, 1856 apud Nañez, 

2007, p.169).  A posição negativa de Cartwright sobre os seminários e a educação formal se 

tornou conhecida por milhões de cristãos e influenciou os movimentos posteriores, como, por 

exemplo, o pentecostalismo.  

Outro importante pregador da segunda onda avivalista que reforçou a posição anti-

intelectualista foi Charles Finney (1792-1875). Formado em Direito e dotado de uma 

excelente oratória, tornou-se conhecido em suas campanhas de reavivamento durante a década 

de 1830. Apesar de Finney ter levado as influência da sua formação em Direito aos púlpitos 

(que segundo Hofstadter [1967, p.127] trata-se de ―um traço do velho apreço puritano pela 

racionalidade e pelo convencimento‖) e ter participado de espaços acadêmicos
27

, sua postura 

foi de objeção aos clérigos eruditos. É razoável pensar que as ideias de Finney pautavam-se 

numa lógica pragmática. Ele não ―admirava a ignorância dos pregadores, mas admirava os 

resultados na conquista-de-alma, não importa de que modo conseguida‖. 

Uma característica comum entre Finney e Cartwright era sua crítica aos sermões 

escritos. Nañez, retratando a obra do próprio Finney (Revival of Religion), confirma a posição 

do avivalista: ―A experiência de cada ano amadureceu uma convicção em minha mente de que 

o homem que escreve menos pode, se lhe agrada, pensar mais‖ (Finney, 1978 apud Nañez, 

2007, p.171). Finney também esboçou dura crítica aos alunos dos colégios do leste, 

                                                 
27

 Finney foi educador e reitor da faculdade de Oberlin (Cairns, 2008, p.457).  
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salientando a ineficácia de estudos acadêmicos que não habilitam o erudito a ―ganhar almas‖. 

Segundo o avivalista, ao formarem-se, tais ―instruídos estudantes saberiam perfeitamente hic 

haec, hoc e ririam do humilde cristão e chamá-lo-iam de ignorante, embora ele fosse capaz de 

ganhar mais almas do que quinhentos deles juntos‖ (Mc Loughlin, 1959 apud Hofstadter, 

1967, p.118).  

O legado de Finney e a repercussão de suas ideias no movimento pentecostal são 

constatados ao ponto dele próprio ter sido considerado ―a segunda influência mais importante 

no início da fé pentecostal clássica‖ (Lovett, 1975 apud Nañez, 2007, p.183). A sua visão 

pragmática quanto à utilização de métodos variados que visasse o convencimento das pessoas 

à fé cristã, tornou-se um elemento de apoio à suspeição dos primeiros pentecostais quanto à 

importância da formação acadêmica. Isael Araújo (2007, p.576) observa que em 1905 a 

autobiografia de Finney teve ―grande importância no desenvolvimento espiritual‖ de Lewis 

Pethrus, o líder maior da igreja em Estocolmo que, durante décadas, dirigiu as missões suecas 

na AD brasileira.  

Um terceiro importante ator da segunda onda avivalistas foi Dwight L. Moody (1837-

1899). Embora este avivalista tenha fundado um centro de treinamento para pastores (Moody 

Bible Institute), à semelhança dos seus antecessores, manteve um discurso anti-intelectualista. 

Certa ocasião Moody dirigiu um conselho àqueles que se preocupavam com passagens 

difíceis da Bíblia: ―Olhem bem para elas e siga em frente, [porque] a Bíblia não foi feita para 

ser entendida‖ (Pollock,1966 apud Nañez, 2007, p. 176). Talvez o exemplo de Moody possa 

ilustrar algo que provavelmente ocorre com respeito às missões norte-americanas. O fato de 

missionários americanos terem estabelecido instituições de ensino teológico formal nos países 

estrangeiros, deixa uma impressão imediata de interesse e defesa da erudição acadêmica. Esta 

impressão nem sempre se confirma após uma observação detalhada.  

Nañez (2007, p.177ss), ao perceber o detalhe contrastante em Moody, que, se de um 

lado incentiva instituições de formação bíblico-teológica, do outro direciona um discurso de 

objeção à intelectualidade, aponta algumas observações: em primeiro lugar, ―a simples 

fundação de um instituto de ensino nada diz de conteúdo, objetivo ou metodologia de seus 

programas‖. É possível criar todo um trabalho de divulgação e de marketing em torno de uma 

instituição educacional, garantindo que haverá excelência na qualidade dos serviços, quando 

na verdade o que foi comunicado não será de fato oferecido.  

Em segundo, ―alguém pode estabelecer um excelente centro de treinamento para 

preparar pastores e não necessariamente oferecer uma educação excelente e ampla‖. Nesta 

observação o autor exemplifica uma ―escola tecnicista‖, que pode ter uma ênfase no aspecto 
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prático de uma determinada ciência, mas dá pouca importância às questões teóricas. Este é o 

caso de centros de ensino teológico voltados exclusivamente ao preparo de missionários e 

pregadores, são instituições que salientam a realidade eclesial como referência para o 

estabelecimento de objetivos e conteúdos, não atribuindo tanto valor às reflexões 

aprofundadas e complexas. Tais reflexões, em certos casos, são vistas até com suspeita por 

supostamente distanciar ainda mais o egresso da comunidade de fé.    

Em terceiro, ―o fato de alguém fundar uma escola não indica necessariamente seus 

pensamentos sobre a relação fé e razão, educação liberal e cristianismo ou teologia e 

ministério prático‖. Neste tópico, Nañez cita o exemplo de um importante pregador norte-

americano, Jimmy Swaggart, que fundou o Bible College and Seminary, com capacidade para 

1.500 alunos. Este pregador, embora tenha criticado duramente o conhecimento racional, 

posicionando-se contra os católicos, a psicologia e a crítica bíblica, ―liberou seus estudantes 

da capela para voltarem às classes a fim de estudar os pais da Igreja, psicologia e crítica 

bíblica‖. 

Por fim, em quarto lugar, ―o simples fato de grandes mulheres e homens de Deus 

fazerem declarações anti-intelectuais, não significa que sejam igualmente preconceituosos em 

relação a todos os elementos que compõem a vida intelectual‖. Nañez salienta que 

―praticamente todo pentecostal que fala contra a futilidade ‗do conhecimento intelectual‘ 

envia seus filhos diariamente à escola, durante 12 anos, em busca de conhecimento 

intelectual‖. Vale destacar que, para tal afirmação, o autor não tem como referência o 

contexto brasileiro
28

.   

Outro aspecto, segundo Hofstadter (1967, p.152ss), que se soma à postura anti-

intelectualista de Moody, foi o gradual conflito entre um tipo de cristianismo conservador, 

que lançou as bases do fundamentalismo
29

, e outra parcela de cristãos afetados pelo criticismo 

moderno, adeptos do evangelho social. Ao poucos se percebeu que as constantes baixas do 

cristianismo ortodoxo sofridas pelo modernismo resultaram, já no final do século XIX, na 

perda de influência e respeitabilidade dos fundamentalistas
30

. Com isso, surgiu ―um estilo 

                                                 
28

 Quando falamos de anti-intelectualismo na Assembleia de Deus brasileira, devemos ter como referência a 

educação brasileira com suas peculiaridades. Por exemplo, se pensarmos num pentecostal de classe baixa da 

década de 1920, compreenderemos que, possivelmente, ele não teve oportunidade de dispor de educação básica 

como outro pentecostal da mesma classe social viria a ter na década de 2010.   
29

 Em termos gerais, fundamentalismo religioso é um movimento caracterizado ―pela afirmação da existência de 

um livro sagrado e pela determinação dos modos de relação do crente com o mesmo‖ (Cordeiro, 2009, p.8). Em 

termos específicos, o fundamentalismo norte-americano é um movimento teológico surgido no início do século 

XX, em reação à teologia liberal e ao pensamento moderno (Olson, 2001, p.569).  
30

Hofstadter cita ―fundamentalistas‖ sem se referir ao movimento norte-americano surgido no século XX. 
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religioso forjado pelo desejo de se voltar contra tudo que era moderno – a crítica erudita, o 

evolucionismo, o evangelho social e todas as formas de crítica racionalista‖.  

Nesse contexto referido, Moody emitiu opiniões ―semelhantes às daqueles mais tarde 

denominados fundamentalistas‖, embora respeitasse e preferisse a relação cordial com os 

liberais.  Para o avivalista, ―a Bíblia é a palavra inspirada por Deus, nela nada existe que não 

seja sábio, nada que não seja bom e toda tentativa de desacreditá-la é obra do Demônio‖. 

Moody irritava-se ao ―ouvir falar de linguagem figurativa e de significação simbólica‖. 

Observa-se nesta posição uma ênfase no literalismo bíblico, elemento percebido no 

movimento fundamentalista do século XX e que, de certo modo, foi utilizado a favor da 

posição anti-intelectualista de alguns pentecostais. Juliana Guedes Cordeiro (2009, p.11) 

salienta que ―Moody é considerado o pai do Fundamentalismo americano, e seu Instituto se 

tornaria, (...) um baluarte do cristianismo conservador‖.    

As ideias do fundamentalismo foram sustentáculo da visão anti-intelectualista no 

pentecostalismo. Segundo André Corten (1996, p.130), ―para o fundamentalista, o texto da 

Bíblia é a verdade na sua literalidade e na sua integridade (é a inerrância, literalmente, que 

não erra) porque ele é revelado por Deus, portanto ele é a voz de Deus‖. Observa-se a partir 

disto que, mediante a sacralidade do texto literal, os versículos que supostamente respaldam a 

postura anti-intelectual, conferem a esta postura legitimidade bíblica. 

Nañez (2007, p.62,76ss) analisa o uso de textos bíblicos que, lidos literalmente, são 

tomados no pentecostalismo como embasamento de uma postura anti-intelectual. Segundo o 

autor, ―dois versículos sendo: 1Coríntios: o primeiro trata da futilidade da ‗sabedoria deste 

mundo‘ (cap. 1); o segundo adverte que o ‗conhecimento traz orgulho‘ (cap. 8). Um terceiro 

versículo (...) é o de 2Coríntios 3.6: ‗... pois a letra mata, mas o Espírito vivifica‘‖. Ainda há 

outros livros bíblicos que servem para a mesma fundamentação e se referem ao desempenho 

dos seguidores de Cristo no primeiro século da era cristã. Esses homens, tidos como sem 

instrução, foram capazes de feitos admiráveis. Passagens a esse respeito são encontradas em 

Atos 4.13: ―vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e 

sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus‖. Outro 

texto refere-se a uma suposta fala de Jesus reproduzida por Mateus 11.25, em alusão aos seus 

seguidores: ―Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos 

sábios e cultos, e as revelaste aos pequeninos‖. O último texto destacado por Nañez é visto em 

1João 2.27: ―Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não 

precisam que alguém os ensine; mas, como a unção dele recebida, que é verdadeira e não 

falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou‖.  
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Passos (2005, p.34), ao considerar o uso da Bíblia pelos pentecostais, destaca que para 

este grupo,  

 

[o] texto tem uma função mais prática que teórica, como uma porta de 

livre acesso à graça de Deus e não uma referência escrita de uma 

experiência do passado que exige interpretação para ser compreendida 

e explicada. É fundamental, portanto, que o texto seja conservado na 

sua literalidade para que possa exercer tal função. O estudo pode 

fechar a porta de acesso ao distinguir as temporalidades de ontem e de 

hoje, com o auxílio do estudo da história e da cultura, da língua e do 

gênero literário da época em que o texto foi escrito.  

 

Ao findar o século XIX, mediante o impacto e repercussão das ondas avivalistas, as 

bases estavam lançadas para o movimento pentecostal. Os traços de desconfiança quanto à 

formação teológica conhecidos nos séculos XVIII e XIX foram integrados às práticas do 

pentecostalismo norte-americano no início do século XX. Esta informação pode ser 

comprovada na trajetória dos dois líderes mais importantes do movimento: Charles Parham e 

William Seymour.  

O marco inicial do pentecostalismo situa-se em 1901, na cidade de Topeka, no Kansas, 

numa escola bíblica (Bethel Bible College) liderada por Charles Fox Parham. Embora o 

começo da fé pentecostal tenha ocorrido num espaço de treinamento teológico, não se deve 

pressupor o interesse imediato pela erudição. Parham, à semelhança dos líderes avivalistas, 

expressou forte discurso anti-intelectualista. Ele, segundo Nañez (2007, p.102), ―tinha 

tendência de contrapor o que considerava ‗a educação pelo Espírito‘ ao estudo formal, o 

intuitivo ao racional e a interpretação particular à hermenêutica ortodoxa bíblica‖.  

A Escola Bíblica Betel oferecia uma abordagem de educação baseada exclusivamente 

em leituras da Bíblia e comentários pessoais de Parham sobre algumas passagens bíblicas. Tal 

abordagem refletia a noção de que somente os textos sagrados deveriam ser priorizados numa 

formação pastoral adequada. A visão de Parham reflete bem as influências recebida de Frank 

Sandford, líder da ―Escola bíblica, o Espírito Santo e nós‖ e quem acreditava que a xenolalia 

ou xenoglossia
31

 eram o grande sinal de Deus para a igreja nos últimos tempos. A partir dessa 

visão, Parham passou a considerar a experiência da glossolalia como evidência inconfundível 

de que Deus estava capacitando sua geração para levar a mensagem do Evangelho a outros 

povos. Essa ideia fez Parham ter uma visão pragmática do treinamento bíblico-teológico. Em 

                                                 
31

Do grego [xenom = estranho, estrangeiro + glossa = língua]. Ideia de que uma pessoa seria capaz de falar 

idiomas que nunca aprendeu.  
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razão do dom de língua ser compreendida como uma preparação do missionário a pregar na 

língua de qualquer ouvinte, não havia necessidade de estudar línguas estrangeiras.  

As ideias e a influência de Parham alcançaram aquele que se tornaria o mais 

conhecido líder Pentecostal, William Seymour. Este se matriculou na escola inaugurada por 

Parham na cidade de Houston, e foi por meio do seu mestre que conheceu a doutrina do 

batismo pelo Espírito Santo. A expansão do pentecostalismo sob a liderança de Seymour 

partiu de um local que se tornou conhecido mundialmente: a rua Azuza, ou 

internacionalmente, Azuza Street.  

A posição anti-intelectualista de Seymour pode ser ilustrada pelas suas palavras 

proferidas no primeiro número do jornal Faith Apostolic (Fé Apostólica), criado pelo próprio 

líder pentecostal. Segundo Nañez (2007, p.108), nos conteúdos encontrados no periódico,  

 

Seymour relata então a história de um jovem que havia recebido há 

pouco o derramamento do Espírito Santo e começou a escrever em 

línguas estrangeiras que “nunca havia estudado”, e que ―o Senhor 

concedeu línguas para os sem instrução acadêmica, como grego, latim 

e hebraico‖; e ainda: ―não sejam confundidos pela teorização, mas 

permaneçam em Jerusalém (...). Ele revelará toda a Palavra, de 

Gênesis a Apocalipse‖.  

 

O jornal Fé Apostólica tornou-se um veículo de divulgação da experiência pentecostal, 

enviado mensalmente a mais de 80.000 residências. Pode-se imaginar o impacto social que 

esse movimento causou. O ambiente na Rua Azuza proporcionado pelo Espírito atraiu pessoas 

de diversos níveis, especialmente negros, mulheres e imigrantes. De repente, pobres vitimados 

pela exclusão social, tendo seus direitos e dignidade negados, agora podiam ocupar lugares de 

destaque e ter uma ―voz‖. Cabe, neste ponto, a leitura sociológica de Emile Willems, 

apontada por Campos (2002). Willems, ao apontar o pentecostalismo latino-americano como 

forma de resposta a anomia social, observa que, em virtude da expropriação dos pobres 

provocada pelas estruturas de dominação, a experiência pentecostal cria uma ―sociedade 

compensatória de benefícios sociais e econômicos não recebidos‖ (Willems, 1967 apud 

Campos, 2002, p.37ss).  

Ao se criar a ideia de que Deus capacita pessoas sem preparo intelectual, foi-se 

negando a importância de qualquer recurso que parecesse substituir a ―ação do Espírito‖, o 

que teve ampla repercussão nos trabalhos da Azuza. Nañez (2007, p.110) observa que, 
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(...) seja lidando com o estudo pessoal, seja na pregação de sermões, 

em missões ou na música, não é difícil determinar que nos primeiros 

dias do nosso movimento as informações cerebrais e as disciplinas 

intelectuais da vida espiritual eram, na melhor das hipóteses, impedias 

e muitas vezes denegridas.  

 

Parece provável que a postura de rejeição à formação acadêmica nas origens do 

pentecostalismo norte-americano tenha repercussão na experiência pentecostal de outros 

contextos. Isto pode não ocorrer necessariamente por uma influência direta, numa relação de 

causalidade, mas pelo fato de haver uma correspondência de elementos comuns entre o 

pentecostalismo nascido nos Estados Unidos e o de outros países, como veremos nos tópicos 

seguintes. 

 

1.4 A Herança sueca no anti-intelectualismo da Assembleia de Deus  

 

A história da AD demonstra que em quase quatro décadas a instituição esteve sob a 

influência direta dos missionários suecos. Coincidentemente, esses foram os anos de mais 

rejeição à erudição teológica. Desse modo, não é possível dissociar as posições anti-

intelectualistas assembleianas da herança sueca. Como afirma Ricardo Bitun (2009, p.59), 

 

O modelo humilde, pobre e marginalizado, trazido pelos referidos 

missionários suecos, caracterizou por muito tempo a formação 

teológico-pastoral das Assembleias de Deus no Brasil em seu início, 

como também ao longo dos 40 anos em que a Convenção Geral das 

Assembleias de Deus – CGADB esteve à testa da organização.  

 

É preciso, no entanto, verificar se essa postura da AD pode ser restrita à visão e 

influência dos seus fundadores. O desafio da escassez de fontes bibliográficas e trabalhos 

acadêmicos sobre este tópico impõe a necessidade do pesquisador desdobrar-se à procura de 

informações que lancem luz à questão. 

Para que se tenha uma clara visão da influência dos missionários escandinavos que 

implantaram a Assembleia de Deus, é preciso conhecê-los e verificar que fatores justificam 

seus discursos anti-intelectualistas. Visando isso, é importante levar em conta que a visão 

conjunta dos dois fundadores não pode ocultar as características que os assemelham, como 

também as que os distinguem.  
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No que tange às distinções, por exemplo, Daniel Berg era um leigo, homem 

fisicamente forte, trabalhador de serviços metalúrgicos e não possuía formação teológica. Em 

1902 desembarcou nos Estados Unidos fugindo da crise financeira que assolara a Suécia. No 

país norte-americano trabalhou numa fazenda e posteriormente se especializou em fundição. 

Somente em 1909 teve a experiência do ―batismo com o Espírito Santo‖. No mesmo ano, 

Berg conheceu Gunnar Vingren numa conferência em Chicago.  A partir dessa amizade, 

surgiu o projeto comum de tornarem-se missionários no Brasil. Ao chegarem às terras 

brasileiras, coube a Berg o trabalho braçal para o sustento dos dois, enquanto Vingren 

estudava a língua portuguesa. Anos depois, Berg dedicou-se à distribuição de literatura 

evangélica nas Estradas de Ferro Belém-Bragança, ao passo que seu companheiro dirigia as 

atividades do movimento recém-iniciado.  

Um dado curioso é a discreta participação de Berg no desenvolvimento da AD; apesar 

de ter levado a fé pentecostal a diversos lugares do Brasil, não consta nos registros históricos 

que Berg tenha tido uma participação de significativos protagonismo e liderança sobre os 

demais líderes. Alencar (2010, p.55) observa que nas suas entrevistas aos pastores 

assembleianos, quando perguntava o motivo de Berg nunca ter assumido a presidência da 

denominação, as respostas mais comuns eram: ―ele era muito humilde; era apenas um 

evangelista, vivia nas ruas e nos trens distribuindo literatura; era um analfabeto, nunca 

aprendeu a falar português‖.   

Diferentemente de Berg, Vingren era um homem mais dado à leitura e ao preparo 

teológico. Aos 19 anos de idade ―foi para uma escola bíblica, em Götabro, Närke‖ e ficou 

durante um mês. A ―escola fazia parte de uma federação evangélica que tinha como objetivo 

conquista pessoas para Cristo‖ (Araújo, 2007, p.899). Em 1903, Vingren desembarcou no país 

norte-americano, movido pelas mesmas razões que levaram Berg em 1902. No primeiro ano, 

Vingren exerceu alguns trabalhos avulsos, e em 1904 ingressou no curso de quatro anos, no 

Seminário Batista de Chicago. Durante o curso exerceu estágio como pregador em diversas 

igrejas batistas. Em 1909, ao concluir seu curso, Vingren ―assumiu o pastorado da Primeira 

Igreja Batista em Menominee, Michigan‖. No mesmo ano, conheceu a experiência pentecostal 

numa conferência batista realizada em Chicago. Sua atuação pastoral em Michigan estendeu-

se de junho de 1909 a fevereiro de 1910. Já no verão do último ano, assumiu a igreja em 

South Bend, Indiana (Araújo, 2007, p.900).  

Embora Vingren tenha exercido o pastorado, seu desejo de ser um missionário foi 

determinante para, no dia 5 de novembro de 1910, juntamente com Berg, embarcar no navio, 

rumo ao Brasil. Os primeiros anos da AD, inicialmente chamada de Missão da Fé Apostólica, 
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foram de liderança incontestável de Vingren. Dos inúmeros feitos deste pioneiro, destacam-se 

a fundação de três jornais: O Boa Semente, em Belém do Pará, em 1919; O Som Alegre, no 

Rio de Janeiro, em 1929 e o Mensageiro da Paz, em 1930, que se tornou o único e definitivo 

órgão oficial da AD no Brasil. Sua liderança como pastor somou 14 anos frente à igreja de 

Belém do Pará, e mais 8 anos na igreja de São Cristóvão, Rio de Janeiro.  

Uma questão merece análise: qual o motivo de Vingren, embora tendo uma formação 

teológica em seminário norte-americano, não ter se interessado em implantar um curso de 

teologia formal? O mais curioso é que as primeiras iniciativas da liderança sueca em 

promover algum tipo de treinamento teológico não partiram de Vingren. Após algumas 

leituras feitas dos diários de Vingren e dados ao seu respeito narrado por outros missionários, 

indicam um estranho silêncio sobre o assunto.   

Algumas explicações da postura sueca quanto à educação formal parecem elucidar a 

questão. Em primeiro lugar, vale salientar o contexto sueco nos anos que antecederam a 

implantação da AD e que, possivelmente, influenciou a visão de mundo dos fundadores 

Gunnar Vingren e Daniel Berg. Paul Freston salienta que esses pioneiros, Berg e Vingren, 

 

(...) pertenciam a uma minoria religiosa marginalizada. Desprezavam 

a igreja estatal com seu alto status social e político e seu clero culto e 

teologicamente liberal. Desconfiavam da Social Democracia, ainda 

tingida pelo secularismo (...) por isso, eram portadores de uma religião 

leiga e contracultural, resistente à erudição teológica e modesta nas 

aspirações sociais (...) acostumados com a marginalização, não 

possuíam a preocupação com a ascensão social tão típica dos 

missionários americanos formados no denominacionalismo (...) em 

vez da ousadia de conquistadores, tinham uma postura de sofrimento, 

martírio e marginalização cultural (Freston, 1993, p.73).  

 

As palavras de Freston indicam algumas questões que merecem observações. Destaco 

―a situação do clero da igreja estatal sueca e sua posição teologicamente liberal‖ 
32

. As igrejas 

que tinham uma postura teológica conservadora reservavam sérias desconfianças quanto ao 

estudo aprofundado da teologia. Dentre essas desconfianças estava o receio de que ao 

esmerar-se em reflexões críticas, o estudante mergulhasse num oceano de incertezas e dúvidas 

que o ferisse em suas convicções doutrinárias e em seu fervor religioso. Afinal, esse era o 

quadro de uma realidade predominada por igrejas a serviço de elites.  

                                                 
32

 Teologia Liberal foi resultado de um movimento teológico que, mediante a influência do espírito modernista, a 

partir do século XVIII, passou a questionar as doutrinas fundamentais do cristianismo, como a autoridade da 

Bíblia enquanto texto divinamente inspirado, a divindade de Jesus Cristo, dentre outras.   
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A situação econômica e social da Suécia na virada do século XIX era crítica, e, em 

razão do luteranismo caminhar de braços dados com o Estado, criava-se uma classe 

privilegiada com acesso à boa educação e empregos, enquanto negava-se às demais igrejas os 

bens sociais. Freston (1996, p.78) observa que nesse período mais de um milhão de suecos 

emigraram para os Estados Unidos. Outro número expressivo de suecos mudaram-se para os 

países vizinhos na Europa, alguns até para a América do Sul, especialmente para o Brasil 

(Oliveira, 1952).  

Foi em razão do contato dos suecos com outras nações que vivenciavam a experiência 

pentecostal, que esse fenômeno chegou a Suécia e, de imediato, alcançou as comunidades de 

fé, socialmente excluídas e vítimas das estruturas do poder dominante. É razoável pensar que 

essas comunidades, ao passo que tiveram um sopro de ânimo e fervor religioso, não se 

propuseram à reprodução do sistema que as marginalizaram, isto incluía não perpetuar o 

modelo de educação. Freston (1996, p.23) observa que,  

 

(...) os suecos eram contra qualquer seminário, porque eles 

acreditavam que não havia necessidade de erudição para o pastorado, 

visto que eles conheciam uma igreja protestante oficial – a luterana – 

que era muito erudita, mas que na ótica deles havia traído o 

Evangelho, havia se mesclado com a alta cultura e vendido seu 

compromisso com o Evangelho. 

 

Outra questão levantada é o fato dos fundadores da AD ―portarem de uma religião 

leiga e contracultural‖. Desde os primeiros anos de liderança sueca na AD, é notável a 

participação de leigos à frente de atividades religiosas. Para Freston (1996, p.79), os suecos 

―assumiam que estavam formando uma comunidade de gente socialmente excluída (seja na 

Suécia luterana ou no Brasil católico) que não precisava de um clero diferenciado‖. Os 

próprios missionários fundadores, ao saírem dos Estados Unidos, não levaram consigo 

nenhum projeto definido de formação clerical, tampouco restringiram a abertura de novos 

trabalhos a um corpo de especialistas. Conforme pode ser visto no quadro a seguir, o 

surgimento da AD em diversos lugares do Brasil ocorreu por intermédio de leigos inflamados 

pela mensagem pentecostal: 

QUADRO 3 – PIONEIROS DA AD EM VÁRIAS PARTES DO BRASIL 

 UF/LOCALIDADE PESSOA/FORMA 
1911 PARÁ – Interior Propaga-se acompanhando a construção da linha do 

trem Belém-Bragança. 

1911 PARAÍBA E RIO GRANDE. 

NORTE 

Um fazendeiro, após uma revelação, visita diversas 

cidades; depois o pastor vem batizando pessoas em 
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23 localidades.  

1914 CEARÁ – Serra de 

Uruburetama 

Maria de Nazaré resolve visitar parentes. 1914: 

Vingren visita o Ceará e já encontra uma igreja. 

1914 AMAZONAS Perto da fronteira com a Venezuela, havia um irmão 

que fora batizado no Espírito Santo, no Ceará.  

1915 ALAGOAS Irmão visitando parente 

1928/29? BAHIA – Canavieira Uma irmã visita seus parentes. Em 1930 já havia 

uma igreja.  

Antes de 

1920 

RIO DE JANEIRO Gunnar Vingren faz uma visita a uma família que 

veio do Norte. Há um grupo de 20 pessoas.  

Antes de 

1924 

ESPÍRITO SANTO Daniel Berg chega em 1924, e já havia convertidos. 

1923? SÃO PAULO – Santos ―pessoas no Norte à procura de emprego no Sul‖.  

Fonte: Alencar (2010, p.69) 

 

Obviamente não se pode pensar na expansão da AD protagonizada por leigos a partir 

de uma estratégia racionalmente pensada do Vingren e Berg. A própria experiência 

pentecostal fomenta o interesse e a disposição por compartilhar essa mensagem a outras 

pessoas. Esta disposição gera uma mobilidade de leigos conquistando outras pessoas à sua fé, 

que simplesmente dispensou uma educação bíblico-teológica formal. Araújo (2007, p.470) 

salienta que várias igrejas foram fundadas nos primeiros vinte anos por ―membros que se 

mudavam e tinham ganhado seus novos vizinhos para o evangelho. Os crentes desempregados 

e pobres mudavam com frequência, buscando melhores oportunidades econômicas, da mesma 

forma que outros também o faziam‖.  

Enquanto a denominação expandia-se, somente 11 anos após a sua implantação, 

conheceu-se a primeira ação concreta de treinamento de novos pastores, que foi a primeira 

Escola Bíblica de obreiros, realizada em 4 de março a 4 de abril de1922, pelo missionário 

sueco Samuel Nystrom (Araújo, 2007, p.282).  

Uma análise da influência dos suecos no anti-intelectualismo da AD não pode 

restringir-se ao contexto social dos fundadores. Uma segunda explicação que deve ser 

considerada é o impacto da experiência pentecostal, e o quanto ela foi determinante na 

cosmovisão dos pioneiros, especificamente no que diz respeito à educação teológica. É 

importante lembrar que os fundadores chegaram ao Brasil trazendo o fervor e os ideais da fé 

pentecostal. A experiência do batismo com o Espírito Santo era compreendida como um 

―revestimento de poder‖, que habilitava o cristão à proclamação do evangelho. Portanto, o 

conceito de missão a partir da experiência pentecostal ganhou um pragmatismo que resultou 

numa ação estritamente proselitista. No dito comum daquele tempo, ―o que importa é ganhar 

almas‖.   
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 A interpretação – inicialmente em Charles Parham – do fenômeno pentecostal como 

uma ação de Deus, característica do final dos tempos, para a Igreja evangelizar os povos, 

moldou a concepção missiológica de centenas de líderes do pentecostalismo, Vingren e Berg 

entre eles. Na medida em que uma pessoa vivenciava a experiência do revestimento de poder, 

sentia-se capacitada, a despeito do preparo acadêmico. Segundo o próprio Parham, esta 

pessoa, batizada pelo Espírito Santo, evitaria ―gastar milhares de dólares em vão, e muitas 

vezes perder a vida para tentar se familiarizar com línguas quase impossíveis [de se 

compreender], que o Espírito Santo poderia falar livremente‖ (Parham apud Nañez, 2007, 

p.196). 

A crença no batismo do Espírito Santo, desde Parham, passou a fomentar uma 

mentalidade de que o ―Espírito ensina todas das coisas‖, ―conduz a toda verdade‖ e usa 

―homens iletrados e ignorantes‖ (Nañez, 2007, p.169). Naturalmente tal mentalidade 

corroborou com a postura anti-intelectualista de muitos pentecostais. A certeza de uma força 

sobrenatural que assegurava os bens negados (inclusive educação) pelas estruturas socias 

excludentes, gerava no indivíduo religioso um sentimento de compensação, já que, ao sentir-

se incluído na comunidade e tendo acesso a espaços e posições que somente as classes 

letradas tinham, não considerou a necessidade da educação formal.    

Percebe-se neste ponto a força motriz que determinada crença exerce sobre as ações de 

um grupo religioso. As práticas sociais são constituídas a partir de crenças e pressupostos. As 

crenças surgem da racionalização da experiência religiosa, que decorre de ―um período em 

que as categorias e conceitos objetivos e racionais, mas abstratos, são usados para organizar o 

mundo da experiência‖ (O´Dea, 1969, p.64). Neste processo, os sujeitos se utilizam da 

linguagem para elaboração do discurso teológico.   

Ao formular o discurso teológico, o grupo religioso materializa o objetivo de explicar 

a especificidade de suas relações com o sagrado, enquanto apresenta suas experiências 

históricas, formuladas como modelos de vida para todas as demais pessoas (Campos, 1997, 

p.397).  Esta ação não ocorre sem levar em conta os interesses em jogo. Mendonça (1990, 

p.235ss), considerando a religião como língua, sob a tradição weberiana, observa que, em 

virtude da competição que se estabelece no campo religioso, ―os especialistas acabam 

construindo sistemas de crenças segundo as estratégias do monopólio dos bens da religião 

destinados a diferentes classes sociais interessadas no seu serviço‖.  Desse modo, Weber nos 

permite considerar que o ―discurso e a prática religiosa são determinados pelas necessidades 

particulares próprias a certos grupos sociais‖.  
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O batismo do Espírito Santo, sob a ótica do pentecostalismo, trata-se de uma 

experiência espiritual na qual o fiel é imerso
33

 no poder vitalizante do Espírito divino, 

semelhante ao ocorrido no dia de Pentecostes. Historicamente, a crença no batismo do 

Espírito Santo não se tornou conhecida pelos pentecostais. Há indícios de que grupos 

carismáticos, durante séculos do cristianismo, acreditavam e defendiam a contemporaneidade 

dessa experiência. 

Passos (2005, p.17ss), ao discutir o pentecostalismo sob as categorias, origem e 

começo, propõe uma definição para origem como ―a fonte permanente de sentido para o 

grupo, de onde se retira referências fundamentais e fundantes para si‖. Para começo, trata-se 

do ―início da agremiação do grupo determinado no tempo e no espaço‖. À medida que os 

pentecostais se reportam ao evento de Pentecostes, registrado em Atos como origem da 

experiência cristã, este evento torna-se fonte permanente de atualização desta experiência. 

Desse modo, o batismo do Espírito Santo ―dá-se nessa dinâmica atemporal, em que as 

narrativas bíblicas tornam-se realidade assim como se encontram escritas no texto bíblico‖. 

Um exemplo pode ser visto num canto de grupos pentecostais: ―Espírito, Espírito, que desce 

como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo‖. 

O fenômeno pentecostal inflamou um ímpeto missionário nos seus participantes. 

Informações históricas dão conta de que um expressivo número de suecos participou dos 

episódios que marcaram a Rua Azuza. Curiosamente, o primeiro participante a ser enviado a 

missões transculturais foi um sueco, Anders Johansson (Alvarsson, 2007, p.16; 18). O sonho 

inicial deste missionário era trabalhar em Israel, no entanto, por razões financeiras desistiu do 

projeto e embarcou em seguida para a Suécia. Esta viagem à sua terra natal tornaria Johansson 

o missionário que levou a mensagem da Azuza à Suécia, em 1906. O exemplo deste sueco é 

mais um, dentre tantos que houve nos anos que sucederam o início do pentecostalismo. 

