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ANTUNES Fº, Edemir. Análise do Discurso religioso: marcas da pós-

modernidade nas prédicas de uma igreja metodista no ABC. São Bernardo do 

Campo, 2004. Dissertação (Mestrado em Ciências da Religião) – Faculdade de 

Filosofia e Ciências da Religião, Universidade Metodista de São Paulo 

(UMESP). 

 

SINOPSE 

 

Este trabalho, situado na área de Práxis Religiosa e Sociedade, analisa 

a interação entre o protestantismo brasileiro e a Pós-modernidade, 

possibilitando uma observação de certas mudanças e/ou transformações que 

este intercâmbio provoca neste setor religioso aproximando-o ou distanciando-

o de algumas características próprias de suas origens protestantes. Para tanto, 

restringe-se ao metodismo, especificamente, uma Igreja Metodista no ABC e, 

por meio de uma pesquisa qualitativa, avalia como algumas marcas pós-

modernas circulam nas prédicas proferidas na comunidade escolhida, ou seja, 

a Igreja Metodista em Santo André. O método analítico utilizado é a Análise do 

Discurso de linha bakhtiniana, cuja apreciação avalia a prédica como discurso 

verbal relacionado a uma situação social extraverbal que o engendra. 

Entretanto, nesta proposta de reflexão crítica, faz-se uso, também, das 

contribuições profícuas de outras áreas do saber, isto é, da Teologia 

(homilética) e da Sociologia do Protestantismo que permitem uma 

compreensão mais ampla dos assuntos tratados. 

 

Palavras-chave: prédica, pós-modernidade, análise do discurso, 

protestantismo, metodismo. 
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ANTUNES Fº, Edemir. An analysis of the religious speech: marks of 

postmodernism on the preaching of a local Methodist church in the ABC area of 

São Paulo. São Bernardo do Campo, 2004. Dissertation (Master´s degree in 

Sciences of Religion) – Faculdade de Filosofia e Ciências da Religião, 

Universidade Metodista de São Paulo (UMESP). 

 

ABSTRACT 
 

This work, which is developed in the area of Religious Praxis and 

Society, analyses the interaction between Brazilian Protestantism and the 

Postmodernity and offers a view on certain changes and/or transformations that 

such interaction provokes in this religious context of Protestantism, bringing it 

closer or moving it away from some characteristics of its own Protestant origins. 

For that, this work is circumscribed to Methodism, more specifically to a local 

Methodist Church in the ABC area of São Paulo, and by means of a qualitative 

research, it seeks to evaluate how some postmodern marks circulate in the 

sermons delivered in the community chosen, namely the Methodist church in 

Santo André – SP. The analytical method used here is the Bakhtnian Analysis 

of Speech, which evaluates the verbal speech related to an extra verbal social 

situation in which it is created. However, in this critical reflection, contributions 

from other fields of knowledge are also utilized such as Theological Homiletics 

and Sociology of Protestantism, which enable us to a greater comprehension of 

the issues involved. 

 

Keywords: preaching, postmodernity, speech analysis, Protestantism, 

Methodism. 
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INTRODUÇÃO 

O mundo protestante brasileiro é deveras amplo. Sendo assim, neste 

trabalho, o pesquisador se atém ao metodismo, e se propõe a estudar os 

discursos1 que contenham elementos da Pós-modernidade em duas Prédicas 

proferidas na Igreja Metodista em Santo André.2 Vários estudiosos do 

protestantismo brasileiro asseveram que algumas marcas da Pós-modernidade 

são visíveis nas Prédicas realizadas em determinadas igrejas protestantes, 

modificando assim, alguns fundamentos da fé cristã.3 Diante disso, supõe-se 

que determinadas alocuções, especificamente as Prédicas proferidas no 

momento do culto comunitário metodista, trazem em seu bojo conteúdos 

próprios da Pós-modernidade pela sua afirmação ou negação. Diante de tal 

realidade, esta pesquisa procura elucidar algo a respeito da hipótese supradita, 

no contexto da área de Práxis Religiosa e Sociedade. 

 

                                                 
1 Posteriormente será explicado, com maior profundidade, o termo “discurso”. Contudo, uma 
idéia inicial sobre sua composição é que ele indica o conteúdo, a forma, como se fala, o que se 
fala, quem fala, para quem fala, o contexto específico, o contexto social mais amplo. 
2 Daqui por diante utilizar-se-á a sigla IMSA referindo-se à Igreja Metodista em Santo André. 
3 Cf: CAMPOS, L. S. Teatro, templo e mercado: organização e marketing de um 
empreendimento neopentecostal. Petrópolis: Vozes/São Paulo: Simpósio Editora, 1997. Ver: 
MENDONÇA, A. G. Religiosidade no Brasil: imaginário, pós-modernidade e formas de 
expressão. In: Estudos de Religião 15. São Bernardo do Campo: UMESP, 1998, p. 39-50. E 
também: MARIANO, R. Neopentecostais: sociologia do novo pentecostalismo brasileiro.  São 
Paulo: Loyola,1999. 
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O objetivo geral desta Dissertação é analisar alguns elementos que 

reforçam aspectos da Pós-modernidade em Prédicas da Igreja Metodista.4 E os 

objetivos específicos são: buscar entender a Prédica como discurso religioso, 

compreender a Pós-modernidade e avaliar, a partir de uma análise lingüística e 

discursiva, como algumas marcas pós-modernas circulam nas Prédicas 

proferidas na IMSA. 

 

A Prédica, como assevera Jean-Paul Willaime, é um discurso 

pronunciado no contexto do culto público com caráter institucional, comunitário 

e ritual.5 Ou ainda, como afirma Yara Nogueira Monteiro, “é tornar concreto um 

pensamento existente por meio de uma elocução estruturada, sistematizada e 

legitimada por determinado poder religioso”.6  

 

Ao analisar a história da igreja cristã, é possível firmar-se na assertiva 

que este discurso (Prédica) possui lugar fundamental e importante no culto 

desde a Reforma Protestante (século XVI). Nota-se, também, que o objetivo 

maior da Prédica, até então, foi instruir os membros das igrejas, a partir do 

estudo da Bíblia, contextualizando-a segundo o período vivido. Por outro lado, 

os contornos e ênfases deste discurso religioso ocorriam de forma variada, de 

acordo com os interesses institucionais, do/a pregador/a e da necessidade de 

cada igreja protestante local.  

 

A IM, como parte integrante das igrejas protestantes, também valoriza 

a Prédica em seus cultos e, segundo as diretrizes desta Instituição Religiosa, 

procura ser o mais fiel possível àquilo que as comunidades cristãs primitivas 

afirmaram a respeito da práxis de Jesus Cristo. Fundamentando-se nesta 

observação anterior, outras orientações da IM apontam para uma práxis 

metodista que gere ânimo para viver e agir; dê orientações comunitárias e 

individuais; promova a saúde integral dos/as ouvintes; estimule a fé cidadã; 

esteja em conformidade com as ênfases metodistas da origem; contemple a 
                                                 
4 A partir de então será utilizada a sigla IM para indicar a Igreja Metodista. 
5 WILLAIME, Jean-P. Prédica, culto protestante e mutações contemporâneas do religioso. In: 
Estudos de Religião, nº 23, SBC: UMESP, dezembro de 2002, p. 43. 
6 Assertiva pronunciada pela Profa. Dra. Yara Nogueira Monteiro, no dia 13/08/2002, na 
disciplina Introdução às Ciências da Religião, às 17h30-20h00, Campus Rudge Ramos, 
Edifício, Sala 413, UMESP. 
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dimensão sentimental e afetiva do ser humano; incentive o ecumenismo; entre 

outras. 

 

Exemplificando, alguns dos Documentos da IM7, elaborados pelo 

Colégio Episcopal, alertam as comunidades locais aos problemas do 

individualismo, descomprometimento ético, tolerância acrítica, reificação do 

indivíduo, imediatismo, hedonismo, em suma, problemas que se tornaram mais 

críticos na Pós-modernidade. Diante disso, as reflexões contidas nestes se 

valem de textos bíblicos (Antigo e Novo Testamentos) e do metodismo histórico 

para analisar a cultura contemporânea. Certas ênfases e valores difundidos no 

atual ambiente cultural, tomando como base os documentos da Igreja 

Metodista, são opostos às reflexões e ações cristãs metodistas. 

 

Neste sentido, a pesquisa se propõe a investigar, à luz da Análise do 

Discurso, alguns elementos da Pós-modernidade presentes nas Prédicas 

proferidas nos cultos dominicais vespertinos, na IMSA – SP, nos dias 16 e 23 

de maio de 2004.8  

 

Como fora anunciado, algumas marcas da Pós-modernidade já estão 

presentes nas Prédicas proferidas por pastores/as de muitas igrejas cristãs 

protestantes, e supõe-se que em algumas igrejas metodistas locais. Tal 

hipótese, se confirmada, pode denotar a inversão da filosofia e utopia próprias 

do cristianismo primitivo e metodista, bem como um choque entre discursos, ou 

                                                 
7 Estes documentos, que trazem consigo todas as diretrizes para a IM em nível nacional, são 
textos elaborados e assinados pelos representantes da IM em solo brasileiro, ou seja, a 
episcopisa e os bispos escolhidos em Concílio pelos membros clérigos e leigos da IM. Como 
exemplo, há como destacar os seguintes documentos: Cartas pastorais do colégio episcopal; 
Plano para vida e missão da igreja; Plano nacional: objetivos e metas; Aliança com Deus; 
Ecumenismo. Atualmente o Colégio Episcopal é formado por oito pessoas, a saber, Bispo 
Paulo Tarso de Oliveira Lockmann, Bispo Luiz Vergílio Batista da Rosa, Bispo Adriel de Souza 
Maia, Josué Adam Lazier, Bispo João Alves de Oliveira Filho, Bispo João Carlos Lopes, 
Episcopisa Marisa de Freitas Ferreira Coutinho e Bispo Adolfo Evaristo de Souza. 
8 Portanto, o período que fora delimitado para a coleta do material, maio de 2004, se dá em 
decorrência do programa de Pós-Graduação estar sendo cursado entre 2002 e 2004, e da 
necessidade de saber se há uma influência da Pós-modernidade nas Prédicas metodistas na 
atualidade. 
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seja, os discursos pronunciados pelo Colégio Episcopal da IM9 e os discursos 

legítimos-legitimados10 nos cultos de algumas igrejas metodistas. 

 

A IM no Brasil é dividida em oito Regiões Eclesiásticas, estas se 

compõem por igrejas localizadas em uma dada área do território nacional e 

estão sob a supervisão de um Bispo ou Episcopisa.11 Por outro lado, cada 

Região é subdividida em Distritos, áreas sob supervisão de um/a 

Superintendente Distrital. Cabe esclarecer que a Região contemplada nesta 

pesquisa é a 3ª Região Eclesiástica (3ª RE). Dentre as várias igrejas locais que 

compreendem esta Região, destaca-se, como alvo deste trabalho, a Igreja 

Metodista em Santo André, integrante do Distrito ABCDMR, situada à Rua das 

Figueiras, nº 197, Bairro Jardim, CEP 09080-370, Santo André-SP. Esta 

comunidade é a maior em número de membros, a segunda em termos de 

arrecadação, e é composta, em sua maioria, por pessoas da classe média 

baixa e média-média. Portanto, é uma comunidade que exerce grande 

                                                 
9 Os discursos oficiais da IM são contemplados principalmente nas Cartas pastorais do Colégio 
Episcopal da Igreja Metodista, nos Cânones da Igreja Metodista, nos estudos teológicos 
wesleyanos. 
10 Numa perspectiva teológica, as igrejas cristãs afirmam que a legitimidade das suas Prédicas, 
doutrinas, ensinamentos se encontram em Deus e na comunidade de fiéis. Contudo, essa 
compreensão é limitada para discorrer sobre o problema da legitimação de posicionamentos 
eclesiásticos variados numa mesma instituição religiosa. Por conseguinte, em um enfoque 
sociológico o termo legitimidade pode ser compreendido de outra maneira e pode ajudar nesta 
apreensão. Assim, a religião (sistema simbólico estruturado) considerada e aceita como 
legítima possui a função de construir e expressar a experiência, como também, legitimar 
(consagrar) aquilo que lhe é conveniente por uma razão de posição na estrutura social. 
Portanto, “a religião está predisposta a assumir uma função ideológica, função prática e política 
de absolutização do relativo e de legitimação do arbitrário”. Destarte, as legitimações ocorrem à 
medida que os interesses religiosos estão em acordo com as posições na estrutura social. O 
poder religioso se estabelece e realiza suas ações porque há um poder político, econômico e 
social que o move e sustenta, embora não esteja tão visível porque o poder simbólico, como 
expressão legitimadora de uma posição social, não permite por apresentar-se de maneira 
disfarçada. Destarte, ao refletir sobre discursos oficiais, legítimos e ilegítimos, é possível 
abordá-los em perspectiva sociológica e, conseqüentemente, fazer a seguinte pergunta: para 
quem? Um discurso oficial, via de regra, provém de uma instituição legítima-legitimada. Por 
outro lado, a legitimidade do discurso, como afirma Bourdieu, não se dá pelo fato de que ele 
está em acordo com o discurso oficial, ou por ser compreendido, “é preciso que ele seja 
reconhecido enquanto tal para que possa exercer seu efeito próprio”. Tal fato ocorre em 
decorrência da força e autoridade do poder religioso que envolve todo o grupo religioso (Ex: 
leigos/as e especialistas: pastores/as) que pela posição política-social reproduz a força 
dominante de uma forma “transfigurada disfarçada de um campo de relações de força entre 
instâncias em luta pela manutenção ou subversão da ordem simbólica”. Já o discurso legítimo-
ilegítimo pertence ao grupo que é contrário à posição de um dado discurso legítimo-oficial. Ver: 
BOURDIEU, P. A economia das trocas simbólicas. São Paulo: Perspectiva, 2001. E também: 
BOURDIEU, P. A economia das trocas lingüísticas. São Paulo: Edusp, 1998. 
11 Cânones da Igreja Metodista. São Paulo: Cedro, 2002, p. 221. 
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influência e liderança na 3ª RE 12 em resultado do seu poder político-

econômico-religioso, ou seja, possui uma grande representatividade nas áreas 

de decisões da IM em nível regional e nacional.13 Esta igreja é formada por 

muitos/as funcionários/as, professores/as e alunos/as de Escolas Metodistas. 

Outra característica marcante é que esta comunidade é composta por 

muitos/as jovens (de idade que varia entre 18 e 35 anos). O bairro no qual se 

localiza o templo da IMSA é de classe média-alta e possui uma grande área 

comercial. 