A mentalidade que forjou a compreensão missionária daqueles que levaram o 

pentecostalismo à Suécia, foi a mesma que saiu da Azuza para Chicago, e alcançou Vingren e 

Berg. Estes pioneiros concentraram, unicamente, os esforços e os recursos de que dispunham 

nas ações evangelísticas. Nada parecia ter mais importância que fundar novos trabalhos e 

alcançar sempre mais pessoas. Para isso, o treinamento teológico proposto pelos suecos se 

resumia a cursos de curta duração, com ênfase nos textos bíblicos. Em 1926, a igreja sueca 

realizou uma conferência missionária em Kölingared e, na ocasião, aprovou-se o apoio à 

educação para o aprofundamento linguístico e bíblico dos missionários. Preservou-se a 
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 Batismo nesse sentido traz a ideia de imersão.  
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restrição às escolas denominacionais, onde, segundos os suecos, se ensinavam disciplinas 

consideradas profanas, que eram tidas como responsáveis por impedir a originalidade do 

Espírito Santo e por dar lugar ao conhecimento e dons meramente humanos. Lewi Pethrus 

manifestou sua posição quanto ao assunto:  

 

 
Apesar de nossas atitudes negativas em relação a uma escola de 

pregadores (Seminário), a questão vinha à tona vez em quando. Nunca 

fui contra a educação através dos livros; considero isso de grande 

valor. Todavia, isso causou grandes danos quando o trabalho cristão 

foi colocado no lugar errado, e chegaram a empurrar isso para fora, 

que é muito mais significativo para o Reino de Deus. (Pethrus, 2004, 

p. 264). 

 

Outra explicação – além do contexto sueco e o impacto causado pela experiência 

pentecostal – que parece justificar a postura dos pioneiros, com respeito à educação teológica 

formal, foi a falta de recursos nos primeiros anos de trabalhos em terras brasileiras. Os dois 

fundadores, ao saírem dos Estados Unidos, não levaram o suporte financeiro de uma 

instituição ou agência missionária. Alencar (2010, p.54) observa que essa era uma ―forma 

‗natural‘ de se fazer missões no início do século, a partir da Rua Azuza. As denominações 

tradicionais já tinham estabelecido organismos de missões, mas o pentecostalismo é apenas 

um movimento‖. O próprio Berg (2010, p.34ss) relata que quando, juntamente com Vingren, 

decidiram viajar ao Brasil, procuraram o pastor e alguns membros da igreja em que 

congregavam. Ao ouvirem a visão dos dois missionários, nas palavras do próprio Berg, 

 

(...) eles não se mostraram muito entusiasmados. Mencionaram 

dificuldades de clima, e predisseram que quando chegássemos lá e 

víssemos e sentíssemos a situação, voltaríamos sem demora. Por isso, 

não nos prometeram qualquer garantia de sustento. Nem ao menos se 

prontificaram a nos ajudar a comprar Bíblias e Novos Testamentos. 

(...) A única coisa que os irmãos se prontificaram a fazer foi nos 

separar como missionários para nossa missão no Brasil. 

 

Ao que parece, durante os três primeiros anos, os dois missionários dependeram de 

ajudas aleatórias e do esforço de Berg, que desde o início exerceu atividades remuneradas.     

O sustento financeiro dos fundadores por parte de uma instituição só se formalizou em 1914, 

quando foram registrados como missionários da Igreja Filadélfia de Estocolmo, Suécia 

(Araújo, 2007, p.41). Coincidentemente, apenas em 1914 a AD se estabeleceu num local 

próprio, na Travessa 9 de Janeiro nº75, onde se tornou o seu endereço definitivo.  
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Se levarmos em conta as dificuldades financeiras enfrentadas inicialmente por esses 

dois missionários, não há como pensar na possibilidade de se implantar seminário teológico. 

Nos três primeiros anos não tinham sequer um local próprio para as reuniões. Fundar uma 

instituição de ensino formal, aos moldes do modelo americano, demandava gastos que os 

pioneiros não podiam arcar. Vale salientar que a Igreja Filadélfia – instituição sueca que 

administrava o envio de voluntários ao Brasil – não oferecia garantia de sustento integral. Até 

Samuel e Lina Nystron, um dos mais destacados casais de missionários suecos, não tiveram 

―um envio regular de sustento‖. Conforme Araújo (2007, p.471), ―as ofertas vinham, parte das 

igrejas pentecostais, parte de particulares que enviavam suas ofertas para a Igreja Filadélfia‖. 

Mesmo ―os missionários que a partir de 1916 chegaram diretamente da Suécia não tinha 

também nenhum sustento garantido, mas na Igreja Filadélfia eram feitas coletas e os recursos 

eram enviados à medida que se recolhiam‖.  

Ao que parece, a intenção maior da igreja sueca era enviar cada vez mais missionários 

às terras brasileiras. Frida Vingren (1923, p.618-619), ao relatar as possibilidades de 

crescimento do pentecostalismo no Brasil, salienta com certo entusiasmo o potencial de 

crescimento numérico e o extenso território a ser explorado. 

 

Pense nos 25 milhões de brasileiros. Pense nesse povo, que mais do 

que outros, o Senhor tem entregado ao povo da Suécia. Nosso coração 

está faminto e sedento por um maravilhoso avivamento sobre essa 

terra. E cremos que o Senhor responderá as nossas orações e nos 

concederá. Você quer nos ajudar a orar por isso? Queres fazer o que o 

Senhor mandar? Queres tu mesmo ir, se o Senhor te chamar? Oh, que 

o Senhor da seara envie seus trabalhadores para suas muitas searas! 

Esse grande campo está pronto para a colheita. (Evangelii Härold, 

Stockholm, n. 52, p. 618-619, 1923). 
34

 

 

Segundo dados extraídos do Quadro de Missionários da Missão Livre Sueca nas 

Assembleias de Deus de Araújo (2007, p.472), cerca de 50 missionários suecos entre homens 

e mulheres trabalharam em solo brasileiro. Não faltavam apelos no periódico oficial da Igreja 

Filadélfia para mais voluntário aos trabalhos realizados no Brasil, conforme pode ser visto: 

 

Pouco mais de dez anos, os primeiros missionários livres batizados no 

Espírito chegaram ao Brasil, na América do Sul, os irmãos Gunnar 

Vingren e Daniel Berg. Desde então, mais missionários têm seguido 

seu caminho. Já desde o começo, o Senhor tem ricamente abençoado a 

atividade lá embaixo. Uma centena de brasileiros têm entregado seus 

                                                 
34

 Todos os textos em sueco citados nessa dissertação foram traduzidos para o português por Luigi Bonaita, a 

quem agradeço a contribuição.  



50 

 

corações a Deus, batizados nas águas e recebido a benção do batismo 

no Espírito Santo, e têm se unido às congregações que, uma depois da 

outra, surgiram tanto no continente como nas ilhas existentes na boca 

do rio Amazonas (Edv. Tallbacka, Evangelii Härold, Stockholm, n. 

47, p. 188-189, 1920) 

 

Uma questão neste ponto que merece observação é a seguinte: nos primeiros anos, sem 

suporte financeiro, não fazia de fato sentido pensar em instituto bíblico, embora, 

posteriormente, tenha vindo o amparo institucional da Suécia. Não seria o tempo de se 

estabelecer um projeto de educação formal? A resposta dessa pergunta evoca uma quarta 

explicação chamada prioridade e, de certo modo, justifica a postura dos suecos fundadores 

com respeito aos seminários teológicos. A prioridade dos pioneiros foi forjada pelas 

circunstâncias, que envolveram os primeiros anos que sucederam à implantação da 

Assembleia de Deus.  

A expansão da AD ocorreu num contexto de importantes acontecimentos que 

determinaram certa anomia no seu desenvolvimento. A rapidez com que se deu o crescimento 

da AD, e falta de pastores que coordenassem os trabalhos, é apontada por Conde (2010, p.42) 

da seguinte forma: ―antes de o trabalho haver completado dois anos, a falta de obreiros já era 

sentida em várias localidades onde igrejas e congregações se haviam estabelecido‖. A 

primeira ordenação de pastor feita por Vingren deu-se em fevereiro de 1913. Nesse tempo, 

diversas igrejas surgiam e inviabilizaram o controle sobre essas comunidades e suas 

lideranças.  

A experiência pentecostal, no auge da explosão carismática, não se permitiu o 

monopólio institucional, tampouco a regulação por parte daqueles que a fomentaram. Desse 

modo, como seria possível treinar um corpo de líderes ainda desconhecido? A criação e 

funcionamento adequado de um instituto bíblico parecem requerer o mínimo de organização 

institucional. O primeiro encontro oficial da liderança assembleiana só ocorreu 10 anos após 

sua fundação, em 1921. Por mais que os suecos se esforçassem em atender todas as igrejas, a 

dimensão continental do território brasileiro tornava esse desafio impossível, além do mais, as 

lideranças surgidas no contexto local achavam-se demasiadamente comprometidas com suas 

comunidades. Conde (1960, p.56) destaca que no ano de 1927 foi instituída a função de 

―evangelista itinerante‖. Tratava-se de uma pessoa encarregada de atender diversas 

comunidades ao mesmo tempo, ação motivada pelo ―fato de muitas igrejas passarem meses 

seguidos sem visita de obreiros‖. 
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A urgência e necessidade de alguém que conduzisse as atividades religiosas fez 

emergir diversos líderes das realidades locais. Freston (1996, p.83) salienta que ―a formação 

inicial de uma comunidade foi frequentemente facilitada pela existência de outros grupos 

protestantes, os quais forneceram uma porcentagem da primeira liderança‖. Muitos desses 

líderes, de imediato, não tiveram tempo nem preparo para formar um corpo de obreiros local. 

Uma característica comum dos pastores locais era sua realidade de pobreza. Alguns, sem 

escolaridade e posses, trabalhavam durante o dia e a noite conduziam as reuniões e atividades 

da comunidade religiosa. O missionário Joel Carlson (1923, p.19-21), ao relatar a situação 

financeira de obreiros nativos, fez o seguinte comentário:  

 

Temos irmãos que foram chamados para trabalhar na obra, e vemos 

com tristeza que não temos possibilidades de enviá-los, porque não 

temos como sustentá-los financeiramente. Uma coisa em particular eu 

quero colocar nos vossos corações, que é orar pelos evangelistas 

nativos, porque muitas vezes passam mal com seu sustento (Evangelii 

Härold, Stockholm, n. 2, p. 19-21, 1923).  

 

Seria pouco provável que a liderança assembleiana, sob um ritmo acelerado de tarefas 

imprimido pelas circunstâncias que cercaram os primeiros anos da Assembleia de Deus, fosse 

capaz de deixar suas igrejas e fechar-se durante 4 anos para estudar teologia. Além do fato de 

que grande parte dessa liderança não tinha sequer recursos que permitissem o sustento integral 

num seminário teológico. Portanto, se de um lado os suecos não dispunham de recursos e 

interesse para manter uma instituição de ensino formal, do outro os assembleianos, oriundos 

de situação de pobreza, não tinham como custear suas despesas. Então, entre formar-se 

academicamente para o exercício do pastorado – opção concretamente inviável – e cuidar da 

comunidade local, a prioridade foi pastorear a comunidade. 

Outra explicação que se apresenta como motivo provável da rejeição por parte dos 

suecos de uma educação teológica formal foi a postura de autodefesa e oposição às igrejas do 

protestantismo histórico. Desde os primórdios do pentecostalismo norte-americano houve 

certo consenso de que as denominações protestantes, em razão de enfatizarem o aspecto 

racional e doutrinário, perderam a dimensão mística da fé. Por isso, em muitos casos, a 

irrupção de grupos carismáticos partiu do interior de instituições historicamente estabelecida. 

Soma-se a isso o fato de que estas denominações devotaram grande esforço para pôr em 

descrédito a experiência pentecostal. Durante as primeiras décadas do século XX, percebeu-se 

o acirramento de tensões e conflitos entre igrejas históricas e grupos pentecostais. Essas 

tensões afetaram a visão da educação teológica.  
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Um dos mais ardorosos críticos da crença na contemporaneidade dos dons espirituais 

foi o teólogo norte-americano Benjamin Breckinridge Warfield, na sua obra The Cessation of 

the Charismata (1918). Os argumentos de Warfield foram reproduzidos pelas denominações 

protestantes e se notabilizaram como uma visão teológica chamada Cessacionismo, visão que 

defende que os dons do Espírito foram dispensados especialmente no início da era cristã, 

tendo, portanto, cessado nos séculos que sucederam a chamada ―igreja primitiva‖. Rivera 

(2001, p.227) observa que, ―ao entender o Pentecostes como evento único, o protestantismo 

fechou as portas para qualquer atualização que ultrapasse o rito‖. Desse modo, o rito tornou-

se um fim e não um meio, comprometendo assim o processo de transmissão religiosa. A partir 

disso, o pentecostalismo pode ser visto como uma descontinuidade no curso de reprodução do 

sistema religioso que se legitima na tradição protestante. 

No caso do pentecostalismo brasileiro, os episódios foram similares. Ao surgir de um 

cisma da Igreja Batista de Belém do Pará, a AD atraiu forte oposição. Os fatos que 

culminaram na dissidência dos fiéis que seguiram Vingren e Berg são contados a partir da 

versão de cada grupo, conforme visto no quadro ilustrativo:  

 

QUADRO 4 – VERSÕES SOBRE A ORIGEM DA AD NO BRASIL 

VERSÃO ASSEMBLEIANA VERSÃO BATISTA 
―Daniel Berg e Gunnar Vingren até aquele 

momento estavam ligados à igreja batista na 

América (as igrejas que aceitavam o avivamento 

permaneciam com o mesmo nome)‖.  

―Em abril de 1911 desembarcaram em Belém 

dois missionários suecos (...) que se intitularam 

batistas... Dirigiram-se imediatamente a Nelson, 

seu conterrâneo, sendo acolhidos por ele‖.  

―Raimundo Nobre (evangelista) apoderou-se do 

púlpito e atacou os partidários do Movimento 

Pentecostal. O grupo atacado começou a 

murmurar (...). Nesse momento, o dirigente 

ilegal, dessa sessão ilegal, propôs que ficassem 

em pé todos aqueles que aceitavam a doutrina do 

Espírito Santo. A maioria ficou em pé. 

Imediatamente, Raimundo Nobre propôs à 

minoria que excluísse a maioria, o que era ilegal 

também‖. 

―O evangelista (...) convocou uma reunião da 

congregação, declarou que os pentecostais, que já 

eram maioria, estavam fora da ordem e, apoiado 

pela minoria que permanecera batista 

excomungou os que tinham falseado a sã 

doutrina. (...) Desta forma, a comunidade foi 

dizimada... Tal foi o começo do movimento 

pentecostal no Brasil‖.  

Fonte: Alencar (2010, p.61) 

 

As denominações históricas, já estabelecidas no Brasil, uniram-se com o objetivo de 

enfraquecer o movimento entusiástico que crescia gradativamente. Para isso se utilizaram de 

diversos meios, e um dos mais comuns foi a veiculação de acusações contra os pentecostais. 

Araújo (2007, p.41) narra certo episódio em que o jornal A Folha do Norte recebeu um 

―violento artigo contra a Assembleia de Deus‖, e decidiu averiguar os fatos. Um repórter, 
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após visitar o grupo acusado, propôs a publicação do artigo. O problema é que a repercussão 

do texto atraiu pessoas curiosas, tornando o movimento ainda mais notável. O repórter vendo 

o interesse dos participantes pelo movimento decidiu agir com ―imparcialidade‖ e relatar suas 

reais impressões: ―Nunca vi uma reunião tão cheia de fé, fervor, sinceridade e alegria entre os 

crentes‖.  

O missionário sueco Samuel Nystrom (1919, p.19), ao relatar a oposição sofrida pelas 

igrejas protestantes, fez a seguinte declaração: 

 

Temos tido uma grande perseguição da parte das igrejas batistas e 

presbiterianas. Elas têm organizado grandes cultos contra nós e 

convidado muitas pessoas a essas reuniões, onde eles falam contra as 

curas divinas e contra o batismo no Espírito Santo, e afirmado que nós 

somos somente uma nova seita espírita, e eu um falso profeta. É 

verdade o que é escrito em 2Tm 3.1-5: ―Tendo aparência de piedade, 

mas negando a eficácia dela‖ (Evangelii Härold, Stockholm, n. 5, p. 

19, 1919) 

 

Novamente Nystrom (1922, p.54-55) relatou problemas com um pastor que 

supervisionava congregações presbiterianas independentes: 

 

Algum tempo atrás, ele veio aqui no Pará e eu tive a oportunidade de 

responder-lhe pessoalmente a respeito de seus escritos contra a obra, e 

Deus me deu graça para desmenti-lo pelas Escrituras, pela Historia e 

pelas ideias dos antigos teólogos, assim agora temos tido paz de seu 

lado por um tempo; mas outro pastor presbiteriano tem agora escrito 

terríveis artigos contra nós, reclamando que somos meio espíritas e 

blasfemamos terrivelmente, mas nos alegramos na perseguição, 

porque entendemos que o Senhor está derramando maravilhosas 

bênçãos, e temos tido gloriosas revelações em visão, sonhos e 

profecias. Além disso, os crentes que estavam meio desviados, por 

causa desses acontecimentos, têm despertado e vindo aos nossos 

cultos e começado a buscar o batismo no Espírito (Evangelii Härold, 

Stockholm, n. 14, p. 54-55, 1920). 

 

Estas palavras de Nystron coincidem com as informações de Éber Ferreira Silveira 

Lima (1996, p.245ss) ao descrever episódios de conflitos envolvendo o reverendo Manoel 

Machado, líder da Igreja Presbiteriana Independente (IPI) em Belém, e os missionários 

suecos, fundadores da Assembleia de Deus. A IPI se estabeleceu na capital do Pará por volta 

de 1902, e os pioneiros assembleianos que chegaram passaram a assediar os crentes 

presbiterianos. Com o passar do tempo, o Rev. Manoel Machado percebeu que suas ovelhas 

estavam sendo levadas pela mensagem pentecostal. Depois de procurar os líderes do 
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movimento e ser tratado ―friamente‖, decidiu posicionar-se por meio do Estandarte, jornal 

oficial da denominação, com uma série de artigos intitulados ―Invasão Pentecostista‖ em 

1919. Para Lima, o fato descrito marcou o estilo das relações que a IPI teria daí em diante 

com os pentecostais das diferentes igrejas que surgiriam depois, em outras regiões do Brasil. 

Quando falamos da objeção ao ensino teológico formal por parte dos pentecostais, não 

há como dissociá-la da teologia que nega a ação contemporânea do Espírito. As grandes 

instituições que formavam pastores, no surgimento do pentecostalimo, estavam a serviço das 

igrejas históricas, que se opunham radicalmente à experiência carismática. O período que 

marcou a implantação da AD já contava com o estabelecimento das igrejas protestantes e 

escola de ensino teológico formal, de acordo com o quadro abaixo: 

 

QUADRO 5 – INSTITUIÇÕES DE ENSINO DAS IGREJAS PROTESTANTES 

Denominação Ano de Fundação Primeiras Instituições de Ensino Formal 
Presbiteriana  1859 Seminário Primitivo (1867) – RJ; Escola Americana de 

São Paulo (1870) – SP; Colégio Internacional em 

Campinas (1873) – SP. 

Metodista 1866 Seminário do Granbery (1890) – MG; Faculdade de 

Teologia (1923) – RS.  

Batista 1882 Seminário Batista do Norte (1902) – PE; Seminário 

Batista do Sul (1908) – RJ.  

Fonte: Mendonça e Velasques Filho (1990, p.31ss) 

 

Conforme visto, essas denominações desde cedo fundaram instituições de educação 

teológica, visando à formação leiga e confessional (Mendonça; Velasques Filho, 1990). Os 

investimentos destinados aos trabalhos missionários tinham em vista o incentivo a projetos 

educacionais. Desse modo, desde o contexto norte-americano (as obras teológicas de maior 

reconhecimento) os teólogos mais destacados representavam uma ameaça à visão e aos 

interesses dos líderes pentecostais. Nos primeiros anos em que o pentecostalismo buscava 

afirmação num cenário de tensões e conflitos, uma das alternativas foi rejeitar o modelo de 

educação intrinsecamente relacionado aos que negavam o batismo do Espírito Santo. 

 

1.5 O Contexto social brasileiro 

 

A realidade brasileira na virada do século XIX para o século XX foi marcada por 

transformações intensas do ponto de vista político, social e econômico. Esse processo de 

transformações ocasionou diversos movimentos de revoltas sociais, em razão da má 

distribuição de renda, a ostentação do luxo de uma minoria e a calamidade social. Soma-se a 
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isso o cenário apocalíptico que se instaurou com a virada do milênio e que se consolidaria 

com o prenúncio da I Guerra Mundial.  

No que diz respeito às transformações políticas, o Brasil do período intitulado 

Primeira República, entre os anos de 1889 e 1930, era marcado pela tentativa de consolidação 

do sistema republicano e pela instauração da ordem. A situação econômica se caracterizava 

pela transformação das terras em imensos latifúndios controlados por poderosos fazendeiros, 

que detinham todas as instâncias da autoridade local. Essa economia sofria interferência do 

processo mundial de expansão dos modos de produção capitalista, nas palavras de Duglas 

Teixeira Monteiro (1974, p.47), 

 

(...) seja através das repercussões nacionais dos surtos econômico-

mundiais ligados à borracha e ao algodão, seja pela intensificação da 

aplicação de capitais europeus e americanos na construção e 

exploração de ferrovias, de modo direto, ou indireto, nas últimas 

décadas do século XIX, e durante a Primeira República, em vários 

pontos do território brasileiro, os sertões foram sendo abertos à 

penetração de estilos de vida e modalidades de relacionamentos 

econômicos ―modernizantes‖ e incompatíveis com o patriarcalismo 

rural.  

 

Além das discrepâncias com relação ao abismo que separava ricos de pobres, o 

sistema de saúde era caótico e a população sofria com os graves problemas de saneamento 

básico. A consequência disso era o alastramento de grandes epidemias: febre amarela, varíola, 

peste bubônica entre outras. A instabilidade criada por essas calamidades, somada à abertura 

aos novos tempos (que surgiam trazendo o impacto das novas tecnologias), instaurava uma 

realidade de superstição e medo, fato que foi percebido claramente nos movimentos de 

revoltas sociais com formatos messiânico-milenaristas
35

.  

A mentalidade apocalíptica dos anos que antecederam a I Guerra Mundial foi uma 

tônica no discurso teológico assembleiano, que certamente afetou a visão com respeito à 

educação formal. Nas correspondências dos suecos com sua base missionária na Suécia, é 

possível perceber esse sentimento de imediatismo com respeito à missão de evangelizar as 

pessoas. Joel Carlson falou: ―Jesus está voltando e ele diz que tem consigo a recompensa de 

cada um. Temos, então, que trabalhar quando é dia, porque a noite vem quando ninguém pode 

trabalhar‖ (Evangelii Härold, Stockholm, n. 52, p. 219, 1920). O casal Adina e Otto Nelson 

enfatizou: ―Jesus voltará em breve, sim, Ele está muito perto. Que possamos, portanto, utilizar 

                                                 
35

 Dentre essas revoltas destacam-se a Guerras dos Canudos (1896), na Bahia; a Revolta do Contestado (1912), 

em Santa Catarina; Movimento Caldeirão Santa Cruz do Deserto (1926), no Ceará, e outros. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Febre_amarela
http://pt.wikipedia.org/wiki/Var%C3%ADola
http://pt.wikipedia.org/wiki/Peste_bub%C3%B4nica
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os minutos presentes, até Jesus voltar, para que possamos ouvir essas gloriosas palavras: 

‗Bem feito, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei; entra no gozo do 

teu Senhor‘‖ (Evangelii Härold, Stockholm, n. 2, p. 19-21, 1923). O casal Agnes e Simon 

Sjogren foi vibrante em falar da realidade brasileira:  

 

O Senhor está operando aqui, salvando pecadores e batizando seus 

filhos no Espírito Santo, e sarando os enfermos. As trevas são grandes 

aqui entre esse povo. Portanto, amigos, incluam continuamente nós e 

esse povo nas vossas orações. Jesus está voltando e, então, até daqui 

uma grande multidão de agraciados pecadores estará pronta a se 

encontrar com Ele. Oh, glorioso dia! Seja bem-vindo, senhor Jesus! 

(Evangelii Härold, Stockholm, n. 5, p. 56, 1923). 

 

 A expectativa do fim iminente do mundo foi teoricamente fundamentada por uma 

tendência teológica que influenciou a cosmovisão dos líderes assembleianos. Essa tendência 

ficou conhecida como Dispensacionalismo e foi inicialmente difundida por J. N. Darby. No 

entanto, chegou aos pentecostais por meio de uma bíblia comentada por Cyrus Scofield. 

Grenz et al. (2000, p.41) define a perspectiva dispensacionalista da seguinte maneira:  

 

Sistema teológico do século XX, popularizado principalmente nos 

Estados Unidos e influenciado sobretudo pela Bíblia de Referência 

Scofield. O dispensacionalismo delineado por Scofield entende que 

Deus ao longo da História opera na humanidade de diferentes formas 

(dispensações); que tem um plano diferente para Israel em relação ao 

da igreja; que a Bíblia – sobretudo as profecias preditivas – tem de ser 

interpretada de modo literal; que a Igreja será arrebatada secretamente 

da terra sete anos antes da segunda vinda de Cristo; que Cristo 

governará com Israel num reino terreno de mil anos.  

 

Nañez (2007, p.202) discute a influência que a crença dispensacionalista, 

especialmente a teoria do rapto (arrebatamento secreto), exerceu sobre a postura anti-

intelectualista no pentecostalismo. Segundo o autor, ―o ensino do arrebatamento chegou aos 

fundamentos do pentecostalismo, no qual produziu conceitos sobre a falta de tempo para 

tratar da preparação particular e rígida e do debate público rigoroso‖. A postura predominante 

nos primeiros pentecostais era de descaso com as questões histórico-culturais, por considerar 

uma perda de tempo. Eles enxergavam a vida social como um terreno cheio de armadilhas, 

capaz de dissuadir o fiel do principal objetivo que era a volta iminente de Cristo. De Arteaga 

observa que para Darby ―os tempos do fim estavam tão próximos que a evangelização já não 

era a coisa mais importante, mas a única coisa! Não havia tempo para a Igreja se preocupar 
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com questões sociais ou mesmo ensinar as disciplinas da vida cristã‖ (De Arteaga apud 

Nañez, 2007, p.203).  

Outro tema que merece destaque nesse período de implantação da AD no Brasil é a 

educação. Assim como a saúde, o sistema educacional brasileiro sofria graves problemas por 

conta da desigualdade social. A formação superior ainda era um direito exclusivo das classes 

abastadas. Não havia um projeto nacional voltado para educação em todos os níveis. As 

influências europeia e católica eram obstáculos a um plano pedagógico contextualizado à 

realidade brasileira. Segundo Ghiraldelli Jr. (2001, p.21), ―em 1920, 75% de nossa população 

em idade escolar ou mais era analfabeta‖. 

O Brasil da República Velha tinha como religião predominante o Catolicismo. No 

entanto, já era marcado pela presença expressiva de imigrantes de outras religiões, 

especialmente protestantes. Em virtude disso e do interesse de assegurar os direitos básicos 

dos civis, o Brasil republicano promulgou a separação de Igreja e Estado, em 1890. Esse fato 

significou uma redução da influência que os católicos exerciam sobre o país, especialmente 

por conta da perda de regalias que essa união proporcionava.  

 A reação da Igreja Católica foi imediata e representou uma série de esforços para 

reconquistar a condição perdida. Isso significou mudanças na política eclesiástica. Monteiro 

(1974) observa pelo menos três pontos relacionados a essas mudanças: primeiro, a busca de 

uma aproximação maior com relação ao povo, especialmente com a população da classe 

subalterna, o que pode ser explicado pelo crescente enfraquecimento do aparelho eclesiástico 

durante o século XIX, que tinha favorecido o desenvolvimento do catolicismo popular cujos 

agentes de base – beatos, beatas, rezadores, ―monges‖ e capelães, gozavam de grande 

prestígio, sobretudo entre as massas rurais. 

 

Esta visão negativa do catolicismo popular fora ainda agravada pelos 

movimentos religiosos camponeses, cujos líderes se opunham às 

autoridades eclesiásticas. Para o clero, tais movimentos eram fruto de 

um fanatismo religioso condenável sob todos os aspectos e que 

deveria ser combatido através de um intenso esforço de doutrinação e 

de um processo de educação do povo (Mesquida et al., 2009, p.5649) 

 

 Um segundo ponto relacionado às mudanças no catolicismo foi a reorganização das 

jurisdições eclesiásticas. A confirmação do Decreto 119-A que oficializou a separação Igreja 

e Estado, extinguindo o regime de padroado e assegurando a liberdade religiosa no Brasil 

levou a cúpula da Igreja a convocar imediatamente os bispos para uma discussão sobre como 

proceder nesse novo cenário. Nasceu assim a Conferência Episcopal do Brasil, cujo principal 
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objetivo seria dar uniformidade de ação ao episcopado e ao clero como um único corpo. Além 

dessa medida, buscou-se reforçar a autoridade e controle do papa sobre o clero, propondo 

assim um corpo hierárquico uniforme e coeso. Portanto, esse processo de ações compreendeu 

um esforço de alinhamento do episcopado brasileiro no sentido de readequar as diretrizes da 

Igreja Católica no Brasil às diretrizes da Santa Sé. Segundo Monteiro (1974, p.48), 

 

(...) novas dioceses foram criadas e seminários foram fundados com o 

propósito de formar um clero virtuoso e culto. Igrejas, capelas e 

cemitérios – evidências materiais da presença católica – foram 

reformadas e reconstruídas com a ajuda financeira dos ricos e com o 

esforço físico dos paroquianos pobres arregimentados. Padres 

seculares, educados em seminários do Sul e identificados com esse 

espírito de mudança, foram designados como bispos nas novas 

dioceses, imprimindo nelas a marca dessa nova orientação.  

 

 O terceiro ponto foi o reavivamento entre leigos, especialmente entre clérigos.  

Segundo Ralph Della Cava (1974, p.11), ―para inverter essa situação era necessário mobilizar 

uma cruzada de militantes católicos a fim de reeducar a nação através de seus ensinamentos e, 

fundamentalmente, assegurar para a Igreja o reconhecimento jurídico de sua legítima 

posição‖.  Essa ação da Igreja, conhecida como Romanização, indicava a tentativa de superar 

um catolicismo colonial, frouxo e permissivo, além de reforçar as bases contra os avanços das 

ideias republicanas da maçonaria, do positivismo e do protestantismo (Monteiro, 1974). 

Neste contexto, vale perguntar pelas igrejas protestantes e pelos projetos educacionais 

já implantados, mesmo antes da fundação da Assembleia de Deus. Campos (1996, p.94ss) 

observa que a chegada das denominações histórica ao Brasil coincidiu com o espírito otimista 

de uma elite intelectual quanto à modernização do país. A expansão do capitalismo no 

continente latino-americano trouxe ao contexto brasileiro, no final do século XIX, a esperança 

de que os protestantes representavam o progresso, contrastando com o atraso creditado ao 

catolicismo.  

Ao contrário do que se esperou, o protestantismo brasileiro ―foi se tornando uma 

ideologia negativista, escapista, mais preocupada em pregar o individualismo do que a 

transformação social desejada por muitos‖. David Martin, citado por Freston, salienta que o 

protestantismo no contexto latino-americano ―foi um veículo de autonomia e avanço para 

alguns setores da classe média (...) Essa semente protestante veio junto com o vaso ‗a visão de 

mundo, o ethos e a ideologia dos países capitalistas prósperos‘ (...) Todo o estilo protestante 

permaneceu distante das massas‖ (Martin, 1990 apud Freston, 1996, p.264). Esta 
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característica do protestantismo não se mostrou adequada à realidade brasileira, nem para 

alcançar a elite intelectualizada, tampouco às classes menos favorecidas. Desse modo, 

―embora as igrejas históricas tenham investido pesadamente em colégios para alcançar a elite, 

o resultado em conversões foi decepcionante‖ (Freston, 1996, p.265) 
36

.  

Ao discutir as razões do insucesso das igrejas protestantes no Brasil, Freston (1996, 

p.265) aponta como fator determinante a ―inserção do ‗padrão americano‘ de organização 

religiosa num Brasil ainda marcado pelo tradicional ‗padrão latino‘‖. Por ―padrão americano‖ 

entende-se um ―denominacionalismo generalizado, sem igreja estabelecida, mas com um 

pluralismo quase ilimitado, associado a uma cultura religiosa popularizada e quase universal‖. 

Já por ―padrão latino‖, pensa-se a ―religião monolítica e aliada ao Estado, tornando-a 

politicamente problemática‖ (Martin, 1978 apud Freston, 1996, p.265).  

Embora não possa negar o sucesso na inserção das igrejas protestantes em 

determinados contexto rurais, como de Minas Gerais e Espírito Santo, o impacto da 

urbanização provocado pelo êxodo rural exigiu adequações que colocou em evidência outros 

modelos de grupos religiosos.  O modo de protestantismo segundo o ―padrão americano‖, 

separado do Estado mas imiscuído na cultura, não se ajustou à realidade encontrada, em 

consequência, não foi devidamente assimilado pelas novas demandas de realidades 

urbanizadas. 

O contexto descrito apresentou um grave problema no que diz respeito à educação. Se 

por um lado o sistema de ensino público ainda se mostrava precário, insuficiente às demandas 

da República, por outro lado as instituições de ensino vinculadas ao catolicismo estavam sob 

forte suspeita de conspirar contra o progresso e a liberdade, conquistas valiosas da 

modernidade. Já a proposta de educação protestante apresentou-se, de certo modo, elitista e 

incapaz de acessar determinados contextos, e assim suprir plenamente as necessidades e os 

desafios dos novos tempos.   

O pentecostalismo, em contraponto ao modelo protestante, trouxe consigo uma 

mentalidade de negação do mundo, oferecendo uma mensagem de escape para além da 

realidade concreta. Enquanto o protestantismo atrelava-se aos ideais da modernidade e ―fazia 

do livro, da cultura letrada, o seu centro articulador‖, os pentecostais lidaram melhor com a 

―cultura oral, desvinculada do sistema escolar‖ (Campos, 1996, p.106). Desse modo, as 

massas impedidas dos bens sociais e expostas ao sistema de ensino precário (educação 

                                                 
36

 Para embasar esta afirmação, Freston (1996, p.265) afirma que ―nove membros da constituinte de 1934 eram 

ex-alunos do Instituto Mackenzie (presbiteriano), mas nenhum deles era protestante‖.   
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pública) ou elitizado (educação por instituições religiosas), encontravam na comunidade 

pentecostal um espaço de acolhimento, frente aos seus problemas e privações.  

João Kolenda Lemos, um líder assembleiano, contemporâneo de alguns dos pioneiros 

suecos e americanos, narra em um vídeo institucional do Instituto Bíblico das Assembleias 

Deus a desconfiança que pairava nas igrejas pentecostais por volta da década de 1930. 

Segundo ele, quando ainda jovem, manifestou interesse de concluir o ginásio
37

 e o seu então 

líder o ameaçou de exclusão, caso insistisse em sua intenção de concluir os estudos. Observa-

se que em determinados contextos das primeiras décadas do pentecostalismo, a educação 

como um bem negado passou a ser rejeitada sob a desconfiança de minar o fervor religioso. 

Esse é um dado que representa uma das razões do anti-intelectualismo nas origens da AD.  

Ao se estudar a história da AD, percebe-se que o pentecostalismo assembleiano 

percorreu o caminho de um movimento religioso caracterizado pela dominação carismática à 

corporação, fundamentado na dominação burocrática
38

. Como destaca Mendonça (2004, 

p.41),  

 

A Assembleia de Deus, ou Assembleias de Deus, pois que seguem a 

tradição batista de autonomia das congregações locais, começou com 

um movimento de experiência religiosa induzida por dois missionários 

sueco-americanos em uma igreja batista de Belém do Pará. Da 

experiência da posse do Espírito Santo, com o sinal da glossolalia, 

percorreram um longo caminho de institucionalização até chegar hoje 

a ocupar o lugar de maior igreja evangélica no Brasil.  

 

Nas primeiras décadas da AD, num estágio de dominação carismática, o Espírito Santo 

é aquele que empodera e dá legitimidade à ação religiosa
39

. Nesse primeiro momento 

priorizava-se uma formação no ―colégio de Jesus‖ 
40

. Um importante líder assembleiano, ao 

escrever um artigo em 1950 sobre a importância do Espírito Santo no impacto que o 

pentecostalismo causou ao mundo, disse:  

 

Seus pregadores são indoutos: pescadores, lavradores, pedreiros, 

carpinteiros, boiadeiros, funcionários, etc. Tais quais os pescadores do 

Mar da Galileia, não cursaram faculdade de Teologia, nem se 

                                                 
37

Período que correspondia aos quatro anos finais do atual ensino fundamental. 
38

 Alencar (2010) faz esse exercício ao escrever sobre Educação Teológica no Pentecostalismo Brasileiro, 

dividindo-a em três períodos: o primeiro de 1911 a 1958, o segundo de 1958 a 1971 e o terceiro de 1971 aos dias 

atuais. 
39

 Até o presente momento, em algumas igrejas Assembleias de Deus, o fiel só chega a um cargo de liderança se 

for declaradamente batizado com o Espírito Santo, mediante as evidências do ―falar em línguas‖.  
40

 Termo utilizado pelos pastores contrários a criação dos institutos bíblicos. (Daniel, 2004). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ensino_fundamental
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especializaram em retórica; muitas vezes falam mal o seu próprio 

idioma. Entretanto, as multidões os ouvem sedentas, porque eles 

receberam poder do alto para ser testemunhas (Kesller, 2004, p.45).   

 

Mediante a força do Espírito, pessoas socialmente marginalizadas passaram a se 

perceberem dignas e vocacionadas a uma grande missão.  Em razão do rápido crescimento e 

de uma mobilização intensa que objetivava converter o maior número de pessoas possível, 

buscava-se a experiência carismática como ―revestimento de poder‖ para os desafios 

esperados. Um exemplo pode ser visto nas palavras de um assembleiano: 

 

O melhor seminário para o pregador é o de ―joelhos‖ perante a face do 

Senhor. Ali o Espírito Santo nos transmite os mais belos e poderosos 

sermões. Aleluia! S. Pedro não foi formado por nenhum seminário‖ 

(Mensageiro da Paz, 15/09/1931).  

 

Sendo o carisma (do grego chárismas, ―dom‖) uma ―força divina conferida a uma 

pessoa, mas em vista da necessidade ou utilidade da comunidade‖, é por meio dele que líderes 

―naturais‖ são reconhecidos em épocas de dificuldades psíquicas, físicas, econômicas, éticas, 

religiosas ou políticas (Weber, 1979, p.283). Bourdieu, no entanto, contesta a concepção de 

carisma weberiano como propriedade individual e ligado à natureza. Para Bourdieu (2007, 

p.94), o profeta acumula um poder simbólico que representa algo já existente, uma 

inconformidade que, mesmo inconscientemente implícita, é portadora de uma mensagem de 

um grupo e, por isso, tem propriedade sobrenatural e sobre-humana. 

Assim, é fundamental situar esse momento da AD no contexto socioeconômico do 

Brasil das primeiras décadas do século XX. A realidade dos primeiros assembleianos foi 

marcada por privações diversas: falta de acesso à educação de qualidade, condições de 

moradias precárias, sistema de saúde caótico, etc. Bourdieu (2007, p.87) observa que: 

 

as demandas religiosas tendem a organizar-se em torno de dois 

grandes tipos que correspondem a dois grandes tipos de situações 

sociais, ou seja, as demandas de legitimação da ordem estabelecida 

próprias das classes privilegiadas, sentimento de dignidade prendido a 

convicção da própria excelência e perfeição de conduta de vida, e as 

demandas de compensação próprias das classes desfavorecidas 

(religiões de salvação) (...) que se funda na promessa de salvação do 

sofrimento e no apelo da providência capaz de dar sentido ao que são 

a partir do que virão a ser.  

 



62 

 

As transformações históricas, sociais e econômicas no contexto em que o movimento 

está inserido geram a necessidade de um ajustamento aos novos tempos, que ocorre 

paralelamente às mudanças internas, ocasionadas por uma crise de continuidade no grupo 

carismático, que impõe a transformação do ―carisma em forma estáveis de pensamento, 

prática e organização‖ (O‘Dea, 1969, p.59). 

Essa transição de um estágio carismático a racional-burocrático geralmente é tensa, 

pois representa uma ação de contextualizar-se aos novos tempos, ao passo que se busca a 

manutenção do carisma. Um exemplo pode ser visto nas palavras de um assembleiano em um 

artigo publicado em 1937 no jornal da sua igreja: 

 

Os teólogos são, espiritualmente, secos. (...) Enquanto esses teoristas 

escavam e encontram papéis, o crente simples, nas suas escavações 

(de joelhos dobrados) encontra água viva, com abundância. Um acha a 

palavra que mata, outro o Espírito que vivifica. O primeiro tem o seu 

nome nos lombos de compêndios complicados, de difícil acesso, 

enquanto o segundo se satisfaz em ter o seu humilde nome no livro da 

vida, do Cordeiro de Deus. Aquele (o teólogo) emprega o seu tempo 

em agrupar opiniões, medir tempos, escarafunchando esta ou aquela 

escritura, e este (o simples crente) se congrega, constantemente para 

anunciar aos pecadores que Jesus o salvou e o tem guardado da lama 

deste mundo perverso (Mensageiro da Paz, 15/08/1937). 

    

A Convenção Geral da AD, ocorrida em 1948, quando se debateu a proposta de 

implantação de institutos bíblicos, também ilustra essa crise de transição de um estágio 

carismático à racional-burocrático. Na ocasião, a proposta foi rejeitada pela maioria dos 

pastores. Em uma das posições relatadas no livro História da Convenção Geral das 

Assembleias de Deus do Brasil lê-se as seguintes palavras de um pastor assembleiano, 

redigida pelo secretário da reunião: 

 

O irmão Pires faz ver que a maioria dos irmãos são contrários aos 

cursos bíblicos por correspondência. Disse ainda que temos uma 

escola, a de Jesus, que não pode nem deve ser orientada por 

determinada pessoa. Aprendeu, como outros, e foi provado na igreja 

para o ministério. Mostrou a necessidade de ser chamado por Deus e 

consagrar-se ao Senhor, e não desprezar a graça que Deus tem dado a 

igreja pelos ministérios. (Daniel, 2004, p.253).   

 

 Constata-se, portanto, que a AD, tendo se desenvolvido a partir da atuação de homens 

oriundos de contextos de pobreza e poucas oportunidades de formação acadêmica, via-se na 

postura de se resguardar dos perigos em vista aos novos tempos que surgiam.  
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Conclusão 

 

 Esse capítulo apresentou as razões histórico-sociológicas da objeção ao ensino 

teológico formal por parte da Assembleia de Deus. Inicialmente, observou-se que a 

desconfiança que recai sobre a educação não é exclusividade da denominação assembleiana, 

tampouco do pentecostalismo. Na verdade, é possível encontrar, nas diversas expressões 

religiosas, elementos de apelo ao misticismo e às emoções em contraposição à racionalidade.  

 Na trajetória do cristianismo, o conflito entre razão e emoção apresentou-se com 

frequência nos diversos momentos da história. Deu-se destaque aos movimentos do período 

posterior à Reforma que reagiram ao escolasticismo protestante. Dentre eles, o pietismo, os 

quackers, os shakers e o metodismo. Concluiu-se que é possível perceber, numa linha do 

tempo, a influência de tais movimentos na experiência pentecostal no início do século XX nos 

Estados Unidos, especialmente no que diz respeito à postura de aversão à erudição teológica. 

 O anti-intelectualismo, presente nas origens do pentecostalismo, remonta às ondas 

avivalistas norte-americanas, e teve amplo destaque nas figuras de importantes pregadores 

como Peter Cartwright, Charles Finney e Dwight L. Moody. Esses avivalistas influenciaram 

os primeiros líderes pentecostais, Charles Parham e William Seymour e, consequentemente, 

os modelos de pentecostalismo que surgiram a partir do fenômeno da Azuza Street. Dentre 

esses pentecostalismos inclui-se a movimento pentecostal brasileiro. Pode-se deduzir que a 

aversão ao ensino teológico, por parte dos primeiros líderes da Assembleia de brasileira, tem 

raízes nas origens do pentecostalismo norte-americano.  

 A postura anti-intelectualista no pentecostalismo assembleiano traz consigo também a 

influência sueca. Os missionários escandinavos, por várias décadas, lideraram a denominação 

e deixaram marcas indeléveis. Dentre elas, a visão de uma educação segundo o modelo de 

Escolas Bíblicas, em contraponto aos seminários teológicos.  

 Além das influências norte-americanas e suecas, obteve-se também conclusões acerca 

da relação indissociável entre o anti-intelectualismo assembleiano e o ambiente em que a 

Assembleia de Deus foi implantada. O contexto brasileiro do início do século XX foi marcado 

por crises profundas do ponto de vista social, político e econômico, que, somadas às 

proximidades da guerra mundial, produziu um sentimento religioso de escapismo e 

indiferença à situação social ao redor. Os primeiros pentecostais, sensivelmente afetados por 

essa realidade, rejeitaram o envolvimento com educação em razão do fim iminente do mundo. 
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 As primeiras discussões oficiais por parte das lideranças assembleias e as mudanças 

gradativas que resultaram numa abertura da denominação à educação formal serão assuntos 

do capítulo seguinte.  
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CAPÍTULO II  

MUDANÇAS NA POLÍTICA ECLESIÁSTICA DA ASSEMBLEIA DE 

DEUS COM RESPEITO À EDUCAÇÃO TEOLÓGICA FORMAL (1943-

1983) 

 

Introdução 

  

Nas três primeiras décadas da AD brasileira, não se discutiu oficialmente sobre a 

educação teológica formal. Embora a objeção dos líderes suecos e brasileiros a esse modo de 

ensino possa ser notada em artigos, na execução de um modelo de treinamento informal, 

somente em 1943 ocorreram os primeiros debates sobre o assunto.   

Ao tratarmos da política eclesiástica assembleiana acerca do ensino teológico, convém 

ressaltar a configuração e o desenvolvimento do seu modelo administrativo. A AD esteve sob 

a liderança dos missionários suecos, desde o ano de 1911 até 1930. Nas duas primeiras 

décadas, Gunnar Vingren parece ter sido o líder que mais se destacou, e, posteriormente, 

Samuel Nyström. A tentativa de mudança desse quadro se deu por meio de uma investida dos 

pastores brasileiros, que se organizaram e reivindicaram o controle dos nativos sobre a 

denominação. O marco dessa iniciativa ocorreu na Convenção de Natal, nos dias 5 a 7 de 

setembro de 1930. A historiografia oficial retrata esse momento, salientando o total 

desprendimento por parte dos suecos em repassar o controle do movimento aos brasileiros. 

Segundo Daniel (2004, p.27ss), os suecos, ao perceberem o desejo dos obreiros nativos em 

assumirem a liderança dos trabalhos, prontamente oficializaram a transferência de direção. De 

acordo com o autor, ―os obreiros nacionais aceitaram-na por unanimidade, e um 

quebrantamento tomou conta dos presentes‖.  

Em contraponto à versão oficial apresentada pela AD sobre a Convenção de Natal, 

Alencar (2010, p.119ss) sugere a existência de conflitos e tensões nessa mudança de controle 

dos suecos para os brasileiros. Após levantamento de dados, por meio de entrevistas e 

pesquisas minuciosas, o autor enxerga a possibilidade dos nativos terem assumido 

compulsoriamente a direção das igrejas assembleianas no Brasil 
41

.  

                                                 
41

Esta sugestão é proposta na seguinte questão por Alencar: ―A convenção de 1930: os suecos ‗entregaram‘ ou os 

brasileiros ‗tomaram‘‖ 
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Vale salientar que, apesar das mudanças ocorridas em 1930, os suecos ainda 

mantiveram influência e controle sobre as igrejas locais. Alencar (2012, p.168), ao retomar 

esse assunto nas suas pesquisas de doutorado, faz a seguinte ponderação:  

 

Uma das parcelas do mito fundante, construído por Conde (1960) e 

muito repetido pelos demais (versão inclusive repetida acriticamente 

por pesquisadores), é que os suecos ―entregaram‖ a igreja aos 

brasileiros na Convenção de 1930. Mas na última página do MP, a 

partir de 1931, há um quadro com as igrejas-sede, endereços, horários 

de cultos e nomes de pastores. Os suecos continuam pastoreando as 

principais e maiores igrejas nas principais cidades do país.  

 

Independentemente dos detalhes que compõem a reunião dos pastores assembleianos, 

em 1930, este momento marca os passos concretos rumo à institucionalização do movimento. 

Neste ponto, o assunto ―educação teológica‖ interage sensivelmente com as mudanças que 

foram ocorrendo desde então; isso se deu em razão das reuniões convencionais terem se 

tornado o espaço de debates da posição oficial que a denominação tomaria sobre os diversos 

temas, inclusive sobre a formação bíblico-teológica. 

Uma data importante, desde as mudanças ocorridas da Convenção de Natal, se deu em 

1938, quando os pastores decidiram denominar as reuniões convencionais de Semana Bíblica. 

Segundo Daniel (2004, p.149), isso se deu ―a partir daquela data para que houvesse um maior 

aproveitamento do tempo para estudos bíblicos durante os encontros convencionais‖. Ainda, 

de acordo com o mesmo autor, ―apesar do novo nome, questões administrativas acabavam 

entrando na pauta de discussões. Além disso, todas as resoluções tomadas na Semana Bíblica 

eram assinadas em nome da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil‖.  

Foi em uma dessas reuniões, precisamente na 4ª Semana Bíblica das Assembleias de 

Deus no Brasil, ocorrida em 16 a 23 de maio de 1943, que teve lugar o primeiro debate oficial 

sobre o ensino teológico formal na Assembleia de Deus, que colocou americanos e suecos em 

lados opostos.  

Neste capítulo, serão discutidas as mudanças ocorridas na política eclesiástica da AD 

com respeito à educação teológica formal. Primeiramente, serão discutidos os modelos de 

educação teológica na perspectiva dos suecos e americanos, procurando perceber a relação 

desses modelos com os tipos de educação desenvolvidos na Assembleia de Deus. Em seguida, 

será feito um percurso pelos primeiros debates e resoluções acerca da Educação Teológica 

Formal. Posteriormente, destacar-se-ão as mudanças ocorridas no cenário brasileiro, 

especialmente a partir da década de 1950 com o impacto da urbanização e os debates 
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convencionais sobre a formação teológico-pastoral. Em seguida, será apresentada uma 

discussão sobre a implantação de um órgão regulador das atividades de educação teológica na 

AD, e o processo de credenciamento das primeiras instituições formais de ensino teológico, 

salientando a inserção destas instituições em solo brasileiro, seus desafios e desenvolvimento.  

 

2.1 Suecos e Americanos: Modelos distintos de Educação Teológica  

 

 A liderança exercida pelos missionários suecos, embora não tenha implantado um 

projeto de educação teológica formal, estabeleceu programas de estudos bíblicos. Esta 

constatação faz-se necessária para que não se incorra no equívoco de atribuir total aversão por 

parte dos missionários escandinavos a qualquer modelo de treinamento bíblico-teológico. Nas 

quatro primeiras décadas, antes que a AD conhecesse o primeiro seminário teológico, já se 

empreendiam esforços para o treinamento dos novos líderes que surgiam.  

 Ao falarmos do modelo de educação, segundo os missionários suecos, convém atentar 

ao Movimento Pentecostal da Suécia. A formação teológica no início do pentecostalismo 

sueco foi tratada com certa desconfiança. Por ser considerada uma ameaça ao fervor espiritual 

e à urgente tarefa da igreja em evangelizar os povos, preferia-se um curso de curta duração, 

denominado Escola Bíblica. Segundo Araújo (2007, p.282),  

 

[Este modelo de ensino] reproduzia o sistema de educação de adultos 

desenvolvido nos países escandinavos, elaborado na forma de 

campanha popular, fundada pelo pastor Nikolai Fredrik Severin 

Grundtvig, na Dinamarca em 1844, e que achara caminho para a 

Noruega em 1864, na Suécia em 1868 e Finlândia em 1883. Os 

educandários populares eram escolas residenciais para todos, onde se 

ensinavam cidadania e cultura geral.  

  

 Ao se falar da opção dos pentecostais suecos por um treinamento bíblico-teológico 

sem muitas pretensões acadêmicas, é importante considerar o contexto em que o movimento 

se desenvolveu, e o nível de escolaridade dos participantes.  Os autores, Marianne e Roland 

Gäreskog (2010) observam que no final da década de 1920 o movimento pentecostal na 

Suécia já contava com cerca de 26 mil membros. No entanto, a grande maioria tinha apenas 

um nível de escolaridade primária. Poucos pentecostais, em todo país, tinham um curso 

superior.   
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 Dados históricos apontam que um grande número de suecos pentecostais nas primeiras 

décadas do século XX, proveniente de classes operárias e sem formação acadêmica, não 

demonstrou interesse pela educação formal. Era comum, no início do movimento, grupos se 

reunirem nas casas para estudos bíblicos que duravam dois ou três dias. Esses encontros 

atraíam pessoas de vários lugares da Suécia. A partir de então, as reuniões tornaram-se 

Escolas Bíblicas realizadas anualmente com duração de três ou quatro semanas. Essas escolas 

tinham o objetivo de fortalecer as bases doutrinárias do movimento e ser um espaço de 

convivência. Os professores que ministravam esses estudos, geralmente eram pastores das 

igrejas que abrigavam os cursos. Os tais pastores podiam, eventualmente, tornarem-se 

professores itinerantes (Oskarsson, 2007). As rotinas das Escolas Bíblicas se davam da 

seguinte forma: durante o dia ministravam-se as aulas, e à noite realizavam-se cultos públicos, 

ocasião em que as pessoas podiam receber curas e o batismo no Espírito Santo.  

A Igreja Filadélfia de Estocolmo, liderada por Lewi Pethrus, aplicou o modelo de 

Escolas Bíblicas à formação dos seus líderes.  No contexto da referida igreja, o curso tinha 

duração de três meses e, após o período de estudo, a pessoa (que podia ser homem ou mulher) 

estava apta a exercer a função de evangelista. Os missionários enviados ao Brasil da Missão 

Sueca passaram pela Escola Bíblica da Igreja Filadélfia. Pethrus, embora não tenha concluído 

seu curso teológico no Seminário Bíblico Batista, reconheceu a importância do treinamento 

bíblico em uma carta enviada a Rikard Fris, seu aliado e fundador de uma Escola Bíblico-

Teológica em Högby, próximo à Estocolmo: 

 

Pelo que me concerne, sou da opinião que isso é a coisa mais 

importante para o presente tempo no nosso país. Quando se viaja pelo 

país afora e se observam as inauditas necessidades nas igrejas, onde as 

vagas estão vazias e onde grandes feitos poderiam ser realizados se 

existissem testemunhas preparadas na Bíblia, então arde o coração da 

gente. Eu acredito que a escola deveria ter maior alcance e que mais 

importância deveria ser colocada na instrução dos pregadores do 

Evangelho para o campo doméstico (Pethrus, 1925apud Gäreskog e 

Gäreskog, 2010).  

 

Um importante acontecimento na igreja de Estocolmo, liderada por Pethrus, 

influenciou sua mudança de postura quanto à educação bíblico-teológica. Trata-se de uma 

divergência com um dos seus aliados, Anders Petter Franklin (A. P. Franklin), líder da Missão 

Sueca Livre. Segundo Araújo (2007, p.322), ―parece que Franklin defendia a necessidade de 

uma estrutura institucionalizada para a obra missionária, numa associação, segundo o modelo 

das igrejas norte-americanas‖. Isso significava uma contraposição ao modelo sueco de 



69 

 

aversão às estruturas denominacionais, e de sempre conceder as igrejas independência e 

autonomia.  A. P. Franklin, que teve apoio do Rikard Fris, sofreu exclusão da Igreja de 

Estocolmo, orquestrada por Pethrus. Este líder sueco, desde então, passou a condenar 

abertamente o ensino teológico de longa duração, como o modelo proposto por Fris. Um 

exemplo desta nova postura de Pethrus foi a publicação de uma obra, intitulada ―O pregador e 

sua formação‖, em 1929, ano do auge do conflito com A. P. Franklin. Na obra referida, 

Pethrus defende o resgate do modelo neotestamentário e critica a educação teológica formal.  

É importante salientar que a defesa que Pethrus faz às Escolas Bíblicas, como um 

modelo que se coaduna com a visão de igrejas livres e autônomas, parece contradizer suas 

práticas na liderança da igreja de Estocolmo. Como líder maior, Pethrus apresentou traços de 

personalismo e não tolerou concorrências ou objeções ao seu pastorado. Araújo (2007, p.656), 

observa que,  

 

[A] estrutura do Movimento Pentecostal sueco era oficialmente 

igualitária, mas, na verdade, Pethrus era seu líder. Ele determinou as 

prioridades do movimento, representou-o no movimento internacional 

e foi determinante na carreira de pessoas pertencentes à sua igreja.  

 

Com o passar dos anos, o pentecostalismo sueco ainda tem preservado o modelo 

administrativo dos seus primeiros anos. No entanto, a situação política e econômica da Suécia 

na atualidade distingue-se radicalmente da realidade sueca do início do século XX. O 

movimento escandinavo expandiu-se e atualmente conta com a maioria dos protestantes 

livres. Este movimento tem ―escolas e faculdades, quatro instituições de ensino como mais de 

mil alunos. A mais famosa é a Kaggeholm‖ (Araújo, 2007, p.582).    

As Escolas Bíblicas, sistema defendido por Pethrus, foi utilizado pelos suecos no 

Brasil. A primeira ação de treinamento bíblico-teológico para os líderes assembleianos se deu 

de 4 de março a 4 de abril de 1922, na cidade de Belém, Pará, por Samuel Nystrom. O próprio 

Nystrom (1987, p.125) descreve o contexto da implantação das Escolas Bíblicas: 

 

Ao terminar o meu primeiro período no campo missionário, senti a 

necessidade de os pastores nacionais poderem penetrar mais na 

Palavra de Deus, para serem mais capazes de admoestar segundo a sã 

doutrina e corrigirem os que falam contra [sendo assim...], foi resolvido 

que os missionários deviam ter reuniões de estudos bíblicos e convidar 

os obreiros nacionais do Estado a assistirem a essas reuniões.  

 



70 

 

 Os relatos que descrevem os bastidores da primeira Escola Bíblica indicam um 

ambiente com ênfase nas experiências místicas e estudos voltados às situações práticas do 

exercício pastoral. Percebe-se nitidamente que não havia intenção de aprofundamento 

teológico, tampouco um destaque às questões sistemáticas da teologia. Carlson (1922, p.99), 

ao falar das reuniões de estudos, o faz da seguinte forma: 

 

Percebemos, desde o primeiro dia, que Jesus estava conosco e que, 

pelo Espírito Santo, iluminou de uma maneira especial as preciosas 

preleções bíblicas. A liberdade do Espirito era palpável e o Senhor 

derramou muita graça e poder sobre o irmão Samuel Nystrom, para a 

condução do estudo bíblico. Os primeiros dias foram empregados para 

a oração. O assunto do estudo bíblico era ―O edifício de Deus‖. 

Durante a primeira semana, estudamos ―O alicerce: a Palavra‖, sua 

autenticidade histórica, a inspiração e a autoridade divina. Fixado o 

alicerce, sim, inabalável, na segunda semana foi estudado ―O 

exterior‖, os vários livros bíblicos, e na terceira semana ―O interior‖, 

as dispensações ou períodos de tempo e os contextos econômicos. 

Depois de ter atravessado as setes dispensações, a quarta semana foi 

utilizada para estudar mais profundamente a ―Dispensação da graça‖ 

(na qual estamos vivendo) segundo a epístola aos Efésios, Cristo e a 

Igreja, os privilégios dos filhos de Deus em Cristo e nossos deveres 

como membros de Seu corpo (Evangelii Härold, Stockholm, n.25, p. 

99, 1923) 

 

 Desde a realização da primeira Escola Bíblica, essa prática se tornou comum nas 

principais igrejas do Brasil. O segundo evento ocorreu novamente na cidade de Belém, Pará, 

de 24 de março a 28 de abril de 1924. Na ocasião, esteve presente o missionário Gunnar 

Vingren, além de mais de 40 participantes oriundos dos estados do Ceará, Pará e Rio Grande 

do Norte. Aos poucos o espaço da Escola Bíblica foi sendo utilizado para discussão de 

assuntos do interesse geral dos pastores assembleianos. Normalmente divulgava-se o convite 

para o próximo evento, indicando data e local, nos periódicos das Assembleias de Deus da 

época. De acordo com Araújo (2007, p.282), ―eram convidados pastores, evangelistas e crente 

em geral, que se sentisse chamado por Deus para o ministério do evangelho (evangelista e 

pastor)‖.  

 Percebe-se, a partir desses dados históricos, que a preocupação maior por parte dos 

líderes suecos era o treinamento de novos candidatos a pastor. Para tanto, influenciados pelo 

modelo de ensino herdado do pentecostalismo na Suécia, consideravam os cursos de curta 

duração a forma apropriada de instruir os líderes nativos. Os missionários suecos não se 

mostravam simpatizantes à implantação de instituições de ensino formal, fato que ficou 
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evidente diante da postura rígida de aversão ao projeto norte-americano de fundação dos 

seminários teológicos.  

 Se durante as primeiras décadas da Assembleia de Deus destacou-se o modelo sueco 

de Escolas Bíblicas, a partir da chegada de missionários americanos começou-se a defender 

uma educação formal e de longa duração. A data da chegada dos primeiros missionários dos 

Estados Unidos é uma incógnita. Araújo (2007, p.464) observa que, embora exista a versão de 

que a AD norte-americana tenha começado a atuar em terras brasileiras a partir de 1925, não 

se conhecem documentos que confirmem tal informação. ―Oficialmente, as Assembleias de 

Deus norte-americanas enviaram missionários ao Brasil a partir de 1936‖.  

 O contexto da chegada dos missionários americano ao Brasil foi marcado por uma 

aproximação dos Estados Unidos com os países latino-americanos. Quem discute as razões 

políticas dessa aproximação é o historiador Gerson Moura, na sua obra Tio Sam chega ao 

Brasil. Moura (1984, p.3) observa que a entrada da cultura americana no Brasil, a partir do 

início da década de 1940, se deu em condições e propósitos bem definidos. Nas palavras do 

autor,  

 

(...) a partir de 1941, o Brasil foi literalmente invadido por missões de 

boa vontade americanas, compostas de professores universitários, 

jornalistas, publicitários, artistas, militares, cientistas, diplomatas, 

empresários etc. — todos empenhados em estreitar os laços de 

cooperação com brasileiros — além das múltiplas iniciativas oficiais 

(Moura, 1984, p.4). 

 

 As razões que justificam tal empreendimento por parte dos americanos, segundo 

Moura (1984,p.5), ―obedeceu a um planejamento cuidadoso de penetração ideológica e 

conquista de mercado‖. Nessa exportação cultural, buscava-se ―assegurar no plano 

internacional o alinhamento do Brasil (e da América Latina) aos Estados Unidos, país que 

naquele momento procurava afirmar-se como uma grande potência e centro de um novo 

sistema de poder no plano internacional‖.    

 A iniciativa concreta do governo americano de estreitar relações com os países latino-

americanos foi a criação em 1940 da Office of the Cordinator of Inter-american Affairs 

(OCIAA), uma agência responsável por coordenar os negócios interamericanos, liderada por 

Nelson Rockefeller. A OCIAA teve como principal atuação no Brasil a divulgação da cultura 

americana, para a qual contou com a colaboração do Departamento de Imprensa e Propaganda 
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(DIP) 
42

. Essas agências, por meio de uma ação conjunta, veiculavam notícias favoráveis aos 

Estados Unidos, especialmente no contexto da guerra, quando o país concorria ao posto de 

principal potência mundial.  As ações norte-americanas se estenderam a altos investimentos 

em diversos setores dos países da América Latina, para isso a OCIAA contava com as 

divisões de comunicações, relações culturais, saúde e comercial/financeira.  

 Esse momento de aproximação e intercambio entre os Estados Unidos e o Brasil 

coincidiu com a chegada de diversos missionários americanos, e, com eles, recursos 

financeiros que foram destinados a importantes projetos da AD. Dentre os referidos projetos, 

destacam-se a criação e expansão da editora assembleiana, investimentos no setor de mídia 

radiofônica e televisiva, a implantação de diversas instituições de ensino teológico e as 

iniciativas de cruzadas evangelísticas, alcançando milhares de pessoas pelo Brasil. 

Apesar do contato que houve entre os missionários suecos que trabalhavam no Brasil e 

algumas igrejas norte-americanas, especialmente as que eram compostas de emigrados 

suecos, a denominação que estreitou laços com a AD brasileira foi a Assembly of God 

(Assembleias de Deus norte-americanas), denominação que surgiu em 1914 a partir da 

iniciativa de alguns líderes pentecostais que se propuseram a uma união cooperativa, visando 

cinco princípios: coesão doutrinária, preservação da fé pentecostal, investimento em missões 

estrangeiras, licenciamento das igrejas sob um nome comum para fins legais e 

estabelecimento de escolas de treinamento teológico (Burgess et al., 1988, p.58).  

Observa-se que desde a gênese das Assembleias de Deus americanas houve interesse 

pela formação bíblico-teológica. Essa postura, de certo modo, colocava-se em situação oposta 

às práticas anti-intelectuais ainda comuns ao ambiente pentecostal norte-americano. Até 

mesmo porque o evidente anti-intelectualismo nas origens do pentecostalismo reproduziu 

gerações de líderes com forte suspeição à erudição acadêmica. Os líderes assembleianos 

norte-americanos, a partir da década de 1920, foram estabelecendo instituições de ensino que 

influenciaram centenas de missionários que se espalharam pelo mundo, conforme se observa 

no quadro abaixo: 
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 O DIP foi um departamento criado pelo governo de Vargas com a finalidade de ―difundir a ideologia do 

Estado Novo junto às camadas populares‖. Este departamento, com uma ―estrutura altamente centralizada, 

permitia ao Governo exercer controle da informação, assegurando-lhe o domínio da vida cultural do país‖ 

(cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos37-45/EducacaoCulturaPropaganda/DIP) – acessado em 

20/01/2012.  
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QUADRO 6 – ESCOLAS TEOLÓGICAS DAS ASSEMBLEIAS DE DEUS NORTE-

AMERICANAS 

Instituição de Ensino da Assembly of God Fundação 

American Indian College 1957 

Assemblies of God Theological Seminary 1972 

Caribbean Theological College 1959 

Central Bible College 1922 

Evangel University 1955 

Global University 2000 

Latin American Bible Institute – California  1926 

Latin American Bible Institute – Texas  1926 

Native American Bible College 1968 

North Central University 1930 

Northwest University 1934 

Southeastern University 1935 

Southwestern Assemblies of God University 1927 

Trinity Bible College 1948 

Valley Forge Christian College 1939 

Vanguard University 1920 

Western Bible College 1967 

Zion Bible College 1924 

Fonte: http://colleges.ag.org/students/overviews.cfm. Acessado em 30/12/2012.  

 

Como pode ser visto no quadro acima, em apenas oito anos após sua fundação as 

Assembleias de Deus norte-americanas já fundavam seu primeiro Instituto Bíblico
43

. É 

necessário, ao se falar da contraposição desses modos de ensino na concepção sueca e 

americana, evitar a superestimação de um, em detrimento do outro. Até mesmo porque, a 

despeito das diferenças, a formação pastoral no contexto das primeiras décadas do 

pentecostalismo estava mais ligada a uma questão prática, relacionada a iniciativas 

missionárias e pastorais, do que à profundidade acadêmica. Tal fato se pode facilmente 

constatar quando se analisa o perfil de algumas instituições de ensino formal credenciadas 

pelas Assembleias de Deus norte-americanas. Por exemplo, a Central Bible College, 

instituição fundada em 1922 e que exerce importante influencia na liderança norte-americana, 

ainda (2012) preserva a visão institucional e objetivo que foram ênfases na concepção 

educacional dos primeiros pentecostais. Informações obtidas do site oficial da instituição 

apontam as seguintes informações: 
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 A Assembly of God, fundada em 1914, em 1922 implantou a Central Bible College.  

http://colleges.ag.org/students/overviews.cfm
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Na Central Bible College nos especializamos em preparar homens e 

mulheres, assim como você, para cumprir o seu papel na família de 

Deus.  CBC tem essa missão, que é: educar e treinar ministros e 

missionários para a Igreja de amanhã. Contando com um copo docente 

cheio do Espírito que se dedica diligentemente a causa, e em preparar 

alunos nas seguintes disciplinas: estudos bíblicos, pregações e 

evangelização, missões, ministério urbano, igreja e educação, música, 

multimídia, comunicação, estudos pastorais e muitas outras áreas do 

ministério. 
44

 

 

É razoável afirmar, com base nas informações coletadas, que, embora a proposta de 

educação formal pelos americanos significasse uma maior preocupação e valorização da 

formação teológica, não se devem ignorar os focos de resistência a um clero intelectualizado, 

mesmo no contexto norte-americano (Burges et al., 1988, p.58). Até mesmo porque a 

instituição de ensino formal, conforme o modelo de seminário teológico, não significa a priori 

uma preocupação especificamente acadêmica. Ao que parece, quando falamos de suecos e 

americanos, provavelmente estamos nos referindo mais a modos distintos de educação do que 

a posturas absolutamente opostas. Pode se concluir, portanto, que a opção por determinado 

programa de treinamento teológico é causada por diversos fatores que transcendem às 

estratégias e intenções dos atores envolvidos.  