 

Nos dois dias em que se sucederam as gravações das Prédicas, o 

pastor da IMSA não pregou, pois foram convidados para pregar dois pastores 

que possuem cargos de relevância regional e nacional na IM.14 No dia 16 de 

maio,  a  Prédica  foi  feita  por  um  pastor  que  exerce  na  3ª RE  a função de 

 

 

                                                 
12 A 3ª Região Eclesiástica é formada por igrejas metodistas da cidade de São Paulo, Região 
do ABCDMR, Baixada Santista e outras cidades do interior do Estado de São Paulo. Estas são 
divididas nos seguintes distritos: Distrito Missionário Central: Belém, Brás, Central, Ipiranga, 
Jardim Colorado (Congregação Carrãozinho), Luz, Mooca, Vila Mariana, Vila Prudente; Distrito 
Missionário Leste: Aricanduva, Artur Alvim, Boturussu, Cidade Líder, Guaianazes, Itaim 
Paulista, Itaquera,  Jardim América, Jardim Arizi, Jardim Ipanema, Jardim Popular, Missão 
Cohab II, Mogi das Cruzes, Monte Belo, Penha, Poá, Santo Estevão, São Miguel Paulista, 
Suzano, Vila Formosa, Vila Rica; Distrito Missionário Norte: Água Fria, Atibaia, Guarulhos, 
Ponte Grande, Santana, Tucuruvi, Vila Galvão, Vila Gustavo, Vila Maria, Vila Mazzei, Vila 
Medeiros, Vila Nivi, Vila Nova Cachoeirinha, Vila Paulistana, Vila São João; Distrito Missionário 
Oeste: Butantã, Carapicuíba, Itaberaba, Jardim Bonfiglioli, Jardim Elisa Maria, Jundiaí, Lapa, 
Missão Barueri (Congregação Jardim Belval), Morro Grande, Osasco, Parada de Taipas, 
Pinheiros, Pirituba, Vila Penteado, Vinhedo; Distrito Missionário Sul: Aeroporto, Campo Belo, 
Cidade Dutra, Itaim Bibi, Itapecerica da Serra, Jabaquara,  Jardim Ângela, Palmeiras, Santo 
Amaro, Taboão da Serra, Veleiros; Distrito Missionário Grande ABCDMR: Jardim Ipê, Mauá, 
Rudge Ramos, Santo André São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Vila Conde do 
Pinhal, Vila Floresta, Vila Planalto; Distrito Missionário Litoral: Cota 200, Cubatão, Jardim Bom 
Retiro, Missão Perequê, Santos, São Vicente, Vicente de Carvalho, Vila Mirim; Distrito 
Missionário Sorocaba: Capão Bonito, Cotia, Ibiúna, Itapetininga, Itapeva, Mairinque, São 
Roque, Sorocaba, Vargem Grande Paulista, Vila Gomes; Distrito Missionário Vale do Paraíba: 
Betânia, Betel, Campos do Jordão, Cume, Cunha, Guaratinguetá, Jacareí, Jericó, Lorena, 
Missão Cachoeira Paulista, Pindamonhangaba, Piquete, São José dos Campos, Taubaté, Vila 
Ester. Estes dados foram obtidos no site da Igreja Metodista: www.metodista.com.br.  
13 A escolha da igreja descrita faz-se em decorrência do tempo, da abertura concedida pelo 
pastor da IMSA e do anseio por fazer um trabalho com profundidade e, até mesmo, com maior 
qualidade. 
14 Para a AD é impraticável analisar um discurso sem considerar a função político-social de 
quem fala. De tal maneira, em seqüência apresentar-se-á a posição ocupada por cada 
pregador a fim de não comprometer as reflexões subseqüentes. 
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 Superintendente Distrital.15 No dia 23 de maio, o pregador foi um dos 

responsáveis pela Área Nacional de Expansão Missionária da IM.16 Assim 

sendo, estes pastores, além de representarem a IM, possuem cargos políticos 

e de confiança. 

 

1 – Sobre o material de pesquisa 

 

O material coletado no mês de maio de 2004 (Prédicas na igreja 

metodista supracitada) é resultado dos trabalhos realizados pelo grupo de 

pesquisa Discursus - Teologia Prática e Linguagem  da Faculdade de Teologia 

(Universidade Metodista de São Paulo – UMESP) que possui dois projetos em 

andamento, a saber, A linguagem da pregação evangélica e A influência da 

                                                 
15 Segundo os Cânones da IM, o Superintendente Distrital tem as seguintes funções: “1. 
assessorar o Bispo ou Bispa em assuntos pastorais e outros previstos na legislação; 2. 
promover e fortalecer iniciativas missionárias das igrejas locais e do Distrito; 3. oferecer 
assistência pastoral aos/às Pastores/as do Distrito e respectivas famílias; 4. zelar pela 
conexidade das igrejas do Distrito; 5. zelar pelo cumprimento do Código de Ética do Ministério 
Pastoral; 6. incentivar a promoção de encontros de capacitação missionária do Distrito; 7. 
supervisionar os interesses da Igreja no Distrito; 8 representar o Bispo ou Bispa no Distrito; 9. 
orientar os/as Pastores/as do Distrito nos seus trabalhos, conforme Plano de Ação Regional; 
10. relatar ao Bispo ou Bispa sobre a situação da Igreja no Distrito; 11 encaminhar ao Concílio 
Regional, com seu parecer, pedidos de organização de novas igrejas no Distrito; 12 
encaminhar ao Bispo ou Bispa a avaliação dos/as Pastores/as e igrejas do Distrito; 13 
supervisionar o envio de quotas orçamentárias e de ofertas levantadas pelas igrejas locais, por 
determinação superior, à Tesouraria Regional; 14. examinar os livros e registros das igrejas do 
Distrito e informar aos respectivos pastores/as as irregularidades porventura encontradas”. Ver: 
Cânones da Igreja Metodista. São Paulo: Cedro, 2002, p. 221. 
16 A Área Nacional de Expansão Missionária da IM é responsável pela Coordenação Nacional 
de Expansão Missionária (CNEM). A Expansão Missionária compreende os serviços de 
proclamação do Evangelho em todos os níveis da igreja: nacional, regional, distrital e local. A 
CNEM é responsável por apoiar ações missionárias tanto em nível nacional como internacional. 
As campanhas nacionais de Oferta Missionária e de Evangelização são elaboradas e 
desenvolvidas pela CNEM. Ambas estão assumindo um papel extremamente importante no 
estímulo e motivação missionários na Igreja. Os grupos de Voluntários em Missão têm sido 
outra tarefa importante desta coordenação, sendo que, anualmente, tem recebido grupos das 
Igrejas Metodistas dos Estados Unidos apoiando projetos sociais e missionários no Brasil. Em 
parceria com o Ministério Nacional de Avivamento e Santificação (MINAS), é realizado 
bienalmente o Encontro Nacional de Avivamento, promovendo um grande ajuntamento do povo 
metodista, em que se podem atestar a partilha, a comunhão e a renovação espiritual. São 
programas realizados pela CNEM: Programas da Coordenação Nacional de Expansão 
Missionária; Campanha Nacional de Evangelização; Campanha Nacional de Oferta Missionária; 
Encontro Nacional de Avivamento; Acompanhamento do Pessoal Missionário Nacional e 
Internacional; Programa de Igrejas em Conexão”. Ver site da IM: www.metodista.org.br. 
Observação: A fim de preservar a identidade dos pregadores não serão citados os seus 
respectivos nomes, tampouco, destacar-se-á o nome do pastor da igreja em estudo. Utilizar-se-
á, portanto, nomes fictícios: Rev. Z, Rev. X e Rev. Y. 
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ideologia neoliberal na religiosidade evangélica: o discurso gospel.17 O projeto 

de pesquisa que se destina a analisar as Prédicas é chamado de A linguagem 

da pregação evangélica e está vinculada à disciplina de Homilética (FT – 

UMESP), ciência que se ocupa com a pregação cristã, especialmente com a 

Prédica proferida no contexto do culto comunitário. A pesquisa, a que se 

destina este projeto, se situa no âmbito teórico da Práxis Religiosa e Sociedade 

(antiga Teologia Prática18), área do saber teológico que busca compreender as 

múltiplas faces e implicações da práxis da fé na ekklesia (dimensão ad intra) e 

na sociedade (dimensão ad extra). Para isso, pressupõe um diálogo com 

outras áreas do saber humano, especialmente aquelas que incorporam em 

suas agendas a realidade psicossocial, cultural, política e econômica. Segundo 

Hoch, um dos desafios da Práxis Religiosa, como ciência da práxis ou como 

hermenêutica da práxis cristã, “é ser um ponto de interseção entre a teologia e 

as ciências empíricas que lhe são afins. A sua tarefa consiste em refletir, em 

parceria com essas ciências, sobre a forma mais eficaz de viabilizar a utopia do 

Reino de Deus neste mundo”.19 Por conseguinte, o objetivo maior deste projeto 

é levantar dados, observar e analisar, a partir de uma metodologia qualitativa 

(por meio de pesquisa de campo), a linguagem da prática homilética de 

algumas igrejas evangélicas, utilizando, em conjunto com outros métodos 

analíticos, a Teologia, a Sociologia do Protestantismo e a Análise do 

Discurso.20 

 

                                                 
17 Este Grupo de Pesquisa (GP) está alocado na Faculdade de Teologia (FATEO), mantendo 
estreitas relações com a Pós-Graduação em Ciências da Religião da UMESP, sendo formado 
por docentes e discentes da Faculdade de Teologia e pessoas interessadas da UMESP e/ou 
outras instituições de ensino. O GP Discursus - Teologia Prática e Linguagem situa-se no 
âmbito teórico da Teologia Prática (também conhecida como Práxis Religiosa) e pretende 
desenvolver pesquisas, estudos, análises e eventos para aprofundamento e disseminação dos 
conteúdos trabalhados em áreas que vinculam a Teologia Prática à Linguagem e à 
Comunicação. 
18 Segundo o Prof. Dr. Geoval Jacinto da Silva, “a teologia prática não é normatizada pelos 
interesses da hierarquia da comunidade eclesial; seu compromisso é determinado pelos 
resultados e pelo rigor científico que ela estabelece em relação às demais ciências”. Ver: 
SILVA, G. Idéias fundamentais para o estudo da teologia prática: uma abordagem a partir da 
questão do método. In: Práxis Religiosas e Religião, Estudos de Religião nº 21, SBC: UMESP, 
dezembro 2001, p. 199. 
19 HOCH, L. C. Reflexões em torno do método da Teologia Prática. In: HARPRECHET-
SCHNEIDER (org.). Teologia Prática no contexto da América Latina. São Leopoldo: 
Sinodal/Aste, 1998, p. 66. 
20 Deste ponto em diante utilizar-se-á a sigla AD para a Análise do Discurso. 
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Destarte, optar-se-á por analisar as Prédicas da Igreja Metodista sob o 

prisma da Pós-modernidade no âmbito dos estudos sociológicos. Com esta 

escolha não se objetiva descartar que existem outros posicionamentos para 

falar do período atual que indicam continuidades e descontinuidades 

históricas,21 tais como, Modernidade, Modernidade Atual, Modernidade 

Reflexiva, Alta Modernidade, Modernidade Líquida, Pós-modernidade, Pós-

modernismo. O pesquisador parte da idéia de que a Pós-modernidade 

caracteriza-se pelo acirramento de alguns aspectos próprios da Modernidade e 

o surgimento de outros, como exemplo, a crise dos meta-relatos da ciência 

moderna que provocou uma substituição pela “pluralidade de sistemas formais 

axiomáticos capazes de argumentar enunciados denotativos, sendo estes 

sistemas descritos numa metalíngua universal mas não consistente”.22 

 

Quando é mencionado o termo Modernidade faz-se alusão, 

especialmente, à cultura antropocêntrica, que começa a se solidificar no século 

XVII com a supremacia da razão, passando pelo iluminismo, industrialização no 

século XIX, e que redundará, por exemplo, no desenvolvimento científico e 

tecnológico. No entanto, ao pensar em Pós-modernidade hoje, faz-se 

necessário entender que o momento atual apresenta algumas diferenças em 

relação à Modernidade no período primeiro e identificar a presença de uma 

crise da razão, do niilismo, da reificação, do consumismo, da supressão da 

teleologia histórica, do hedonismo, ou seja, é a fase da radicalização de 

algumas características da Modernidade inicial em certas sociedades.  

 

Tendo em vista que a Pós-modernidade é um fator presente em muitas 

sociedades, e as igrejas são instituições sociais, compreende-se que é de 

suma importância avaliar algumas marcas da mesma nas Prédicas das igrejas 

cristãs protestantes. Como o protestantismo é um mundo com diversas 

                                                 
21 Ver: BARRERA RIVERA, D. P. Tradição, transmissão e emoção religiosa: sociologia do 
protestantismo contemporâneo na América Latina.  São Paulo: Olho dágua, 2001, p. 193. 
22 LYOTARD, Jean-F. A condição Pós-moderna. Rio de Janeiro: José Olympio, 2002, p.79. 
Mais especificamente no capítulo onze da obra citada, o autor discorre sobre a legitimação na 
pesquisa científica que se faz pelo desempenho. De tal forma, na atualidade, não existe uma 
preocupação em se desenvolver uma dada pesquisa em torno de reflexões científicas se estas 
não se mostrarem verdadeiras pela sua verificação, eficácia e desempenho. Sendo assim, a 
preocupação é menos conceitual e mais pragmática. 
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vertentes, a análise se deterá à igreja metodista brasileira, especialmente a 

IMSA. 

 

Refletir sobre uma possível presença de elementos pós-modernos 

presentes nas Prédicas ajuda a pensar se em vários discursos protestantes 

metodistas não está ocorrendo uma inversão de algumas ênfases próprias da 

práxis do “fundador” do cristianismo proclamadas pelas comunidades cristãs 

iniciais. Exempli gratia, entende-se, a partir de uma hermenêutica latino-

americana contemporânea, que no cristianismo inicial procurava-se uma 

vivência comunitária, uma postura ética no discurso e ação, uma reflexão sobre 

o discurso e práticas cristãs, uma valorização do ser humano (humanização) e 

a transmissão de ideais e utopias como alvos a serem construídos 

historicamente. Todavia, diametralmente oposta às ênfases acima 

mencionadas, na Pós-modernidade percebe-se um acirramento do 

individualismo, descomprometimento ético, tolerância acrítica, relativização da 

história e tradições,23 a reificação e/ou a tentativa de tornar a pessoa em um 

ser etéreo, e uma ausência de ideais e utopias que dão lugar ao imediatismo, 

mercado e hedonismo. Outro aspecto que torna a pesquisa interessante é o 

fato de que a Igreja Metodista afirma fundamentar sua práxis e identidade na 

tradição, que vem desde as origens do cristianismo. No entanto, um dos 

elementos próprios da Pós-modernidade, constatados por certos 

pesquisadores, é a relativização ou negação da tradição como um fundamento 

básico para viver. 

 

No âmbito da AD, opta-se pela escola russa de linha bakhtiniana.  A 

justificativa para este desígnio se dá em decorrência da escolha indicada e dos 

estudos aprofundados que ocorreram no Grupo de Pesquisa Discursus com 

relação aos estudos de Mickhail Bakhtin. Este autor afirma que a AD tem uma 

proposta crítica, pois busca saber quais as motivações históricas que dão 

origem ao discurso, relaciona a linguagem ao contexto de sua produção, 
                                                 
23 Conforme o Prof. Paulo Barrera Rivera, “o mundo contemporâneo não é mais regido 
exclusivamente pelas tradições locais, mas também pela incorporação de princípios 
tradicionais de origens distintas. Forma-se um universo de ação no qual os indivíduos são 
socialmente observados porque as ações refletem-se em outras tradições”. Ver citação em: 
BARRERA RIVERA, D. P. Tradição, transmissão e emoção religiosa: sociologia do 
protestantismo contemporâneo na América Latina.  São Paulo: Olho dágua, 2001, p. 193. 
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procura detectar a ideologia que perpassa o discurso e as formas de 

dominação ligadas a poderes diversos. 

 

É de fundamental importância destacar que, para essa escola de leitura 

crítica de textos, a noção de “discurso” ganha novos sentidos. No uso comum, 

fala-se de “discursos” para as enunciações verbais solenes, ou, de maneira 

pejorativa, para as falas inconseqüentes. Dentro de algumas vertentes da 

própria lingüística, há uma distinção entre “discurso” e “narrativa”; o primeiro 

sendo um texto elaborado na situação presente de qualquer enunciação, e, o 

segundo, um texto que relata uma “história”.  Para os teóricos russos da 

linguagem, a noção de discurso é muito mais ampla. Na verdade, ela designa 

uma modificação de postura que os/as usuários/as da língua passam a ter da 

própria linguagem. Essa mudança advém da influência de diversas correntes 

das ciências humanas. Aqui, o discurso não mais diz respeito apenas ao 

conteúdo de um texto, falado ou escrito. É claro que o conteúdo também 

contribui para a construção de sentido de um determinado texto, mas, além 

desse elemento, a forma (leia-se elementos da própria língua, no caso da 

linguagem verbal) e as informações extraverbais, como as de quem fala, para 

quem e em qual situação de comunicação, também são elementos que 

caracterizam a noção de discurso, conforme os teóricos da Análise do 

Discurso. 