Dentre estes fatores está a situação econômica. Se por um lado os missionários suecos 

trabalharam sem muitos recursos, os norte-americanos contaram com um suporte financeiro 

determinante para concretização de projetos, até então inviáveis à Igreja brasileira. Um 

exemplo das dificuldades enfrentadas pelos missionários escandinavos pode ser visto quando 

levaram as escolas bíblicas do norte do Brasil ao Rio de Janeiro. Nystrom (1987, p.126), ao 

mencionar a realização de um destes eventos em 1933, destacou que na então capital da 

República era mais difícil a realização de atividades de ensino, visto que os gastos no sul eram 

mais altos do que os do norte. Em contrapartida, os missionários americanos, ao se 

estabelecerem em solo brasileiro, desfrutavam de situações econômicas mais favoráveis. 

Brenda (1984, p.89) relata que no ano de 1939, quando o missionário John Peter Kolenda 

chegou ao Brasil, alugou um apartamento em Copacabana e transitava pelas ruas cariocas 

com um Chevrolet do ano.    

Um segundo fator preponderante no modelo educacional dos americanos foi a visão 

com respeito a missões transculturais. Era próprio das missões norte-americanas, ao chegar a 

um país, de imediato executarem projetos que visassem à formação bíblico-teológica dos 

nativos. Este fato pode ser comprovado pelas denominações (Presbiteriana, Batista, Metodista 
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https://www.cbcag.edu/. Acessado em 30/12/2012. 

https://www.cbcag.edu/
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e Evangelho Quadrangular) que, logo após seu estabelecimento em terras brasileiras, 

fundaram instituições de ensino. Os dois missionários americanos que fomentaram as 

primeiras discussões sobre seminários teológicos foram: Nels Lawrence Olson, que chegou ao 

Brasil em 1938, e John Peter Kolenda, que chegou em 1939. Relatos dão conta de que esses 

dois missionários, já no início da década de 1940, começaram um curso por correspondência, 

iniciativa que não foi bem aceita devido à rejeição da época ao treinamento teológico. Os 

americanos referidos não se intimidaram, pelo contrário, persistiram até encontrar um imóvel 

apropriado para um Instituto Bíblico, em São Paulo (Brenda, 1984, p.118).  

Dados históricos apontam que John Peter Kolenda, na primeira viagem realizada aos 

Estados Unidos, após um período de atividades realizadas no Brasil, não desperdiçou 

oportunidade de buscar recursos para a criação de um seminário teológico. Brenda (1984, 

p.118) relata que, em certa ocasião, o missionário almoçava em Bakersfield, Califórnia, com o 

pastor daquela cidade e alguns convidados, quando, ao falar da realidade da AD, expressou a 

necessidade da criação de ―institutos bíblicos para treinar os milhares de obreiros que até 

então não tinham tido a possibilidade de receber, com sistematização, esse treinamento‖. 

Percebe-se nessas informações que pertencia ao ideário de missões norte-americanas o 

investimento em formação teológica para os nativos dos países alcançados. 

Uma comparação entre a AD e as igrejas de alguns países latino-americanos, fundadas 

por missionários norte-americanos, mostra o intervalo de tempo entre a implantação do 

movimento e a fundação do primeiro Instituto Bíblico. 

 

TABELA 1 – COMPARAÇÃO ENTRE AS IGREJAS LATINO-AMERICANAS 

País  Fundação 1º Instituto Bíblico Intervalo de Tempo 

Brasil 1911 1958 47 anos 

Chile 1949 1953 4 anos 

Costa Rica 1942 1953 11 anos 

El Salvador 1926 1931 5 anos 

Honduras 1937 1947 10 anos 

México  1917 1928 11 anos 

Porto Rico 1920 1930 10 anos 

Fonte: Alencar (2012) 

 

Um terceiro fator que mereceu destaque como influência na visão de educação 

teológica dos missionários americanos foi a formação de cada um deles e o contexto em que 

foram preparados para as atividades ministeriais. Dentre os suecos que lideraram a AD nos 
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primeiros anos, somente Gunnar Vingren tinha formação teológica em seminário norte 

americano. Nystrom, que foi o mais destacado líder sueco a incentivar iniciativas de 

treinamento ministerial, mesmo que fosse seguindo o modelo de Escola Bíblica, não teve 

educação teológica formal. No entanto, os missionários americanos que se empenharam na 

defesa da educação formal haviam passado por institutos bíblicos. John Peter Kolenda 

formou-se no Instituto em Pasadena, Califórnia; Lawrence Olson, no Central Bible College, 

em Springfield, Missouri. Além desses, outros missionários americanos tiveram importante 

participação nas primeiras discussões oficiais sobre o estabelecimento de educação formal; 

dentre eles destaca-se o casal João Kolenda Lemos e Ruth Doris Lemos, a quem coube a  

fundação do primeiro seminário teológico da AD. João Kolenda, brasileiro, descendente de 

alemães, após estudar na Central Bible College, em Springfield, Missouri, casou-se com Ruth 

Dóris Lemos, americana e formada no Instituto Bíblico dos Grandes Lagos. Ambos vieram ao 

Brasil como missionários da igreja AD norte-americana. Segundo depoimentos do próprio 

Kolenda, ao conhecer a estrutura e modelo de ensino do Central Bible College, ele passou a 

se questionar qual a razão de não haver algo parecido na AD. Desde então, determinou-se ao 

projeto de implantação de um Instituto Bíblico em solo brasileiro. Kolenda e Dóris chegaram 

ao Brasil em 1951, e só concretizariam o objetivo de fundar um seminário teológico sete anos 

depois, em 1958.  

 

2.2 Os primeiros debates e resoluções acerca da Educação Teológica Formal (1943-1948) 

  

 A decisão por parte das lideranças da AD em reconhecer a importância da educação 

teológica formal se deu processualmente. O tempo que separa os primeiros debates (que 

resultaram em decisões contrárias aos seminários teológicos) do momento em que se decidiu 

apoiar a formação teológica dos novos pastores foi longo, e marcado por intensas discussões. 

Quando se fala dos primeiros debates e resoluções, focalizam-se as reuniões ocorridas na 

década de 1940. Posteriormente, o assunto educação teológica formal só voltaria à lume na 

década de 1960. 

 Desde a primeira convenção das Assembleias de Deus, ocorrida em 1930 na cidade de 

Natal ao ano de 1943, não se debateu o tema ―educação teológica formal‖.  O marco para o 

início das discussões em torno do assunto em questão foi a chegada dos missionários norte-

americanos a partir da década de 1930. Na verdade, os debates sobre institutos bíblicos que 

tomaram as plenárias das reuniões convencionais reproduziam os problemas políticos de 
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conflitos entre suecos e americanos. Alguns autores, como Araújo (2007, p.465ss), discutem a 

relação tensa entre esses grupos de missionários, destacando que a Missão Sueca se opunha à 

entrada das Assembleias de Deus norte-americanas no Brasil. Os escandinavos chegaram ao 

ponto de sugerir que os americanos trabalhassem em outros países latino-americanos. Alencar 

(2010 e 2012), por sua vez, aponta a luta por espaço e poder como mola propulsora dos 

embates ocorridos. Para o autor, a objeção à formalização da educação teológica em institutos 

bíblicos ocorreu por estes conterem a marca das Assembleias de Deus norte-americanas.   

 Em 1943, nos dias 16 a 23 de maio, na cidade de São Cristóvão, Rio de Janeiro, 

ocorreu a 4ª Semana Bíblica das Assembleias de Deus, evento que se tornara corriqueiro 

nessa mesma época do ano, desde 1938, como reunião de pastores assembleianos. Nesta 

ocasião, reuniu-se cerca de 83 participantes, representando comunidades de todas as regiões 

do Brasil, e entrou para a história por ter promovido um importante debate sobre a educação 

teológica formal. A presidência da denominação naquele momento estava a cargo de Samuel 

Nystrom, que também presidia a igreja hospedeira do evento. A reunião foi registrada pelo 

então secretário, Paulo Leivas Macalão. 

 Silas Daniel (2004, p.193ss) acessou as atas convencionais e escreveu sobre os 

detalhes que marcaram o evento. De antemão fica evidente algumas questões: primeiro, as 

participações dos missionários americanos, declaradamente favoráveis à criação de 

seminários teológicos. Destacou-se John Peter Kolenda e Lawrence Olson com falas 

aparentemente orquestradas, tentando convencer o plenário de uma proposta, até então 

inconcebível. Segundo, a posição de alguns pastores brasileiros em sintonia com os 

missionários suecos, tentando criar meios alternativos para que se evitasse o ensino formal. 

Terceiro, as estratégias utilizadas pelos dois grupos oponentes, utilizando meios de 

legitimação do seu discurso, como passagens bíblicas e recorrendo a uma suposta necessidade 

de preservação do carisma.   

No dia 19 de maio, tendo já decorrido três dias de reuniões, iniciou-se o assunto: 

ensino teológico formal nas Assembleias de Deus. Coube a John Peter Kolenda trazer a 

discussão à plenária, com a seguinte pergunta: ―O que mais poderemos fazer para contribuir 

para a idoneidade dos nossos obreiros?‖. A primeira reação foi de Macalão, que propôs a 

criação de escolas bíblicas noturnas para os obreiros, com aulas regulares semanais. Na 

mesma ocasião, foi também sugerido um plano de estudo por correspondência.  

Outro aliado de John Peter Kolenda, Lawrence Olson, aproveitou o assunto em pauta e 

lançou a proposta da criação de institutos bíblicos no país. Como embasamento da sua 
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posição, o missionário citou uma passagem bíblica (1 Timóteo 4:13) para mostrar ―a 

necessidade dos obreiros se aprofundarem mais na palavra de Deus e estudarem mais‖ (Daniel 

2004, p.194). Macalão reagiu imediatamente, discordando de Olson, por considerar 

―perigoso‖ a muita sabedoria, e pela possibilidade do muito estudo esfriar o obreiro.   

Diante das posições visivelmente opostas, dois missionários apresentaram propostas 

que sugeriam equilibrar as polaridades. Nyston, por um lado, discordou de Macalão, 

afirmando que ―é necessário o obreiro crescer em sabedoria‖; por outro lado, enfatizou que o 

obreiro não deve confiar excessivamente no conhecimento. O segundo a propor, Walter 

Goodband, missionário inglês e mantido pela missão sueca, leu Efésio 4:13 e Filipenses 3.8, e 

falou sobre ―a necessidade de crescer em sabedoria, e que não há fim para o fazer muitos 

livros, mas o muito estudar é enfado da carne (Ec 12.12)‖ (Daniel, 2004, p.195).   

Os rumos da discussão levavam a um ponto inevitável; embora fosse necessário 

afirmar a importância do aprimoramento bíblico-teológico para o exercício ministerial, a 

busca demasiada pelo conhecimento comprometeria o desempenho do pastorado. Os 

seminários teológicos ainda representavam o ―perigo‖ dessa busca excessiva. Ao perceber 

esse desdobramento, Olson tentou convencer os pastores presentes afirmando que, 

diferentemente do que alguns poderiam pensar, ―a experiência em um seminário não era 

necessariamente a da ênfase sobre a teoria e o conhecimento, pois havia também um cuidado 

com a parte espiritual dos alunos‖ (Daniel 2004, p.195).  

John Peter Kolenda, estrategicamente, recorreu às palavras do próprio Macalão, 

proferidas no dia anterior, para sugerir pelo menos um curso teológico por correspondência e 

a seleção de uma lista de livros que deveriam ser lidos pelos pastores. A proposta pareceu 

agradar à mesa diretora, que sugeriu a seguinte resolução, aprovada pelos convencionais:  

 

1) Haver Escola Bíblica no Pará em outubro e novembro; no Recife, 

em tempo a combinar; no Rio de Janeiro em abril e maio; e no Rio 

Grande do Sul, no verão. 

2) Ser criado um curso por correspondência, o qual será feito por 

intermédio do jornal Mensageiro da Paz. O irmão Samuel 

Nyström ficará responsável por esse curso e encarregado de 

escolher irmãos capazes de ajudá-lo. 

3) Publicar com as revistas das crianças folhas para colorir etc, 

estimulando-as mais à Escola Dominical (Daniel, 2004, p.196).  

 

Tais resoluções indicam os primeiros passos da AD concernentes ao ensino formal. 

Percebe-se que, embora tenha partido dos missionários norte-americanos a proposta de 
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melhorar a qualidade do treinamento teológico oferecido aos pastores, nenhum deles recebeu 

a função de liderança dos projetos educacionais. Outorgou-se a Nystrom a direção do curso, 

mesmo já acumulando naquele momento a posição de presidente da Convenção Geral.  

O controle dos mecanismos de educação serve e é utilizado como importante ―capital 

social‖ na luta pelo poder no campo religioso. Bourdieu enxerga esse capital como um 

quantum social. Para o autor, o que determina a posição da classe dominante no campo é a 

quantidade máxima de ―capital social‖ que ela possui (Ortiz, 1983, p.21). 

Sobre o curso por correspondência, segundo apurou-se, alguns pastores aderiram ao 

projeto; outros, no entanto, mostraram-se resistentes.  A prova disso pode-se constatar nas 

atas e relatos das reuniões convencionais ocorridas em 1948, eventos que serão mencionados 

posteriormente. 

Após a discussão sobre institutos bíblicos, ocorrida em 1943, o mesmo assunto 

voltaria ao plenário em 1946 na cidade de Recife, novamente provocado pelos mesmos atores 

envolvidos na ocasião anterior. Se na convenção do Rio de Janeiro coube a Lawrence Olson 

falar dos institutos bíblicos, na nova oportunidade foi John Peter Kolenda quem o propôs para 

apreciação do plenário. Um dado curioso desse conclave foi a ―aparente‖ 
45

 boa vontade por 

parte dos pastores presentes com respeito à criação de seminários teológicos.   

Daniel, (2004, p.228), retratando as discussões ocorridas, descreve que a ideia 

proposta por Kolenda era erguer o primeiro Instituto Bíblico ―na zona central do Brasil‖ Na 

mesma ocasião, Nyström tomou a parte e ―afirmou que os institutos bíblicos ‗devem ser um 

cadinho, onde os futuros obreiros não seriam propriamente formados, mas, sim, iniciados, 

como uma pequena planta que sempre se desenvolve‘‖. Percebe-se na fala de Nyström certa 

abertura a ideia de seminários teológicos? Se o missionário sueco foi, de certo modo, flexível 

a ideia de Kolenda, não deixou de manifestar na sua fala restrições quanto ao papel do curso 

de teologia na formação do pastor.  

Um missionário norte-americano que, até então, não tinha se manifestado e destacou-

se pela defesa da criação de institutos bíblicos em 1946 foi Vigil Smith
46

. Na convenção 

                                                 
45

 Digo ―aparente‖ visto que o mesmo assunto voltou ao plenário em 1948, e a proposta de criação de institutos 

bíblicos foi completamente rechaçada pela maioria dos pastores presentes. 
46

 Segundo Araújo (2007, p.802ss), Vigil Smith foi um missionário norte-americano que se destacou nos estados 

do Ceará, Alagoas e Santa Catarina. Inicialmente veio ao Brasil em 1927 enviado pela Igreja de Cristo, sendo 

que, somente no final da década de 1930, tornou-se missionário do Departamento de Missões da Assembleia de 

Deus norte-americana. Smith possuía graduação e pós-graduação em seminários teológicos dos Estados Unidos. 

Participou de diversas convenções das Assembleias de Deus brasileira e chegou a ser eleito 2º secretário da mesa 

que presidiu a convenção de 1938. 
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referida, Smith apresentou uma proposta que foi aprovada pelos participantes da assembleia. 

Daniel (2004, p.229) dispôs a proposta, nas palavras do próprio missionário: 

 

Considerando a grande necessidade de institutos bíblicos no Brasil, e 

o interesse geral manifestado, proponho que a Convenção autorize ao 

irmão Kolenda solicitar ofertas nos Estados Unidos para esse projeto, 

como também procurar uma propriedade, seja terreno ou prédio, sendo 

que a aquisição da mesma depende da colaboração dos pastores em 

cuja zona a propriedade se encontre.   

 

A reação positiva dos pastores assembleianos às palavras de Smith parece fugir à regra 

daquele período, cuja normalidade era rejeitar qualquer iniciativa de se fundar seminários 

teológicos. É razoável afirmar que seja por quais razões tenha ocorrido a aprovação dos 

presentes, ela não expressou uma posição definitiva. Isso porque, após dois anos, o mesmo 

assunto teve novos desdobramentos. 

Nos dias, 20 a 28 de novembro de 1948, na cidade de Natal, Rio Grande do Norte, os 

pastores assembleianos reuniram-se para mais um convenção. Esta convenção teve grande 

importância no que diz respeito à educação teológica formal, pois reafirmou a posição dos 

líderes escandinavos e brasileiros em não aceitar a criação de institutos bíblicos. Segundo 

Daniel (2004, p.250), três dias após o início das reuniões (dia 23 de novembro), um 

missionário norueguês chamado Leonard Pettersen
47

, introduziu o assunto ao propor a 

seguinte discussão: ―Quais são os meios de preparação para os obreiros serem bem-sucedidos 

no trabalho do Senhor?‖. Dentre alguns pastores que opinaram, destaca-se a participação do 

sueco Gustav Nordlund, que salientou se sentir muito bem por ter começado e ainda 

permanecer no ―colégio de Jesus‖. Outro pastor, Antonio Rego Barros, pediu aos presentes 

que ―conservassem o mesmo método dos apóstolos no trabalho do Senhor‖.  

É curioso observar que durante as discussões levantadas no dia 23, brasileiros e suecos 

intercalaram-se corroborando a posição de preferir uma formação ministerial segundo o 

―modelo bíblico‖. Já no encerramento do assunto em pauta, o norte-americano John Peter 

Kolenda tomou a parte, afirmando ser necessária a criação de institutos bíblicos para a 

formação dos obreiros das Assembleias de Deus. Como o assunto já se prolongava e o tempo 

se esgotara, preferiram prorrogar a continuidade para o dia seguinte.  

                                                 
47

Este missionário chegou ao Brasil em 1936, por influência dos suecos, e teve importante atuação nas 

Assembleias de Deus do Rio Grande do Sul.  
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Uma questão que se coloca até esse ponto é: o que os líderes que se opunham aos 

seminários teológicos entendiam por formação segundo o ―método dos apóstolos‖ ou 

―modelo bíblico‖? A resposta encontra-se nas palavras de Leonard Pettersen, quando voltou à 

plenária na retomada do assunto, no dia 24. De acordo com Daniel (2004, p.252), Pettersen 

usou uma passagem bíblica de Efésios 4.11-16
48

, e aconselhou os pastores presentes a não se 

afastarem dos ―princípios bíblicos na preparação dos obreiros‖.  Para ele, os cursos bíblicos 

por correspondência e os institutos bíblicos poderiam significar a ruptura com os ―tais‖ 

princípios, por incidir na possibilidade de se fugir da ―órbita da igreja local‖. Para Pettersen, 

―se o instituto for criado apartado da Igreja, quebram-se os princípios bíblicos‖ (Daniel, 2004, 

p.254). Percebe-se na visão do missionário que a grande preocupação era manter os cursos de 

formação ministerial na tutela das comunidades locais, descartando, portanto, a proposta de 

uma instituição de ensino com abrangência nacional. A intenção era cada igreja ter seus 

próprios meios de treinamento bíblico-teológico
49

.  

Em seguida à participação de Petterson, John Peter Kolenda apresentou uma 

perspectiva contrária, conforme os registros de atas citados por Daniel (2004, p.253): 

    

O irmão Kolenda considerou que os ministérios aos que se referem o 

texto bíblico citado não são ministérios das igrejas locais, mas, sim, da 

Igreja universal. Frisou o referido irmão a necessidade de os obreiros 

serem armados e municiados antes de irem à guerra. Citou Lucas 16.8 

[“os filhos deste mundo são mais prudentes que os filhos da luz”] e disse 

nossas armas e equipamentos devem ter base na Palavra de Deus, 

declarando que o Instituto Bíblico deve ser fora da órbita da igreja 

local e julgando necessário ter irmãos disponíveis para dirigir escolas 

bíblicas.  

 

Como pode ser observada, a perspectiva do missionário norte-americano em 

contraposição à do missionário escandinavo, é que o pastor deve ser preparado como um 

soldado para guerra, e o modelo mais adequado é de uma educação teológica formal. 

                                                 
48

 O texto referido diz as seguintes palavras: ―E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, e 

outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do 

ministério, para edificação do corpo de Cristo; até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do 

Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos 

inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina pelo engano dos homens que com astúcia enganam 

fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do 

qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, 

faz o aumento do corpo, para sua edificação em amor‖. 
49

A posição supracitada, de certo modo, refletia o modelo missionário compreendido pelos suecos, de igrejas 

livres e autônomas. Curiosamente essa posição defendida por Pettersen se afirmaria predominantemente a partir 

da década de 1980, conforme veremos no próximo capítulo. 
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Portanto, é legítimo o espaço reivindicado aos institutos bíblicos, mesmo existindo fora do 

controle das igrejas locais.  

A participação de John Peter Kolenda provocou uma reação em cadeia por parte de 

brasileiros e suecos, conforme o secretário da reunião
50

, citado por Daniel (2004, p.253ss). 

Primeiro Eugênio Pires, pastor da igreja que hospedava a convenção daquele ano: 

  

O irmão Pires faz ver que a maioria dos irmãos são contrários aos 

cursos bíblicos por correspondência. Disse ainda que temos uma 

escola, a de Jesus, que não pode nem deve ser orientada por 

determinada pessoa. Aprendeu, como outros, e foi provado na igreja 

para o ministério. Mostrou a necessidade de ser chamado por Deus e 

consagrar-se ao Senhor, e não desprezar a graça que Deus tem dado à 

sua igreja pelos ministérios.  

 

 Segundo, o missionário sueco Gustav Nordlund: 

     

O irmão Gustavo fez ver que as dificuldades surgem devido ao grande 

despertamento existente, o que não permite que sejam atendidas a 

tempo todas as necessidades na devida forma. Ele prefere que 

continue assim do que o despertamento vir a parar. Espera, no entanto, 

que, pela graça de Deus, tudo se encaminhe, senão nos afastaremos 

dos princípios bíblicos.  

 

 Terceiro, Francisco Pereira do Nascimento, que na época atuava como pastor auxiliar 

em Belém, Pará, enxergava os seminários teológicos como ―fábricas de pregadores‖: 

 

O irmão Pereira fez ver que em Belém, há algum tempo, cogitou-se 

instalar um Instituto Bíblico, mas viu-se o perigo já no curso bíblico 

por correspondência, sobre o qual citou um exemplo
51

. Por isso, foi 

abandonado o projeto. Ainda aconselhou cuidado para não 

incorrermos nos erros das igrejas denominacionais, terminando em 

formalismo. Ele acha conveniente que os irmãos que sentem vocação 

para dirigir escolas bíblicas se ponham à disposição das igrejas.  

     

 Além desses líderes, outros que manifestaram opiniões contrárias aos seminários 

teológicos foram os pastores: Teixeira Rego e Nels Nelson. Para Rego, nas suas próprias 

palavras, ―não comporta entre nós institutos bíblicos‖. Nelson advertiu quanto à preservação 

do fervor pentecostal e relatou aos presentes que ―um bispo da Igreja Metodista, em passagem 

                                                 
50

 Secretariou a Convenção de 1948, o missionário sueco Herbert Nordlund.   
51

 Até o momento não conseguimos identificar os detalhes do exemplo citado pelo referido pastor.  
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por Belém, visitou a Assembleia e, referindo-se ao que viu, disse: ‗Assim era na Igreja 

Metodista quando eu era menino‘‖. 

 O assunto chegou ao fim, com a palavra do então presidente Samuel Nystöm. O sueco 

reafirmou sua posição contrária à implantação de institutos bíblicos e insistiu no 

fortalecimento das escolas bíblicas no âmbito regional, conforme ele mesmo havia 

estabelecido, em 1922. Portanto, a posição dos pastores nativos e escandinavos prevaleceu 

mais uma vez, frente à insistência dos norte-americanos em fundarem seminários teológicos.   

 

2.3 Um novo cenário brasileiro e novos desdobramentos para Educação Teológica 

Formal na AD (1948-1966) 

 

 O contexto que recebeu o pentecostalismo assembleiano sofreu diversas alterações ao 

longo das primeiras décadas. Essas mudanças foram ocasionadas tanto por fatores externos, 

quanto internos. O cenário mundial e brasileiro dos primeiros anos do século XX estava em 

plena ebulição. A AD foi interagindo com a realidade ao seu redor e, inevitavelmente, 

vivenciou importantes transformações. 

 O Brasil do período chamado República Velha, época da implantação da Assembleia 

de Deus, era um país predominantemente rural. Na década de 1950, com mais de 50 milhões 

de habitantes, a realidade brasileira já se distribuía com quase 40% da população em áreas 

urbanas. Essas mudanças geográficas têm implicações em vários aspectos, incluindo a 

educação. Sobre este assunto, Ghiraldelli Jr. (2001, p.28) faz a seguinte observação: 

 

Sabemos que quanto mais urbano se torna um país, mais os setores de 

serviços cresce, menos as pessoas querem se submeter ao trabalho 

braçal e, então, mais os setores médios, ou os aspirantes a tal, querem 

educação, escolas; pois tais setores querem se adaptar a uma situação 

que eles preveem que ocorra, e que eles querem que ocorra, senão 

com a geração que está no trabalho, ao menos com seus filhos: que 

eles possam vir a trabalhar fora do campo do ―serviço físico bruto‖. 

  

 Paralelamente a urbanização do Brasil ocorreu o crescimento da Assembleia de Deus. 

Esta denominação nos primeiros anos, ainda num contexto rural, expandiu-se discretamente
52

. 

Por exemplo, se compararmos o crescimento da Congregação Cristã do Brasil com a AD nas 

                                                 
52

Freston (1996, p.82) destaca que a Assembleia de Deus ―nos primeiros 15 anos limitou-se praticamente ao 

Norte e Nordeste, onde a oposição católica e a dependência social de boa parte da população não eram 

favoráveis à mudança de religião‖.   
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primeiras décadas, verificar-se-á que em 1930, para cada três membros desta, havia sete 

membros daquela. Já no início da década de 1950, a AD ultrapassava a sua concorrente. Em 

números, a denominação assembleiana saiu de 14 mil para 120 mil membros (Alencar, 2010, 

p.46).  

Os anos posteriores às guerras mundiais apresentaram transformações sociais e 

geográficas do Brasil. O impacto da urbanização e a formação de uma sociedade de massa 

criaram novos hábitos e desafios às comunidades religiosas. Esse foi um tempo que 

possibilitou melhores condições culturais e econômicas. Diante desse cenário, a AD viu-se 

obrigada a reorganizar-se para as novas demandas. Alencar (2012, p.139) descreve estas 

demandas: 

 

As ADs, a partir da década de 50, enfrentaram diversos problemas 

graves: l. No plano interno, sua fragmentação em ministérios. Em uma 

determinada cidade e/ou estado, diferente do período, não mais terá 

apenas uma única igreja AD, mas algumas. E essas, ligadas, pois 

fundadas e mantidas por ministérios distintos e concorrentes; 2. Além 

dos conflitos com as denominações tradicionais, agora sim vem sua 

maior tensão: perdeu o monopólio da glossolalia para os novos 

pentecostalismos, alguns mais ―modernos‖ (IEQ e IPBC), outros 

―conservadores‖ (CCB e IPDA); 3. Na década de 60 e 70, essa 

pluralidade e concorrência pentecostal vai se ampliar, pois surgem em 

diversas igrejas evangélicas grupos de Renovação (Batista Renovada, 

Presbiteriana Renovada, Metodista Renovada), e até uma versão 

católica vai competir dentro do pentecostalismo, a Renovação 

Católica Carismática; 4. A urbanização e industrialização pós II 

Guerra Mundial vai alterar visceralmente o país.  

 

A partir da década de 1950, o assunto Educação Teológica ganhou força e tornou-se 

cada vez mais difícil ignorá-lo. Alguns acontecimentos (como os que veremos a seguir) de 

ordem interna, que tiveram relação direta com o momento vivido pela Assembleia de Deus, 

foram cruciais para os novos desdobramentos com respeito à criação de institutos bíblicos.  

 

2.3.1 A criação da Casa Publicadora das Assembleias de Deus (CPAD) 

 

A oficialização da editora assembleiana se deu em 1940, por conta da necessidade 

urgente de adequar-se às novas exigências legais estabelecidas pelo governo de Getúlio 

Vargas. Na época, o então presidente decretou que todos os jornais do país deveriam registrar-

se no DIP, e as editoras responsáveis pela publicação, registrar-se com personalidade jurídica.  
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 Durante os primeiros anos de funcionamento, a CPAD sofreu sérias dificuldades 

financeiras. De acordo com o estatuto redigido inicialmente, a editora não pertencia a 

nenhuma instituição específica. Segundo Araújo (2007, p.167),  

    

Até a segunda metade da década de 40, a CPAD cumpria a missão de 

servir às igrejas Assembleias de Deus no Brasil, imprimindo e 

distribuindo literatura, mas, de acordo com os seus estatutos da época, 

não pertencia a qualquer igreja ou convenção particular. Funcionava 

nas dependências da AD localizada no Campo São Cristóvão, 338, 

onde ocupava apenas seis pequenas salas, medindo um total de 160 

metros quadrados, que serviam de redação, secretaria, tesouraria, 

depósito e expedição.  

 

Somente a partir de 1946, tornou-se propriedade da Convenção Geral das Assembleias 

de Deus. A partir de então, a CPAD vivenciou progressivamente um processo de 

desenvolvimento. Os pastores assembleianos, juntamente com os missionários americanos e 

suecos, mobilizaram campanhas de arrecadações que permitiram a aquisição de máquinas e 

um espaço de funcionamento próprio.   

A criação da CPAD por parte das lideranças da AD teve desdobramentos no que tange 

à educação teológica. O número crescente de publicações possibilitou o acesso a literaturas e 

novas formas de conhecimentos, até então desconhecidas. Naturalmente, os pastores foram 

tendo contato com subsídios adicionais aos textos bíblicos. Aos poucos, a visão restrita de que 

bastava somente a Bíblia com a ajuda do Espírito para se pregar um bom sermão, foi cedendo 

espaço a uma prática de consulta a outros textos de conteúdo teológico
53

.  

Adiciona-se a isso o aumento da influência dos missionários norte-americanos, em 

razão de participarem decisivamente na fundação e estruturação da CPAD. Embora se deva 

salientar a participação dos pastores brasileiros e suecos nas principais decisões e esforços que 

delinearam os rumos da editora assembleiana, coube aos americanos doações de máquinas e 

funções técnicas até então incomuns ao contexto da AD brasileira.  

A título de exemplo, de acordo com Araújo (2007, p.165ss), missionários como John 

Peter Kolenda, tiveram o papel de levantar recursos nos Estados Unidos para melhorar a 

infraestrutura da Casa. Orlando Boyer participou das primeiras composições do Conselho 

Administrativo, escreveu várias obras e comentou lições bíblicas para Escola Dominical. 

Andrew Hargrave foi um missionário enviado pela Missão das Assembleias de Deus norte-

                                                 
53

 Nos primeiros anos de funcionamento da CPAD, destacaram-se escritores como Emílio Conde e Orlando 

Boyer que escreveram importantes obras teológicas.   
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americanas para orientar o funcionamento técnico dos novos equipamentos adquiridos. Elsie 

Strahl cooperou no auxílio técnico das máquinas (tipografias e impressoras), e fez traduções 

de materiais para a Escola Dominical. 

Sem dúvida, a participação dos missionários americanos no processo de fundação e 

implantação da CPAD creditou-os importante ―capital‖, que exerceu influência posterior na 

implantação dos institutos bíblicos. A presença desses missionários, até então vista com 

suspeitas, principalmente pelo ambiente de concorrência que se criava com os suecos, aos 

poucos foi gozando da simpatia dos pastores brasileiros. Gradativamente, os nomes 

americanos foram aparecendo cada vez mais na editora assembleiana por meio de livros 

escritos, traduzidos, e revistas de estudos bíblicos.   

 

2.3.2 A diminuição da influência dos suecos junto à igreja brasileira 

 

Durante as quatro primeiras décadas de funcionamento, a AD teve liderança 

inquestionável dos missionários escandinavos. Nos primeiros vinte anos, ainda sem uma 

organização de pastores, os principais líderes, com poucas exceções, eram suecos. Depois, 

com o surgimento da CGADB em 1930, esses missionários se reversaram na presidência da 

AD, até o ano de 1951
54

.  

No início da década de 1950, alguns dos primeiros líderes suecos
55

 já não estavam 

mais no Brasil. Esse detalhe é percebido nitidamente no livro História das Convenções das 

Assembleias de Deus, organizado por Daniel (2004), onde se percebe a participação cada vez 

menos frequente dos missionários que outrora protagonizaram as principais resoluções dos 

conclaves.  

Se a presença dos suecos nas reuniões convencionais constituía um grande obstáculo 

aos objetivos dos missionários norte-americanos, aos poucos o foco de resistência à educação 

teológica formal foi se restringindo a alguns pastores brasileiros. O grande mentor do projeto 

educacional, conforme o modelo de Escolas Bíblicas, Samuel Nyström, oponente ardoroso da 

proposta de se fundar institutos bíblicos, presidiu pela última vez a CGADB em 1948. Sua 

participação – na maioria das vezes – no posto de presidente da convenção tornava-o dono da 

palavra definitiva. Portanto, a diminuição de influência e participação dos suecos foi, de certo 

modo, um caminho menos obstruído às intenções dos americanos.  

                                                 
54

 Dos dezenove mandatos que houve dos períodos de 1930 a 1951, somente em cinco deles estiveram no poder 

pastores brasileiros.  
55

 Dentre esses líderes, destacam-se Gunnar Vingren, Samuel Nyström, Otto Nelson e Joel Carlson.  
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2.3.3 A chegada de novos missionários norte-americanos e a implantação das primeiras 

instituições de ensino teológico formal 

 

 Se o primeiro grupo de americanos
56

 foi mais atuante na confrontação de ideias, 

tentando aprovar a criação dos institutos bíblicos, o segundo grupo empreendeu esforços 

concretos, fundando instituições de ensino teológico no Brasil. Esse grupo foi responsável 

direto pela implantação do ensino teológico formal na AD. Alguns dos missionários 

americanos vindos ao Brasil na década de 1930 já não participavam mais da AD quando 

chegou o segundo grupo de missionários. Dois exemplos foram os casos de John Peter 

Kolenda, que se mudou para Alemanha em 1952, e Virgil Smith, que em 1953 ingressou na 

Cruzada Nacional de Evangelização, dos fundadores do Evangelho Quadrangular.   