 

Na análise bakhtiniana, os conceitos marxistas de infraestrutura e 

superestrutura são fundamentais. A infraestrutura é a base econômica da 

sociedade, e a superestrutura as instâncias que se formam e são influenciadas 

principalmente pela economia e que podem ser visualizadas na sociedade nos 

níveis jurídico-político (o direito, o Estado, a polícia, o exército, as leis, os 

tribunais) e no ideológico (ideologias jurídicas, políticas, religiosas, 

educacionais, familiares, morais, filosóficas, artísticas).24 Contextualizando, os 

discursos produzidos e as ideologias propagadas estão intimamente ligadas à 

situação econômica da sociedade. Assim sendo, as Prédicas, discursos 

                                                 
24 As formações e determinações não se dão numa relação de causa e efeito, mas como forma 
e conteúdo do devir humano, ou seja, da dialética social. 
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religiosos, e as demais ideologias da IM não se desvinculam do concreto, da 

sociedade, e, principalmente, do nível econômico. 

 

Mickhail Bakhtin compreende o discurso como um enunciado real, ou 

seja, na sua utilização concreta e única da língua em forma oral ou escrita, 

decorrentes “dos integrantes duma ou doutra esfera da atividade humana”. 

Portanto, o sentido ou a construção do sentido pelo discurso, ou pelo 

enunciado real, se dá em razão do contexto e das relações entre os/as 

participantes do discurso. Assim, entende-se que ele resulta da interação social 

de três participantes, a saber: o/a enunciador/a (autor), o/a interlocutor/a (leitor) 

e o tópico (o que ou quem) da fala (o herói).  

 

A AD mostra-se profícua para a análise das Prédicas por sua proposta 

sociológica e crítica, pois busca entender quais as motivações históricas que 

dão origem a um discurso e relaciona a linguagem deste ao contexto de sua 

produção, também como, procura detectar a ideologia25 que perpassa esta 

alocução e as formas de dominação ligadas a poderes diversos.  

 

Destacou-se alhures que, do ponto de vista da AD, o discurso é a 

linguagem em interação que não se desprende do contexto histórico, político e 

ideológico. Desta forma, quando é analisado um discurso, além da forma, do 

conteúdo e das particularidades lingüísticas, avalia-se, especialmente, a 

situação social que o envolve. Deste modo, nesta pesquisa, a Prédica será 

estudada como um discurso que, por sua vez, revela vínculos sociais, assim 

sendo, é um produto ideológico que está intimamente ligado a “uma realidade 

como todo corpo físico, instrumento de produção ou produto de consumo; mas, 

ao contrário destes, ele também reflete e refrata uma outra realidade, que lhe é 

exterior”.26  

 
                                                 
25 Segundo Louis Althusser, a ideologia é o sistema das idéias e representações que domina o 
espírito de um indivíduo ou de determinado grupo social. Tal sistema representa a relação 
imaginária dos indivíduos com as suas condições reais de existência, por conseguinte, possui 
uma existência material. A partir destas considerações, fundamenta-se em duas teses, a saber, 
que somente existe prática sob uma ideologia, e só existe ideologia através do sujeito e para 
sujeitos.  Ver: ALTHUSSER, L. Ideologia e aparelhos ideológicos do estado. São Paulo: 
Editorial Presença, 1970. 
26 BAKHTIN, M. Marxismo e filosofia da linguagem. São Paulo: Hucitec, 2004, p. 31. 
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Destarte, o ideológico é um signo, algo que está no lugar do objeto 

representado, pois “sem signos não existe ideologia”.27 Cabe salientar que 

estes signos, bem como os seus significados, surgem da interação entre 

consciências individuais repletas de signos fixados na realidade social e 

ideológica. Em outras palavras, nenhuma voz fala sozinha, ou seja, cada 

discurso traz consigo outros discursos. 

 

De tal maneira, ao serem estudadas as Prédicas como discursos, estas 

devem ser avaliadas apreciando os seus vínculos ideológicos, pois “todos os 

produtos da criatividade humana nascem na e para a sociedade humana”, ou 

ainda “as formações ideológicas são intrinsecamente, imanentemente 

sociológicas”.28 Por conseguinte, não é apenas o meio social intraverbal 

(linguagem, forma, tipologia discursiva) que o afeta, mas também, o extraverbal 

(a realidade material em que todos os segmentos sociais estão inseridos, a 

história, o contexto de um determinado grupo social, os elementos do culto, 

os/as interlocutores/as) do enunciado encontra resposta direta e intrínseca 

dentro dos discursos. Assim sendo, a Prédica será o objeto científico de estudo 

da AD, por conseguinte, será analisado como se relaciona este discurso 

religioso com o contexto mais amplo, isto é, a Pós-modernidade.  

 

Enfim, a partir das asserções supracitadas, há como afirmar que a 

Prédica, como discurso, é a língua fazendo sentido dentro de um contexto 

social, histórico e político, por isso, analisar-se-á enunciados verbais fora do 

campo da Prédica, isto é, enunciados da fala da vida e das ações cotidianas, 

no caso desta pesquisa, as marcas da Pós-modernidade e a presença destas 

nas Prédicas, também como, os entrecruzamentos discursivos: o discurso com 

uma menor proximidade à Pós-modernidade e o discurso Pós-moderno. 

 

2 – Sobre os capítulos da dissertação 

 

                                                 
27 Idem, p. 31. 
28 BAKHTIN, Mikhail. Discurso na vida e na arte: sobre poética sociológica. (mimeografada, 
tradução de Carlos Alberto Faraco e Cristóvão Tezza). 
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Feitas as considerações supracitadas cabe tornar explícita as partes 

desta dissertação: 

 

No primeiro capítulo, buscar-se-á compreender o que é a Prédica, sua 

função social, seus fundamentos históricos, teológicos e o uso da Prédica na 

Igreja Metodista. Para isso, este trabalho se valerá das contribuições dos 

pesquisadores da área da Sociologia da Pregação Protestante que discutem as 

atuações, intenções e funções da Prédica no âmbito social. As referências 

principais para esta abordagem sociológica se encontram nas obras dos 

pesquisadores Antônio Gouvêa Mendonça, Danièle Hervieu-Léger, Dario Paulo 

Barrera Rivera, Emile Leonard, Jean-Paul Willaime e Prócoro Velasquez. Por 

outro lado, serão destacados os posicionamentos históricos teológicos 

concernentes à Prédica em nível geral (protestantismo) e específico 

(metodismo), que permitirão uma compreensão mais ampla deste tipo de 

discurso protestante. Neste segundo momento deste capítulo, os autores que 

dão maior respaldo são Alfredo Garvie, Antônio Gouvêa Mendonça, Domenico 

Grasso, Duncan Alexander Reily, Emile Leonard, Ivo Zanlorenzi, João Wesley, 

Nelson Kirst, Orlando Costas, Richard Heitzenrater e Thimoty George. 

 

No segundo capítulo, discutir-se-á sobre a Pós-modernidade. Deste 

modo, apresentar-se-á inicialmente a Modernidade, como antecessora e arrimo 

da Pós-modernidade, enfatizando assim as suas origens históricas, seus 

fundamentos e as conseqüências sociais deste período. Em seqüência, far-se-

á uma breve exposição sobre a Pós-modernidade destacando o problema da 

ruptura e continuidade histórica, a conceitualização e sua controvérsia, a 

mundialização e as suas marcas visíveis e compartilhadas nas sociedades. 

Sobre este capítulo as idéias serão desenvolvidas principalmente a partir dos 

trabalhos de pesquisadores como Alain Touraine, Anthony Giddens, Bertrand 

Russel, Dario Antiseri, Dario Paulo Barrera Rivera, David Lyon, Giovani Reale, 

Jean-François Lyotard, Renato Ortiz, Stefano Martelli, Zygmunt Bauman.29  

 

                                                 
29 Embora estes autores não concordem sobre a discussão de continuidades e rupturas 
históricas no que concerne às marcas características da Pós-modernidade eles dão uma 
importante contribuição científica. 



 23 

No terceiro capítulo, analisar-se-á algumas marcas da Pós-

modernidade em duas Prédicas realizadas no contexto metodista brasileiro, 

mais especificamente, na Igreja Metodista em Santo André, na cidade de Santo 

André, Estado de São Paulo. A maneira pela qual estudar-se-á as Prédicas 

será orientada pela Análise do Discurso da escola backhtiniana considerando 

as discussões sobre a Prédica e a Pós-modernidade. O autor principal que dá 

fundamento para a Análise do Discurso nesta pesquisa é Mikhail Bakhtin com 

as suas obras “Discurso na vida e discurso na arte”, “Estética da criação 

verbal”, “Marxismo e filosofia da linguagem”, “Questões de literatura e de 

estética: a teoria do romance”30 e “Problemas da poética de Dostoievski”. 

 

Na conclusão deste trabalho, à luz da Área de Práxis Religiosa e 

Sociedade, será feita uma síntese da pesquisa desenvolvida, uma verificação 

dos dados obtidos, as possíveis influências da Pós-modernidade em uma parte 

da igreja metodista e se fará uma ligação de todas as propostas estudadas 

com o tema precípuo desta dissertação (possíveis aplicações em relação ao 

objeto estudado e autocrítica). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
30 A obra “Questões de literatura e de estética” somente é consultada e não citada no trabalho. 
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I – PRÉDICA: UM DISCURSO PROTESTANTE 

1 – Reforma Protestante 

 

O título deste primeiro capítulo indica que a Prédica é um discurso 

tipicamente Protestante, embora tenha sido utilizada de maneira esporádica no 

âmbito Católico.31 Entretanto, ao iniciar o seu estudo é oportuno destacar o 

período em que a mesma ganha um novo vigor e contorno.  

 

De vez que, a proposta é discorrer sobre um dos discursos 

Protestantes de maior importância, faz-se necessário antes esclarecer de modo 

sucinto os aspectos que identificam e/ou caracterizam o Protestantismo, 

especialmente, o fato histórico chamado Reforma Protestante. Pois, uma vez 

elucidada esta questão haverá condições de entender melhor a Prédica em seu 

ambiente específico, isto é, em seu sistema religioso. 

  
1.1 – As motivações para a Reforma Protestante 

 

                                                 
31 Este aspecto será tratado alhures. 
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O período da Reforma perpassa todo o século XVI. Este evento se dá, 

especificamente, no interior da maior igreja cristã até então existente, a saber, 

a Igreja Católica. Embora alguns estudiosos destaquem o âmbito religioso, as 

motivações para este acontecimento, Reforma Protestante, também encontram 

fundamento na esfera política-econômica, cultural e social. 

 

Percebe-se no século XVI a fragilidade papal, bem como, dos demais 

clérigos que já não têm tanta força política como outrora. A infabilidade e o 

poder concedido ao Catolicismo por Deus para governar o mundo são 

questionados e, em determinadas localidades, cai em descrédito.32 A Igreja, 

que era a grande força apaziguadora de toda sorte de conflitos que ocorriam no 

“mundo”, passa a sofrer com as investidas dos príncipes, latifundiários e dos 

grandes comerciantes que anelam por descentralizar o poder eclesiástico a fim 

de partilharem deste e terem condições de progredirem economicamente sem 

nenhuma intervenção. 

 

Na esfera cultural, destaca-se o humanismo como um movimento de 

resistência à subordinação à Igreja de tudo aquilo que se praticava e refletia. 

Portanto, reivindica-se a autonomia das atividades humanas. Para exemplificar, 

uma crítica veemente dos humanistas era direcionada à educação que, via de 

regra, estava sujeita à tradição eclesiástica, também como às especulações 

escolásticas dos teólogos mestres e doutores da Igreja Católica.33 

 

Junto ao turbilhão de ocorrências que diminui a solidez da Igreja, 

soma-se, no nível social, a transição do feudalismo para o capitalismo34 e os 

levantes populares em resposta à pobreza e miséria advindas da exploração e 

gastos feitos pelos religiosos ao buscarem expandir por lugares ainda não 

cristãos. No que se refere ao âmbito religioso, alguns fatos abalam o íntimo da 

Igreja Católica, isto é, a corrupção de alguns clérigos, que cedem aos 

interesses de forças políticas externas dos reis; o distanciamento de alguns 

líderes influentes dos ensinamentos bíblicos; a degradação moral de uma 

                                                 
32 TILLICH, P. História do pensamento cristão. São Paulo: ASTE, 1988, p. 202-204. 
33 GEORGE, T. Teologia dos reformadores. São Paulo: Vida Nova, 1993, p. 48-50. 
34 Ver: ARRUDA, J., PILETTI, N. Toda a história: história geral e história do Brasil. São Paulo: 
Ática, 1996, p. 128-138. 
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grande parte dos religiosos pertencentes à cúpula; o culto que estava sendo 

realizado como mera prática mecânica sem vinculação com a vida dos/as 

leigos/as; a falta de cumprimento dos votos sacerdotais; o abandono do 

cuidado pastoral; conflitos entre teólogos escolásticos, místicos e humanistas 

(ou com uma maior afinidade para certas idéias humanistas); a venda de 

indulgências; o laicato separado da vida eclesiástica e as disputas entre 

clérigos por mais poder político-econômico.35 

 

1.2 – Reforma: cisão com a Igreja Católica 

 

Os historiadores indicam que antes do século XVI houve tentativas de 

Reformas que não se sucederam porque a Igreja Católica ainda tinha muito 

poder político-econômico-religioso e abrir-se às mudanças solicitadas por 

alguns implicava em perda de domínio. Contudo, no ano de 1517, em meio aos 

diversos fatores históricos supracitados, a Reforma Protestante encontra 

espaço e condições para se consolidar. Com esta assertiva, pretende-se 

apenas sinalizar que para tal empreendimento acontecer muitos interesses se 

encontram, inclusive o desejo de alguns religiosos em transformar a vida cristã 

da Igreja Católica. 

 

Inicialmente, as mudanças pretendidas por alguns clérigos não tinham 

o intento de causar uma ruptura no Catolicismo, mas sim, dinamizar a práxis 

eclesiástica. Todavia, diante de tantos anseios por transformação, unidos por 

conchavos diversos, o resultado é uma cisão com a Igreja Católica conhecida 

como Reforma Protestante. O início deste evento histórico, que posteriormente 

se estende por toda a Europa, ocorre na Alemanha, com Martinho Lutero. 

 

1.3 – Martinho Lutero 

 
Em 1517, o monge agostiniano Martinho Lutero “publica” 95 teses 

contra as indulgências aplicadas pela Igreja Católica. Com destaque para as 

                                                 
35  LOPES, I. A Reforma religiosa do século XVI. São Paulo: Livraria Independente, 1995, p. 
13-17. 



 27 

teses 65-66,36 Lutero contrapõe o valor do Evangelho ao valor das indulgências 

e as denuncia pelo fato de não serem meio para chegar à salvação. Com as 

afirmações contidas nas teses, o monge deixa claro que as indulgências 

servem apenas para defraudar as pessoas, em nome de Deus.  