As famílias norte-americanas do segundo grupo de missionários chegaram ao Brasil a 

partir de 1950, e somaram esforços aos de outros compatriotas já residentes em solo 

brasileiro. Dentre estas famílias, destacam-se os casais João Kolenda Lemos e Ruth Dóris 

Lemos (chegaram em 1951) 
57

; Bernhard Johnson Jr. e Dóris Buckett (chegaram 1957) e 

Thomas Reginald Hoover e Mary Hoover (chegaram em 1958).  

O primeiro casal referido, João Kolenda e Dóris Lemos, que residiram inicialmente no 

Rio de Janeiro e, embora desde sua chegada ao Brasil tivessem intenção de fundar um 

seminário teológico, não encontraram abertura na AD para tal projeto. Em razão disso, por um 

tempo, Kolenda e Dóris prestaram contribuições a CPAD. Segundo Araújo (2007, p.421), na 

editora, João Kolenda atuou como tesoureiro, juntamente com Dóris, que trabalhou nas 

primeiras revistas infantis da Escola Dominical; Kolenda foi também revisor da Harpa Cristã 

(hinário oficial da AD) e do jornal Mensageiro da Paz. Além do mais, durante algum tempo, 

ele substituiu Emílio Conde como responsável por todos os serviços de edição do jornal 

assembleiano.   

Somente sete anos depois, já contando com certa abertura por parte de alguns pastores 

brasileiros, Kolenda e Dóris Lemos conseguiram fundar o primeiro seminário teológico da 

Assembleia de Deus, na cidade de Pindamonhangaba, interior de São Paulo, denominado 

Instituto Bíblico das Assembleias de Deus (IBAD). Tal seminário passou a funcionar com 
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 À exceção do primeiro grupo de missionários norte-americanos, foi Lawrence Olson quem fundou o IBP 

(Instituto Bíblico Pentecostal) no Rio de Janeiro.  
57

 Esse casal chegou ao Brasil com ajuda financeira de igrejas locais e mantenedores individuais. Somente em 

1974, João Kolenda e Dóris foram oficializados missionários das Assembleias de Deus norte-americanas.  
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aulas presenciais e em regime de internato, atraindo gradativamente, desde sua implantação, 

jovens assembleianos de todo o Brasil. 

O segundo casal mencionado, Bernhard Johnson Jr. e Dóris Buckett, se conheceu no 

Central Bible College, em Springfield, Estados Unidos. Bernhard Johnson Jr. já havia 

residido no Brasil durante a infância e parte da juventude, quando seu pai Bernhard Johnson 

trabalhou como missionário no interior de Minas Gerais. Após alguns anos nos Estados 

Unidos, Johnson Jr. e Dóris chegaram ao Brasil e trabalharam alguns anos, também no 

interior de Minas Gerais.  

Após um tempo realizando trabalhos evangelísticos por várias localidades brasileiras, 

Johnson Jr., em 1976, intencionou fundar a Escola de Ensino Teológico da AD (EETAD), na 

cidade de Campinas, São Paulo, ânsia que se concretizou apenas em 1979. A EETAD 

funciona com um sistema de educação teológica por extensão, focado em núcleos no contexto 

das igrejas locais.   

O terceiro casal de missionários norte-americanos que também chegou a partir da 

década de 1950 e teve importante papel na educação teológica formal da AD foi Thomas 

Reginald Hoover e Mary Hoover. Esses missionários tiveram suas atividades prioritariamente 

voltadas ao ensino. Araújo (2007, p.353), ao comentar a atuação do casal Hoover no Brasil, 

destaca que  

 

(...) o primeiro período [do casal] no Brasil (cinco anos) foi ao mesmo 

tempo frustrante e frutífero.  Frustrante, por causa de doenças e 

limitações financeiras, porém frutífero porque plantou a semente do 

que se tornaria uma Faculdade de Teologia anos mais tarde, e também 

semeou centenas de conversões durante o tempo em que se envolveu 

com o ministério pastoral e evangelístico.  

 

A contribuição de Reginald Hoover ao ensino teológico formal da Assembleia de Deus 

se dá por meio da criação do Seminário por Extensão das Assembleias de Deus (1976) e do 

Instituto Bíblico Betel, na cidade de São Paulo, em 1964
58

. Esta instituição foi dirigida nos 

primeiros anos por Julius Alson e João Kolenda Lemos (o fundador do IBAD). A partir de 

1985, fundiu-se com o Seminário Pentecostal do Avivamento Bíblico, e sob a direção do 

Cherloques Souza passou a ser chamado de Instituto Betel de Ensino Superior (IBES).   

                                                 
58

 Esta informação, embora afirmada pelo historiador da Assembleia de Deus brasileira, Isael Araújo, e 

reafirmada no próprio espaço virtual do IBES, não foi confirmada pelo filho, nem pela esposa do missionário 

Reginald Hoover.     
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Lawrence Olson, missionário norte-americano, que apesar de ter chegado ao Brasil em 

1938, se uniu ao grupo dos que implantaram instituições de ensino teológico; Olson foi 

auxiliado pelo pastor brasileiro Gilberto Malafaia para fundar o Instituto Bíblico Pentecostal 

(IBP), a segunda instituição de ensino teológico formal da AD. O IBP iniciou suas atividades 

em 1961, com um Curso Bíblico Noturno, e rapidamente tornou-se conhecido, formando 

destacados líderes assembleianos em todo o Brasil. 

 

2.3.4 A ascensão de pastores brasileiros apoiadores de uma educação formal 

 

 Conforme já foi visto anteriormente, os primeiros debates oficiais acerca do ensino 

teológico formal mostraram os missionários norte-americanos argumentando praticamente 

sozinhos a favor da criação dos institutos bíblicos, ao passo que pastores brasileiros e suecos 

resistiram firmemente. 

 O quadro começou a mudar desde que a influência dos missionários suecos foi se 

reduzindo, ao mesmo tempo em que ascendia um grupo de pastores brasileiros com uma visão 

positiva da educação formal. Araújo (1988, p.7) relata que já em 1949 alguns pastores 

assembleianos
59

, a caminho de uma Convenção no Rio de Janeiro, discutiam sobre a 

―necessidade dos obreiros possuírem instrução bíblica e acadêmica, com estudo sistemático 

de matérias, tais como História da Igreja, Português e História dos Povos Antigos‖. Na 

mesma reunião convencional, por meio de um representante, mostraram a necessidade dos 

pastores frequentarem institutos bíblicos e propuseram o estabelecimento de cursos por zonas 

em todo país. A proposta foi rejeitada pelos pastores presentes.     

 Um grupo de pastores brasileiros se destacou por declarar apoio à implantação do 

primeiro seminário teológico da Assembleia de Deus. Esses pastores integraram a chamada 

―Comissão do Instituto Bíblico‖ 
60

. A presença e engajamento desses líderes foram 

importantes para aceitação dos projetos intencionados pelos missionários norte-americanos. 

Segundo Araújo (2007, p.388), os componentes da referida comissão eram: João de Oliveira, 

J. P. Kolenda, José Antonio de Carvalho, Luís Rodrigues de Sousa, Francisco Assis Gomes, 

Alfredo Reikdal e Túlio Barros Ferreira.  

                                                 
59

João Batista da Silva, Silvino Silvestre e José Bezerra da Silva, então pastores das Assembleias de Deus em 

João Pessoa, PB; Campina Grande, PB; e Recife, PE.  
60

 Essa comissão foi formada pelos missionários João Kolenda e Ruth Dóris Lemos, com a intenção de ajudá-los 

na implantação do Instituto Bíblico das Assembleias de Deus. 
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 Vale ressaltar o nome de alguns dos pastores brasileiros citados na ―Comissão do 

Instituto Bíblico‖ e identificar a sua participação de apoio efetivo ao ensino teológico 

formal
61

. Em primeiro lugar, João de Oliveira. Este pastor era proveniente de uma família 

abastada, seu pai, segundo Araújo (2007, p.523), ―era homem de grandes posses, político, 

havia lutado na Guerra de Canudos e era professor de francês‖. João de Oliveira teve 

importante atuação na Assembleia de Deus, compôs comissões da CGADB e foi membro do 

Conselho Administrativo da CPAD, nas décadas de 1940 e 1950. Durante várias décadas foi 

comentarista da revista para Escola Dominical, e escreveu alguns livros, publicados pela 

editora assembleiana. 

 O apoio à criação de seminários teológicos por parte de João de Oliveira foi 

determinante, principalmente por liderar a AD na cidade escolhida para se fundar o IBAD. A 

cooperação do pastor brasileiro aos missionários João Kolenda e Dóris se deu desde o 

momento de alugar um espaço provisório para ministração das aulas. Posteriormente tornou-

se professor do Instituto Bíblico e atuou nesta função por aproximadamente duas décadas. As 

fotos que registram o lançamento da pedra fundamental do IBAD mostram João de Oliveira 

ao lado de João Kolenda, num ato de apoio e coparticipação. 

 Outro nome que teve destaque como apoiador do projeto de implantação do ensino 

formal foi o de José Antonio de Carvalho. Este pastor, além de ter sido um dos mais 

destacados líderes assembleianos do estado fluminense, fez parte de diversas comissões e 

órgãos convencionais da CGADB. O pastor Carvalho manifestou interesse pelos estudos e 

pela vida pública ao formar-se em Direito e eleger-se vereador por dois mandatos.  

 Seu apoio aos missionários norte-americanos se deu, tanto na implantação do IBAD 

em Pindamonhangaba, quanto do IBP, no rio de Janeiro. José Antonio Carvalho chegou a 

fazer parte da diretoria do IBAD, e implantar uma extensão da mesma instituição na igreja em 

que pastoreava, na cidade de Itaperuna.   

 Um terceiro nome que destacamos como incentivador da implantação dos seminários 

teológicos foi Francisco Assis Gomes. Coube a este pastor a ousadia de escrever artigos nos 

periódicos da CPAD, manifestando publicamente seu apoio aos seminários teológicos, o que 

o levou a adquirir respeitabilidade na AD dada sua destacada atuação no campo literário, 

chegando a escrever diversos artigos e livros publicados pela editora assembleiana.  

                                                 
61

 A citação dos nomes de alguns pastores que apoiaram a iniciativa dos missionários norte-americanos segue 

apenas o critério de exemplificação, para se mostrar o peso institucional desses líderes, e o quanto foram 

relevantes para as mudanças ocorridas, desde então. Sabe-se que, ao mencionar alguns desses pastores, 

inevitavelmente se ignora outros, talvez de importância semelhante. 
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 Em março de 1960, o pastor Gomes publicou, no Mensageiro da Paz, um artigo 

intitulado: ―Parabéns às Assembleias de Deus no Brasil‖, no qual faz congratulações à 

denominação assembleiana pela implantação do Instituto Bíblico em Pindamonhangaba. 

Gomes (1960, p.5) parece eufórico no artigo, e num determinado trecho diz: ―chegou o tempo 

que almejávamos, cuja finalidade é encaminhar o povo de Deus no melhor conhecimento de 

Sua santa Palavra para poder esclarecê-la àqueles que não a conhecem‖ 

 Um quarto nome que apresentamos aqui, e que aparece na ―Comissão do Instituto 

Bíblico‖, é o do pastor Túlio Barros Ferreira, que se mostrou importante aliado da 

implantação de seminários teológicos. Trata-se de um dos mais importantes líderes nacionais 

da Assembleia de Deus, tendo presidido a CGADB em quatro mandatos (1966, 1975, 1977 e 

1979). 

 As atividades pastorais de Túlio Barros demonstraram seu interesse pelo treinamento 

bíblico teológico. Além de ter composto a equipe de apoio ao IBAD, foi integrante da 

―Comissão de Educação Religiosa‖ da CGADB, criada em 1971. Acrescente-se ainda o fato 

de que, ao assumir a presidência da AD em São Cristóvão, Rio de Janeiro, fundou a Escola de 

Preparação de Obreiros (EPOE). Araújo (2007, p.312) relata que,  

 

(...) em 1993, pastor Túlio Barros fundou o Centro Educacional do 

Menor para Assistência e Reintegração (Cemear), em parceria com 

uma instituição evangélica, Läkamissionen. Nesta época, iniciou a 

parceria com a Alfalit (Alfabetização através da Literatura), uma 

instituição que, desde 1985, dedica-se à educação de jovens e adultos. 

 

 Um fato curioso ocorrido entre o final da década de 1950 e 1960 foram as estratégias 

dos pastores de se utilizarem da mídia escrita para defender suas posições, algumas 

favoráveis, outras contra o ensino teológico formal. Por exemplo, em 1957, o pastor João 

Pereira de Andrade e Silva escreveu um artigo na revista ―A Seara” intitulado: ―Escola 

Bíblica, Instituto ou Seminário?‖. No referido texto, Silva (1957, p.3,4) aponta a necessidade 

urgente de se treinar os pastores assembleianos, em vista dos desafios crescentes. Nas 

palavras do próprio autor: 

 

O trabalho da AD é imenso, o seu desenvolvimento causa admiração a 

todos. Por isso mesmo, está a exigir a criação imediata de Escola 

Bíblica Permanente, aqui no Rio ou em outra região de fácil acesso 

aos interessados. Nessa Escola deverão ser ministradas as principais 

doutrinas, e, tanto quanto possível, outras matérias de conhecimentos 
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gerais. Uma Escola Bíblica onde possa haver um verdadeiro 

congraçamento dos obreiros, produzindo como resultado um maior 

entendimento ministerial.  

 

Em 1958, o pastor Francisco Assis Gomes escreve um artigo para a revista ―A Seara”, 

intitulado: ―Com vistas à Mocidade: UMA PALAVRA AOS LÍDERES DO MOVIMENTO 

PENTECOSTAL‖. Neste artigo, Gomes dirige sua defesa ao treinamento bíblico-teológico, 

salientando os desafios no futuro que aguardam os jovens pastores assembleianos. 

Inicialmente aponta os argumentos comuns daqueles que fazem objeção aos seminários 

teológicos: 

 

Tratando-se da missão de pregar o Evangelho e exercer trabalhos de 

ordem espiritual na igreja, alguém poderá dizer: ―O Espírito Santo é 

quem ensina, quem é chamado por Deus não precisa aprender de 

homem para pregar o Evangelho, basta ler a Bíblia o mestre, o crente é 

o Espírito Santo. Seminário e Instituto Bíblico são fábricas de 

pastores, lá os homens ficam com a cabeça cheia e o espírito vazio‖ 

(Gomes, 1958, p.5).  

 

 Em seguida, o pastor brasileiro apresenta sua defesa ao ensino teológico formal: 

 

Jamais duvidamos da operação do Espírito Santo na instrução dos 

servos de Deus, e temos exemplos de pessoas que antes da sua 

conversão a Cristo eram completamente desprovidas de conhecimento 

e depois se tornaram de grande influência, tanto como instrumento nas 

mãos de Deus, ganhando almas para o Seu reino, como na ordem 

social e cultural, cumprindo-se o Salmo 113:7-8, que reza: ―... do pó 

levanta o pequeno, e do monturo ergue o necessitado, para o fazer 

assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo‖. No 

entanto, é conveniente que digamos, e com isso não insultamos o 

Espírito Santo: Pelo comum, quem lê a Bíblia, sempre leu 

primeiramente alguma coisa, mesmo que fosse a cartilha do ABC. (...) 

Além disso, Seminário ou Instituto Bíblico não são fábricas de 

pastores, nem tampouco tiram a espiritualidade de quem tem sido 

chamado por Deus, antes são um meio de preparar em conhecimento 

úteis e indispensáveis aqueles que são vocacionados para servirem na 

santa Seara do Senhor (Gomes, 1958, p.6). 

 

Obviamente as palavras de incentivo dos pastores brasileiros à iniciativa dos 

missionários norte-americanos não foi de ordem geral. Alguns pastores, também brasileiros, 

publicaram suas objeções quanto a uma educação segundo o modelo norte-americano. Um 
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exemplo foi o artigo do pastor José Teixeira Rêgo
62

, no Mensageiro da Paz, em junho de 

1960, três meses após a publicação do texto do pastor Francisco Assis Gomes, intitulado: 

―Instituto Bíblico: sinônimo de Seminário‖. No texto, Teixeira Rêgo (1960, p.3,4) constrói 

sua crítica aos que defendem o ensino teológico formal, salientando a expansão numérica de 

igrejas dirigidas por pastores ―analfabetos‖, enquanto pastores letrados não têm comunidades 

expressivas
63

. Visando embasar sua posição, o pastor brasileiro apresenta o seguinte relato: 

―Tenho uma carta recente que diz de uma cidade boliviana, onde uma missão mantém 

obreiros diplomados há 13 longos anos e o número de crentes não ultrapassa a dez, e em toda 

Bolívia não chega à casa dos 600 o número de crentes evangélicos‖.  

Apesar de Teixeira Rêgo fazer questão de salientar que de sua parte não há intenção de 

insurgir-se contra os Institutos Bíblicos, a ―ideia do homem preparar outro para o trabalho do 

Senhor não parece [para ele obra] do Espírito Santo‖. A sua principal preocupação se 

concentra na possibilidade de restrição à ordenação pastoral somente aos ―diplomados em 

Institutos‖. Afinal, a AD foi estabelecida por homens de diversos contextos. Justificando sua 

posição, Teixeira Rêgo listou o nome de vários pioneiros e suas profissões, antes de se 

integrarem ao pentecostalismo assembleiano:  

 

Pedro Trajano e José Morais, carpinteiros nas colônias do Pará; 

Adriano Nobre, José Felinto, João Queiróz e Cispiniano, seringueiros 

nas ilhas do Pará; Absalão Piano, Cícero de Canuto de Lima, Josino 

Galvão, João Batista (Joãozinho), Juvenal Roque de Andrade, Manoel 

Higino de Souza, Luiz Higino de Souza, Joviniano, todos 

trabalhadores agrícolas nas colônias do Pará; José Menezes e José 

Bezerra Cavalcante, pedreiros no Rio Grande do Norte; José da Penha, 

rurícola morreu no Maranhão; Clímaco Bueno Aza, soldado fugitivo 

da Colômbia, converteu-se no Pará; Bruno Skolimovski, marceneiro, 

em Belém; Antonio Rêgo Barros, ambulante nas colônias do Pará; 

João Pedro da Silva, Joaquim Batista, Vicente de Sales Bastos, 

Antonio Davi, Lucas Saraiva Leão, José de Alencar Macêdo, 

Francisco Puruense de Alencar, Francisco Assis Gomes, Augustinho 

Ribeiro, Manuel Ribeiro, Estevão Ângelo de Souza, Francisco 

Adriano de Carvalho, Emílio Saraiva Grangeiro Sobrinho, todos 

agricultores em diversos Estados, Julião Silva, Sargento Músico, 

reformado, da polícia do Pará; José e Francisco Freire de Alencar, 

carpinteiro no Ceará; Francisco Pereira do Nascimento, sapateiro em 

Belém; Alcebíades Pereira Vasconcelos, ourives, no sertão piauiense; 

José Teixeira Rêgo e José Bezerra da Silva, alfaiates, Adalgiso, 
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 O próprio pastor Teixeira Rêgo reconhece em seu artigo que, na Convenção de São Paulo, em 1947, ficou mal 

visto por alguns pastores em razão da sua discordância dos Institutos Bíblicos, segundo o modelo dos que 

existem na América do Norte.   
63

 Provavelmente a argumentação do pastor enfoca as igrejas do Protestantismo Histórico, naquela época, já 

centenárias no Brasil.  
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barbeiro, Eugenio Martins Pires, comerciário, morreu em Natal; 

Amaro Celestino, torneiro. 

 

Para Teixeira Rêgo, esses homens, embora pobres, ―sem o auxílio de qualquer missão 

ou de quem lhes garantisse ajuda, se espalharam pelo Brasil em fora e, em menos de 50 anos, 

conquistaram quase 1 milhão de crentes para o Reino de Deus. Aleluia!‖. Desse modo, 

valorizar somente pessoas letradas, excluiria os pastores sem formação teológica, algo em sua 

opinião, inconcebível.  

As palavras do pastor brasileiro concentram-se na convicção de que a instrução ao 

povo jamais deve substituir a ―direção e inspiração do Espírito Santo, o Instrutor da Igreja‖. 

Afinal, ―Deus é poderoso para chamar crentes formados em Direito, Agronomia, Odontologia, 

Engenharia, etc., para serem pastores, sem necessitarem de frequentar Institutos Bíblicos, 

Amém‖. 

 Em contrapartida à visão de Teixeira Rêgo, outro líder brasileiro que se posicionou 

favorável aos institutos bíblicos foi o pastor da igreja de Belém do Pará, Alcebíades 

Vasconcelos, que publicou um artigo em 1965 no Jornal ―Mensageiro da Paz‖, intitulado: 

―Fábrica de Pastores‖. A opção por esse título foi exatamente com o propósito de refutar as 

posições contrárias à educação formal, que se baseavam no argumento de que as instituições 

de ensino ordenavam jovens ao pastorado. No seu texto, o pastor brasileiro tenta desconstruir 

uma distinção radical entre a educação na visão sueca e na visão americana. 

 Vasconcelos inicia relatando uma visita à Suécia e aos Estados Unidos. Nos 

respectivos países conheceu de perto o KAGEHOLM, colégio de propriedade da Igreja 

Filadélfia, de Estocolmo, Suécia, e os colégios norte-americanos BETHANY BIBLE 

COLLEGE em Santa Cruz, Califórnia; e NORTH CENTRAL BIBLE COLLEGE em 

Minneapolis, Minnesota. O contato com as instituições criou no pastor brasileiro desejo de 

ver escolas como aquelas na AD do Brasil. Ao traçar um paralelo entre as duas realidades 

(sueca e americana), Vasconcelos (1965, p.2) cita que nos dois contextos encontrou algumas 

semelhanças, como as seguintes:  

 

1- Servos de Deus de piedade e consagração comprovada, cheios do 

Espírito Santo e de fé, dedicados à educação de jovens cristãos 

que sentem no coração o ardente desejo de conhecer melhor a 

Bíblia Sagrada e o seu sistema doutrinário, a fim de poderem 

manejar bem a mesma verdade, sem terem do que se envergonhar.  

2- Em ambos sistemas de colégios, não se limitam apenas a ministrar 

conhecimentos bíblicos, mas também ensinam cursos doutra 

natureza, aproveitáveis na vida prática àqueles que os estudarem.  
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3- O fervor e o interesse missionário nos jovens que ali estudam.   

 

Ao lembrar-se do termo ―Fábrica de Pastores‖, Vasconcelos faz um destaque a outra 

semelhança entre os dois contextos: ―E UMA COISA NOTEI COMPLETAMENTE 

AUSENTE EM QUALQUER UM DELES: ...foi justamente a tal ―fábrica de pastores‖! Dali 

ninguém sai feito pastor, evangelista ou missionários, a menos que já se hajam matriculados 

como tais‖.  

Ao concluir suas palavras de admiração pelas instituições sueca e americana, o pastor 

brasileiro fez defesa ao ensino formal:  

 

Francamente, de colégios semelhantes àqueles que nos foi dado a ver 

necessitamos de pelo menos UM EM CADA ESTADO DO NOSSO 

BRASIL, em meio às nossas amadas Assembleias de Deus, a fim de 

nos ajudarem no treinamento de nossa juventude para lides espirituais!   

 

No mesmo ano e mês em que foi publicado o texto de Alcebíades Vasconcelos, o 

missionário Lawrence Olson escreveu um artigo usando argumentos idênticos aos do seu 

antecessor. No texto, intitulado ―INSTITUIÇÕES DE ENSINO RELIGIOSO NA EUROPA‖, 

Olson (1965, p.2) descreve experiências ao visitar diversos países da Europa e conhecer as 

iniciativas educacionais dos pentecostais nessas nações.  

Primeiro, a Finlândia. O autor salienta que as igrejas pentecostais daquele país mantêm 

um Instituto Bíblico, com cerca de 40 alunos, fazendo um curso missionário de dois anos, 

com períodos que duram de 6 semanas a 3 meses. Olson salienta que, ―segundo informações, 

a escola goza de grande aceitação em todo o país e está servindo muito para o Movimento 

de modo geral‖ [grifo nosso].        

Segundo, a Suécia. Na ocasião da sua visita, à semelhança de Alcebíades Vasconcelos, 

Olson conheceu a Escola ginasial Kaggeholm. A referida instituição, criada em 1943 sob a 

liderança de Lewi Pethrus, em 1964 (ocasião da visita) tinha em torno 75 alunos de ambos os 

sexos, em regime de internato. O missionário Olson, ao descrever sua percepção de 

Kaggeholm, diz as seguintes palavras: ―tive uma ótima impressão do alto nível de instrução 

ali‖. Sobre a educação teológica no pentecostalismo sueco, salienta:  

 

(...) notei que em toda Suécia há muita ênfase agora quanto à 

necessidade de se instruir adequadamente os obreiros. A época o 

exige, como está acontecendo em toda parte. Kaggeholm é para todos 

os efeitos um Instituto Bíblico servindo ao Movimento Pentecostal, 

tanto na Escandinávia como no exterior. [grifo nosso] 
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Terceiro, a Noruega. Neste país, de acordo com o autor, ainda não há uma escola de 

treinamento teológico para os jovens, embora se perceba grande interesse pelo aprendizado 

bíblico. Ao pontuar suas impressões das igrejas pentecostais escandinavas, Olson faz esta 

observação: ―Lá eles compreendem que a igreja, para manter sua liderança no mundo atual, 

precisa ter também homens de dupla capacidade: intelectual e espiritual‖.  

Quarto, a Alemanha. Nessa viagem, o missionário cita sua visita ao Instituto Bíblico 

da Alemanha, fundado pelo John Peter Kolenda. Para o autor, aquela instituição ―tem 

transformado inteiramente para melhor a situação lastimável que reinava nas igrejas da 

Alemanha de pós-guerra. Os graduados do Instituto agora já são os primeiros líderes do 

Movimento‖.  

Por último, a cidade de Roma, e a visita ao Instituto Bíblico das Assembleias de Deus 

na Itália. De acordo com o autor, trata-se de uma instituição recém-construída, com ótima 

estrutura para comportar no mínimo 100 alunos internos. Na ocasião da visita havia 18 alunos 

estudando no Instituto.  

Em conclusão ao seu artigo, Olson salienta algo que se percebe como ênfase: ―ao 

terminar estas linhas, quero repetir o que em toda parte verifiquei: o trabalho dos Institutos 

Bíblicos está recebendo mais e mais o apoio dos líderes e do povo pentecostal. É uma obra 

por Deus e para Deus, obra que muito fruto trará para o Seu reino‖. 

Parece clara a intenção de Lawrence Olson mostrar aos seus leitores (pastores 

assembleianos brasileiros) que o ensino teológico formal já é uma prática assimilada pelo 

pentecostalismo mundial. Percebe-se um tom de crítica aos que ainda, na época, insistiam em 

rejeitar a proposta dos Institutos Bíblicos. É curiosa sua abordagem do pentecostalismo sueco, 

principalmente ao afirmar que agora há em toda Suécia muita ênfase quanto à necessidade de 

se instruir adequadamente os obreiros. O agora grifado sugere que outrora não havia uma 

preocupação semelhante. Possivelmente um missionário sueco não concordaria com tal 

afirmação.   

 É razoável afirmar que já se podia perceber uma mudança paulatina na mentalidade 

dos pastores assembleianos. Gradativamente, vários lideres foram aderindo ao projeto dos 

missionários norte-americanos. O auge da crise que polarizou de um lado os que apoiavam os 

institutos bíblicos, e do outro os que ainda se mantinham fiéis ao modelo sueco, ocorreu por 

ocasião da Convenção de Santo André, São Paulo, em 1966.  

 O polêmico debate se deu a partir do lançamento à plenária da seguinte questão: 

―Deve a Convenção Geral apoiar ou não os institutos bíblicos?‖. É importante a ressalva de 
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que nessa época já funcionavam dois institutos bíblicos das Assembleias de Deus: o IBAD, 

fundado por João Kolenda Lemos e Ruth Doris Lemos; e o IBP, fundado por Lawrence 

Olson.   

 A participação dos pastores, descrita em ata e apontada por Daniel (2004, p.380ss), 

identifica que a maioria dos pastores presentes (brasileiros e suecos) ainda se mostrava 

resistente à criação dos institutos. Um dado, porém, que merece destaque foi que, 

diferentemente das convenções anteriores, em que apenas missionários americanos 

defenderam publicamente o ensino teológico formal, em Santo André os americanos tiveram 

como aliadas importantes lideranças brasileiras.    

O primeiro a tomar a palavra foi o pastor João Kolenda, que ―dissertou sobre a 

significação, valor e atividades dos institutos bíblicos, defendendo sua criação e manutenção 

para aprimoramento da mocidade da Igreja, e fortalecimento da cultura bíblica e espiritual da 

Igreja atual‖.    

 Em objeção à posição de João Kolenda, o pastor João Pereira de Andrade e Silva,  

 

[destacou que] o assunto da criação de institutos bíblicos deveria ser 

tratado a priori, e não a posteriori [já que o Ibad e o IBP haviam sido 

fundados mesmo a contragosto de muitos líderes brasileiros], e manifestou 

sua opinião no sentido de que o melhor educandário é o Colégio do 

Espírito Santo, tendo ainda sugerido que houvesse maior interesse 

por parte dos irmãos americanos em favor da fundação de ginásios e 

colégios de que tanto carece a nossa pátria. [grifo nosso] 

 

 Posicionaram-se, em defesa dos institutos bíblicos, os pastores Alfredo Reikdal e 

Alcebíades Vasconcelos. O primeiro mostrou-se ―favorável aos institutos, no sentido de dar 

mais cultura bíblica aos vocacionados, e não dar-lhes [cultura bíblica em] doses farmacêuticas, 

como rotineiramente ocorre‖. Vasconcelos, em concordância a Reikdal, registrou sua posição 

favorável aos institutos, num modelo de Escolas Bíblicas Sistemáticas; destacou ainda que ―já 

existe o Instituto Bíblico da AD no Estado do Pará‖, afirmando que pelo menos enquanto ele 

lá estivesse como pastor da igreja, ―o instituto não será fechado‖.  

 O assunto ―seminário teológico‖ foi retomado na última sessão, e desta feita por um 

aliado dos missionários americanos, o pastor José Antonio de Carvalho, ―que propôs a 

designação de uma comissão‖ para analisar o tema em discussão. Em seguida, o pastor 

Anselmo Silvestre apresentou-se ―contra a fábrica de pastores e o perigo de alguns ficarem 

com a cabeça cheia e o coração vazio‖. Dando sequência a fala de Silvestre, o sueco Nils 

Fonsberg apresentou sua posição. Segundo o missionário,  
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(...) não há institutos bíblicos na Suécia, no sentido em que aqui se 

está tratando, e talvez não se venha a ter no futuro, mas o que há são 

cursos de línguas e histórias, ministrados durante o verão para os 

vocacionados [sabe-se, porém, que todos os missionários suecos não eram 
enviados ao campo antes de fazerem um curso preparatório de dois anos 

em seu país, o que incluía aulas de doutrina bíblica].  

 

 O pastor Luiz A. Nascimento dirigiu uma palavra direta aos missionários americanos, 

dizendo que eles vieram ao Brasil para ganhar almas, e não estabelecer institutos bíblicos. 

Outro missionário, Eurico Bergstén, preferiu se firmar à decisão de 1948, em não aceitar a 

criação de seminários teológicos. Após algumas posições contrárias ao apoio da AD brasileira 

aos seminários teológicos, o pastor Antônio Petronilo foi incisivo ao declarar que ―os 

institutos bíblicos desejam realizar um trabalho psicológico nas Assembleias de Deus no 

Brasil‖. Salientou ainda que ―nestes 55 anos as Assembleias de Deus no Brasil cresceram 

imensamente sem o concurso dos institutos bíblicos‖. Esta foi a última participação sobre o 

assunto, que foi suspenso pelo presidente e adiado para outros encontros.   

 Embora as posições contrárias aos seminários na Convenção de Santo André tenham 

apenas reafirmado uma posição aparentemente óbvia, afinal esta foi uma resolução constante 

em reuniões anteriores, a expressiva participação de pastores brasileiros em defesa do projeto 

norte-americanos foi algo que mereceu destaque. A visão sueca de educação teológica parecia 

não ser mais unanimidade entre os pastores brasileiros. Alencar (2012, p.149) analisa esse 

período histórico da denominação assembleiana e destaca que ―na década de 1960, a tradição 

assembleiana oscila entre a fidelidade ao modelo sueco e a adequação brasileira ao novo 

mundo pós-guerra. Enfim, percebido e aceito, ou não, o carisma estava sendo rotinizado 

(Weber, 1998,2002), e a tradição sendo alterada‖. 

  

2.4 A Comissão de Educação Religiosa e o Credenciamento das Primeiras Instituições de 

Ensino Teológico 

 

 Apesar da decisão contrária aos seminários teológicos, pela maioria dos pastores 

presentes à Convenção de Santo André, o assunto ganharia mais força e o reconhecimento do 

ensino formal parecia uma questão de tempo. A década de 1970 apresentaria uma expansão 

numérica de escolas teológicas nas Assembleias de Deus por todo o Brasil.  
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 A data que marcou as primeiras iniciativas dos pastores assembleianos a favor da 

educação teológica foi 20 de janeiro de 1971, dia em que foi criada a Comissão de Educação 

Religiosa da CGADB. Esta teria a finalidade de elaborar o esquema de um currículo que, 

depois de lido, discutido e aprovado pelo plenário, seria adotado pelas escolas bíblicas 

permanentes e instituições congêneres (Daniel, 2004, p.409). As funções da Comissão foram 

estabelecidas no Estatuto da Convenção Geral, aprovado também em 1971. Araújo (1988, 

p.15) cita essas funções, conforme dispostas:  

      

Artigo 6º - A Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil 

estimulará a criação de Escolas Permanentes, destinadas a atender às 

necessidades do trabalho das Assembleias de Deus no Brasil, no que 

diz respeito à preparação e aprimoramento dos obreiros vocacionados 

e comprovadamente chamados para o santo ministério. Parágrafo 1º - 

Qualquer Escola Bíblica ou Instituição atinente somente será 

reconhecida após devidamente homologada pela Convenção Geral das 

Assembleias de Deus no Brasil. Parágrafo 2º - Considera-se 

homologada a Escola Bíblica ou Instituição que atender a 

regulamentação instituída pela Convenção Geral. Parágrafo 3º - A 

Comissão de Educação e Ensino sobre Assuntos Religiosos tem as 

seguintes prerrogativas: a) Examinará os currículos a serem adotados 

pelas ―Escolas Bíblicas Permanentes‖ e Instituições congêneres que 

funcionarem com égide da Convenção Geral das Assembleias de Deus 

no Brasil de conformidade com o Parágrafo 2º deste artigo; b) 

Fiscalizará rigorosamente, nas secretarias das Instituições 

mencionadas na Alínea ―a‖, os planos, conteúdos dos cursos, podendo 

sugerir, censurar e corrigir, a fim de que todos se atenham aos 

princípios fundamentais da Palavra de Deus, nos moldes seguidos 

pelas Assembleias de Deus no Brasil; c) A Comissão prestará 

relatórios ao plenário da Convenção Geral de suas atividades 

exercidas no interregno convencional.  

 

Observam-se duas questões no Artigo do Estatuto sobre a Comissão de Educação 

Religiosa que merecem destaque. Primeiro, a indicação de que a CGADB, a partir daquele 

momento (1971), estimularia a criação de instituições de ensino teológico. É preciso salientar 

que, cinco anos antes (1966), a maioria havia rejeitado a proposta de educação formal. 

Segundo, a utilização da Comissão para o controle rígido das instituições credenciadas, 

aparecendo inclusive o verbo ―censurar‖. Ou seja, não haveria proibição de ensino teológico, 

mas a proposta é que fosse fiscalizado com rigor o funcionamento das escolas.  

Em cumprimento ao que ficou estabelecido no Estatuto da CGADB, a Comissão de 

Educação Religiosa redigiu no mesmo ano (1971) um documento com diretrizes aos líderes 
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assembleianos que pretendiam fundar escolas teológicas. O documento referido intitulou-se 

―Regulamentação‖, e apresenta algumas preocupações, elencadas por Araújo, (1988, p.16):  

 

[1ª] A necessidade dos jovens estudarem; 

[2ª] A necessidade de serem criadas mais "Escolas Bíblicas", posto 

que muitos irmãos já estavam estudando em Escolas de outras 

denominações; 

[3ª] A preservação da doutrina do batismo no Espírito Santo;  

[4ª] A autenticidade dos cursos e diplomas oferecidos pelas Escolas;  

[5ª] Que os diplomas conferidos aos concluintes dos Cursos não 

significassem um diploma de pastor ou que os seus portadores fossem 

considerados pastores. 

.  

Independentemente do que foi proposto pelo órgão de fiscalização das instituições de 

ensino, o certo é que diversas escolas de teologia foram fundadas a partir de então. Os tempos 

pareciam ter mudado e lançavam sobre a denominação assembleiana importantes desafios. As 

igrejas assembleianas pelo Brasil, tendo o caminho livre para educação formal, passaram a 

investir em implantação de instituições de ensino. De acordo com Araújo (1988, p.14), 

―somente na década de 1970 surgiram 24 Escolas das Assembleias de Deus em todo país‖. 

Esta expansão numérica é demonstrada no quadro tabela a seguir, com a fundação das 

instituições que mais se destacaram nessa época: 

 

QUADRO 7 – A EXPANSÃO NUMÉRICA DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO 

TEOLÓGICO DAS ASSEMBLEIAS DE DEUS DO BRASIL 

Nome da Instituição Fundador  Localização Ano 

Escola de Preparação de 

Obreiros Evangélicos (EPOE) 

Túlio Barros São Cristóvão – RJ 1971 

Instituto Bíblico Ebenézer (IBE) Paulo Leivas Macalão Madureira – RJ 1972 

Escola Bíblica Bereana   1972 

Seminário Teológico 

Pentecostal (STEPEN) 

 Nova Iguaçu – RJ 1972 

Instituto Bíblico Amazônico das 

Assembleias de Deus (IBAAD) 

Firmino da Anunciação 

Gouveia 

Belém – PA 1973 

Instituto Bíblico Apocalipse 

(IBA) 

 Duque de Caxias – 

RJ 

1973 

Instituto Bíblico das 

Assembleias de Deus no Rio de 

Janeiro (IBADERJ) 

Otoniel e Oziel de Paula Nova Iguaçu – RJ 1975 

Instituto Bíblico das 

Assembleias de 

Deus no Ceará (IBADEC) 

Ronald Iwasko Fortaleza – CE 1975 

Escola de Educação Teológica 

das Assembleias de Deus 

(EETAD) 

Bernhard Johnson Jr. Campinas – SP  1976 
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Seminário por Extensão das 

Assembleias de Deus (SEAD) 

Alfredo Reikdal e Thomas 

Reginaldo Hoover 

São Paulo – SP 1976 

Instituto Bíblico das 

Assembleias de Deus no Estado 

do Paraná(IBADEP) 

José Pimentel de Carvalho Curitiba – PR  1976 

Seminárío Teológico das 

Assembleias de Deus no 

Amazonas (IBADAM) 

Alcebíades Vasconcelos e 

Samuel Câmara 

Manaus – AM 1978 

Curso Teológico das 

Assembleias de Deus 

Moisés Soares da Fonseca e 

Elienai Cabral 

Niterói – RJ 1978 

Escola Teológica das 

Assembleias de Deus no 

Nordeste - ESTEADENE
64

 

Alguns pastores de Estados 

nordestinos e São Paulo 

Alguns Estados do 

Nordeste e São 

Paulo 

1979 

Fonte: Araújo (1988, p.14). 

 Algumas observações podem ser deduzidas das informações supracitadas. Em 

primeiro lugar que, mediante a abertura dos pastores assembleianos ao ensino teológico 

formal, cada região tratou de desenvolver iniciativas educacionais próprias. Segundo, alguns 

ex-alunos das primeiras escolas teológicas já utilizavam seus conhecimentos em projetos 

locais 
65

. Terceiro, embora a CGADB não fizesse mais objeções aos institutos bíblicos, os 

pastores assembleianos não pareciam interessados em investir em projetos de educação fora 

dos seus domínios eclesiásticos. O resultado é que a AD não utilizou esse momento para 

unificar esforços e agregar as lideranças em torno de um projeto comum. 

 Em razão dessa mudança de mentalidade, a partir da década de 1970, o assunto 

―Educação Teológica‖ recebeu outro tratamento nas reuniões convencionais. A prova é que, 

em 1973, numa convenção de pastores realizada em Natal, Rio Grande do Norte, a plenária 

aprovou o reconhecimento do IBAD em Pindamonhangaba/ SP, fundado pelos missionários, 

João Kolenda Lemos e Ruth Doris Lemos. Em 1975, uma convenção realizada em Santo 

André, São Paulo, reconheceu o IBP no Rio de Janeiro, fundado pelo missionário Lawrence 

Olson. Já em 1979, na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, a CGADB aprovou a 

fundação da EETAD em Campinas, São Paulo, pelo missionário Bernhard Johnson Jr.. Neste 

mesmo ano, a Comissão de Educação Religiosa, que desde 1977 já se chamava Comissão de 

Educação e Cultura Religiosa, tornou-se Conselho de Educação e Cultura Religiosa. Segundo 

Araújo (1988, p.16), 

 

                                                 
64

 A ESTEADENE no futuro veio a se tornar uma rede de instituições teológicas chamada Escola Teológica das 

Assembleias de Deus no Brasil (ESTEADEB). Segundo Araújo (1988, p.13), foram integrantes da rede 

as―seguintes escolas: EBPS - MG, ESTEADEB - PE, ESTEADEB - RN, ESTEADEB - BA, ESTEADEB - SE, 

ESTEADEB - AL, ESTEADEB - MT e a Escola Teológica Cícero Canuto de Lima, Belenzinho, SP‖. 
65

 Alguns exemplos de ex-alunos: Otoniel e Oziel de Paula, Elienai Cabral e Samuel Câmara haviam passado 

pelo IBAD em Pindamonhangaba.  
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[Ainda], em 1979, o Conselho ganhou um capítulo no novo Estatuto da 

Convenção Geral, contendo um artigo, quatro alíneas e um parágrafo, 

os quais dispunham sobre o número de membros, tempo de mandato e 

mantinham a competência do Conselho de examinar e elaborar 

currículos, fiscalizar as Escolas, reconhecer Escolas Teológicas, e 

previam a emissão de Certificado de Reconhecimento de Escolas 

Teológicas.       

 

Um dado curioso que se percebe nos relatos sobre o reconhecimento das instituições 

de ensino é a impressão de que não houve mais objeções explícitas ao ensino formal depois da 

Convenção de Santo André, em 1966. Daniel (2004), ao expor as informações contidas em 

atas, passa a ideia de uma aprovação inconteste ao parecer da Comissão de Educação 

Religiosa acerca das escolas teológicas em pauta.  

A forma com que as escolas de teologia foram reconhecidas suscita algumas 

perguntas: o que teria acontecido com os pastores que se mostraram abertamente contra os 

institutos bíblicos? Afinal, de 1966 a 1973 são apenas sete anos. Provavelmente quase todos 

os pastores estavam nas duas ocasiões, inclusive João Pereira de Andrade e Silva
66

, um dos 

primeiros líderes a fazer objeção aos institutos bíblicos, que chegou a afirmar que ―o melhor 

educandário é o Colégio do Espírito Santo‖; foi ele quem presidiu a comissão que aprovou o 

IBAD e outras instituições de ensino. Não se sabe se esses pastores que rejeitavam cursos de 

teologia com o tempo mudaram de ideia, ou simplesmente foram voto vencido. O certo é que 

a CGADB e os seus órgãos oficializavam uma nova abordagem ao ensino teológico formal.  

Outras questões que precisam ser levantadas são as seguintes: será que a aprovação às 

instituições teológicas refletia, de fato, uma nova visão acerca do ensino formal? E ainda, o 

que significou o reconhecimento da CGADB para essas instituições? É preciso considerar que 

ao aprovar o funcionamento dos institutos bíblicos não se estava afirmando a obrigatoriedade 

do curso de teologia aos pastores ingressos. Essa decisão só viria em 1983, quando a 

Convenção Geral decidiu recomendar às convenções e ministérios regionais que os candidatos 

ao pastorado fossem ―qualificados teologicamente para o manejo da palavra‖ (Daniel, 2004, 

p.492). Portanto, durante vários anos, não se fazia nenhuma associação entre a função pastoral 

e a formação teológica.  

Um detalhe importante foi que, muitos pastores, mesmo tendo aprovado os institutos 

bíblicos, preferiram preservar um treinamento teológico fundamentado no modelo sueco de 

Escolas Bíblicas. A ideia de ficar recluso durante algum tempo em função de um curso, ou se 

                                                 
66

 Esse mesmo pastor, que outrora defendeu a ―Escola do Espírito Santo‖, posteriormente fundou a Faculdade 

Teológica das Assembleias de Deus em Cuiabá, MT. 
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submeter a um processo sistemático de estudos com duração de meses ou ano, ainda não era 

algo bem assimilado (talvez ainda nem seja) por alguns pastores assembleianos. Apesar dos 

novos tempos que irrompiam, vários líderes ainda conservavam mentalidade e características 

da tradição herdada pelos seus mentores, os primeiros pioneiros. 

O reconhecimento dos institutos bíblicos por parte da CGADB ocorreu já num 

momento em que essas instituições funcionavam com um número expressivo de alunos. E se 

tratando do IBAD, por exemplo, Araújo (1988, p.9,10) observa que no início da década de 

1960 ali já se haviam formado turmas com quase 40 alunos oriundos de vários lugares do 

Brasil. O IBP já iniciava com uma turma de 90 alunos, e na sua primeira formatura graduou 

62 pessoas. Com o passar dos anos, esses institutos cresceram e atraíram cada vez mais fiéis 

assembleianos. 

O estabelecimento de uma regra que exigia versatilidade bíblico-teológica ocorreu 

num momento de expansão numérica de escolas teológicas, com uma quantidade cada vez 

maior de pastores se qualificando, não somente em teologia, mas em outros cursos de terceiro 

grau. No entanto, algumas pessoas, no afã por cargos ministeriais, olharam a qualificação 

teológica numa perspectiva puramente funcional, ou seja, o que se priorizava era um diploma 

de teologia, necessário à ordenação pastoral, e não uma formação com profundidade 

acadêmica. 

 

Conclusão 

     

 Nesse capítulo foi apresentado o processo de debates em torno do tema ―educação 

teológica‖ nas convenções de pastores da Assembleia de Deus. Essas convenções, ao longo 

das décadas, apresentaram duas posições antagônicas concernentes à criação dos seminários 

teológicos, que polarizaram os debates convencionais. De um lado o grupo que considerava 

nocivo um projeto de implantação dos institutos bíblicos, e julgava serem necessárias apenas 

as Escolas Bíblicas; do outro, um grupo que via no ensino teológico formal o meio adequado 

de treinamento dos novos líderes assembleianos.  

 As primeiras reuniões convencionais em que se discutiu a educação teológica na 

Assembleia de Deus destacaram posições distintas entre os missionários suecos e americanos. 

Esses dois grupos protagonizaram intensos debates desde o início da década de 1940 a 1960, e 

representavam modelos distintos de educação. Os suecos, fundadores da denominação 

assembleiana, desde os primeiros anos aplicaram o modo de treinamento teológico conhecido 
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da igreja pentecostal na Suécia. Tratava-se de Escolas Bíblicas de curta duração e realizadas 

em várias regiões do país com ênfase nas práticas pastorais. Em contraposição, os americanos 

valorizavam os seminários teológicos e a educação formal.  

Durante mais de 20 anos, a posição dos líderes escandinavos prevaleceu sobre seus 

oponentes. A abertura da Assembleia de Deus ao modelo norte-americano de educação deu-se 

gradativamente, ao passo que mudanças importantes foram ocorrendo. Dentre essas mudanças 

destacam-se a criação da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a diminuição da 

influência dos suecos junto à igreja brasileira, a chegada de novos missionários norte-

americanos, a implantação das primeiras instituições de ensino teológico formal e a ascensão 

de pastores brasileiros apoiadores de uma educação, segundo o modelo dos institutos bíblicos. 

Viu-se que a data que marcou as primeiras iniciativas dos pastores assembleianos a 

favor da educação teológica foi 20 de janeiro de 1971, dia em que foi criada a Comissão de 

Educação Religiosa da CGADB, que teria a finalidade de elaborar a esquematização de uma 

grade curricular que, depois de lida, discutida e aprovada pelos pastores assembleianos, seria 

adotada pelas escolas bíblicas permanentes e instituições congêneres. 

Se a primeira discussão oficial sobre educação teológica na Assembleia de Deus 

ocorreu em 1943, somente em 1973 as lideranças assembleianas reconheceram o primeiro 

seminário teológico, o Instituto Bíblico das Assembleias de Deus. A partir da década de 1970 

viu-se uma rápida expansão de instituições de ensino ligadas à denominação assembleiana por 

todo o Brasil.  

 O crescimento numérico de escolas teológicas na Assembleia de Deus tornou-se um 

fenômeno e fez surgir os desafios e demandas que serão discutidas no capítulo seguinte.  
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CAPÍTULO III  

 

O RECONHECIMENTO: A FORMAÇÃO TEOLÓGICA COMO 

REQUISITO AO MINISTÉRIO PASTORAL  

 

Introdução 

 

 Este capítulo objetiva-se a analisar a política assembleiana no que diz respeito à 

educação teológica formal. Inicialmente, verificar-se-á, mesmo que sucintamente, como o 

tema ―Educação Teológica‖ tem sido discutido fora do contexto assembleiano, especialmente 

com a implantação da Associação de Seminário Teológicos Evangélicos. Depois será 

discutida a proliferação de instituições de ensino teológico na Assembleia de Deus, e a 

titulação acadêmica como forma de legitimação do ofício pastoral. Em seguida, se abordará a 

busca das escolas de teologia pelo reconhecimento do Ministério da Educação (MEC), e a 

fase do ―pastor doutor‖.  

Os anos que sucederam o credenciamento das primeiras instituições de ensino 

teológico no contexto assembleiano foram marcados por uma nova abordagem à formação 

pastoral. O movimento de objeção à educação formal deu lugar ao expansionismo numérico 

das escolas de teologia, e constatou-se um número cada vez maior de jovens pentecostais 

buscando qualificações acadêmicas.  

Dentro desse contexto de mudanças, é relevante verificar, mesmo em forma de síntese, 

de que maneira o tema ―Educação Teológica‖ foi articulado e discutido fora do ambiente 

assembleiano. Até porque não se pode presumir que uma instituição como a Assembleia de 

Deus, que ao longo de décadas cresceu vertiginosamente, não interagiu de algum modo com a 

realidade evangélica à sua volta.  

 

3.1 Novos Rumos para Educação Teológica no Brasil: a criação da ASTE  

  

Sabe-se que a AD e a Congregação Cristã do Brasil (CCB) foram implantadas num 

período em que já estavam estabelecidas as igrejas do protestantismo histórico, tais como: 

Congregacional, Presbiteriana, Metodista e Batista. Essas denominações, como apontado em 
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capítulos anteriores, desde cedo implantaram projetos de educação teológica; tanto ações de 

treinamento bíblico-teológico para os novos líderes, quanto iniciativas de educação secular.   

A partir da década de 1960, os programas educacionais das igrejas protestantes foram 

submetidos a reflexões que apontaram novos desafios. Dentre as fragilidades, destacou-se a 

necessidade de uma educação teológica contextualizada. Conforme salienta Sidney de Moraes 

Sanches (2009, p.5),  

 

(...) tradicionalmente, a educação teológica no Brasil foi direcionada 

para a formação de pastores, que não somente lideravam as igrejas 

como também as instâncias eclesiásticas, as denominações, onde os 

destinos das igrejas eram decididos. Estas lideranças serviam ao 

empreendimento missionário protestante mundial de preparar pastores 

para as igrejas nos campos de missão, e, por isso mesmo, sem a 

mínima reflexão sobre a vida e o ministério das igrejas em seu 

contexto.       

 

Um dos críticos ao modelo de educação das igrejas protestantes foi o autor Jaci 

Maraschin, que enxergou nos programas de treinamento teológico aplicados no Brasil uma 

ênfase demasiada no academicismo, além de uma reprodução acrítica dos empreendimentos 

educacionais europeus e norte-americanos. O argumento de Maraschin pautava-se na seguinte 

percepção: primeiro, ―os nossos seminários estavam no Brasil e não no Primeiro Mundo‖, 

desse modo, cabia à igreja brasileira cuidar de seu problema, e não delegá-lo aos outros. 

Segundo, ―a educação teológica não é academicismo e sim crescimento vivencial na fé‖. 

Portanto, ―o crescimento vivencial acontece ligado com suas condições de vida‖. Terceiro, ―o 

processo educacional deve dar-se no meio dos próprios embates e problemas do mundo‖ 

(Longuini Neto, 1991, p. 63). 

A percepção crítica que alguns líderes brasileiros tinham com respeito à educação das 

igrejas protestantes dava-se num momento de importantes iniciativas em torno de uma 

formação teológica contextualizada. Projetos de ordem mundial que visavam incentivar as 

instituições de ensino nos países subdesenvolvidos haviam sido implantados. O marco 

histórico das discussões em torno da educação atribui-se à Conferência Missionária 

Internacional em Edimburgo, no ano de 1910, evento que inspirou a criação do Conselho 

Missionário Internacional (IMC). Longuini Neto (1991, p.103) relata que,  
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(...) na [referida] conferência foi abordado o tema da educação 

teológica como ―problema de treinamento ministerial nas youger 

churches‖. Essas ―jovens igrejas‖ eram as dos países do Terceiro 

Mundo, de maneira mais específica as da África, Ásia, América 

Latina, Caribe, Pacífico e Oriente Médio.  

 

A partir da Primeira Conferência Mundial, o tema ―treinamento ministerial nas jovens 

igrejas‖ seria amplamente debatido nas duas conferências seguintes (1928 e 1938). A 

iniciativa concreta de apoio aos projetos educacionais dos países pobres foi a criação do 

Fundo de Educação Teológica (FET), por parte do IMC, em 1958. Neste mesmo ano, o IMC 

ingressou no Conselho Mundial de Igrejas (CMI). Era objetivo do FET ―promover a educação 

teológica no Terceiro Mundo em apoio às igrejas locais em meio às transformações sociais, 

políticas e econômicas em andamento‖ (Sanches, 2009, p.4).  

Durante quase 20 anos (1958-1977), o FET esteve subordinado ao CMI. No entanto, 

após 1977, foi transformado em um programa chamado Programa de Educação Teológica 

(PET). Esses anos resultaram numa evolução na própria maneira de ver a educação teológica. 

Longuini Neto (1991, p.122) aponta como se deu tal evolução:  

 

1. Do treinamento ministerial (1950-1960) 

Educação teológica entendida como treinamento para o ministério 

ordenado (elite). 

Treinamento concebido na Europa e Estados Unidos. 

Paternalista e assistencialista. 

Com um robusto financiamento.  

Preocupação em repassar conteúdos. 

Objetivo de formar técnicos para o pastorado. 

Extensão do projeto missionário. 

Ênfase na missão e no crescimento da Igreja.  

 

2. Da indigenização (1960-1970) 

O conteúdo de treinamento ministerial é relativizado. 

Os conteúdos estrangeiros questionados. 

Diminuição da robustez do financiamento. 

Rejeição do paternalismo conceitual. 

Esclarecimento do assistencialismo financeiro. 

Inclusão dos leigos e da mulher. 

Busca de uma nova postura para a missão, dando ênfase na qualidade 

de evangelização e não mais no crescimento, ênfase nos valores 

culturais autóctones.  

 

3. Da contextualização (1970-980) 

Substituição de treinamento ministerial por educação teológica. 

Os seis continentes em pé de igualdade. 

Diálogo da teologia com as ciências sociais. 
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Reformulação da política de financiamento dos projetos. 

Educação teológica para todo o povo de Deus. 

Educação teológica não mais como extensão do trabalho missionário; 

reformulação do conceito de missão; educação teológica como 

missão, não a missão fazendo educação teológica. 

 

O FET, durante sua atuação, intencionando alcançar seus objetivos, estabeleceu 

parcerias com instituições de ensino dos países de Terceiro Mundo. No caso do Brasil, 

especificamente, o elo foi estabelecido com a Associação de Seminários Teológicos 

Evangélicos (ASTE).  

A ASTE foi fundada em 1961 por diversos líderes de denominações evangélicas do 

Brasil. Os objetivos dessa associação estão indicados no seu site oficial, que são:  

  

1 - Estimular a cooperação mútua entre os membros;  

2 - Realizar esforço para a execução de ideais comuns; 

3 - Publicar literatura teológica; 

4 - Promover estudos de temas de interesse das instituições filiadas; 

5 - Promover a obtenção e oferecimento de bolsas de estudos a 

professores e alunos das instituições filiadas; 

6 - Aplicar o Padrão de Reconhecimento aos membros associados que 

o solicitarem; 

7 - Fazer levantamento estatístico das instituições de ensino teológico 

existentes no Brasil; e 

8 - Publicar periodicamente um diretório das instituições evangélicas 

de ensino teológico existentes no Brasil. 
67

 

 

Constituíram-se membros fundadores da ASTE as seguintes instituições: Seminário 

Presbiteriano do Norte, Recife, PE; Seminário Teológico Batista do Norte, Recife, PE; 

Seminário Teológico Presbiteriano do Centenário, Vitória, ES; Seminário Teológico 

Congregacional do Rio de Janeiro, Pedra de Guaratiba, RJ; Seminário Teológico Batista do 

Sul, Rio de Janeiro, RJ; Faculdade de Teologia da Igreja Presbiteriana Independente, São 

Paulo, SP; Faculdade de Teologia da Igreja Metodista Livre, São Paulo, SP; Faculdade de 

Teologia da Igreja Metodista, São Bernardo do Campo, SP; Seminário Teológico 

Presbiteriano de Campinas, Campinas, SP; Seminário Concórdia da Igreja Evangélica 

Luterana, Porto Alegre, RS; Seminário Teológico da Igreja Episcopal do Brasil, Porto Alegre, 

RS; Faculdade de Teologia da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, São 

Leopoldo, RS.  

                                                 
67

 http://www.aste.org.br/quemsomos.php. Acessado em 29/12/2012. 

http://www.aste.org.br/quemsomos.php
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É possível observar que no ato da fundação da ASTE só havia instituições 

protestantes, até mesmo porque em 1961 os primeiros institutos bíblicos pentecostais estavam 

recém-implantados
68

. No entanto, apesar de a ASTE ter dedicado espaço em congressos e 

simpósios ao Pentecostalismo
69

, nota-se que um número reduzido de instituições pentecostais 

foram integradas à Associação
70

. O IBAD, por exemplo, como primeiro seminário 

reconhecido pela Assembleia de Deus, só filiou-se à ASTE em 2012.  

Uma questão que se coloca é: quais seriam as razões desse aparente desinteresse na 

manutenção de vínculos institucionais entre os pentecostais e a ASTE? Alguns fatores devem 

ser considerados. Primeiro, a relação que se costuma fazer entre a Associação e o 

ecumenismo. Maraschin e Mateus (1989, p.127) salientam que, em face da ligação umbilical 

entre a ASTE e a TEF, pertencente ao CMI, diversas conflitos têm sido gerados por grupos 

que se opõem; de um lado ecumênicos, de outro antiecumênicos. 

Se internamente, entre seus filiados, a ASTE lida com problemas e ameaças de 

desmembramento por grupos que rejeitam associações de igrejas, pode-se imaginar o que 

ocorre quando se trata de instituições tradicionalmente avessas ao ecumenismo, como é o caso 

da AD. Alencar (2012, p.256) salienta que no passado e presente da denominação 

assembleiana, ecumenismo é sempre tratado como ação do diabo. Ainda, segundo o mesmo 

autor, ―tanto no Estatuto Geral da CGADB como em muitas convenções estaduais há um 

artigo explícito: pastor assembleiano é proibido de ter militância e filiação a algum organismo 

ecumênico‖.  

Um segundo fator que deveria ser considerado no que diz respeito ao número reduzido 

de instituições pentecostais filiadas à ASTE foi a perda gradual da sua hegemonia, ao mesmo 

tempo em que floresciam e multiplicavam-se as instituições teológica do pentecostalismo. 

Longuini Neto (1991, 124) observa que, ―no ano de 1961, quando da sua criação, a ASTE 

detinha a hegemonia ao reunir, não só as principais, como as únicas instituições de ensino 

teológico superior no Brasil‖. Em menos de 1970, uma década depois, dados estatísticos de 

Read e Ineson (1973, p.283), apontaria que de 106 instituições de ensino teológico no Brasil 

somente 16 estavam filiadas a ASTE.  

Longuini Neto (1991, p.125,61) destaca que a perda de hegemonia da ASTE não foi só 

numérica, mas também conceitual. Da década de 1960 a 1970 foi predominante a ―concepção 

                                                 
68

 Uma das primeiras instituições pentecostais de ensino teológico que se registra como afiliada da ASTE foi o 

Instituto Betel de Ensino Superior. 
69

 Diversos trabalhos têm se produzido e publicado acerca dos pentecostais no Brasil. Por exemplo, em 1966, a 

ASTE promoveu um Simpósio intitulado “O Espírito Santo e o Movimento Pentecostal”.  
70

 Em 1989 a ASTE publicou um livro intitulado ―Situação da Educação Teológica‖, com um resumo das escolas 

teológicas filiadas. De 21 instituições, somente uma declarou-se pentecostal.   
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de educação teológica, como algo que equipasse a liderança evangélica brasileira para a 

missão‖. No entanto, a partir dos anos 1970 ascendeu-se ―uma tendência em transformar a 

educação teológica num treinamento de ‗técnicos‘: os institutos bíblicos‖. Estas instituições, 

ao reivindicarem para si exclusividade na educação teológica, promoveram uma ―formação 

deficiente, que rompe o diálogo com a cultura e cria esquemas teológicos rígidos, bem ao 

gosto dos fundamentalistas‖. As instituições que se coadunaram com essa nova tendência 

agruparam-se em torno de um novo órgão aglutinador, a AETTE, inicialmente, Associação de 

Escolas Teológicas de Treinamento por Extensão, posteriormente identificada como 

Associação Evangélica para Treinamento Teológico. Sturz (1990), citado por Longuini Neto 

(1991, p.124), apontou que em 1989 a AETTE já contava com 321 instituições cadastradas, 

com estimativa de 12 mil estudantes de teologia. A classificação foi proposta assim: 

 

   Seminários da Convenção Batista Brasileira .......... 4.000 alunos 

   Seminários das igrejas históricas  

   e pentecostais (curso regular) ................................. 4.000 alunos  

   Institutos Bíblicos ................................................... 4.000 alunos 

 

Vários textos e manifestações de pastores assembleianos, conforme já apontado em 

capítulos anteriores, demonstram a preocupação com treinamento ministerial promovido por 

igrejas históricas.  Ao passo que as instituições de ensino pentecostal foram se colocando sob 

o poder das igrejas locais; a estas, certamente, não interessaram vínculos com órgãos, como a 

ASTE.  

O que se pode perceber é que ao passo que a educação teológica formal na AD dava 

seus primeiros passos de organização, a educação no contexto das igrejas protestantes, já 

consolidada, passava por sérias reflexões em vista aos desafios da época.  

Longuini Neto (1991, p.123) assevera que, apesar das importantes reflexões 

promovidas pela FET e a PET, e a evolução conceitual do tema ―educação teológica‖, essas 

mudanças não obtiveram alcance significativo na ASTE como instituição, nem nos seminários 

filiados em particular.   

 

(...) essa evolução ficou mais restrita aos líderes, professores e 

diretores da associação que escreviam, pensavam, articulavam 

reuniões etc. A grande maioria dos seminários filiados à ASTE e 

outros no Brasil, não filiados, continuam pensando a educação 

teológica nos moldes tradicionais, um cursinho rápido e barato para 
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treinar pastores, reprodutores a fim de fazer o rebanho crescer e assim 

a denominação conseguir mais adeptos.    

 

 

3.2 O desafio da proliferação de escolas teológicas na AD 

 

O reconhecimento, em 1983, da formação teológica como elemento indispensável à 

ordenação pastoral, intensificou ainda mais a expansão numérica de instituições de ensino 

teológico nas Assembleias de Deus pelo Brasil. Se na década de 1970 se registrava o 

surgimento de 24 escolas, ―em 1988, a Secretaria do Conselho de Educação e Cultura 

Religiosa da CGADB registrava a existência de 53 instituições de ensino teológico em 

funcionamento nas Assembleias de Deus‖ (Araújo, 1988, p.14). 

Conforme já foi mencionado no capítulo anterior, a AD não implantou um projeto de 

ensino teológico com abrangência nacional. Cada contexto foi implantando sistemas de 

ensino próprio. Sanches (2009, p.7) comenta sobre esse modelo de educação:  

 

A formação teológica, doutrinária e pentecostal, era de cunho 

evangelístico e ministerial, oferecida por meio de institutos bíblicos, 

seminários teológicos e programas diversos que atingiam o objetivo 

imediato de abastecer minimamente as novas igrejas nos territórios 

nacionais. Diferentemente da maneira tradicional, estas iniciativas 

mantinham os alunos e professores próximos de suas igrejas de 

origem e habitação, utilizavam horários alternativos e flexíveis, 

eliminavam os internatos, enfatizavam a prática ministerial antes que 

o conteúdo intelectual, se apoiando na experiência para a produção 

teológica. Estas medidas favoreciam o contato direto com o contexto 

em que as igrejas atuavam, e o resultado era uma atuação muito mais 

próxima e pertinente ao contexto das novas igrejas. 

 

Ao retomar a questão do parágrafo anterior, vale perguntar: por que a AD não 

consolidou um projeto nacional de ensino teológico formal? A resposta para essa pergunta 

passa inicialmente pela própria estrutura assembleiana de domínio sobre as igrejas locais.  

As Assembleias de Deus, apesar de ter órgãos agregadores, no âmbito estadual e 

nacional (no caso as convenções), mantiveram certa autonomia local. Tem-se aqui uma 

mentalidade que Alencar (2012) chama de ―Assembleianismo autônomo‖ 
71

; ou seja, não há 

um monopólio do poder na denominação, tampouco do próprio nome ―Assembleia de Deus‖.  

                                                 
71

 Alencar (2012), na sua tese de doutoramento, ao falar da diversidade assembleiana, propôs uma tipologia de 

quatro assembleianismos: rural, urbano, autônomo e difuso.  
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Afinal, ―nenhuma igreja no Brasil, para existir, precisa ser filiada a um organismo específico, 

seja a CGADB ou uma convenção estadual, ministério ou outra igreja local‖ (Alencar, 2012, 

p.76). Esta característica de independência fez gerar, gradativamente, inúmeras assembleias 

em todo o Brasil.  

Se por um lado se pôde observar um significativo incremento na quantidade de igrejas 

assembleianas sem vínculo com órgãos nacionais ou estaduais, por outro as convenções não 

conseguiram exercer controle sobre as igrejas ou pastores filiados. A rigor, o elo que os une, 

como habitualmente se diz, é apenas ―fraternal‖ 
72

. O estatuto da CGADB, por exemplo, 

garante a liberdade de cada igreja, conforme inciso III, do Art. 4º, do capítulo II, que afirma 

ser uma das competências da Convenção Geral ―assegurar a liberdade de ação inerente a cada 

Igreja Assembleia de Deus no Brasil, na forma de sua constituição estatutária, sem limitar as 

suas atividades bíblicas acorde com este Estatuto, com absoluta imparcialidade‖ 
73

. 

Portanto, como visto, se a CGADB não tem estatutariamente a prerrogativa de 

ingerência sobre a administração das igrejas locais, tem-se aí um obstáculo à implantação de 

um projeto de educação em todo país. Acrescente-se a isso o fato de a convenção nacional só 

reconhecer o pastorado de pessoas já credenciadas em convenções estaduais ou regionais. 

Assim, cabe a cada convenção estadual ou regiões a autonomia de ordenar seus pastores, 

conforme rege seus estatutos e regimentos.  

Embora cada convenção estadual ou regional tenha a prerrogativa de mediar a relação 

entre os pastores e a CGADB, as decisões que afetam a administração das comunidades 

locais, passam normalmente por um Ministério, que é presidido por um pastor-presidente
74

. 

Alencar (2012) chama esses ministérios de Ministério Corporativo. Na visão do autor, trata-se 

de ―um aglomerado de igrejas ligadas a uma sede em um bairro, cidade ou estado‖.   