 

Com tantas acusações, Lutero acaba por ser ameaçado de morte, caso 

que não se concretiza por ele se aliar ao príncipe da Saxônia, Frederico o 

Sábio. Enfim, o monge é chamado a se retratar pelo Imperador Carlos V na 

dieta de Worms em 1521 e não o faz. Sela-se então, a excomunhão de Lutero, 

a divisão da Igreja, e a posterior adesão dos Reis às proposições diretoras da 

Reforma por estarem interessados na separação da Igreja e Estado.37 Outras 

divisões acontecem depois, exemplificando, a Reforma Calvinista (Suíça: 

Zwinglio e Calvino) e a Reforma Anglicana (Inglaterra: Henrique VIII, Eduardo 

VI e Isabel I).38 

 

1.4 – Protestantismo(s) 

 

Uma vez conhecida a situação histórica, que culmina com a Reforma, 

há como compreender que a palavra "Protestante", que dá origem ao termo 

protestantismo(s), aponta para os/as cristãos/ãs que se separaram da Igreja 

Católica. Contudo, não se pode descartar que o nome Protestante também 

está ligado à manifestação político-religiosa feita por alguns Estados e 

príncipes alemães, em 1529, como reação às muitas decisões da Igreja 

Católica.39 

                                                 
36 Eis o que afirmam as teses: “Os tesouros do Evangelho são redes com que, desde a 
antigüidade, se pescam homens de bem. Os tesouros das indulgências são redes com que 
agora se pescam os bens dos homens”. 
37 LOPES, I. A Reforma religiosa do século XVI. São Paulo: Livraria Independente, 1995, p.24-
32. 
38 Ver: MENDONÇA, Antonio G. Protestantes, pentecostais e ecumênicos. São Bernardo do 
Campo: UMESP, 1997, p. 56-57. 
39 Muitos historiadores destacam que em 1529 realizou-se uma Dieta em Espira (Alemanha), 
nesta conclui-se que não se fariam mudanças religiosas nos territórios da Alemanha, de modo 
que ficaria estabilizada a onda de Reforma luterana até o próximo Concílio Ecumênico. Tal 
resolução favorecia, de maneira geral, a Igreja Católica, uma vez que o luteranismo estava em 
constante expansão. Em conseqüência, seis príncipes e quatorze cidades imperais, em 
19/04/1529, protestaram contra a decisão. Esta ação lhes valeu o nome de "Protestantes" em 
lugar da expressão viriboni (ou crentes) que eles davam a si mesmos. 
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Embora os princípios Protestantes básicos sejam contemplados por 

diversos grupos dissidentes da Igreja Católica, é fato que as diferenças entre 

esses são tantas que é difícil afirmar que há um cristianismo Protestante ou 

Protestantismo, mas Protestantismos. Entretanto, para efeito didático, optar-se-

á neste trabalho pelo termo protestantismo, com referência aos grupos que 

ainda conservam os três princípios básicos da Reforma: a salvação pela fé, a 

autoridade da Bíblia, o sacerdócio universal dos/as fiéis.40 

 

2 – Culto Protestante versus Culto católico 

 

Segundo Jean-Paul Willaime, o termo “sistema religioso” indica a 

maneira pela qual se articula uma religião.  Exemplificando, um sistema 

religioso é composto por uma organização, ideologia, tradições, corpo de 

especialistas, culto. O culto, elemento do sistema religioso, é formado por 

dispositivos de culto, isto é, adoração, confissão, louvor, Prédica, Eucaristia 

etc. No caso do protestantismo, Willaime, afirma que o dispositivo de culto, por 

excelência, em que Deus se faz próximo do/a fiel é a Prédica. Por conseguinte, 

o sistema religioso peculiar a uma religião compõe-se, dentre vários elementos, 

de um culto, no qual pessoas se reúnem para buscarem e ouvirem o seu Deus. 

Conseqüentemente, o Cristianismo, como uma religião, também se articula da 

mesma forma, isto é, possui um culto.41  

 

Nesse contexto, após o rompimento com a Igreja Católica, os 

Reformados passam a refletir e praticar o seu culto com algumas 

características e ênfases opostas a dos Católicos. Por conseguinte, estas 

transformações serão analisadas a seguir à luz dessa coligação religiosa, para 

                                                 
40 Do ponto de vista de Rubem Alves este aspecto da Reforma é uma tentativa de reinserir 
os/as fiéis leigos/as na comunidade (koinonia) cristã. Este estudioso assevera que “histórica e 
teologicamente há bases bastante sólidas para se afirmar que o Protestantismo nasceu como 
uma redescoberta da comunidade. E mais do que isto: que a comunidade (Koinonia) é a 
própria essência do Protestantismo, seria possível então afirmar que se há um princípio 
Protestante, ele é a comunidade. Guardamos o sentido duplo da palavra princípio: (1) como 
início histórico e (2) como idéia ou realidade que se constitui na essência de algo”. Ver: ALVES, 
R., Dogmatismo e Tolerância, São Paulo: Paulinas, 1982, p. 133. 
41 Ver: WILLAIME, Jean-P. Prédica, culto Protestante e mutações contemporâneas do religioso.  
In: Estudos de Religião 23. SBC: UMESP, 2002, p.41-55. 
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que a Prédica, parte essencial do culto Protestante, seja compreendida tanto 

quanto possível. 

 

2.1 – Transformações no culto 

 

No século XVI, conforme relata James White, quatro grupos 

Protestantes se formam: Luteranos (Alemanha, 1517), Anglicanos (Inglaterra, 

1534), Calvinistas (Suíça e França, 1534) e Anabatistas (Suíça, 1520).42 Os 

cultos praticados por estes grupos são variados, mas apresentam, ao menos, 

um ponto em comum que é a centralidade do discurso sobre a Bíblia no culto, a 

Prédica. Este é o grande diferencial em relação aos cultos católicos. Se no 

culto Protestante o auge se dá com a exposição pormenorizada (discurso) de 

um trecho do livro sagrado dos cristãos e a participação ativa dos/as 

leigos/as,43 no culto católico o ápice é o rito instituído da Eucaristia, no qual 

misteriosamente o Deus dos/as cristãos/ãs se faz presente e os/as fiéis entram 

em contato com o ser divino ao partilharem do alimento, pão e vinho, que lhes 

é servido.44 

 

Os discursos próprios de cada culto católico, antes difíceis de se 

compreender por não serem expostos na língua vernácula de cada povo, no 

protestantismo45 são superados, pois se abandona a língua clerical-cúltica, o 

latim, e as palavras passam a ser proferidas no idioma de cada povo. Neste 
                                                 
42 WHITE, J. Introdução ao culto cristão. São Leopoldo: Sinodal, 1997, p. 28-30. 
43 Para destacar esta participação laica no culto Protestante apresenta-se em seqüência um 
trecho de uma liturgia elaborada por Lutero: “- Para iniciar cantamos um Hino ou um salmo 
alemão no primeiro tom. Então segue o “kyrie eleison” no mesmo tom, três vezes, e não nove... 
(...) Após o evangelho, toda a congregação canta o credo em alemão: “nós cremos todos num 
só Deus”. (...) Depois do sermão deve seguir uma paráfrase pública do Pai-Nosso e uma 
exortação aos que querem participar no sacramento (...) eu os exorto em primeiro lugar a 
elevar os corações a Deus, para orar comigo o Pai-Nosso. - (...) Cante-se o Sanctus  alemão ou 
o hino “Jesus Cristo, que nos salva”. Então o cálice deve ser abençoado e oferecido enquanto 
se canta o restante destes hinos, ou o Agnus Dei alemão. Ver: LUTERO, M. Missa e ordem do 
culto alemão. In: Pelo evangelho de Cristo. Porto Alegre: Concórdia/São Leopoldo:Sinodal, 
1984, p. 217-231. 
44 BARRERA RIVERA, D. P. Desencantamento e reencantamento: sociologia da pregação 
Protestante na América Latina. In: Estudos de Religião 23. SBC: UMESP, 2002, p.66. 
45 A formação das Igrejas Protestante não se deu imediatamente após a publicação de Lutero 
contra as indulgências, a criação de templos, elaborações litúrgicas, organização em 
instituições religiosas Protestantes se deram processualmente. Como exemplo, pode-se 
reportar à época da Reforma Calvinista que se inicia em 1534, no entanto somente em 1555 
que se forma pela primeira vez uma Igreja em Paris-França. Ver: VV. AA. Calvino. São Paulo: 
CEDI, 1991, p. 41. 
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sentido, a atuação de Martinho Lutero, um dos Reformadores mais conhecidos, 

foi imprescindível para o povo alemão, em decorrência da tradução que faz da 

Bíblia, em 1534, ficando impressa a importância da Sola Scriptura 

acompanhada da palavra clara e compreensível no cristianismo Protestante.46 

 

2.2 – Sola Scriptura 

 

A Sola Scriptura é um dos princípios da Reforma Protestante que 

indica a Escritura (Bíblia) como a autoridade soberana, no que tange à fé, vida 

e doutrina. Segundo este princ ípio, todas as controvérsias existentes devem 

estar submissas à Escritura, pois ela é a norma normanda47 para todas as 

deliberações sobre fé e vida. Assim, no protestantismo torna-se indiscutível o 

fato de que acima das tradições da Igreja Católica está a Bíblia – conjunto de 

textos sagrados – como verdade suprema. 

 

A Bíblia, com a Sola Scriptura, é caracterizada pelos Reformadores 

como a verdade de Deus revelada em textos, que deve estar acessível aos/às 

homens/mulheres. Portanto, esta não deve ser aceita em função da 

subordinação à autoridade da Igreja Católica, mas sim pelo fato de que o Texto 

Bíblico é a verdade de Deus para as pessoas. 

 

Na Alemanha, Lutero propõe um retorno à Escritura, o que é uma das 

causas de sua contenda com a Igreja Católica que julga ser a única detentora 

da compreensão e revelação da parte de Deus. Ao atribuir a autoridade à 

Escritura, Martinho Lutero não só mostra ao povo uma outra perspectiva em 

relação a Deus e o verdadeiro papel da Igreja, como também defende uma livre 

interpretação dos livros da Bíblia. Quanto à Escritura, Lutero jamais a interpreta 

como Clemente e Orígenes, à maneira alegórica,48 diferentemente,  ele procura  

                                                 
46 Para maiores informações sobre este ponto ver: ALTMANN, W. Lutero e libertação. São 
Paulo: Ática, 1994, p. 99-117. 
47 Norma determinante. 
48 Para os Reformadores, a interpretação alegórica confunde e obscurece a mensagem da 
Escritura. Por conseguinte, somente uma abordagem histórico-gramatical será útil para a 
compreensão dos/as fiéis e atingirá os objetivos bíblicos. No entanto, a Reforma não descarta 
que se tenha que considerar a história da Igreja, tampouco abandonar os credos do 
cristianismo antigo e o testemunho dos pais da Igreja comparando-os sempre com a Escritura. 
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decodifica-la com uma exegese gramatical e histórica.49 Destarte, faz uma 

revolução no sentido de estudar a Bíblia como um acontecimento histórico, 

concedendo a ela o título de autoridade máxima, e empenha-se por traduzi-la 

para que o povo alemão tenha acesso a ela. 

 

Diante das propostas da Reforma, é necessário ressaltar que a 

salvação se dá pela fé e a Escritura revela o Deus cristão salvador, Jesus 

Cristo, por isso todos/as devem ter acesso irrestrito à mesma, estuda-la e ouvi-

la por meio de uma Prédica.50 Portanto, a Escritura possui um caráter universal, 

ou seja, aberto a todos/as que queiram dela “desfrutar”, logo ela não pertence 

somente aos clérigos católicos que se acham proprietários da autoridade e 

revelação divina.  

 

Com a Sola Scriptura, os Reformadores enfatizam que todos/as os/as 

homens/mulheres podem ler, interpretar e meditar nas Escrituras, para que seu 

agir seja conforme o que nela está prescrito. A Escritura é apresentada como a 

única regra de fé para a conduta cristã. 

 

2.3 – Centralidade do discurso no culto protestante 

 

Uma vez que o princípio da Sola Scriptura é compartilhado, em pouco 

tempo o discurso no culto Protestante, fundamentado na Bíblia, adquire o 

caráter central. Embora não se saiba com precisão se esta centralidade é 

resultante de um ato intencional por parte dos Reformadores do século XVI, 

cabe salientar que o discurso sobre a Bíblia, durante muito tempo, passou a ser 

o próprio culto Protestante. Em outros termos, a simples execução de uma 

Prédica era considerada culto. 
                                                 
49 No alargamento do trabalho exegético da Bíblia, nota-se que este é suscitado em um longo 
processo de releituras e interpretações, através do resguardo do texto e da difusão de novas 
configurações de mensagem concernente ao mesmo. A exegese busca apreender o propósito 
da produção dos textos, mas esta se alcança motivada por uma diretriz, a saber, a partir de um 
lugar teológico e de um lugar social, por isso Severino Croato chama a exegese também de 
eisegese, porque alude à “porta de entrada” do texto a partir dos referenciais de leitura do/a 
pesquisador/a. (Ver: CROATO, J. S. Hermenêutica bíblica. São Paulo: Paulinas, 1986, p.6-75). 
Assim sendo, ao tratar da Prédica, necessariamente fala-se em refletir sobre um texto bíblico 
que possui muitas particularidades.  
50 Toda a abordagem da Escritura neste período inicial da Reforma é cristocêntrico, ou seja, 
toda a interpretação dos textos é mediada e/ou enfocam a Jesus Cristo. 
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Vigorava, até o momento da Reforma Protestante o culto que tinha 

como ponto principal a Eucaristia, um rito instituído e repleto de mistério devido 

à presença da divindade ali propagado em uma língua pouco conhecida (o 

latim). Por outro lado, segundo Barrera, “o protestantismo, apoiado na Sola 

Scriptura, opera uma dessacralização da instituição eclesiástica; o lugar da 

sanção da verdade religiosa – que no catolicismo é a instituição – é deslocado 

para a mensagem religiosa”.51 

 

Assim, a mensagem religiosa Protestante ganha força com a idéia da 

Sola Scriptura, com os esforços dos Reformadores em transmiti-la na língua de 

cada povo e a tradução da Bíblia no idioma popular. Tamanha é a importância 

da pregação e análise da Bíblia, que o seu estudo encontra lugar privilegiado 

no culto Protestante, recebendo o nome de Prédica e sendo ansiosamente 

aguardada pelos/as fiéis que desejam ouvir Deus falar através da exposição de 

um trecho da Escritura.52 Corroborando com esta assertiva última, Domenico 

Grasso afirma que “la predicación es una forma de comunicación. En ella se 

encuentran Dios y hombre mediante la palabra humana”.53 

 

3 – O protestantismo metodista 

 

Foi mencionado que o século XVI ficou marcado por outras Reformas e 

para estudar o Protestantismo Metodista é necessário reportar-se a uma 

dessas, a saber, a Reforma Anglicana que ocorreu na Inglaterra, iniciando-se 

em 1534 com o rei Henrique VIII no Ato de Supremacia. Esta Reforma tinha o 

propósito de concretizar a separação entre a Igreja da Inglaterra e a Igreja 

Católica Romana. O estabelecimento desta se dá no reinado de Elizabeth I 

(1558-1603). Tal como as demais Reformas, na Anglicana também houve 

motivações políticas, econômicas que se somam às religiosas.54 É, portanto, 

                                                 
51 BARRERA RIVERA, D. P. Desencantamento e reencantamento: sociologia da pregação 
Protestante na América Latina. In: Estudos de Religião 23. SBC: UMESP, 2002, p.64. 
52 Alhures a Prédica será estudada com maior profundidade. 
53 GRASSO, D. Teología de la predicación. Salamanca: Ediciones Sígueme, 1968, p. 32. 
54 HEITZENRATER, R. Wesley e o povo chamado metodista. São Bernardo do Campo: Editeo, 
1996, p. 3-17. 
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desta Reforma que surgirá, após alguns anos, o movimento metodista sob a 

“direção” do clérigo anglicano John Wesley. 

 

3.1 – John Wesley, Inglaterra 

 

Anteriormente foi tornado explícito que a Reforma do século XVI foi um 

grande movimento de renovação da Igreja Católica em decorrência do 

momento histórico ser propício. Destacou-se, também, que outros movimentos 

de Reforma se sucederam após a Luterana. O Metodismo do século XVIII é um 

destes movimentos que tinha como propósito reformar e renovar a Reformada 

Igreja Anglicana da Inglaterra.  