Se for proposto um modelo institucional da Assembleia de Deus, vinculada à CGADB, 

ter-se-á no topo do organograma (ver a seguir) a Convenção Geral, que agrega os pastores 

credenciados nas convenções estaduais ou regionais. Consequentemente, estas convenções 

nos estados serão formadas de pastores, e destes alguns presidirão ministérios, que são 
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 Diversas convenções estaduais indicam o termo ―fraternal‖ no seu próprio nome, como, por exemplo, a 

Convenção Fraternal dos Ministros das Assembleias de Deus do Estado do Espírito Santo (CONFRATERES) - 

ES; Convenção Fraternal Interestadual das Assembleias de Deus Ministério do Belém no Estado de São Paulo 

(CONFRADESPE) – SP; dentre outras.  
73

http://cgadb.org.br/home5a/index.php?option=com_content&view=article&id=34&Itemid=80. Acessado em 

12/01/2013. 
74

 Essa titulação surge pela primeira vez em 1958, se referindo a Paulo Leivas Macalão, na época dirigente 

supremo do Ministério de Madureira; e se refere ao líder maior de um Ministério, composto de congregações e 

uma igreja-sede. Alencar (2012, p.143), ao falar do poder atribuído a esses líderes assembleianos, embora com 

certo exagero, salienta que o pastor presidente de um ministério é um ―papa‖, e sua igreja-sede um ―Vaticano‖.   

http://cgadb.org.br/home5a/index.php?option=com_content&view=article&id=34&Itemid=80
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compostos de igrejas locais 
75

. Desse modo, competirá ao pastor-presidente o controle sobre o 

funcionamento das igrejas.  

 

QUADRO 8 – ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA ASSEMBLEIA DE DEUS 

BRASILEIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor. 

 

 A partir do organograma mostrado acima, pode-se perceber que a efetivação de um 

projeto educacional depende decisivamente das convenções estaduais ou regionais
76

 e dos 

Ministérios
77

, na figura dos pastores-presidentes. Compete à CGADB somente recomendar às 

convenções que exijam a qualificação teológica como requisito à ordenação pastoral.   

 Algumas questões, no que diz respeito à educação teológica, são percebidas, em razão 

do poder de decisão concentrar-se em cada realidade local. Em primeiro lugar é que as 

divergências ocorridas nas convenções nacionais sobre a implantação de institutos bíblicos 

repercutiram na administração dos pastores, junto às suas comunidades. Alguns líderes 

mantiveram a defesa em favor de uma educação conduzida pela igreja local. A iniciativa deles 

foi implantar projetos educacionais próprios ou apoiar instituições de ensino que oferecessem 

cursos nas igrejas. Em segundo lugar, em razão da intensificação das disputas eclesiásticas
78

, 

                                                 
75

 Embora o modelo proposto no organograma seja o mais comum, existem exceções, como é o caso da 

Assembleia de Deus em Recife – Pernambuco que funciona com apenas uma sede administrativa e um pastor-

presidente em todo estado. Segundo dados da própria instituição, são mais de 3 mil templos sob a presidência de 

um mesmo pastor. (http://www.ieadpe.org.br/portal/faces/ieadpe/quemsomos.jsp. Acessado em 12/01/2012). 
76

 É competência das convenções dos estados a decisão de exigir dos filiados a formação teológica.  
77

 O envolvimento de uma determinada igreja assembleiana ou ministério a um projeto educacional está ligado, 

principalmente, à decisão do pastor-presidente.  
78

 Em um primeiro momento da história da Assembleia de Deus, os conflitos se reservaram aos pastores nativos 

e missionários estrangeiros. Em um segundo momento, as disputas colocaram em foco os grupos americano e 

CGADB  

Convenções Estaduais 

e Regionais  

Ministérios Ministérios 

Igrejas Locais Igrejas Locais Igrejas Locais Igrejas Locais 

http://www.ieadpe.org.br/portal/faces/ieadpe/quemsomos.jsp
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o ensino teológico foi envolvido no jogo do poder. As divisões cada vez mais comuns nos 

estados entre convenções e ministérios, levavam um pastor-presidente a rejeitar o treinamento 

ministerial oferecido por outro concorrente, o que resultava na criação de mais escolas 

teológicas. Assim, ficou cada vez mais difícil a efetivação de um projeto de educação 

nacional que envolvesse a participação de todos os pastores assembleianos. Atualmente 

(2013), praticamente em todos os estados, encontram-se instituições de ensino vinculadas a 

CGADB 
79

.  

Um desafio que pode naturalmente ter decorrido da proliferação de escolas foi a 

necessidade de se estabelecer diretrizes curriculares, a fim de se resguardar as questões 

doutrinárias. A iniciativa da AD de exercer algum tipo de controle sobre as instituições de 

ensino se deu ainda na década de 1970 por meio da redação de um texto chamado 

―Regulamentação‖. O referido texto foi produzido pelo Conselho de Educação e Cultura 

Religiosa da CGADB e estabeleceu as seguintes orientações: 

 

As Escolas Bíblicas Permanentes ou Instituições similares previstas no 

Artigo 6º e seus parágrafos, dos Estatutos aprovados, já existentes ou 

que venham a ser criadas, serão reconhecidas pela Convenção Geral 

desde que satisfaçam os seguintes requisitos: I - Manter sua orientação 

educacional e espiritual dentro das doutrinas bíblicas esposadas pelas 

Assembleias de Deus; II - Constar no Regimento Interno ou estatutos 

da Escola Bíblica Permanente que esta não procede à ordenação ao 

ministério, nem fornece credencial ministerial de espécie alguma aos 

alunos concluintes; III – As Escolas Bíblicas não podem interferir, 

nem suprimir as tradicionais Escolas Bíblicas ou Estudos Bíblicos já 

há muito existentes no Brasil, as quais continuarão como prerrogativas 

das igrejas locais; IV - Os currículos das escolas ou instituições 

similares devem estar de acordo com as doutrinas das Assembleias de 

Deus no Brasil; devendo dar ênfase às matérias ligadas diretamente ao 

ensino da Bíblia Sagrada, além de outras, de conhecimento geral; V – 

Conhecimentos Gerais - a) Aos candidatos que não possuírem o Curso 

Ginasial ou equivalente deverá ser ministrado o seguinte: Português, 

Geografia do Brasil, História Geral, em nível mínimo ao do Curso 

Ginasial, ficando a Matemática como matéria optativa; b) As Escolas 

Bíblicas Permanentes ou instituições similares que desejarem a sua 

homologação, satisfeitas as exigências, deverão solicitá-la à 

Convenção Geral, por intermédio da Comissão de Educação 

Religiosa, que examinará e emitirá parecer. 

 

Nos anos posteriores à publicação do texto ―Regulamentação‖, os membros do 

Conselho de Educação Religiosa empreenderam diversos esforços para o aprimoramento de 

                                                                                                                                                         
sueco. No terceiro momento, as lutas por poder tiveram como protagonistas os próprios brasileiros. Foi no final 

da década e 1980 que a Assembleia de Deus passou por uma grande divisão entre a CGADB e a CONAMAD. 
79

 http://ceccgadb.blogspot.com.br/2010/09/conheca-as-instituicoes-de-educacao.html. Acessado em 12/01/2013. 

http://ceccgadb.blogspot.com.br/2010/09/conheca-as-instituicoes-de-educacao.html
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regras que orientassem o funcionamento das escolas teológicas. Dentre os esforços, foi feito 

consultas aos diretores das instituições e realização de simpósios
80

.  

Em 1988, a CGADB aprovou o documento que ficou conhecido como ―Diretrizes e 

Bases da Educação Religiosa da AD no Brasil‖. Este documento trata dos seguintes assuntos: 

filosofia da educação religiosa nas Assembleias de Deus; objetivos da educação religiosa nas 

Assembleias de Deus; a educação religiosa no lar; a educação religiosa no ministério pastoral; 

a educação religiosa na escola bíblica dominical; a educação religiosa nas escolas bíblicas; a 

educação religiosa nos estudos bíblicos; a educação religiosa nas Instituições de Ensino 

Teológico; a educação religiosa nos cursos livres; e a educação religiosa nas escolas públicas. 

Desde a primeira edição do documento que estabelece as diretrizes para a educação 

religiosa no contexto da Assembleia de Deus, o texto foi passando por adequações. A última 

edição, aprovada em 2011, procura alcançar as novas demandas e desafios do ensino 

teológico na atualidade, como pode ser visto na sua apresentação: 

 

O Conselho de Educação e Cultura - CEC, conforme disposto nos 

Art.s 63 e 64, capítulo VI, seção IV, subseção VI do Estatuto em vigor 

da CGADB é o órgão normativo e organizacional da Educação Cristã 

e Teológica em todos os níveis das Igrejas Evangélicas das 

Assembleias de Deus no Brasil. Tem por finalidade instituir, 

normatizar, orientar, assessorar, autorizar e reconhecer Escolas, 

Seminários, Institutos, Faculdades Integradas e Universidades 

Teológicas e Seculares, procurando estabelecer na Educação 

Teológica um programa educativo na observância das doutrinas das 

Assembleias de Deus no Brasil e das normas estabelecidas pela L.D.B. 

(Leis de Diretrizes e Bases do Ministério da Educação - MEC).    

 

Ao se analisar o mais recente documento, ―Diretrizes e Bases da Educação Religiosa 

da AD no Brasil‖, percebe-se que e o Conselho de Educação e Cultura (CEC) da CGADB, 

não se propõem a nenhuma interferência administrativa nas instituições teológicas 

credenciadas. O Art. 22, por exemplo, assegura que ―as instituições religiosas de ensino 

teológico e religioso gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão 

financeira e patrimonial, em conformidade com a Constituição Federal‖. 

No que diz respeito às diretrizes curriculares, que visam resguardar as questões 

doutrinárias, o CEC propõe uma matriz disciplinar obrigatória, variando de acordo com o 

                                                 
80

 Em 1986, o Conselho de Educação realizou em Pindamonhangaba/ SP, nas dependências do IBAD, o primeiro 

Simpósio Nacional sobre o Ensino Teológico. Segundo Araújo (1988, p.23), cerca de ―160 pessoas, dentre 

diretores, professores e membros de diretorias de Escolas Teológicas das Assembleias de Deus de quase todos os 

estados brasileiros em que estão instaladas‖. 
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nível de formação teológica. Por exemplo, se for um curso básico de teologia
81

, deve oferecer 

indispensavelmente as seguintes disciplinas: Ética Crista; Evangelismo; Geografia Bíblica; 

Introdução à Hermenêutica; Introdução à Homilética; Métodos de Estudo da Bíblia; 

Missiologia; Português Instrumental; Religiões comparadas e Seitas; Síntese do Antigo 

Testamento; Síntese do Novo Testamento; e Teologia Sistemática Elementar. 

Ao fazer uma comparação entre as disciplinas de um Curso Básico, exigidas pelo 

CEC, com as disciplinas aplicadas por uma instituição credenciada
82

, observa-se que não há o 

cuidado em cumprir-se detalhadamente o que determina o órgão normativo de educação da 

CGADB, apesar de ser nítido o cuidado de se propor cursos e conteúdos que estejam em 

sintonia com a confissão de fé dos pastores assembleianos
83

. 

  O que pode ser deduzido da atuação do CEC, frente à vasta quantidade de escolas 

teológicas assembleianas. é que na prática cada instituição de ensino coordena suas ações de 

forma independente. Inclusive, várias escolas teológicas apoiadas pelas convenções estaduais 

sequer constam na lista de instituições credenciadas pelo órgão regulador da Assembleia de 

Deus. Basta uma comparação entre a lista de 2008, que constava com cerca de 60 escolas 

teológicas, e a de 2010, que registrava somente 29. Não há como presumir o porquê, em 

menos de dois anos, mais de 30 instituições de ensino interromperam suas atividades.  

No blog
84

 oficial do CEC consta a seguinte informação acerca da lista de escolas 

credenciadas: ―As Instituições que não se encontram na relação foram descredenciadas por 

um dos motivos: 1- Anuidade em atraso; 2- Documentação deficiente; 3- Grade 

curricular/carga horária insuficiente; 4- Cadastro desatualizado‖. 

          

3.3 O ensino presencial ou por extensão: Análise das estruturas educacionais 

assembleianas 

 

 Grande parte das divergências e debates nas reuniões convencionais dos pastores 

assembleianos, no período de 1943 a 1966, teve como assunto principal ―a criação dos 

institutos bíblicos‖. Como já visto nos capítulos anteriores, as tensões ocorridas eram 

provocadas pela oposição de dois modelos distintos de educação. De um lado os suecos com 

                                                 
81

 O curso básico em teologia de uma escola credenciada pelo Conselho de Educação da CGADB deve conter 

uma carga horária mínima de 720 horas-aulas e no máximo 920 horas/aula.  
82

 Analisaram-se as matrizes curriculares do IBADEP e da EETAD, ambas as instituições credenciadas pelo 

CEC.   
83

 Uma marca comum nas instituições de ensino teológico ligadas à CGADB é seu compromisso com a 

Declaração de Fé da Assembleia de Deus. Salvo raras exceções, um aluno não terá contato com conteúdos e 

autores que sejam vistos como um tipo de ―ameaça‖ às doutrinas assembleianas.    
84

 http://ceccgadb.blogspot.com.br/2010/09/conheca-as-instituicoes-de-educacao.html. Acessado em 24/01/2013. 

http://ceccgadb.blogspot.com.br/2010/09/conheca-as-instituicoes-de-educacao.html
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as Escolas Bíblicas, de outro os americanos com os Seminários Teológicos. Inicialmente a 

AD só reconhecia o modelo de Escola Bíblica, no entanto, a partir da década de 1970, 

reconheceu também os seminários teológicos.  

 É importante ressaltar que nenhum modelo específico de ensino teológico deu conta 

plenamente das diversas realidades que compreendiam a AD. Se as escolas bíblicas 

implantadas pelos suecos perderam espaço para os institutos bíblicos, estes, depois de alguns 

anos, passaram a ser preteridos em troca de um novo modo de ensino: a Educação Teológica 

por Extensão (ETE). 

 Almeida (1971, p.77) indica Ralph D. Winter
85

 como ―o pai da educação teológica por 

extensão‖, modelo de ensino que ganhou notoriedade a partir da década de 1960, no 

Seminário Presbiteriano da Guatemala. Segundo Kinsler (1974, p. 34): 

 

O Seminário Presbiteriano de Guatemala teve durante 25 anos um 

programa tradicional de três anos em residência. Era cada vez mais 

evidente que, por várias razões, esse programa não estava atendendo 

às necessidades das igrejas. (...) Em 1963, o Seminário estabeleceu 

uma estrutura de ensino ―por extensão‖. Em quatro anos as matrículas 

foram de 6 para 200. (...) A experiência da Guatemala logo se 

transformou em modelo para vários programas de extensão na 

América Latina.  

 

 Todavia, em que consiste o método de ensino por extensão? Para Almeida (1971, 

p.77), ―o princípio de tal método é levar o seminário ao estudante e não exigir que o estudante 

venha para um seminário residencial‖. O próprio Winter (1970, p.21) entende por ―Extensão‖ 

a ―adaptação do mecanismo educacional ao programa ou ‗ciclo da vida‘ do estudante‖. Ou 

seja, ―para cada situação humana que envolva um ciclo diferente de vida, haverá, 

consequentemente, um sistema educacional extensivo correspondente‖. Trata-se de uma visão 

em que a educação deve ser flexível aos diferentes contextos. O seminário extensivo ―precisa 

desenvolver meios aprimorados e sistemáticos de controle e contato educacionais capazes de 

se adaptar aos imprevistos que porventura surgirem por causa dos ciclos comuns da vida 

diária, semanal, mensal e anual‖. 

 O movimento de ensino por extensão dividiu opiniões. Kinsler (1974, p.35), por 

exemplo, via a importância desse novo sistema por duas razões: primeiro, porque rompeu com 

a restrição da educação teológica a uma minoria privilegiada. Assim, ―não só os candidatos ao 

                                                 
85

 Ralph D. Winter, missionário norte-americano, atuou como educador teológico nos países da Guatemala e 

Colômbia.  
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ministério profissional mas também os presbíteros e diáconos, leigos em geral, grupos 

minoritários, trabalhadores, pessoas dos mais diversos níveis culturais, jovens e velhos, todos 

têm acesso à educação teológica‖. Segundo, porque o ensino por extensão criou novas 

possibilidades para educação teológica, o que significou a afirmação da relatividade dos 

métodos e estruturas educacionais. Ou seja,  

 

(...) assim como as estruturas e métodos de educação por extensão 

foram capazes de atender pela primeira vez uma série de necessidades, 

da mesma forma será possível descobrir, no futuro, novos métodos e 

estruturas capazes de complementar ou superar o trabalho feito tanto 

por seminários ―residenciais‖ como pelos seminários por extensão.  

 

 Outros especialistas em educação teológica viam perigos no ensino teológico por 

extensão. Aharon Sapsezian, Secretário da ASTE, por exemplo, embora manifestasse críticas 

aos seminários protestantes brasileiros
86

, demonstrava ressalvas sobre o tema ensino teológico 

por extensão. Para Sapsezian (1971, p.76,77), aderir ao método de ensino praticado na 

Guatemala correspondia a um ―suicídio institucional‖, pois se tratava de um ―laboratório 

experimental‖. Além do mais, via como preocupante a diminuição do contato professor-aluno 

e a ausência de pensamento crítico, tão necessário à obra missionária.   

 Independentemente das críticas que o ensino por extensão possa ter sofrido, sua 

inserção em vários países latino-americanos foi um sucesso. Longuini Neto (1991, p.115) 

entende que, no caso específico do Brasil, se comparado com outros países do mesmo 

continente, a ETE não vingou. Talvez Longuini Neto, ao fazer tal afirmação, estivesse 

considerando apenas a educação teológica no contexto protestante. Afinal, no pentecostalismo 

brasileiro a ETE demonstrou um poder de inserção até então desconhecido por outra 

modalidade de ensino teológico.     

A partir da década de 1970, diversas instituições oferecendo ensino por extensão 

foram implantadas na AD. Um exemplo da grande aceitação é o caso da EETAD, fundada em 

1979, que, segundo dados fornecidos pela própria instituição, em 2010
87

 contava com mais de 

20.000 alunos em mais de 400 núcleos, espalhados por quase todos estados do Brasil.  

Com base na realidade atual da educação teológica na Assembleia de Deus, em que 

coexistem as modalidades presencial e por extensão, qual modelo tem sido predominante nos 

últimos anos? O ensino por extensão parece ter a preferência dos líderes assembleianos. Para 

                                                 
86

 Uma das críticas mais incisivas de Sapsezian aos seminários era que eles tendiam a fomentar uma ―elitização 

pastoral‖. Este assunto será discutido posteriormente. 
87

 Revista periódica da EETAD (2010). 
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efeito de comparação, pode-se tomar duas escolas teológicas fundadas por missionários norte-

americanos. Enquanto um seminário teológico, regime internato como IBAD, fundado em 

1958
88

, afirma ter formado mais de 5.000 alunos
89

, a EETAD divulga mais de 40.000 alunos 

nas modalidades Básico e Médio.  

  Dada a opção mais frequente da AD, o modelo de ensino por extensão, qual é a 

situação dos seminários segundo aos moldes norte-americanos? Antes vale salientar que a 

denominação assembleiana nunca apoiou plenamente as escolas de teologia em regime 

internato. Esse tipo de instituição teve problemas para se afirmar, até mesmo fora do contexto 

pentecostal. Como afirma Campos (2003, p.14),  

 

(...) os seminários são espaços incômodos em todas as organizações 

religiosas, e tolerados somente porque podem, se devidamente 

controlados, reproduzir ou então aceitar apenas mudanças secundárias 

e inconsequentemente no conjunto dos valores simbólicos do campo 

religioso.  

 

Nas décadas de 1970, teólogos da América Latina fizeram duras críticas à importação 

dos modelos de ensino da Europa e Estados Unidos, sem considerar as especificidades da 

cultura local. Curiosamente, alguns dos problemas apontados nos seminários teológicos das 

igrejas protestantes latino-americanas foram semelhantes aos que ocorreram na Assembleia de 

Deus.  

 Maraschin (1970, p.3ss) foi um dos teólogos que propôs uma revisão crítica das 

modalidades tradicionais
90

 da educação teológica. Para o autor, o problema das velhas 

estruturas da educação foi o aprisionamento às fórmulas teológicas concebidas no ambiente 

helênico dos séculos IV e V. Na visão do autor, ―os seminários tradicionais são tentados a 

recriar todo ambiente clássico dessa teologia do passado, para ver se ao reviver esse ambiente, 

conseguem introduzir o educando na atmosfera do pensamento e das indagações metafísicas 

dos antigos gregos‖. A consequência disso é a criação de comunidades artificiais a partir dos 

internatos, e o cultivo de problemas que desafiaram a Igreja de séculos passados, mas não tem 

relevância nos dias atuais.  

 Além do problema apontado por Maraschin (a alienação teológica causada pelo 

modelo de educação dos seminários tradicionais), Sapsezian (1970, p.37ss) salientou que 

―uma das intenções deliberadas dos seminários protestantes brasileiros tradicionais é a de 
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 http://www.ibad.com.br/. Acessado em 22/01/2013. 
89

 Os números fornecidos pelas instituições podem estar intencionalmente inflados com a intenção de atrair 

novos alunos.   
90

 Maraschin (1970) entende por estrutura tradicional, o seminário nos moldes norte-americanos ou europeus.  

http://www.ibad.com.br/
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oferecer aos seus alunos, ao lado de um aprofundamento na fé, na Escritura e nas técnicas 

pastorais, um status acadêmico‖. Desse modo, tem-se uma ―ascensão sociocultural por se 

chegar à privilegiada faixa das elites universitárias‖, condição impossível, talvez, por outros 

meios.  

 Sapsezian deixa claro que não pretende desmerecer a qualificação acadêmica, algo 

indispensável ao ministério pastoral em muitas áreas da missão da Igreja. No entanto, salienta 

que a valorização acadêmica dos estudos teológicos formou uma ―elitização pastoral‖, que 

trouxe consigo alguns inconvenientes. Primeiro, ―favoreceu a criação de um ministério – 

consequentemente de uma igreja – que se sente mais à vontade nas camadas relativamente 

cultivadas, reconhecidamente minoritárias em nosso país‖, o que implicou na dificuldade de 

atingir e sensibilizar as massas. Segundo, ―ergueu também sérias dificuldades ao recrutamento 

de candidatos aos ministérios da Igreja, com graves consequências para o crescimento e 

assistência das comunidades constituídas‖. Terceiro, formou-se a noção de que o estudo 

teológico é de exclusividade para pastores. Quarto, a elitização pastoral criou uma 

―profissionalização‖ do ministério. Ou seja, ―o pastor com curso teológico superior assimila, 

quase que inevitavelmente, necessidades e padrões próprios das elites universitárias, o que 

significa que seu salário deverá de algum modo tender para esse nível‖. Por conta disso, 

―numerosas comunidades não podem contar com um pastor de escolaridade superior 

simplesmente porque não estão em condições de arcar com as despesas de seu sustento e o de 

sua família‖. 

 O problema da elitização do ministério pastoral causada pela ênfase acadêmica nos 

seminários teológicos cria naturalmente desajuste e frustrações. Esta foi uma constatação de 

Ralph Winter, na Guatemala, quando criou a modalidade de Educação Teológica por 

Extensão. Kinsler (1974, p.34) relata da seguinte maneira: 

 

A estrutura limitava o quadro de estudantes a um punhado de jovens 

inexperientes; deslocava-os de suas comunidades e subculturas 

características, preparando-os, por meio de um processo de 

homogeneização, para uma profissão urbana e de classe média; e 

depois enviava-os a trabalhar em congregações de gente pobre e 

predominantemente rural. Com era de esperar, muitos eram os 

desajustes frustrações e demissões.         

 

 Os desafios apontados com respeito à sobrevivência dos seminários teológicos das 

igrejas protestantes latino-americanas são, de certo modo, enfrentados no contexto da 

Assembleia de Deus. Embora se perceba alguns agravantes no que tange à denominação 
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assembleiana. Em primeiro lugar há um fator de ordem financeira. Conforme já visto 

anteriormente, o surgimento das primeiras escolas teológicas na AD não ocorreu por iniciativa 

institucional. Por isso, não há um engajamento por parte da CGADB no sentido de investir 

financeiramente em seminários teológicos. A consequência disso é que as instituições têm que 

prover o sustento apenas com os recursos provenientes das mensalidades dos alunos.  

Quando falamos de escolas em regime internato, os altos custos tornam praticamente 

inviáveis a sobrevivência dessas instituições sem financiamentos extras. A solução mais 

comum encontrada tem sido oferecer outros cursos teológicos de fácil acesso e baixo custo. 

Tomando como exemplo o IBAD (um dos poucos seminários assembleianos que ainda 

oferece curso teológico em regime internato), que lançou em 2006 um curso de teologia à 

distância, oferecido em duas modalidades: médio
91

 e avançado
92

. Em termos comparativos, 

enquanto um aluno, atualmente (ano de 2012), do curso médio em teologia à distância investe 

em torno de R$ 58,50 mensais, outro que pretende cursar bacharelado em Teologia, em 

regime internato, arcará com uma mensalidade em torno de R$ 839,00 
93

. 

Um segundo fator agravante, em vista à sobrevivência dos seminários teológicos na 

AD, é a cultura de tensão (ainda existente) entre o jovem formado em teologia e o pastor 

local. Enquanto as igrejas protestantes normalmente incentivam o preparo teológico, 

assegurando oportunidades de trabalhos no pastorado, a AD (ainda) apresenta resistências 

quanto ao apoio de pessoas treinadas em seminários.  

A reinserção do seminarista à sua comunidade de origem tem sido problemática ao 

longo dos anos. Se por um lado o recém-formado em teologia pode, eventualmente, agir com 

superioridade e não submeter-se à liderança da sua igreja, por outro o pastor pode sentir seu 

cargo ameaçado. Desta tensão têm decorrido problemas diversos, sendo que os mais comuns 

são as divisões internas
94

 e os desligamentos de seminaristas de suas igrejas de origem
95

.  

Embora não se possam negar os problemas históricos de parte da liderança 

assembleiana com o ensino teológico formal, um grande número de pastores, que atualmente 

presidem ministérios ou compõem diretorias de convenções estaduais, passaram por um 

instituto bíblico. Curiosamente, a maioria desses pastores ao assumirem posições de 
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 O nível médio é composto de 24 disciplinas (livros) que podem ser cursadas na própria residência do aluno. 
92

 O nível avançado é composto de 16 disciplinas, porém traz a exigência da conclusão do nível anterior, o 

médio.  
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 www.ibad.com.br/. Acessado em 12/01/2013. 
94

 Em conversas com ex-alunos do IBAD, constatou-se diversos casos de divisões em igrejas pelo Brasil, 

ocasionadas por conflitos entre o pastor local o seminarista.  
95

 Vários alunos assembleianos, após cursarem teologia, não encontram espaços em suas comunidades, por isso 

optam por migrarem para outra denominação.  

http://www.ibad.com.br/
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lideranças opta por criar uma nova escola de teologia nas suas localidades, ou firmar parcerias 

com cursos teológicos por extensão.  

O momento atual da educação teológica na AD passa pela fase de crescimento da 

procura por cursos acessíveis, tanto do ponto de vista financeiro quanto do geográfico. A 

estrutura que mais se aproxima desse perfil de curso é a modalidade por extensão  

 

3.4 A formação teológica como requisito ao ofício pastoral 

 

A situação modesta que marcou as primeiras décadas da AD foi aos poucos sendo 

substituída por um novo momento na história da denominação. Se os pioneiros lidaram com 

uma realidade de sérias privações econômicas, os anos seguintes ao período do chamado 

Estado Novo
96

 representaram um amplo desenvolvimento da igreja assembleiana, que migrou 

do estágio de ―movimento‖ para o de ―instituição‖, e, por fim, avançou para o status de 

―corporação‖ (Alencar, 2012)
97

. 

A educação teológica interagiu com os diferentes momentos da história da Assembleia 

de Deus. Conforme já visto em capítulos anteriores, nas primeiras décadas, num estágio de 

dominação carismática, se imaginava a capacitação ministerial como prerrogativa exclusiva 

do Espírito Santo. Era um tempo em que se priorizava o ―colégio de Jesus‖. Com o passar do 

tempo, após anos de conflitos, no final da década de 1950 e início dos anos 1960 foram 

implantadas as primeiras instituições de ensino formal. O reconhecimento dessas instituições 

seria uma questão de tempo, o que de fato ocorreu na década de 1970. Com o reconhecimento 

das escolas teológicas nos anos 1980, decidiu-se recomendar a qualificação teológica como 

requisito ao ministério pastoral.  

Todas as resoluções da CGADB com respeito à educação não podem ser isoladas do 

contexto histórico, especialmente a realidade interna em que se davam as relações entre 

membros e pastores. A partir desse olhar, dirigido ao interior da denominação, verificar-se-á 

que o público assembleiano acompanhou as mudanças culturais e socioeconômicas do país. 

Algumas cidades brasileiras foram se tornando grandes metrópoles, e nesse processo de 

desenvolvimento viram os templos serem transformados de modestos salões em auditórios 

suntuosos. Os fiéis partiram de uma maioria simples, oriunda das periferias, para um número 

expressivo de pessoas socialmente privilegiadas. 
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 Período delimitado entre aos anos de 1937 e 1945. 
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 Segundo Alencar (2012, p.70), a partir da década de 1980, há uma profissionalização nas ADs. Desde a 

Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil - CGADB até as mais simples congregações periféricas, há 

uma necessária adaptação ao novo modelo. 
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Esses novos contextos, inevitavelmente, afetam a figura do pastor. Talvez o perfil do 

líder assembleiano de décadas passadas se assemelhe ao pastor pentecostal do contexto 

chileno, descrito por D‘Epinay (1970). Para o autor, a sociedade do Chile estava enfrentando 

uma crise agravada pelo processo acelerado de decomposição da sociedade fortemente 

patriarcal. Nessa realidade, o pentecostalismo surgiu como referência de apoio a uma 

comunidade desestruturada; contexto, descrito por D‘Epinay (1970, p.81), no qual ―o pastor 

coloca-se como patrão, chefe indiscutível, que protege, que aconselha. Muito autoritário, 

assegura a proteção da comunidade, e é possível crer nele, pois é o depositório do dom de 

Deus‖.  

 No caso da AD, a consolidação de uma dominação burocrática foi gerando a 

necessidade de pastores academicamente qualificados. Nesse estágio de dominação, conforme 

Weber (2009, p.164), para que se atinja a racionalidade plena,  

 

(...) só estão qualificados à participação no quadro administrativo de 

uma associação os que podem comprovar uma especialização 

profissional, e só estes podem ser aceitos como funcionários. Os 

―funcionários‖ constituem tipicamente o quadro administrativo de 

associações racionais. 

 

Obviamente que o processo de burocratização não ocorreu simultaneamente. Alencar 

(2012, p.67ss), ao propor uma periodização
98

 da AD que compreenda os seus cem anos, deixa 

claro que uma ―divisão histórica não é fixa nem absoluta, além de não existir ‗tipos puros‘‖. 

Certamente, ao passo em que se têm instituições nos grandes centros, altamente 

racionalizadas (o que Alencar chama de ―ilhas de racionalidade econômica‖), observam-se 

realidades ainda com características rurais e traços de dominação carismática 
99

. Ou seja, 

mesmo a denominação assembleiana estando em um domínio burocrático racional ainda 

mantém muito do ideal carismático (de líderes) e uma gerontocracia dominante. 

Tendo em vista a formação acadêmica como legitimação ao ofício pastoral, vale 

salientar o aspecto profissional do pastorado. Campos (2003, p.11ss), ao tratar do assunto, 

tendo como referência o contexto das igrejas protestantes, destaca que há uma ideia pejorativa 

na relação entre pastorado e profissão. Na retórica pastoral, ―esse preconceito se expressa nos 

termos como ‗vocacionado‘, ‗missão‘ ou uma pessoa ‗devotada a uma causa sagrada‘‖. A 
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 Movimento pentecostal (1911-1946); a Instituição pentecostal (1946-1988); e a Corporação pentecostal (1988-

2011). 
99

 A imensidão geográfica do Brasil reserva uma diversidade de contextos. Por exemplo, no estado do Ceará 

têm-se igrejas assembleianas legalmente organizadas, com CNPJ e estatutos; existem, porém, outras que 

funcionam sob a direção exclusiva do pastor, sem qualquer diretriz de regimento ou outro documento legal.   
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compreensão da prática pastoral, enquanto exercício de uma profissão, parte da concepção de 

―profissionais‖, sendo ―aquelas pessoas que exercem o mesmo ofício, obtendo dele o seu 

sustento material‖. Desse modo, o pastor, além da formação especializada condizente com a 

sua função, é um ―funcionário administrativo da organização eclesiástica‖. 

O crescimento da AD que a credenciou ao posto de maior denominação evangélica do 

Brasil trouxe desafios que expuseram a falta de preparo dos seus pastores. Em 1981, Walter 

Brunelli, pastor que representava na época a nova geração de líderes assembleianos, fez a 

seguinte observação: 

 

AD no Brasil é, sem dúvida, a maior denominação evangélica. Mas, 

como todo crescimento tem um preço a pagar, a nossa igreja sofreu 

algumas consequências desse crescimento por não ter dado a ênfase a 

um aspecto de fundamental importância. Sofremos hoje problemas de 

infraestrutura, por não ter havido no passado uma preocupação maior 

com a educação teológica. A ênfase demasiada na obra do Espírito 

Santo talvez tenha originado o conceito de que era necessária qualquer 

preocupação nesse sentido. Eu creio que nós caímos num tipo de 

pietismo – não que eu seja contra um espírito petista –, num pietismo 

que levava as pessoas a dizerem coisas exageradas e a quererem que o 

Espírito Santo as endossassem. Deveria haver um equilíbrio, e só 

mesmo um conhecimento mais aprofundado da Palavra de Deus 

poderia levar os nossos obreiros a esse estado de equilíbrio (Brunelli, 

1981 apud Daniel, 2004, p.480).  