 

O precursor do movimento metodista é o pastor da Igreja Anglicana, 

John Wesley. Este movimento inicia-se no período em que Wesley era 

estudante universitário e já se caracterizava como um homem metódico nos 

seus estudos e vida piedosa. Contudo, no dia 24 de maio de 1738, após uma 

experiência mística, sente-se mais motivado a reformar a Igreja Anglicana e 

realizar algumas práticas que outrora fizera, mas sem tanta intensidade como 

pregações nas praças, nos presídios, nas minas de carvão, nos bairros, nas 

casas. Este anseio por reformar a Igreja torna-se explicito no ano de 1744, 

quando “Wesley e um grupo seleto de colaboradores concluíram que Deus 

havia levantado o movimento para reformar a nação, particularmente a Igreja 

da Inglaterra e espalhar a santidade bíblica por toda a Terra”.55 

 

O objetivo de Wesley se caracterizava por re-formar e não formar uma 

nova Igreja. A pretensão do movimento era ter uma prática crítica dentro da 

Igreja Anglicana. Baez Camargo, teólogo metodista, afirma que a Igreja da 

Inglaterra havia se tornado extremamente rígida em sua liturgia e inoperante no 

que tange à prática missionária, logo a ação do movimento wesleyano era de 

                                                 
55 VVAA. Teologia em Perspectiva Wesleyana: marcas Metodistas . São Paulo: Caminhando 6, 
Igreja Metodista, 1993, p. 44. 
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grande valia para que houvesse um resgate da vida piedosa na Igreja 

Anglicana.56 

 

Outra marca característica do movimento é dar condições para que as 

pessoas pertencentes à Igreja Anglicana tenham possibilidades de participar 

mais ativamente na sociedade inglesa como anunciadoras e praticantes do 

Evangelho, até mesmo como pregadores/as leigos/as. Destarte, à semelhança 

da Reforma na Alemanha, o movimento metodista igualmente procurava uma 

maior proximidade com o povo e, para isso, se organizava “por meio de 

sociedades, classes, bands (círculos, pequenos grupos), cultos e celebrações 

adequadas a essas finalidades”.57 

 

Enquanto John Wesley estava vivo o movimento wesleyano acontecia 

sem separar-se da Igreja Anglicana, mesmo porque não era intento de Wesley 

em romper com a sua Igreja. Havia clérigos e pessoas leigas descontentes 

com o movimento, especialmente com as Prédicas feitas ao ar livre e o 

exercício do ministério itinerante, por isso John Wesley e os/as demais 

participantes sofriam com o boicote de certas Igrejas e clérigos que 

desaprovavam as praticas dos chamados wesleyanos. Apesar da relutância de 

Wesley em não formar uma nova Igreja, com a sua morte em 30 de fevereiro 

de 1791, a separação acontece pelas circunstâncias históricas favoráveis. 

 

3.2 – Herança do metodismo norte-americano 

 

A construção da identidade do protestantismo metodista brasileiro atual 

deve ser analisada a partir da influência do protestantismo histórico de missão. 

Este protestantismo, de herança norte -americana, não conservou a ideologia e 

identidade metodista inglesa, antes adquiriu um caráter diferenciado da fé, que 

                                                 
56 BAEZ, C. G., Gênio e Espírito do Metodismo Wesleyano. São Paulo: Imprensa Metodista, 
1986, p. 15. 
57 VVAA. Teologia em Perspectiva Wesleyana: marcas metodistas . São Paulo: Caminhando 6, 
Igreja Metodista, 1993, p. 45. Para maiores informações sobre as sociedades, classes, bands, 
reuniões no movimento wesleyano ver: REILY, D. Momentos decisivos do metodismo.  São 
Bernardo do Campo: Imprensa Metodista, 1991, p.41-45. 
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se desdobra no ideal do chamado “Destino Manifesto”. Essa visão deixou 

grandes influências na constituição do protestantismo brasileiro.58 

 

Algumas das características dessa herança cristã norte-americana 

sobre o Brasil são: espírito anticatólico, comprometimento com a elite social, 

ênfase na espiritualidade individualista, negação da cultura brasileira e a 

despreocupação com os princípios da Reforma Protestante. Com o tempo, 

estas características se desdobraram em outras, a saber, proselitismo religioso, 

exclusivismo denominacional, ênfase no ascetismo, nacionalismo.59 

 

Portanto, entre o legado de Wesley60 e da Igreja Metodista na América 

Latina, encontra-se a mediação da Igreja Metodista nos EUA. Essa mediação 

de alguma forma ocultou parte daquilo que comumente é entendido como 

proposta original do metodismo. Segundo Mortimer Árias, alguns fatores são 

relevantes para entender esse processo de mediação, isto é, a mudança de 

contexto de Wesley no século XVIII à América Latina dos séculos XIX e XX; 

continuidade do metodismo e assimilação de outras concepções religiosas por 

razões políticas, religiosas e econômicas; e a necessidade de aproximar-se do 

"legado original de Wesley".61 

 

Conseqüentemente, nos EUA o metodismo de Wesley sofre quatro 

modificações principais. A primeira delas é a transformação da concepção de 

santidade bíblica, que nos EUA evidencia-se na redução puritana de tendência 

moralista, e se concentra numa ética negativa de proibições e enfatiza-se a 

experiência religiosa pessoal. Sobre isso Mendonça aponta que “o modelo 

                                                 
58 CUNHA, M. A vida e a missão da Igreja metodista (1987-1997): uma tentativa de avaliação. 
In: Forjando uma nova Igreja: dons e ministérios em debate. São Bernardo do Campo: Editeo, 
2001, p. 53-54. 
59 No capítulo 5, intitulado “A era das missões”, do livro “O protestantismo brasileiro”, Émile 
Leonard discorre profundamente sobre as questões levantadas. Ver: LÉONARD, E. O 
protestantismo brasileiro. São Paulo: ASTE, 2002, p. 81-116. 
60 Tal legado pode ser resumido nas seguintes concepções teológicas: santidade bíblica, 
renovação evangélica, paróquia mundial, religião do homem comum. 
61 MORTIMER, Á. As mediações distorcionantes na transmissão do legado original de Wesley.  
In: VV. AA. Luta pela vida e evangelização: a tradição metodista na teologia latino-americana. 
São Paulo: Paulinas/UNIMEP, 1985, p.74-76. 



 36 

puritano de costumes e as implicações do testemunho pessoal como exemplo 

da própria pregação exigiam dos pastores elevados padrões de vida moral”.62  

 

A segunda, refere-se à distorção da idéia de renovação evangélica 

transformando-se no polêmico anticatolicismo. Cabe ressaltar que a teologia de 

Wesley é profundamente Católica, entretanto, na Igreja norte-americana o 

impulso dominante das missões viam os católicos, os índios e os infiéis, como 

adversários a serem conquistados.63  

 

A terceira mudança é concernente ao conceito da paróquia mundial de 

John Wesley, este dava uma idéia de que a ideologia cristã, através da 

pregação bíblica, deveria ser transmitida em todas as localidades. Por outro 

lado, nos EUA esse se tornou um lema para a expansão missionária da Igreja 

dos EUA, sob a égide do "Destino Manifesto", ou seja, uma interpretação 

puritana da providência divina que faz dos EUA o povo escolhido.  

 

E, a quarta modificação é o ideal wesleyano em ser uma religião do 

homem comum e que motivava Wesley a pregar para as massas de mineiros e 

o povo flutuante dos centros industriais. Já a Igreja Metodista, que sucedeu 

Wesley, foi tomando distância destas pessoas pobres. Nos EUA o maior 

crescimento do metodismo se deu junto aos pobres, que aos poucos foram se 

tornando classe média.64 Apenas as comunidades negras e as que 

participavam de movimentos "populistas" mantiveram o legado wesleyano.65 

 

3.3 – Metodismo brasileiro 

 

                                                 
62 MENDONÇA, A. G. O celeste porvir: a inserção do protestantismo no Brasil. São Paulo: 
ASTE, 1995, p. 52. 
63 MORTIMER, Á. As mediações distorcionantes na transmissão do legado original de Wesley.  
In: VV. AA. Luta pela vida e evangelização: a tradição metodista na teologia latino-americana. 
São Paulo: Paulinas/UNIMEP, 1985, p.79. 
64 Max Weber destaca que “à medida que se foi estendendo a influência da concepção de vida 
puritana (...) ela favoreceu o desenvolvimento de uma vida econômica racional e burguesa”. 
Ver: WEBER, M. A ética Protestante e o espírito do capitalismo. São Paulo, Pioneira, 1999, p. 
125. 
65 Reily detalha este ponto quando descreve o modo como se portava a liderança negra nas 
Igrejas metodistas na seguinte obra: REILY, D. A. Momentos decisivos do metodismo. São 
Bernardo do Campo: Imprensa Metodista, 1991, p. 60-62. 
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O metodismo brasileiro surge como obra missionária da Igreja 

Metodista Episcopal do Sul - EUA, tornando-se Igreja autônoma no ano de 

1930.66 No Brasil, que vive uma hegemonia Católica, as escolas são a via de 

entrada do Protestantismo Metodista. Em 1835 o Metodismo chega ao Brasil 

“nos braços” de um educador maçom, Rev. Fountain E. Pitts, e do ideal 

republicano de progresso. Mas, é só a partir de 1881, em Piracicaba, que 

funcionará a primeira escola metodista no Brasil. Daí em diante a educação 

metodista, que formava as elites do Brasil, aos poucos seria motivadora e 

inspiradora de várias Reformas das diretrizes para a educação na República 

nova. Portanto, “o crescimento metodista deu-se quando a influência de seus 

colégios e crescimento das cidades abriu as portas da burguesia em 

ascensão”.67 Esse período ficou marcado por um anticatolicismo muito forte. 

 

O Metodismo ao se estabelecer em território brasileiro fez uma escolha 

estratégica, uma vez que São Paulo, Rio de Janeiro, Juiz de Fora e Piracicaba, 

regiões que receberam as primeiras missões metodistas, eram nesse período 

os grandes centros urbanos do país e localizavam-se na rota comercial do 

café. A partir destas cidades logo o Metodismo se espalhou por diversos 

lugares. 

 

O Prof. Reily destaca alguns fatores que ocasionam um crescimento 

regular da missão metodista, são eles: o proselitismo consciente, 

especialmente almejando a conversão de católicos; as reuniões evangelísticas 

chamadas de “protracted meeting”; e a Escola Dominical, importante meio de 

difusão da ideologia cristã metodista entre pessoas adultas e crianças.68 

 

Outro aspecto de grande relevância para o crescimento foi o trabalho 

dos/as leigos/as, que sempre estiveram realizando atividades nas 

comunidades. De vez que há um investimento na formação destes leigos/as, 

                                                 
66 Sobre a autonomia ver: JOSGRILBERG, R. S. O Movimento da Autonomia: perspectivas dos 
nacionais. In: História, Metodismo, Libertações: Ensaios . São Bernardo do Campo, Editeo, 
1990, p. 93-133. 
67 MENDONÇA, A. G., VELASQUES FILHO, Prócoro. Introdução ao protestantismo no Brasil. 
São Paulo: Loyola, 1990, p. 40. 
68 REILY, D. A. Os metodistas no Brasil (1889-1930). In: História, metodismo, libertações: 
ensaios. São Bernardo do Campo: Editeo, 1990, p. 77-80. 
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dá-se o surgimento de uma liderança nacional, sobretudo em razão da má 

comunicação entre os missionários e a população das comunidades locais.69 

 

No que tange ao culto Protestante metodista, no Brasil, não foram 

utilizados os manuais litúrgicos da Igreja Metodista Inglesa herdado da Igreja 

Anglicana, a prática mais comum era reuniões simples que contemplavam uma 

longa Prédica com ênfase conversionista, canções e demais conteúdos quase 

totalmente desprovidos de elementos simbólicos.70 Na atualidade os cultos e 

Prédicas metodistas têm sofrido muitas mudanças, tais como, a volta aos 

manuais litúrgicos anglicano e católico feita por alguns/algumas, a negação de 

liturgias rígidas e assimilação da cultura gospel iniciada nos EUA realizada por 

outros/as, sincretismos etc.71 Todavia, em decorrência da dinâmica religiosa, é 

necessário haver mais pesquisas que analisem e averigúem as muitas 

transformações no protestantismo metodista brasileiro contemporâneo, 

especialmente porque as classificações outrora feitas talvez não reflitam mais 

aquilo que se vivencia nas Igrejas Metodistas hoje. 

 

3.4 – Uso da prédica no metodismo 

 

Para uma compreensão mais abrangente do uso da Prédica no 

metodismo é de suma importância destacar a relação de John Wesley com a 

Bíblia. Para tanto, cita-se em seqüência uma das considerações feitas por 

Wesley no prefácio de sua obra intitulada “Sermões”: 

 

Não tenho medo de revelar a homens cândidos e sensatos os 

pensamentos mais íntimos do meu coração. Tenho pensado que 

sou uma criatura de um dia, passando pela vida como passa uma 

flecha através dos ares. Sou um espírito vindo de Deus e que 

                                                 
69 Como fora citado, esta prática de preparar pessoas leigas tem a sua origem no movimento 
metodista inglês. 
70 MENDONÇA, A. G., VELASQUES FILHO, P. Introdução ao protestantismo no Brasil. São 
Paulo: Loyola, 1990, p. 41. 
71 Fora declarado que a Prédica metodista no princípio possuía uma ênfase conversionista, no 
entanto, com o passar dos anos, possivelmente, houve transformações. Não há trabalhos 
acadêmicos que retratam as prováveis mudanças, por conseguinte, no capítulo 3 desta 
Dissertação será possível obter uma compreensão atual à respeito da Prédica. 
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retornará a ele, pairando justamente por sobre o abismo, até que 

passem poucos momentos e eu não seja mais visto. Caio numa 

eternidade imutável! Uma coisa desejo conhecer: o caminho do 

céu e como ancorar a salvo naquela praia feliz. O próprio Deus 

condescendeu em apontar o caminho; justamente para isto, ele 

desceu do céu, escrevendo o roteiro num livro. Oh! Dá-me este 

livro! A qualquer preço, dá-me o livro de Deus! Eu o possuo: nele 

há conhecimento suficiente para mim. Que seja eu o homo unius 

libri.72  

 

Para Wesley a Bíblia, Antigo e Novo Testamentos, é o fundamento e a 

maior autoridade na Igreja Cristã. Da leitura e estudo da Scriptura ele elabora 

as notas explicativas sobre o Novo Testamento e as Prédicas.  

 

Nas notas sobre os versículos do Novo Testamento, Wesley procura 

com as explicações fundamentar as doutrinas que julga serem corretas e as 

divide em duas: 1) Doutrinas individuais que são: Graça, Arrependimento: o 

aspecto do “autoconhecimento” ou “convicção do pecado”, Justificação pela fé, 

Regeneração: o que Deus faz nos/as fiéis, o Testemunho do Espírito, 

Santificação. 2) Doutrinas em combinação: Fé e Santidade e Santidade e 

Alegria.73  

 

Com as Prédicas Wesley procurava sintetizar os seus estudos bíblicos 

apresentando uma mensagem evangelística às pessoas ouvintes.74 Suas 

Prédicas eram fundamentadas na Bíblia e, embora as escrevesse por 

completo, procurava proferi-las de “improviso”. Outro detalhe interessante é 

que Wesley ao pregar fazia-o como se estivesse conversando e priorizava por 

                                                 
72 WESLEY, J. Sermões: a renovação da vida. São Paulo: Exodus, 1995, v. 3, p. 17. 
73 Segundo Reily as notas explicativas sobre o Novo Testamento foram escritas para ajudar 
os/as metodistas a lerem esta parte da Bíblia com “devoção e compreensão”. Escreve, 
também, com o desejo de pregar e dar ao povo comum, pessoas sem a vantagem de muita 
instrução formal, ajuda na compreensão do Novo Testamento. Ver: REILY, D. A. Fundamentos 
doutrinários do metodismo brasileiro. São Paulo: Exodus, 1997, p. 18. 
74 A elaboração das Prédicas passava pelo crivo de quatro bases da hermenêutica de Wesley, 
a saber, a escritura, tradição, razão e experiência. Ver: KLAIBER, W., MARQUARDT, M. Viver 
a graça de Deus: um compêndio de teologia metodista. São Bernardo do Campo: Editeo/ São 
Paulo: Cedro, 1999, p.59-60. 
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não exceder a altura natural de sua voz. Hipoteticamente há como asseverar 

que Wesley aplicava os princípios da retórica aliada à ideologia cristã, pois ao 

executar a Prédica aos/às seus/suas ouvintes objetivava convidar, convencer, 

oferecer a Cristo e construir.75 

 

John Wesley após um longo período pregando nos templos das Igrejas 

sente-se movido a pregar em outros países, e após sua experiência já 

explicitada, por razões político-religiosas, começa a sentir necessidade de fazer 

suas Prédicas ao ar livre e que logo se caracteriza como uma de suas 

marcas.76 

 

Outra marca do movimento wesleyano é a Prédica feita pelo laicato. 

Quem inicia esta prática no meio metodista é Thomas Maxfield, em 1740, por 

ocasião da ausência de Wesley na Sociedade da Fundição.77 Em seguida esta 

prática torna-se mais corriqueira no movimento e recebe a rígida supervisão de 

Wesley. 

 

4 – A prédica como discurso essencial 

 

Foi possível perceber até aqui que a Prédica é imprescindível para o 

culto Protestante, pois, segundo os clérigos e os/as fiéis, durante a execução 

desta mensagem religiosa é o próprio Deus quem fala através do/a 

pregador/a.78 Diante destas pontuações, passa-se em seguida a estudar com 

mais vagar a Prédica e suas especificidades. 

 

4.1 – Uma definição de Prédica 

 

A mensagem religiosa, ou discurso, vinculada ao culto público é 

chamada de Prédica. A Prédica é concebida como um tipo de pregação 

realizada pela Igreja cristã. Por sua vez, o termo pregação indica todas as 
                                                 
75 ENSLEY, F. João Wesley, o evangelista. São Paulo: Imprensa Metodista, 1992, p. 52-55. 
76 GARVIE, A. Historia de la predicación cristiana. p. 309-310. 
77 HEITZENRATER, R. Wesley e o povo chamado metodista. São Bernardo do Campo: Editeo, 
1996, 115. 
78 GRASSO, D. Teología de la predicación. Salamanca: Ediciones Sígueme, 1968, p. 85. 
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atividades exercidas pela Igreja para anunciar a ideologia cristã, ou seja, a 

mensagem bíblica interpretada. No contexto Protestante, detectam-se 

modalidades de pregação que se distinguem, exempli gratia, testemunho, 

oração, catequese, evangelização, Prédica, sacramentos, celebração de ofícios 

religiosos, assistência às pessoas necessitadas, ensino religioso em escolas, 

louvor, textos impressos e outros. Sendo assim, a Prédica é uma modalidade 

de pregação própria para o culto e que faz parte do sistema religioso 

Protestante.79 

 

A pregação realizada no culto público não é uma propriedade do 

protestantismo. No meio católico esta atividade também é realizada, contudo 

não tem a mesma importância como em um culto Protestante. Na liturgia 

Católica há um espaço opcional para o exercício da homilia80 que possui 

algumas semelhanças com a Prédica, mas diferencia-se por ser uma 

explicação do texto bíblico de forma mais simples e familiar e, de modo mais 

sucinto em relação à Prédica, embora faça também uma ligação entre a Bíblia 

e a vida dos/as fiéis tendo um fim prático e moral.81 

 

Segundo Douglas White, mesmo que a Prédica tenha ganho um novo 

fôlego no cristianismo Protestante, especialmente com os reformadores Lutero 

e Calvino, ela não é uma prática que nasce com a Reforma Protestante, suas 

origens remontam ao período bíblico (Antigo e Novo Testamentos) com os 

profetas, Jesus e seus discípulos.82 Partindo da concepção de que a Prédica é 

um modo de pregação, Broadus complementa que a sua definição contempla 

três aspectos.83 O primeiro é κερυσσειν, ou seja, proclamação, anúncio, 

convocação. O outro é διδασκειν, isto é, instrução, ensino, lição. E o último é 

                                                 
79 KIRST, N. Rudimentos de homilética. São Leopoldo: Sinodal, 1996, p. 17-18. 
80 GRASSO, D. Teología de la predicación. Salamanca: Ediciones Sígueme, 1968, p. 319-322. 
81 A homilia é, também, uma leitura do breviário, extraída dos ensaios dos pais da Igreja, 
realizada no culto católico. Como atestam alguns historiadores, a homilia é a forma mais antiga 
de oratória sagrada e remonta ao início da época patrística. 
82 WHITE, D. Predicación expositiva. Buenos Aires: Casa bautista de publicaciones, 1980, p. 
28-30. 
83 BROADUS, J. Sobre a preparação e entrega de sermões. São Paulo: Custom, 2003, p. 22. 
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ευαγγελιζεσται?, a saber, boa mensagem, boa notícia, boa nova. Em suma, a 

Prédica, do ponto de vista cristão, é um anúncio instrutivo de uma boa notícia.84 

 

Numa outra perspectiva, há como destacar que a Prédica, no contexto 

Protestante, é a concretização de um pensamento ideológico existente por 

meio de um discurso estruturado, sistematizado e legitimado por determinado 

poder religioso.  

 

A Prédica é um discurso, pois do ponto de vista das Ciências da 

Comunicação pode-se asseverar que o discurso é um dos graus da construção 

do significado, “em que um enunciador reveste formas mais abstratas com 

conteúdos mais concretos”.85 Ou ainda, tomando como base as reflexões das 

autoras Baccega e Orlandi, o discurso é a linguagem em interação que não se 

desprende de um dado contexto histórico, político e ideológico.86 

 

Além de ser compreendida como um discurso, a Prédica apresenta-se 

de maneira estruturada, uma vez que os pregadores anseiam por transmitir 

objetivamente a mensagem. Conforme o parecer de Prócoro Velásquez, tal 

estrutura é contemplada nas Prédicas, porquanto visa “a compreensão do 

assunto pelos mais iletrados”.87 Já a sistematização da Prédica restringe-se ao 

campo ideológico, ou seja, a teologia que determinado protestantismo se 

fundamenta segundo uma hermenêutica que faz do texto bíblico.88 Esta ocorre 

dentro do contexto específico de quem decifra algo, ou seja, o trabalho de um/a 

teólogo/a é norteado por uma cosmovisão. Há uma razão, um acontecimento, 

uma práxis que orienta a atividade hermenêutica de um/a intérprete. Na busca 
                                                 
84 Sobre os termos gregos ver: PEREIRA, I. Dicionário grego-português e português-grego. 
Porto: Livraria Apostolado da Imprensa, 1976. Com relação ao sentido teológico dos termos 
sugere-se a consulta da seguinte obra: MONLOUBOU, L, DU BUIT, F. Dicionário bíblico 
universal. Petrópolis: Vozes; Aparecida: Santuário, 1997. 
85 FIORIN, J. L. Linguagem e ideologia. São Paulo: Ática, 2001, p.79. 
86 Ver: BACCEGA, M. Comunicação e linguagem: discursos e ciência. São Paulo: Moderna, 
1998, p. 21-23. E, também: ORLANDI, E. Análise de discurso. Campinas: Pontes, 2003, p. 15-
17. 
87 VELASQUES FILHO, P. Características, ênfases e teologia. In: Estudos de Religião 2. SBC: 
UMESP, 1985, p.61. 
88 A pesquisadora Rachel Setzer destaca que a Prédica é percebida “como uma forma social 
de apropriação da linguagem, na qual o sujeito do enunciado tem a ilusão de estar na origem 
do que foi dito, mas é interpelado pela ideologia”. Ver: SETZER, R. Os homens estão criando 
um mundo que Deus não quer: contradição e conflito no discurso religioso.  In: Palavra, fé, 
poder. Campinas: Pontes, 1987, p. 92. 
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por explanar a Bíblia ou partes dela, os materiais utilizados são os textos e não 

os fatos. Portanto, o que se interpreta no labor hermenêutico são os textos que 

foram transmitidos a respeito de “fatos”. E estes, por sua vez, já são em si 

interpretações provenientes de um dado sitz in leben. Dessa forma, todo texto 

bíblico, como fora aludido, resulta de uma interpretação influenciada por um 

dado contexto, ou seja, pelas sujeições do universo de quem interpreta.89 

 

Fora mencionado que a Prédica é um discurso legitimado por um 

determinado poder religioso.90 Esta abordagem, embora tenha influência de 

Max Weber, é deveras aprofundada por Pierre Bourdieu. Todavia, para que 

não se alongue este ponto por sua complexidade, sinteticamente pode-se 

ressaltar que a religião (sistema simbólico estruturado) considerada e aceita 

como legítima possui a função de construir e expressar a experiência, como 

também, legitimar (consagrar) aquilo que lhe é conveniente por uma razão de 

posição na estrutura social. Portanto, “a religião está predisposta a assumir 

uma função ideológica, função prática e política de absolutização do relativo e 

de legitimação do arbitrário”.91 Destarte, as legitimações ocorrem à medida que 

os interesses religiosos estão em acordo com as posições na estrutura social. 

O poder religioso se estabelece e realiza suas ações porque há um poder 

político, econômico e social que o move e sustenta, embora não esteja tão 

visível porque o poder simbólico, como expressão legitimadora de uma posição 

social, não permite por apresentar-se de maneira disfarçada. 

 

4.2 – Intenções da prédica 

 

Nas Igrejas Protestantes, uma das intenções marcantes da Prédica é 

anunciar o Evangelho. Esta tarefa tem como base os ideais bíblicos, 

                                                 
89 EGGER, W. Metodologia do Novo Testamento. São Paulo: Edições Loyola, 1994, p. 31. 
90 No caso do protestantismo metodista, o poder religioso é representado pelo/a clérigo/a que 
possui a autoridade “dada por Deus” para cumprir as suas tarefas.  Este poder e autoridade 
são validados pela própria comunidade de cristãos/ãs que o/a reconhece como vocacionado/a 
e portador/a do dom para executar a obra de Deus na terra, a saber, liderar e pastorear. Vale 
salientar que no protestantismo clássico, ou originário, uma das idéias teológicas que se 
enfatizava no exercício da prédica é que a própria Scriptura conferia a autoridade e poder ao/à 
pregador/a, por outro lado, em termos gerais, na prática metodista atual vigora a autoridade 
que se explicita na pessoa credenciada pela Instituição para tal atividade. 
91 BOURDIEU, P. A economia das trocas simbólicas. São Paulo: Perspectiva, 2001, p. 46. 
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particularmente do Novo Testamento. Esta prática, na leitura dos/as 

cristãos/ãs, é uma resposta ao mandamento de Cristo em pregar o evangelho e 

sensibilizar homens/mulheres à causa “cristã”. Com este anúncio tem-se a 

pretensão de converter as pessoas a Jesus Cristo. Para tanto, apresenta-se a 

ideologia cristã aos/às ouvintes de maneira persuasiva, entusiasta e convicta 

com o objetivo de convencer, e em seqüência desafiar as pessoas a aceitarem 

Jesus Cristo como Salvador e Senhor para que enfim tornem-se adeptos/as de 

determinada Igreja.92 

 

Uma vez que houve a conversão, os/as novatos/as na fé cristã entram 

em um processo interminável de educação nos moldes da religião. Educar 

os/as fiéis iniciantes e veteranos/as, portanto, é uma outra intenção da Prédica. 

Tudo aquilo que é concernente à vida cristã pode tornar-se tema a ser 

ensinado nesta mensagem religiosa cúltica.93 Nesta há a oportunidade para a 

criação de um habitus, ou seja, o desenvolvimento de um sistema cultural 

religioso que ajudará as pessoas que compartilham da mesma fé a terem uma 

linguagem e prática comuns, a fim de prosseguirem em suas vidas segundo a 

vontade do seu Deus tornada conhecida por uma pessoa autorizada, a saber, 

o/a pastor/a.  

 

Na concepção de Elias Norbert, o habitus, em suma, é o sistema 

cultural internalizado por um indivíduo tornando-se absoluto e inquestionável.94 

Entretanto, Bourdieu assevera que o habitus (expressão simbólica de 

diferenças objetivas) é uma somatória de sistemas de disposições que 

possuem características duráveis, transmissíveis e adquiridas. Estes sistemas 

são exatamente estruturas-estruturadas (construções culturais) e estruturas-

estruturantes (princípios naturais) adaptáveis, classificáveis e classificadoras 

que geram e organizam práticas (gostos) e representações (ideologias) 

produzindo um mundo social, um estilo de vida, ou seja, um habitus de 

                                                 
92 BLACKWOOD, A. A preparação de sermões. São Paulo: ASTE, 1965, p. 32. 
93 ZANLORENZI, I. A pregação na renovação da Igreja. São Paulo: Livraria Duas Cidades, 
1965, p. 95-102. 
94 Ver: ELIAS, N. A sociedade dos indivíduos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1994, p. 146-
181. Também: ELIAS, N. Os alemães: a luta pelo poder e a evolução do habitus nos séculos 
XIX e XX. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1997. p. 33-158. 
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classe/grupo. Tais disposições caracterizam um grupo/classe social e permitem 

distinguir diferentes grupos, diferentes habitus.95 

 

Desta forma, mesmo que o “mundo” Protestante não se valha do 

supradito conceito de habitus religioso, o que se percebe na vida dos/as 

clérigos/as e leigos/as de uma determinada Igreja é a assimilação cada vez 

maior de uma ideologia cristã protestante, e a Prédica é um dos meios 

utilizados para que isso ocorra.96 

 

4.3 – Características importantes da prédica 

 

Ao analisar a Prédica no contexto Protestante europeu, Jean-Paul 

Willaime afirma que esta se caracteriza por ser um discurso institucional, 

comunitário e ritual.97 A partir destas idéias, passa-se, em seqüência, a refleti-

las brevemente, a partir da realidade latino-americana e brasileira. 

 

Segundo a concepção de Willaime, a Prédica é um discurso 

institucional por ser proferida pelo/a pastor/a autorizado/a por uma dada 

instituição religiosa. Sob um prisma teológico, há como asseverar que esta 

autorização é “concedida pela comunidade de fé e na força e inspiração do 

Espírito Santo de Deus”.98 Segundo Bourdieu, tal fato ocorre em decorrência da 

força e autoridade do poder religioso que envolve todo o grupo religioso (Ex: 

leigos/as e especialistas: pastores/as) que pela posição política-social reproduz 

a força dominante de uma forma “transfigurada disfarçada de um campo de 

                                                 
95 Ver: BOURDIEU, P. A economia das trocas simbólicas. São Paulo: Perspectiva, 2001, p. 
337-361; Também: BOURDIEU, P. Razões práticas: sobre a teoria da ação. Campinas: 
Papirus, 1996, p. 9-23. 
96 Um exemplo brasileiro atual de habitus no meio religioso é a cultura gospel assimilada por 
vários segmentos cristãos e que vem alavancada pelo mercado fonográfico. Ver: CUNHA, M. A 
influência da ideologia neoliberal na religiosidade evangélica: o discurso do mundo gospel. In: 
Caminhando 10: revista da Faculdade de Teologia da Igreja Metodista. São Bernardo do 
Campo: Editeo/UMESP, 2002, p. 9-30. 
97 WILLAIME, Jean-P. Prédica, culto Protestante e mutações contemporâneas do religioso.  In: 
Estudos de Religião 23. SBC: UMESP, 2002, p.43. 
98 CASTRO, C. P. A linguagem da pregação evangélica. In: Suplemento do Jornal Contexto 
Pastoral. Rio de Janeiro: Koinonia, nº 38, maio/junho de 1997, p. 13. Reforçando esta idéia do 
Prof. Clovis, Nelson Kirst indica que “a autoridade da pregação da Igreja, como Palavra de 
Deus, lhe vem da incumbência que recebeu de seu Senhor, e à qual procura obedecer”. Ver: 
KIRST, N. Rudimentos de homilética. São Leopoldo: Sinodal, 1996, p. 17. 
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relações de força entre instâncias em luta pela manutenção ou subversão da 

ordem simbólica”.99 Por outro lado, Barrera aponta que no contexto latino-

americano, destaque para o brasileiro, a asserção de Willaime precisa ser 

relativizada, pois nos meios pentecostais o abuso do emocionalismo nas 

Prédicas torna-se complicado o uso do termo discurso.100 

 