 

A visibilidade alcançada pela Assembleia de Deus, em face ao grande número de fiéis, 

uma forte influência política, social e econômica, torna imprescindíveis certas qualificações 

por parte de suas lideranças. Algumas igrejas contam com uma estrutura interna 

burocratizada, formada por um corpo de funcionários ao modo de uma organização 

administrativa. São instituições que movimentam milhões de reais mensalmente, além de 

contarem com milhares de membros com direitos e deveres contemplados pelos estatutos e 

regimentos internos, sob a égide da Constituição Federal
100

. Desse modo, o pastor não é 

apenas aquele que está a serviço dos fiéis, mas, em alguns casos, o que atua como gestor 

eclesiástico. Garcia, autor de diversos livros que tratam da relação entre instituições religiosas 

e o código civil
101

, salienta que uma igreja, atualmente, tem diversas obrigações legais que se 

aplicam às seguintes áreas: 
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 Mariano (2006) no texto ―A reação dos evangélicos ao novo código civil‖ discute o cenário de tensão entre 

igrejas e o Estado em face às novas leis que regulamentam o funcionamento das instituições religiosas.   
101

 Autor dos livros: ―O Novo Código Civil e as Igrejas‖ e ―O Direito Nosso de Cada Dia‖, Editora Vida, e, 

Coautor da Obra Coletiva: ―Questões Controvertidas - Parte Geral Código Civil‖, e ―Novo Direito Associativo‖, 

Editora Método.  
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Civil – orientar que só os membros civilmente capazes, em geral os 

maiores de 18 anos, devem participar de assembleias deliberativas, 

votando ou sendo votados, podendo legalmente serem eleitos para 

quaisquer cargos de diretoria estatutária, conselho fiscal, conselho de 

ética, etc; 

Estatutária: ter o Estatuto Associativo averbado no Cartório do 

RCPJ, que é uma espécie de Certidão de Nascimento da Organização 

Religiosa o qual possibilita o cumprimento de deveres e o exercício de 

direitos, inclusive na obtenção de seu CNPJ na Receita Federal;  

Associativo: que os membros devem possuir um exemplar do 

Estatuto, onde constam seus direitos e deveres, e que a exclusão dos 

membros deve ser efetivada com procedimentos bíblicos e legais, sob 

pena de reintegração por descumprimento estatutário e processo de 

dano moral por exposição ao vexame público etc; 

Tributário: direito à imunidade da Pessoa Jurídica, com relação a 

impostos, e obrigatoriedade de apresentação da declaração de imposto 

de renda anual, além de reter e recolher ao Fisco o imposto devido 

pelo pastor, ministros e funcionários;  

Trabalhista: registrar a Carteira de Trabalho dos seus prestadores de 

serviço, pagando seus direitos em dia etc;  

Previdenciário: quitar mensalmente as contribuições sociais de seus 

empregados, e, facultativamente, de seus pastores e ministros etc;  

Administrativa: respeito às atribuições dos diretores estatutários - 

presidente, vice-presidente, secretários, tesoureiros, conselho fiscal, 

conselho de ética, no cumprimento de suas funções, realização de 

assembléias periódicas, manutenção dos livros de atas etc. 

Criminal: evitar e inibir a prática de ilícitos penais, por sua liderança 

ou fiéis, tais como a prática do charlatanismo, respeito à lei do silêncio 

etc;  

Financeiro: não expor, de forma vexatória, lista pública de dizimistas 

ou não, sendo importante à instituição de um Conselho Fiscal, com a 

prestação de contas das contribuições recebidas, com a apresentação 

de balanços contábeis periódicos aos membros;  

Imobiliária: reunir-se em local que possua alvará, onde houver 

exigência legal, e/ou ―Habite-se‖ da construção, junto à Prefeitura, 

vistoria do Corpo de Bombeiros etc;  

Responsabilidade civil: manutenção de instalações de alvenaria, 

elétricas e hidráulicas em bom estado de conservação, extintores de 

incêndio, saídas de emergências etc, sendo recomendada a contratação 

de um seguro contra incêndio e acidentes no templo e dependências da 

igreja;  

Obrigação moral e espiritual relativa aos pastores e ministros 

religiosos que devem ser sustentados condignamente através dos 

rendimentos eclesiásticos 
102

. 

 

Quando se fala do funcionamento administrativo das igrejas assembleianas pelo 

Brasil, não se tem uma uniformidade. Por atuarem apenas enquanto órgãos que agregam os 

afiliados no âmbito local, as convenções estaduais e regionais deixam a cada pastor a 
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 http://www.direitonosso.com.br/. Acessado em 12/12/2012. 
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competência de presidir sua igreja ou ministério com independência
103

. O resultado disso é 

uma diversidade de contextos que, em síntese, pode ser dividido em dois blocos. No primeiro, 

têm-se igrejas organizadas burocraticamente, com salários pré-definidos aos seus pastores e 

um corpo de funcionário. Nestes casos, embora se tenha a figura centralizadora do pastor-

presidente, as diretrizes e funcionamento passam pelo que exige o seu estatuto e regimento 

interno
104

. Um segundo bloco é formado por igrejas que, embora em alguns casos tenham 

uma grande quantidade de membros e sejam dirigidas por um pastor-presidente, possuem 

traços ínfimos de burocracia
105

. Cabe ao líder maior receber todos os recursos coletados e 

destiná-los conforme bem entender. Neste modelo, os serviços prestados são geralmente por 

voluntariado, ou remunerados informalmente, sem qualquer vínculo empregatício
106

. 

A partir dos modelos de funcionamento administrativo citados acima, qual tem sido a 

iniciativa das convenções locais com respeito à formação dos seus pastores? A qualificação 

acadêmica dos líderes assembleianos, na maioria das vezes, tem se dado por iniciativa 

pessoal. Muitos pastores, em vista a responsabilidade de gerir igrejas e ministérios de grande 

estrutura, tomam a iniciativa de buscar por formação em Administração, Economia, Direito, 

Psicologia ou outro curso que favoreça o exercício de seu pastorado. Alguns, apesar de não 

terem cursos de terceiro grau, formam um quadro administrativo de profissionais 

especializados em questões contábeis, gestão de empresas, direitos trabalhistas e outras.   

No que diz respeito à exigência da qualificação teológica como requisito ao ministério 

pastoral, é perceptível que nem todas as convenções estaduais e regionais registram nos seus 

estatutos e regimentos essa recomendação da CGADB. Uma análise detalhada de como cada 

convenção lida com a questão da formação teológica é esforço praticamente impossível. 

Atualmente, somam 50 convenções estaduais, em todo Brasil, vinculadas à Convenção 

Geral
107

. Destas, somente cerca de 15 disponibilizam seus estatutos e regimentos. Soma-se a 

essa limitação a grande dificuldade em extrair informações de membros das diretorias dessas 

convenções. Dentre as instituições que disponibilizam seus regulamentos, 25% não fazem 

exigência de formação teológica para os candidatos a pastor. As demais, apesar de exigirem 
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 Como já foi mencionado anteriormente, existem exceções, como é o caso da Assembleia de Deus em Recife-

Pernambuco.  
104

 Em contato com pastores de vários estados, ao que parece, esse é o modelo mais comum nas Assembleias de 

Deus vinculadas à CGADB.   
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 Estas igrejas não têm estatutos próprios, nem regimentos. Todas as diretrizes são estabelecidas informalmente 

pelo pastor e/ou por um grupo de obreiros aliados.   
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 Este é um modelo comum em regiões distantes dos grandes centros. Um exemplo específico é o interior do 

estado do Ceará.   
107

 www.cgadb.com.br. Acessado em 02/01/2012. 
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uma comprovação de curso teológico, o fazem com algumas variações, conforme pode ser 

visto no quadro a seguir: 

 

QUADRO 9 – CONVENÇÕES ESTADUAIS ASSEMBLEIANAS E A FORMAÇÃO 

TEOLÓGICA  

Instituição Base Legal Exigência 
COMADERJ Item 8, do inciso I, 

do artigo 7º do 

Estatuto Social.    

Comprovante de conclusão de curso teológico, ou de 

matrícula cursando o último ano ou período em curso 

reconhecido pela COMADERJ. 

CONADEC Inciso VI, do artigo 

30 e § 6º, do inciso 

VIII, do artigo 30 do 

Estatuto Social. 

- Apresentar no mínimo o Curso Básico de Teologia e 

o certificado do curso de ensino médio. 

- Os obreiros que, comprovadamente, já dirigiam 

igrejas e/ou congregações por no mínimo dois anos, 

antes da promulgação deste parágrafo, poderão ser 

consagrados independentemente do cumprimento dos 

requisitos do inciso VI.  

 

CEMADES Inciso IV, do artigo 

6º do Estatuto Social.  

Cópia autenticada do Certificado do curso Básico em 

Teologia, ou prova escrita do estabelecimento de 

ensino comprovando o curso teológico em 

andamento.  

CEMADERON Inciso VII, do artigo 

64, da seção V do 

Regimento Interno. 

Comprovante de escolaridade e de curso teológico. 

CEADEB Inciso V, do artigo 6º 

do Estatuto Social. 

Possuir escolaridade equivalente ao ensino médio e 

curso básico em Teologia. 

CEADDIF Inciso III, do artigo 

37; incisos I, II, III 

do artigo 47 e alínea 

g, do inciso I, do 

artigo 50 do 

Regimento Interno.   

- Ter parecer favorável da Comissão de Educação e 

Cultura e ser aprovado pela Comissão de Ingresso; 

- No ato de sua avaliação, pela Secretaria de 

Educação e Cultura, o candidato deverá:  

-ler um texto bíblico escolhido pelos 

examinadores;  

-escrever um texto resumido sobre sua 

experiência de conversão e chamada ministerial; 

-assinar Termo de Compromisso com o Código 

de Ética da CEADDIF; 

- Diploma ou Certificado de Curso Teológico, se 

houver. 

 

CADEESO Incisos X, XI do 

artigo 21 do Estatuto 

Social. 

- Certificado do curso de ensino fundamental, ou, na 

falta deste, declaração fornecida pelo pastor-

presidente da igreja que apresentar o candidato, 

atestando que o mesmo sabe ler e escrever; e 

- Comprovante de conclusão do curso Básico de 

Teologia, ou declaração da instituição de ensino 

teológico atestando que o candidato esteja cursando o 

último ano. 

 

CONFRATERES Incisos V e VI do 

artigo 19 do Estatuto 

Social. 

- Cópia autenticada do Certificado de conclusão do 

ensino fundamental ou equivalente, expedido por 

órgão reconhecido pelo MEC; 
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- Diploma ou certificado de Curso Teológico Básico, 

Médio ou bacharel, e histórico escolar reconhecido 

pela CONFRATERES, ressalvando-se os candidatos 

oriundos de regiões onde haja precariedade do ensino 

teológico, situação essa que será analisada pela CEC. 

 

CIEPADERGS Artigo 20 Fotocópia de certificado ou diploma de formação 

básica em Teologia. 

Fonte: Araújo (1988) 

 

Algumas observações podem ser deduzidas das informações postas acima. Primeira: 

no aspecto geral, levando em consideração que as convenções que publicam informações 

representarem somente 30% do total das instituições credenciadas junto à CGADB, os dados 

obtidos permitem uma boa noção de como as Assembleias de Deus têm lidado com a questão 

da educação teológica
108

. Segunda observação: fica claro que o máximo que se tem exigido é 

uma comprovação de formação teológica, por meio de certificado, e neste ponto reside uma 

questão problemática. Se aparentemente, a única preocupação é apenas apresentar uma 

certificação de curso básico em teologia, sem a necessidade de qualquer prova escrita ou oral, 

a qualificação em si fica relegada a um segundo plano, o que tem repercussão nas próprias 

escolas teológicas que, em alguns casos, por serem instituições privadas com sérios problemas 

financeiros, facilitam por todos os meios possíveis que seus alunos (clientes) tenham a única 

coisa que de fato lhes interessa: o diploma.  

Ao se tomar como exemplo o caso individual de um aluno de um curso básico em 

Teologia oferecido por correspondência, observa-se o seguinte processo: este aluno ao se 

inscrever no curso recebe mensalmente um livro com a disciplina a ser estudada e a prova que 

deverá ser respondida, tendo como referência os conteúdos do texto-base. Caso não haja 

interesse do aluno no aprofundamento da disciplina, tudo que ele precisará fazer será 

consultar o texto-base do livro, responder às questões da prova e enviá-la a instituição de 

ensino. Após concluir todos os livros, o aluno receberá o certificado em sua casa. Este 

certificado é tudo que se exige como prova de uma suposta formação teológica.   

A mera exigência de um certificado de curso teológico, por parte das convenções 

assembleianas, traz como resultado a possibilidade de algumas pessoas, no afã de 

conseguirem cargos ministeriais, olharem a qualificação teológica numa perspectiva 
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 As convenções apontadas na tabela representam a cinco regiões do Brasil: CEMADERON – Norte; 

CONADEC, CEADEB – Nordeste; CEADDIF – Centro Oeste; CEMADES, CADEESO, 

CONFRATERES, COMADERJ – Sudeste; CIEPADERGS – Sul.  
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puramente funcional. Ou seja, o que se prioriza é um diploma de teologia necessário à 

ordenação pastoral, e não uma formação que vise o aprofundamento teológico.  

Algumas denominações apresentam critérios mais rigorosos com respeito à educação 

teológica. Dentre essas denominações estão as igrejas históricas109
. Estas instituições exigem 

formação teológica nas suas próprias escolas, que normalmente são cursos equivalentes a uma 

graduação. No processo de seleção dos candidatos são aplicadas provas teóricas que avaliam 

o conhecimento da própria confissão de fé, além de habilidades específicas no campo da 

interpretação dos textos sagrados e da oratória.     

Em terceiro lugar, observa-se que as convenções aceitam até o curso básico em 

teologia para a ordenação dos seus pastores, nível de formação que geralmente tem duração 

máxima de dois anos e não costuma exigir escolaridade mínima. A matriz curricular, em 

grande parte, é composta de disciplinas introdutórias ao estudo da teologia.  

Outras observações podem ser deduzidas das informações acerca das exigências das 

convenções assembleianas, no âmbito específico. Primeiro é o caso de instituições que, 

mesmo exigindo cursos de teologia, permitem exceções. Dentre elas estão a CONADEC e a 

CONFRATERES. A primeira ordena o candidato a pastor sem curso de teologia, se este já 

estiver exercendo função pastoral por no mínimo dois anos antes da promulgação do 

parágrafo. A segunda exige curso de teologia, mas abre exceção, caso o candidato seja 

oriundo de regiões onde haja precariedade do ensino teológico.  

Ao se analisar a postura das convenções com respeito à formação teológica, tem-se a 

impressão de que o treinamento dos seus líderes ainda continua algo sem tanta importância. 

Evidentemente, não se pode ignorar que alguns pastores pertencem a realidades que não 

possibilitam acesso a um melhor nível de escolaridade. No entanto, a Assembleia Deus, na 

atualidade, enquanto instituição centenária, passa por uma situação histórica inversamente 

distinta das primeiras décadas, o que de certa forma é natural, já que o próprio país não é o 

mesmo do início do século XX. Na AD há hoje convenções e grandes ministérios que 

arrecadam milhões de reais. A ausência de iniciativas que promovam a educação teológica 

parece mais ser uma questão de (não) prioridade do que fruto de algum tipo de inviabilidade. 

O (aparente) desinteresse dos órgãos oficiais assembleianos gera sérios problemas às 

instituições de ensino que propõem cursos teológicos, em nível de graduação. Estas 

instituições lidam com enormes dificuldades financeiras, e para sobreviver têm recorrido a 
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dois possíveis caminhos: ou criam cursos de nível médio e básico por extensão, ou se 

estruturam para pleitear o reconhecimento do Ministério da Educação e Cultura (MEC). Este 

assunto será discutido no tópico a seguir.  

 

3.5 A busca pelo reconhecimento do MEC  

  

 Diversas instituições religiosas têm oferecido cursos teológicos no Brasil. Estes 

cursos, durante décadas, não eram regulamentados pelo sistema de ensino brasileiro. Desde 

1969 um Decreto-Lei
110

 assegurava o funcionamento livre desses cursos, isentando-os de 

prévia autorização para funcionamento, e de posterior reconhecimento dos Órgãos de 

Educação. No entanto, em 1999, o Conselho Nacional de Ensino Superior reconheceu o curso 

Bacharel em Teologia como curso superior
111

. Desde então, iniciava-se uma nova fase na 

história da educação teológica no Brasil.  

 O reconhecimento dos cursos teológicos junto ao MEC dividiu opiniões entre diretores 

e professores de teologia. Uma matéria produzida pela revista Cristianismo Hoje atesta essa 

afirmação
112

. Para o diretor de uma faculdade teológica,  

 

Esse processo traz muitos benefícios. A oficialização melhora as 

condições técnicas do curso, como o projeto pedagógico, o plano de 

desenvolvimento institucional, o nível do corpo docente, a biblioteca, 

o corpo técnico-administrativo e o próprio corpo discente. Uma escola 

que passa por esse teste certamente cresce e se desenvolve com mais 

consciência educacional. Passa a ser uma escola dirigida por gente 

mais preparada para inseri-la no contexto federativo de ensino.  

 

 Em contrapartida, o diretor de um seminário teológico tem ideia divergente. Na sua 

visão, 

 

(...) as evidências dão conta de que a Igreja praticamente nada ganhou 

com o reconhecimento, se o objetivo último dos seminários ao ofertar 

cursos de teologia for o de servir à Igreja. O curso de Teologia era tido 

como campo especificamente confessional, gozando de status 

diferenciado em relação às demais formações de nível superior. Ao 

nivelarmos pura e simplesmente essa área de formação com as demais, 

passamos a admitir a teologia como campo profissional e derrubamos 

nosso antigo discurso de que pastores não são profissionais. Além 
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disso, todo conselho normatizador e fiscalizador de profissão 

representa os braços do Estado e da própria sociedade civil no controle 

de determinada ocupação. 

 

Independentemente das posições antagônicas entre teólogos com respeito ao 

reconhecimento dos cursos de teologia, muitas instituições enxergaram no reconhecimento do 

MEC uma oportunidade de crescimento, ou até mesmo de sobrevivência. Dentre essas 

instituições situam-se as que são provenientes de igrejas pentecostais, algumas que já 

desenvolviam projetos educacionais de nível fundamental e médio, outras já se estruturavam 

para implantação de faculdade própria e credenciamento de seus cursos, além de teologia.   

A promulgação da lei que reconheceu escolas teológicas de nível superior apontou 

para um mercado cada vez mais promissor. Isso se tornou evidente em 2004, quando o MEC 

aprovou uma lei que permitia a convalidação dos diplomas dos cursos livres em teologia, por 

meio de uma integralização de créditos. Para que o aluno reconhecesse seu diploma, bastava 

somente comprovar a conclusão do ensino médio, ingressar no curso através do processo 

seletivo e apresentar uma carga horária de pelo menos 1.600 horas do curso livre 
113

.  

Se estudar teologia, durante várias décadas, foi visto apenas como uma forma de 

qualificação para o serviço religioso, após o reconhecimento do MEC esses cursos passaram a 

ser vistos como uma oportunidade de ingresso ao mundo universitário. Segundo um diretor de 

faculdade teológica, em declaração à revista Cristianismo Hoje 
114

, o aluno, ao ingressar no 

curso de teologia reconhecido,  

 

(...) já vislumbra uma especialização; e alguns voam alto, pensando 

em mestrado e doutorado. Já aprenderam que estudar em uma escola 

não reconhecida é a morte prematura de um sonho, pois não sendo 

portadores de um diploma superior, seu curso será livre e ele não irá 

adiante no processo contínuo de sua formação. Esse é um problema 

que as escolas não reconhecidas terão de resolver.  

 

O acesso a uma formação superior, por meio do curso teológico, possibilita um status 

social até então inviável para algumas pessoas. Algumas por terem concluído seus cursos em 

seminários há anos, outras por não se sentirem motivadas a se submeterem a um processo 

seletivo de uma faculdade e estudar quatro ou mais anos para concluir uma graduação. Com 
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um curso livre em teologia, basta alguns meses de estudo
115

 para aquisição de um diploma de 

terceiro grau.  

Algumas questões, no entanto, devem ser pontuadas nessa nova fase dos cursos de 

teologia no Brasil. Em primeiro lugar, o reconhecimento do MEC tem possibilitado melhorias 

na qualidade do ensino teológico. Obviamente que isso nem sempre acontece, mas no geral as 

exigências no ato do credenciamento da instituição e autorização do curso requerem 

mudanças significativas, que estão no âmbito da infraestrutura (instalações, espaço físico), na 

qualificação do corpo docente
116

, na adequação da biblioteca, na elaboração e execução do 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI)
117

 e do Projeto Político Pedagógico (PPP)
118

.  

Em segundo lugar, se por um lado o reconhecimento do MEC possibilita melhorias na 

qualidade dos cursos teológicos, por outro gera uma concorrência entre as instituições 

privadas, em razão do grande número de vagas disponíveis. Como os interesses financeiros 

são determinantes na política interna de algumas dessas instituições, prioriza-se a facilitação 

dos meios de acesso, por exemplo, evitando um rigor excessivo no processo seletivo
119

.  

Em terceiro lugar, o programa de integralização de créditos dos cursos teológicos 

apresenta certa fragilidade por não mensurar a qualidade do curso livre que credenciou o 

aluno a convalidar seu diploma. Embora algumas instituições, mesmo não tendo cursos 

reconhecidos, disponham de um programa educacional qualificado, outras apresentam sérias 

limitações. O problema é que tanto estas quanto aquelas podem emitir certificados de 

conclusão e um histórico com 1.600 horas-aulas, o equivalente ao que se exige para 

convalidação. O fluxograma a seguir, com a divulgação de cursos de uma determinada 

instituição, deixa isso evidente 
120

: 
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A partir das questões pontuadas anteriormente, no que tange o reconhecimento dos 

cursos de teologia pelo MEC, qual tem sido a postura da AD diante desse novo momento? 

Conforme já foi falado, a CGADB, desde 1983, recomenda às convenções estaduais e 

regionais exigirem formação teológica aos seus pastores. No entanto, nem sempre tem se 

observado essa recomendação. Muitas convenções continuam ordenando pastores sem 

fazerem exigência alguma no que diz respeito a cursos de teologia. No entanto, apesar desse 

(aparente) desinteresse dessas instituições pela formação dos seus filiados, tem partido dos 

próprios pastores e membros a iniciativa de buscar qualificações acadêmicas.  

 A expansão numérica de instituições de ensino, oriundas de contextos assembleianos, 

aponta para o crescente interesse dos fiéis por cursos de terceiro grau. A própria CGADB, em 

2003, aprovou a instalação da uma Universidade das Assembleias Deus, prevista para o ano 

seguinte. A partir desse projeto fundou-se a Faculdade Evangélica de Tecnologia, Ciências e 

Biotecnologia da CGADB (FAECAD), instituição que tem seu campus no Rio de Janeiro e 

atualmente (2013) oferece cursos de graduação em Teologia e Pedagogia, além de diversos 

cursos de pós-graduação – lato sensu.  
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Além da implantação de instituições de ensino, observa-se também o ingresso 

frequente de assembleianos em universidades públicas ou de outras denominações. Este 

momento na história da AD parece ser compreendido por alguns pastores.  Alguns já sentem a 

necessidade de corresponder às demandas impostas pelo tempo, ao enxergarem nas suas 

comunidades um nível social cada vez mais elevado; o que significa, obviamente, um público 

mais exigente.  

Um caminho comumente tomado por alguns pastores assembleianos é a busca por 

titulações acadêmicas, a despeito da legitimidade do curso ou das instituições que os 

oferecem. Basta um acesso rápido à internet para se encontrar ofertas de diplomas os mais 

variados 
121

. Cursos de ―doutorado‖ em alguns meses, ao custo de R$ 500,00. Algumas 

instituições utilizam, inclusive, o nome da Assembleia de Deus
122

 e oferecem cursos de 

―mestrado‖, ―doutorado‖ e ―pós-doutorado‖, totalmente à distância. 

Comumente se veem pastores assembleianos ostentando titulações e utilizando anéis 

distintos. Alguns exigem ser tratados por ―Reverendo Doutor‖. Fazendo uso de um 

neologismo citado por Alencar (2012), observa-se nesses casos uma espécie de 

―folclorização‖ dos títulos acadêmicos. Este é um lado extremamente oposto ao perfil de 

pastores das primeiras décadas da história assembleiana, que, orgulhosamente, declaravam ser 

usados por Deus, mesmo sem instrução formal. 

 

Conclusão  

 

 Nesse capítulo, viu-se que, após o reconhecimento das primeiras instituições de ensino 

na AD, o passo seguinte foi o estabelecimento da formação teológica como requisito ao 

ministério pastoral, em 1983. Esse passo resultou num crescimento da procura por cursos de 

teologia, e, consequentemente, viu-se expandir ainda mais o número de escolas teológicas.  

 Os primeiros anos da década de 1970, em que a AD tomava as primeiras iniciativas 

com respeito à educação formal, as denominações históricas já mostravam projetos 

educacionais consolidados. Nesse período, à margem do contexto pentecostal, ganhou força 

um movimento de reflexões sobre a educação teológica, liderado pela ASTE. Observou-se 

que num tempo em que as igrejas protestantes já repensavam o modelo de ensino por meio 
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dos seminários teológicos, a AD paulatinamente reconhecia a importância da educação 

formal.  

 A proliferação de escolas teológicas pentecostais gerou desafios à AD. Primeiro, 

inviabilizou a possibilidade de um macroprojeto de educação que agregasse a instituição com 

um todo. O que se viu foi a regionalização das iniciativas educacionais, e a impossibilidade de 

controle por parte da denominação assembleiana. Observou-se que o Conselho de Educação e 

Cultura, órgão criado para fiscalizar e credenciar as escolas teológicas, não conseguiu 

desenvolver plenamente seu papel. Cada convenção estadual ou regional faz valer sua 

autonomia e dirige seus projetos sem interferência da CGADB. Essa independência, em 

muitos casos, resulta no não-cumprimento do requisito estabelecido em 1983, de que o 

candidato a pastor deve possuir uma formação teológica. Algumas convenções ordenam 

pessoas ao pastorado sem qualquer exigência educacional. Um segundo desafio, provocado 

pela expansão numérica de instituições de ensino ligadas a AD, é o comprometimento da 

qualidade de determinados cursos teológicos. Percebe-se que o funcionamento livre dessas 

escolas, em alguns casos, resulta na mercantilização de títulos acadêmicos sem considerar as 

exigências mínimas dos órgãos de fiscalização.   

 Por último, discutiu-se acerca dos novos caminhos da educação teológica na 

Assembleia de Deus em vista a recente promulgação da lei que reconhece os cursos de 

teologia no Brasil. Desde o momento em que o MEC passou a credenciar instituições de 

ensino teológico, diversas escolas ligadas às igrejas assembleianas tornaram-se faculdades. 

Esse é um fenômeno crescente e aguça questões que demandarão novas pesquisas.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho teve como foco a Educação Teológica na AD. A intenção da pesquisa 

era compreender por que se deu a mudança de postura das lideranças da AD com respeito à 

formação teológico-pastoral, que, de uma objeção declarada em 1943, passou a recomendá-la 

como requisito ao ministério pastoral, 40 anos depois, em 1983.  

Na trajetória do cristianismo, o conflito entre razão e emoção apresentou-se com 

frequência nos diversos momentos da história. Nessa Dissertação deu-se destaque aos 

movimentos do período posterior à Reforma, que reagiram ao escolasticismo protestante. 

Dentre eles, o pietismo, os quackers, os shakers e o metodismo. Concluiu-se que é possível 

perceber, numa linha do tempo, a influência de tais movimentos na experiência pentecostal no 

início do século XX nos Estados Unidos, especialmente no que diz respeito à postura de 

aversão à erudição teológica. 

 O anti-intelectualismo, presente nas origens do pentecostalismo, remonta às ondas 

avivalistas norte-americanas, e teve amplo destaque nas figuras de importantes pregadores 

como Peter Cartwright, Charles Finney e Dwight L. Moody. Esses avivalistas influenciaram 

os primeiros líderes pentecostais, Charles Parham e William Seymour e, consequentemente, 

os modelos de pentecostalismo que surgiram a partir do fenômeno da Azuza Street. Dentre 

esses pentecostalismos inclui-se a movimento pentecostal brasileiro. Pode-se deduzir que a 

aversão ao ensino teológico por parte dos primeiros líderes da Assembleia de brasileira tem 

raízes nas origens do pentecostalismo norte-americano. A postura anti-intelectualista no 

pentecostalismo assembleiano traz consigo também a influência sueca. Os missionários 

escandinavos por várias décadas lideraram a denominação e deixaram marcas indeléveis. 

Dentre elas, a visão de uma educação segundo o modelo de Escolas Bíblicas, em 

contraposição aos seminários teológicos.  

 Além das influências norte-americanas e suecas, concluiu-se também a relação 

indissociável entre o anti-intelectualismo assembleiano e o ambiente em que a Assembleia de 

Deus foi implantada. O contexto brasileiro do início do século XX foi marcado por crises 

profundas, do ponto de vista social, político e econômico que, somadas às proximidades da 

guerra mundial, produziu um sentimento religioso de escapismo e indiferença à situação 

social ao redor. A AD nasceu como um movimento carismático, e seus primeiros líderes, 

salvo algumas exceções, eram homens iletrados, oriundos de contextos de pobreza. A sua 

expansão se deu, nas primeiras décadas, sem o auxílio de uma educação teológica formal aos 
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seus fiéis. Portanto, uma questão pertinente levantada por líderes dessa fase de expansão era a 

seguinte: se a AD cresceu sem o auxílio de seminários teológicos, por que vê-los 

indispensáveis à continuidade da igreja? A soma desses fatores levou os pastores 

assembleianos a uma postura claramente anti-intelectualista.  

A primeira manifestação oficial dessa mentalidade presente na AD ocorreu em 1943, 

quando pela primeira vez se discutiu a possibilidade de implantação de um seminário 

teológico. Neste contexto, deve-se salientar a influência exercida pelos suecos que, durante 

vários anos, impediram qualquer decisão favorável ao ensino teológico formal. As 

convenções ocorridas nas duas décadas seguintes (1950 e 1960) reafirmaram a objeção já 

conhecida de reuniões passadas.  

A mudança na política assembleiana com respeito à educação formal passou por 

alguns fatores. Primeiro, o processo de institucionalização que a AD brasileira foi 

vivenciando com o passar dos anos. Nesse processo, também chamado de rotinização do 

carisma (Weber, 2009), ocorre a racionalização do movimento que se apresenta como um 

esforço de padronização das crenças. É o que O‘Dea (1969, p.64) chama de ―o 

desenvolvimento das teologias racionais‖. Para que ocorra efetivamente a burocratização do 

movimento, são necessárias ―mudanças internas na organização religiosa, na qual um estrato 

clerical se diferencia progressivamente dos seguidores‖. Daí a necessidade de uma 

especialização profissional daqueles que pretendem compor o quadro administrativo (Weber, 

2009).  

Um segundo fator foi a influência que a partir da década de 1940 os missionários 

norte-americanos exerceram sobre a AD. Segundo Freston (1994, p.86), essa influência ―se 

faz sentir principalmente na área da educação teológica‖. A participação dos missionários 

americanos foi decisiva para o reconhecimento da educação teológica na AD. Missionários 

como: John Peter Kolenda, Lawrence Olson e João Kolenda Lemos participaram ativamente 

dos debates que envolviam a implantação dos institutos bíblicos (Daniel, 2004). 

Terceiro fator é o crescimento que a AD vivenciou a partir da década de 1950 
123

. O 

impacto da urbanização e a formação de uma sociedade de massa criaram novos hábitos e 

desafios às comunidades religiosas. Esse foi um tempo que possibilitou melhores condições 

culturais e econômicas. Diante desse cenário, a AD viu-se obrigada a reorganizar-se para as 

novas demandas. Dentre algumas mudanças perceptíveis nas estratégias de atuação social, 

destaca-se uma maior abertura à formação acadêmica. Freston (1994, p.92) salienta que ―a 
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 Freston (1996) observa que ―no início dos anos 1930 foi feita uma pesquisa e consta que apenas 9% de todos 
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AD tem passado por um processo de ascensão social. Há uma acentuada preocupação com a 

respeitabilidade social e orgulho nos êxitos educacionais e profissionais dos membros‖. 

Viu-se que a data que marcou as primeiras iniciativas dos pastores assembleianos a 

favor da educação teológica foi 20 de janeiro de 1971, dia em que foi criada a Comissão de 

Educação Religiosa da CGADB, que teria a finalidade de elaborar um esquema curricular 

que, depois de lido, discutido e aprovado pelos pastores assembleianos, seria adotado pelas 

escolas bíblicas permanentes e instituições congêneres. 

Se a primeira discussão formal sobre educação teológica na Assembleia de Deus 

ocorreu em 1943, somente em 1973 as lideranças assembleianas reconheceram o primeiro 

seminário teológico, o Instituto Bíblico das Assembleias de Deus. A partir da década de 1970, 

viu-se uma rápida expansão de instituições de ensino ligadas à denominação assembleiana por 

todo o Brasil.  

Após o reconhecimento das primeiras instituições de ensino na AD, o passo seguinte 

foi o estabelecimento da formação teológica como requisito ao ministério pastoral, em 1983. 

Esse passo resultou num crescimento da procura por cursos de teologia e, consequentemente, 

expandiu-se ainda mais o número de escolas teológicas.  

 Os primeiros anos da década de 1970, em que a AD tomava as primeiras iniciativas 

com respeito à educação formal, as denominações históricas já mostravam projetos 

educacionais consolidados. Nesse período, à margem do contexto pentecostal, ganhou força 

um movimento de reflexões sobre a educação teológica, liderado pela ASTE. Observou-se 

que num tempo em que as igrejas protestantes já repensavam o modelo de ensino por meios 

dos seminários teológicos, a AD paulatinamente reconhecia a importância da educação 

formal.  

 A proliferação de escolas teológicas pentecostais gerou desafios à AD. Primeiro, 

inviabilizou a possibilidade de um macroprojeto de educação que agregasse a instituição 

como um todo. O que se viu foi a regionalização das iniciativas educacionais, e a 

impossibilidade de controle por parte da denominação assembleiana. Observou-se que o 

Conselho de Educação e Cultura, órgão criado para fiscalizar e credenciar as escolas 

teológicas, não conseguiu desenvolver plenamente seu papel. Cada convenção estadual ou 

regional faz valer sua autonomia e dirige seus projetos sem interferência da CGADB. Essa 

independência, em muitos casos, resulta no não-cumprimento do requisito estabelecido em 

1983, de que o candidato a pastor deve possuir uma formação teológica. Algumas convenções 

ordenam pessoas ao pastorado sem qualquer exigência educacional. Um segundo desafio, 

provocado pela expansão numérica de instituições de ensino ligadas a AD, é o 
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comprometimento da qualidade de determinados cursos teológicos. Percebe-se que o 

funcionamento livre dessas escolas, em alguns casos, resulta na mercantilização de títulos 

acadêmicos sem considerar as exigências mínimas dos órgãos de fiscalização.   

Apesar desse novo momento que a AD vive, desde 1983, ano em que a CGADB 

decidiu recomendar às convenções estaduais que exigissem qualificação teológica dos seus 

pastores, constatou-se que ainda não há uma valorização da formação teológica, pelo menos 

no âmbito institucional. Ficou comprovado que a maioria das convenções assembleianas não 

exige dos seus pastores cursos teológicos.    

A mudança perceptível, no que diz respeito à educação teológica, tem ocorrido por 

iniciativa de fiéis ou pastores, individualmente, que cada vez mais procuram centros 

universitários e investem em suas próprias formações acadêmicas.  

Algo que parece claro na AD é a estreita relação que há entre educação e poder. Em 

cada fase da história centenária da denominação percebe-se uma relação indissociável entre as 

estratégias de controle e os diferentes meios de reprodução. Esse é um assunto que este autor 

pretende explorar num estágio posterior ao seu mestrado. 
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