A Prédica é um discurso comunitário, de acordo com Willaime, por ser 

realizada em meio à uma comunidade de pessoas fiéis que se reúnem para 

buscarem a Deus e ouvi-lo falar.101 Embora esta compreensão não esteja de 

todo equivocada, não há como excluir que a pessoa que vai ao culto nem 

sempre está interessada na dimensão comunitária, assim, é possível afirmar 

que, em se tratando de Brasil, esta posição não seja tão coerente em vista da 

oferta religiosa muita vez ser consumida pelos/as fiéis e oferecida pelos 

especialistas no sentido de sanar apenas necessidades individuais e reforçar a 

idéia de privatização da fé.102 

 

A terceira característica destacada por Willaime é a Prédica como um 

discurso ritual, o rito, como parte integrante do culto, traz uma ordem e uma 

prática repetitiva. Entretanto, esta particularidade é questionada por Barrera 

quando se trata do protestantismo latino-americano, porque a marca em 

análise é própria das Igrejas litúrgicas, a saber, luterana e anglicana.103 

Exemplificando esta questão, Duncan Reily ao analisar o aspecto litúrgico das 

Igrejas que chegaram e se instalaram no Brasil conclui que a maioria delas não 

tinha nenhuma preocupação neste sentido.104 Por outro lado, cabe reforçar que 

tais assertivas precisam ser reavaliadas à luz da dinâmica Protestante 

                                                 
99 BOURDIEU, P. A economia das trocas lingüísticas. São Paulo: Edusp, 1998, p. 70. 
100 BARRERA RIVERA, D. P. Tradição, transmissão e emoção religiosa: sociologia do 
protestantismo contemporâneo na América Latina. São Paulo: Olho d’Água, 2001, p. 150-152. 
Cabe salientar que há a suspeita de que algumas Igrejas herdeiras diretas dos princípios 
básicos da Reforma também compartilhem de Prédicas com um excessivo peso emocional. 
101 Este discurso também permite a harmonia e a continuidade de um dado grupo. 
102 BARRERA RIVERA, D. P. Desencantamento e reencantamento: sociologia da pregação 
Protestante na América Latina. In: Estudos de Religião 23. SBC: UMESP, 2002, p.69-80. 
103 BARRERA RIVERA, D. P. Tradição, transmissão e emoção religiosa: sociologia do 
protestantismo contemporâneo na América Latina. São Paulo: Olho d’Água, 2001, p. 68. 
104 REILY, D. A. O culto no protestantismo puritano-pietista. In: Estudos de Religião 2. SBC: 
UMESP, 1985, p. 89-101. 
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brasileira atual pelo fato de haver muitas mudanças nas Igrejas Protestantes, 

outrora, nomeada como históricas. 

 

4.4 – Organização da prédica 

 

Após a Reforma, no protestantismo as Prédicas assumiram cada vez 

mais o aspecto educativo, para tanto os pregadores se valiam de diversos 

meios para interessar, persuadir e convencer os/as fiéis. O meio mais utilizado 

(até os dias atuais) para se alcançar tais objetivos era a organização da 

Prédica fundamentada no estudo da Retórica Clássica.105 

 

Esta maneira de organizar minuciosamente a Prédica é também 

chamada de structura, ou estrutura. Em muitos pregadores Protestantes a 

forma clássica de ordenar o discurso tomou o caráter de regra 

inquestionável.106 Por isso, apresenta-se este modo de estrutura que se divide 

em título, exórdio, explicação, assunto, tema, proposição, argumentação, 

transição, peroração. 

 

O título ou titulu é a indicação ou designação colocada no início de uma 

obra, no caso, da Prédica. Este tem por objetivo chamar a atenção dos/das 

consulentes para com o assunto e tema que será discorrido na pregação. 

 

O exórdio, ou exordium, significa o começo, a origem, o princípio da 

Prédica. Este é o momento do discurso em que começa a ser tecida a 

                                                 
105 Os autores Aristóteles, Cícero e Quintiliano são os que mais se destacam na Retórica 
Clássica ou Retórica Antiga. Na Escola de Retórica Antiga não havia apenas a preocupação 
com uma abordagem retórica da literatura que considerasse apenas o texto em si, mas a 
emissão do discurso e o seu efeito sobre as pessoas. Por outro lado, as propostas desta 
Escola tomaram caminhos diversos em outras Escolas de Retórica. Na Retórica das Figuras 
(século XVI) os estudos retóricos se reduziram a uma teoria da elocução e enfatizava-se em 
demasia nem tanto ao uso, mas à memorização das figuras. Já a Retórica Nova (século XX) 
trata a retórica como uma “teoria inventiva”, como arte, com o sentido de convencer e para 
tanto se vale do estudo da lógica. E a Retórica Geral (século XX) considera que a retórica 
constitui aquilo que torna literário um texto; apresenta uma grande preocupação com as figuras 
de linguagem voltando a ser o centro de interesse da análise estilística, no entanto se difere da 
Retórica das Figuras porque se propõe a recobrar o potencial expressivo das figuras indo além 
do reconhecimento e memorização destas últimas. 
106 MENDONÇA, A. G. A crise do culto protestante no Brasil. In: Estudos de Religião 2. SBC: 
UMESP, 1985, p.45. 
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pregação. No livro “Arte Retórica e Arte Poética”, Aristóteles, ao refletir a este 

respeito, assevera que o exórdio é a parte da mensagem que abre o caminho 

àquilo que virá em seguida.107 Via de regra esta é a parte que assume um tom 

emocional muito marcante. 

 

Uma vez apresentado o exordium em seguida é demonstrada a 

explicação da Prédica. A explicação, ou explicatio, é a ação de desdobrar, 

esclarecer e desenrolar as especificidades do tema tratado na Prédica. 

Segundo Aristóteles, a explicação é a exposição pormenorizada dos “atos que 

formam o discurso”.108 Esta parte da peça oratória também é chamada por 

muitos oradores de narração, de vez que, nesta, relatam-se eventos, reais ou 

fictícios, envolvendo a intervenção de alguns elementos, a saber, personagens, 

circunstâncias e fatos.109 

 

O assunto ou assumptu é a matéria de que se trata na Prédica de uma 

maneira genérica. Em linhas gerais é o assumptu que delineará toda a Prédica. 

De vez que o assunto é compreendido como matéria geral, não dá para 

asseverar que é ao seu redor que se dá o desenvolvimento profundo da 

pregação, porque a abrangência talvez torne muito vaga a mensagem. 

 

O tema ou thema é o assunto especificado do discurso proferido. É a 

partir do tema que a mensagem será estruturada e desenvolvida. Se for 

comum a apresentação do assunto em uma palavra, o tema pode ser 

demonstrado com o uso de um complemento a esta última, com o propósito de 

especificar e dar maior precisão ao assumptu. 

 

De vez que a explicatio foi devidamente demonstrada em seguida 

apresenta-se a proposição da Prédica. A proposição, ou propositio, é a 

exposição do tema, referente exclusivamente à acepção dada, que é 

transmitida através de uma única declaração e de uma maneira resumida.110 

                                                 
107 ARISTÓTELES. Arte retórica e arte poética. São Paulo: Ediouro, 1998, p. 206. 
108 ARISTÓTELES. Arte retórica e arte poética. São Paulo: Ediouro, 1998, p. 211. 
109 GARCIA, O. M. Comunicação em prosa moderna, Rio de Janeiro: FGV Editora, 2001, p. 
254.  
110 RAMOS, A. Fale em público: curso de oratória. São Paulo: CIA. Brasil Editora, 1959, p.35. 
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Desta forma, cabe à propositio colocar diante dos olhos, ou seja, apresentar o 

tema sinteticamente. 

 

Após a apresentação do exordium, explicatio e propositio o sermão 

procura tornar conhecida a argumentação. A argumentação111, ou 

argumentatio, é a parte do discurso que aduz prova, que apura, que 

pormenoriza, que justifica e procura responder o que foi contemplado na 

propositio da mensagem. É, pois, esta a parte central da fala onde o/a 

enunciador/a “apresenta as provas ou razões, o suporte das suas idéias”.112 

Ou, como quer Herculano Gouvêa Jr., a argumentatio “constitui o corpo do 

discurso, ou a sua parte maior, mais desenvolvida”.113 

 

A transição, ou transitione, é a via, canal, o meio de passagem de um 

estado de coisas para outro, ou de um tópico da Prédica para outro. Na busca 

por uma preleção “conectada” o uso da transição se dá durante todo o 

discurso. No entanto, a transitione pode ser uma frase de ligação dos 

argumentos posta antes do anúncio das frases regentes da argumentatio. 

Dessa forma, a transitione, além de dar conexão às partes mencionadas, tem 

um sentido lógico e pedagógico com vistas a uma clara exposição da Prédica 

e, conseqüentemente, uma melhor percepção dos/as ouvintes. 

 

A peroração ou a peroratio é a parte do discurso que conduz ao fim, 

encerra o discurso, assim, é chamado de um argumento que conclui tanto a 

propositio feita na preleção quanto a argumentatio demonstrada.114 Em se 

tratando de uma Prédica faz-se necessário asseverar que esta parte traz 

consigo uma aplicação prática115 para os/as enunciatários/as, ou seja, conclui 

                                                 
111 Outra nomenclatura possível para esta parte da preleção é “confirmação”. Ver: RAMOS, A. 
Fale em público: curso de oratória. São Paulo: CIA. Brasil Editora, 1959, p. 39. 
112 GARCIA, O. M. Comunicação em prosa moderna, Rio de Janeiro: FGV Editora, 2001, p. 
389. 
113 GOUVÊA JR. H. Lições de retórica sagrada. Campinas: M. E. L. Editora, 1987, p. 40. 
114 Tal como fora mencionado sobre o exórdio, a peroração também tende a adquirir um caráter 
emocional, uma vez que é nesta parte do discurso que se conclama os/as ouvintes à uma 
mudança religiosa, moral, reflexiva à luz do texto sagrado. 
115 Ou atualização da mensagem e aplicação pastoral com o propósito de gerar mudanças nas 
pessoas ouvintes. 
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com “a finalidade de apontar para a frente, para a vida, para a qual os/a 

ouvintes retornarão após o culto”.116 

 

A fim de proporcionar aos/às consulentes uma melhor visualização da 

estrutura ou organização da Prédica, apresentar-se-á abaixo o seguinte 

quadro: 

 

Modelo Clássico de 
Estrutura da Prédica 

Título 
Leitura do texto bíblico 

e oração 
Exórdio 

Explicação 
Assunto e Tema 

Proposição 
Argumentação 

Transição 
Argumento 1 

Explicação do texto 
bíblico 

Transição 
Argumento 2 

Explicação do texto 
bíblico 

Transição 
Argumento 3 

Explicação do texto 
bíblico 

Transição 
Peroração 

 

5. A força persuasiva da prédica 
 

A força persuasiva da Prédica, além de ser um tema amplamente 

discutido em muitas pesquisas na área da Homilética,117 pode ser notada 

quando muitos missionários norte-americanos se instalam América Latina com 

o intuito proselitista e conversionista de divulgar a mensagem cristã e expandir 

as suas Igrejas. Nestas percebe-se inicialmente uma estratégia ou intenção de 

                                                 
116 KIRST, N. Rudimentos de homilética. São Leopoldo: ASTE, 1996, p. 91. 
117 Ver: BLACKWOOD, A. D. A preparação de sermões. São Paulo: ASTE, 1965. E também: 
BROADUS, J. O sermão e seu preparo. São Paulo: Custom, 2003. 
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emocionar e sensibilizar a fim de converter as pessoas, e, posteriormente falar 

somente à razão educando os/as fiéis segundo o prisma teológico de 

determinada Igreja Protestante, em outros termos, criando um habitus 

característico de um dado grupo de fiéis. 

 

Todavia, na atualidade, ou a partir da segunda metade do século XX, 

algumas Igrejas cristãs na AL,118 motivadas pelos novos movimentos religiosos 

cristãos dos EUA, passaram a buscar outra alternativa para que as Prédicas se 

tornassem, numa linguagem capitalista, mais eficazes e sedutoras aos/às 

ouvintes. Esta “nova” opção se dá via emotus que dá origem à palavra 

portuguesa emoção, cujo significado apresentado pelo Novo Dicionário da 

Língua Portuguesa é “ato de mover (moralmente), abalo moral, comoção” e 

que também pode ser compreendido como “reação intensa e breve do 

organismo a um lance inesperado, a qual se acompanha de um estado afetivo 

de conotação penosa ou agradável”. 119 

 

5.1 – A prédica como prática conversionista no início da AL 

 

A Prédica utilizada pelos missionários no início do protestantismo 

brasileiro trouxe consigo uma forte carga emocional. O objetivo maior destas 

era emocionar e converter. Com isso, não se pretende negar que o discurso 

minucioso sobre a Bíblia é o ápice de um culto Protestante, mas sim, afirmar 

que na América Latina, técnicas de oratória aliadas à uma exposição dramática 

da Escritura Sagrada são exercidas com veemência a fim de que a pessoa 

ouvinte se emocione a tal ponto que em seqüência aceite a Jesus Cristo como 

Senhor e Salvador tornando-se fiel da Igreja.120 

 

Tais práticas instigadoras das emoções eram executadas inicialmente 

pelas Igrejas Protestantes de missão, pois, estrategicamente, procuravam se 

expandir ganhando adeptos/as e, posteriormente, se punham a educar cada 

                                                 
118 A abreviação AL é referente à América Latina. 
119 HOLANDA, A. B. [et all]. Novo dicionário da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 1975, p. 511. 
120 DILLEMBERGER, J. WELCH, C. El cristianismo Protestante. México: La Aurora/ Buenos 
Aires: Casa Unida Publicaciones, 1958, p. 143. 
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um/a dos/as fiéis nos moldes da religião. Sobre esta proeminência 

emocionalista, Barrera indica que “no campo da transmissão religiosa, o 

discurso tem maior poder de integração quanto mais emotivo for, porque o 

recurso à emoção elimina ou reduz as diferenças de interpretação da 

mensagem transmitida”.121 

 

Portanto, após o momento emocional da conversão o/a novo/a 

convertido/a passa a receber orientações para decodificar esta experiência em 

termos racionais. Por conseguinte, o/a fiel vai se distanciando desta emoção e 

processualmente vai fundamentando a sua fé a partir de um saber teológico 

mediado por uma dada instituição religiosa e, gradativamente, adquiri uma 

identidade religiosa. Sendo assim, as Prédicas que ocorrem em continuação já 

não tem mais o objetivo prioritário de emocionar e converter, ao contrário, são 

direcionadas à catequização e repetição do saber adquirido. 

 

5.2 – Transformações na prédica da AL: emoção e imediatismo 

 

As chamadas Igrejas Protestantes “históricas” que se valem da Prédica 

com uma abordagem meramente racional, têm sofrido com a evasão de fiéis. A 

mensagem religiosa própria destas Igrejas é uma das motivações para esta 

fuga, talvez, porque suas Prédicas tenham um objetivo maior de apresentar-se 

e dar sentido à razão e não privilegie os aspectos afetivos e emocionais das 

pessoas.  

 

Por outro lado, há que se destacar que nas Igrejas cristãs chamadas 

pentecostais e neopentecostais,122 nas Prédicas nota-se “uma forte presença 

da linguagem simbólica, onde predominam: a imagem, as ligações analógicas, 

o conhecimento emocional, o inconsciente, o imaginário, a sensibilidade aos 

índices, aos sinais, a percepção global”.123 Sendo assim, os/as pregadores/as 

                                                 
121 BARRERA RIVERA, D. P. Tradição, transmissão e emoção religiosa: sociologia do 
protestantismo contemporâneo na América Latina. São Paulo: Olho d’Água, 2001, p. 150-151. 
122 Sobre pentecostalismo e neopentecostalismo brasileiro cabe destacar o capítulo 1 
“Tipologia das formações pentecostais” da seguinte obra: MARIANO, R. Sociologia do novo 
pentecostalismo no Brasil. São Paulo: Loyola, 1999. 
123 CASTRO, C. P. A linguagem da pregação evangélica. In: Suplemento do Jornal Contexto 
Pastoral. Rio de Janeiro: Koinonia, nº 38, maio/junho de 1997, p. 14. 
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se valem desta linguagem em suas Prédicas com o objetivo maior de aguçar as 

emoções e causar a sensação de prazer imediato nos/as ouvintes em nome de 

Deus.124 

 

5.3 – A crise da prédica no Brasil: reflexo da pós-modernidade? 

 

Diversos pesquisadores dos Pentecostalismos,125 na América Latina e 

especialmente no Brasil, afirmam que as facetas da Pós-modernidade126 já 

estão presentes nas Prédicas proferidas por pastores/as destas instituições. 

Assim, a ênfase na emoção, comum nos discursos destas Igrejas, é um dos 

reflexos da Pós-modernidade.127  Somando-se a isso existem outros elementos 

que caracterizam esta realidade social, a saber, conteúdos que denotam uma 

cultura niilista; acomodação e tolerância acrítica; ausência de ideais; 

descomprometimento ético; ênfase demasiada na estética e sensações; 

relativização de regras, valores, práticas, realidade; consumismo 

personalizado; hedonismo; imediatismo; mercantilização dos signos e imagens; 

substituição do contato pela virtualidade; ausência de humanismo; compulsão 

por ter com motivo de satisfazer os desejos. 

 

                                                 
124 A questão do imediatismo será retomada no Capítulo 2 deste trabalho, especialmente 
quando for analisada algumas marcas da Pós-modernidade. 
125 O pentecostalimo(s) como movimento e Igreja surge entre as Igrejas Protestantes, mas 
difere-se por se apegar pouco e, às vezes, rejeitar os princípios da Reforma. Ver: MARIZ, C. L. 
Perspectivas sociológicas sobre o pentecostalismo e o neopentecostalismo. In: Revista de 
Cultura Teológica 13. São Paulo: 1995, p.37-52. E também: MENDONÇA, A. G. Protestantes, 
pentecostais e ecumênicos. São Bernardo do Campo: UMESP, 1997. 
126 Embora a discussão sobre a cultura não seja objetivo deste trabalho é importante fazer 
algumas assertivas gerais sobre este termo. Assim, a cultura pode ser entendida como 
resultado de processos coletivos, e os indivíduos que participam desta sucessão de eventos 
sociais não estão plenamente conscientes destes processos. Nestes processos há elementos 
simbólicos e físicos que permitem aos indivíduos se sentirem como parte de um grupo que 
partilha determinada cultura. O termo cultura é uma invenção que se dá na cultura ocidental 
com o intento de identificar fenômenos sócio-culturais, vale lembrar que nas “culturas” orais 
não se especulava sobre o termo nem suas implicações. (Ver: VELHO, G. Projeto e 
metamorfose: antropologia das sociedades complexas . Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 
1994, p.64.). Ao mencionar o termo “Pós-modernidade” deve-se compreender que se trata de 
“uma” característica social contemporânea marcada pela coexistência e co-partilha da 
pluralidade cultural, crises, continuidades e rupturas de elementos sociais. O assunto será 
melhor esclarecido alhures. 
127 Como sugestão para o tema, ver as seguintes obras: CAMPOS, L. S. Teatro, templo e 
mercado: uma análise da organização, rituais, marketing e eficácia comunicativa de um 
empreendimento neopentecostal. São Bernardo do Campo: Vozes, 1997. E também: 
LÉONARD, É. O iluminismo num protestantismo de constituição recente. São Bernardo: 
UMESP - Programa ecumênico de pós-graduação em ciências da religião, 1998. 
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Se de um lado estão as Igrejas (Neo) Pentecostais, do outro estão as 

Igrejas Protestantes brasileiras,128 herdeiras dos princípios básicos da 

Reforma, que podem estar vivenciando a presença de uma crise da Prédica 

como reflexo da Pós-modernidade. Especula-se que tal crise advenha, 

principalmente, da necessidade de ser fiel às tradições Protestantes 

apresentando uma mensagem que fale à razão dos/as fiéis e a busca por não 

perder adeptos/as que pode ocasionar uma abertura às práticas emocionais já 

exercidas pelas Igrejas pentecostais e neopentecostais. 

 

Para que os/as consulentes entendam melhor o que vem a ser a Pós-

modernidade, no capítulo seguinte estudar-se-á com vagar este tema, de vez 

que no capítulo final será analisada, com o instrumental da análise de discurso, 

uma suposta influência da Pós-modernidade nas Prédicas de uma Igreja 

Protestante, isto é, da Igreja metodista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
128 As mais conhecidas são: Igreja Luterana, Igreja Presbiteriana, Igreja Anglicana, Igreja 
Metodista, Igreja Batista. 
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II – PÓS-MODERNIDADE: UMA COMPREENSÃO 

Para compreender a Pós-modernidade é de grande importância deixar 

claro o período que a precede, ou seja, a Modernidade. Um esclarecimento 

relevante a pontuar refere-se à divisão que se faz entre Idade Média, 

Modernidade e Pós-modernidade, pois, de fato os momentos históricos bem 

delimitados não se dão com tanta clareza. É difícil asseverar com precisão 

quando se inicia um período e quando este termina.  

 

Embora haja esforços em determinar cada uma das fases vividas pela 

humanidade, não há como atestar o exato instante que ocorre o fim de uma era 

e princípio da outra, em decorrência da dinâmica social. Da mesma forma, no 

que concerne ao estudo das diferenças que caracterizam os períodos 

históricos deve haver cautela, especialmente quando se trata de discorrer à 

respeito da Modernidade e da Pós-modernidade. Sobre este ponto afirma 

Barrera que “nem sempre se pode falar de rupturas repentinas, mas é 

indiscutível que as transformações, abruptas ou de longa duração, entre 

tradição129 e Modernidade foram radicais e predominaram sobre as 

                                                 
129 Leia-se Idade Média. 
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continuidades”, por outro lado, “na relação entre Modernidade e Pós-

modernidade, as permanências parecem maiores que as rupturas”.130 

 

Isto posto, ao se tratar da divisão do período da Modernidade e da Pós-

modernidade, o objetivo será especialmente didático, a fim de ajudar os/as 

consulentes a compreenderem melhor estes assuntos. Não se tem a pretensão 

de apresentar abaixo uma posição fechada, mesmo porque entre os/as 

estudiosos/as não há consenso sobre esta discussão. Sendo assim, 

apresentar-se-á em seqüência as “duas eras” supracitadas, porém, o enfoque 

maior será o estudo da Pós-modernidade.131 

 

1 – MODERNIDADE 

 

Quando é mencionado o termo Modernidade faz-se alusão, 

especialmente, à cultura antropocêntrica, que se inicia no século XVI com o 

movimento cultural humanista, fortalece-se no século XVII com a supremacia 

da razão, passando pelo iluminismo no século XIII, a industrialização no século 

XIX, e que redundará, por exemplo, no desenvolvimento científico e 

tecnológico. Portanto, uma vez que para a compreensão do assunto em 

questão é necessário entender os quatro momentos históricos sobreditos, a 

seguir estudar-se-á cada um deles. 

 

1.1 – Humanismo 

 

A Modernidade é um fenômeno histórico-social originalmente ocidental 

e europeu. Para entendê-la faz-se preciso reportar-se ao período em que a 

Igreja Católica detém o poder político-religioso e do saber. Nesta realidade, 

tudo aquilo que se pratica ou pensa tem que passar, obrigatoriamente, pelo 

                                                 
130 BARRERA RIVERA, D. P. Tradição, transmissão e emoção religiosa: sociologia do 
protestantismo contemporâneo na América Latina.  São Paulo: Olho Dágua, 2001, p. 193. 
131 Com relação ao termo “Pós-modernidade”  ver explicações contidas na nota de rodapé nº 
125. 
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crivo da religião. Prevalece nas sociedades um modo de viver comunitário e as 

explicações sobre a vida, via de regra, trazem uma perspectiva teológica.132 

 

No entanto, somente a partir do século XVI iniciam-se transformações 

nesta realidade. Além dos muitos conflitos sociais que se exemplificam nos 

Descobrimentos, Renascimento, Protestantismo, Capitalismo, Absolutismo, 

surge o movimento Humanista como reação à sujeição de toda a práxis 

humana aos intentos da Igreja Católica.  

 

É muito comum àqueles que fazem uma leitura superficial confundirem 

os humanistas com os goliardos133 franceses do século XII, especialmente no 

que tange à crítica ao poder eclesiástico. Contudo, os primeiros propõem um 

retorno aos estudos filosóficos antigos e criticam toda a subordinação ao 

conhecimento teológico e dogmas religiosos. Os segundos por sua vez, 

utilizam-se da crítica puramente destrutiva, que não promove ou reivindica 

mudanças sociais, antes suas contestações fazem parte de uma prática de 

negação àquilo que está estabelecido como verdades, regras e normas sociais. 

 

Destarte, no humanismo exige-se a autonomia das atividades 

humanas, fato que se atesta também nas expressões artísticas. Dessa forma, 

com esta reclamação voltada ao humano há como afirmar que a cultura 

                                                 
132 FRANCO JUNIOR, H. A idade média: nascimento do ocidente. São Paulo: Brasiliense, 
1994. 
133 Os goliardos eram um grupo de intelectuais que, de maneira irrisória, criticavam a sociedade 
da época. Na Igreja, atacavam o papa, o bispo e o monge que, social, política e 
ideologicamente, encontravam-se inerentes às estruturas da sociedade. Apontavam os maus 
costumes do clero como a gula, a preguiça e a luxúria. No nobre, detestavam também o 
militares, o soldado. Para os goliardos (intelectuais urbanos), os combates do espírito e os 
torneios por meios de debates, substituíam em dignidade os feitos de armas e as façanhas 
guerreiras. No camponês, detestavam os mais rudes e grosseiros, bem como o ambiente em 
que viviam. Em suas poesias muitos temas eram abordados como: o clero; o nobre; o 
camponês; o mundo rural; o imoralismo; a obscenidade; a superioridade em relação aos 
feudais, pois se achavam preferidos pelas mulheres; a repulsa e negação do progresso; a 
recusa de que a História tinha algum sentido e o desinteresse pelo futuro. Além da crítica 
explícita da sociedade se valiam da ironia como se percebe nesta frase: “Quero morrer na 
taverna, onde os vinhos estarão próximos da boca do moribundo. Descerão depois os coros de 
anjos cantando: que Deus seja clemente com este bom bebedor”. Vale destacar que um dos 
maiores poetas goliárdicos foi Pedro Abelardo e suas obras eram recitadas e cantadas no 
Monte de Sainte-Geneviève (mas infelizmente se perderam). Ver: LE GOFF, J. Os goliardos. 
In: Os intelectuais na idade média. São Paulo, Ed. Brasiliense, 1989. p. 31-39. 
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teocêntrica até então vigente, começa a ruir e dar espaço à cultura 

antropocêntrica. 

 

1.2 – Supremacia da razão 

 

O antropocentrismo, todavia, só vem a se solidificar no século XVII com 

a supremacia da razão. As explicações religiosas do mundo tornam-se 

insustentáveis diante da apreensão racional, e das descobertas científicas. O 

mundo espiritual não consegue mais explicar, tampouco transformar o mundo 

material em benefício do ser humano. Na Modernidade a razão humana é 

elevada a um nível tão superior e inquestionável que é compreendida como 

capaz de resolver todos os problemas da existência.134 

 

Ao racionalizar, os seres humanos descobrem a capacidade de 

perceber diferenças e de individualizar as coisas. O uso da razão revitaliza os 

estudos, renova e suscita novas idéias. Estudiosos diversos, preocupados com 

o conhecimento, redescobrem antigas doutrinas filosóficas e científicas e as 

aplicam à vida, valendo-se de análises especulativas e, principalmente, de 

experiências que atestem a veracidade dos fatos.135 Para Weber, este uso 

crescente da razão indica que “não há forças misteriosas incalculáveis, mas 

que podemos, em princípio, dominar todas as coisas pelo cálculo. Isto significa 

que o mundo foi desencantado”.136 Diante da procura pela fonte do 

conhecimento desenvolvem-se duas correntes filosóficas principais que são o 

Racionalismo (o conhecimento firmado na razão) e o Empirismo (as idéias 

derivam direta ou indiretamente da experiência sensível). 

 

Descartes (1596-1650), por exemplo , é um dos primeiros a fazer a 

separação entre conhecimento filosófico e conhecimento teológico. Ele critica 

as formas de obter o conhecimento até então, e propõe um novo modo de fazê-

                                                 
134 Conforme Touraine, “a idéia de Modernidade substitui Deus no centro da sociedade pela 
ciência, deixando as crenças religiosas para a vida privada”. Ver: TOURAINE, A. Crítica da 
Modernidade. Petrópolis: Vozes, 1999, p.18. 
135 Vale destacar as contribuições no campo da Ciência feitas por Galileu Galilei (1564-1642) e 
Isaac Newton (1642-1727). 
136 WEBER, M. Ensaios de sociologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1982, p. 165. 
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lo: o ceticismo como método. Na linha do ceticismo metodológico, escreve a 

Primeira Meditação e nesta consta a dúvida hiperbólica, ou seja, a dúvida que 

de tudo duvida. Chega a duvidar de sua própria existência e da existência de 

Deus. Na Segunda Meditação, este pensador chega à primeira certeza 

cartesiana: o eu pensante (cogito ergo sum) “penso logo sou”. O cogito 

cartesiano trata-se de uma constatação imediata, é uma intuição. O cogito 

torna-se então mais que um critério de verdade, ele é uma ilustração do critério 

de verdade, das idéias claras e distintas.137 

 

Para Descartes, que é racionalista, o conhecimento se dá pela 

metafísica, pois nela se contém todo o princípio do conhecimento da 

imaterialidade das almas e de todas as noções claras e distintas que estão nas 

pessoas.138 Portanto, “o banco de provas do novo saber, filosófico e científico, 

é o sujeito humano, a consciência racional. Qualquer tipo de pesquisa deverá 

se preocupar somente em perseguir o grau máximo de clareza e distinção.”139 

A experiência em Descartes, no entanto, é pensada num mundo radicalmente 

dualista (corpo/alma), onde a res cogitans (experiência imediata) domina e 

descobre como funcional a res existencia (experiência mediata). Pode-se 

concluir que em Descartes a razão busca as fundamentações, refaz o 

conhecimento. O cogito não se explica pelo mundo, pelas coisas, pela história 

como a razão natural tenta explicar, entretanto, “a unidade da ciência remete a 

unidade da razão. E a unidade da razão remete a unidade do método. Se a 

razão é uma res cogitans, que emerge através da dúvida universal (...) então, o 

saber, deve basear-se nela e repetir sua clareza e distinção”.140 

 

Vale ressaltar em breves palavras o impacto do uso da razão no campo 

das conquistas econômicas, pois no século XVII destaca-se uma Europa em 

expansão, motivada pelo capitalismo comercial, que se utiliza do conhecimento 

científico adquirido para enriquecer, isto é, acumular capital. O que caracteriza 

este momento econômico são as relações assalariadas de produção e a 

                                                 
137 RUSSEL, B. História do pensamento ocidental: a aventura das idéias dos pré-socráticos a 
Wittgenstein. Rio de Janeiro, Ediouro, 2002, p.276-283. 
138 Descartes. São Paulo: Nova Cultural. 1999 (Coleção “Os Pensadores”), p.17-28. 
139 REALE, G., ANTISERI, D. História da filosofia. São Paulo: Paulus, vol. 2, 1991, p. 369. 
140 Idem, p. 370.  
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acumulação de capital nas mãos dos comerciantes, e não tanto nas dos 

produtores, como exemplo, as companhias mercantis, revendedoras de 

produtos, eram as que mais lucravam neste período.141 

 

1.3 – Iluminismo 

 

O iluminismo, ou ilustração, iniciado no século XVIII na Europa é uma 

corrente de pensamento característica da burguesia. Neste modo de pensar 

coroa-se a razão como único meio de explicar todas as ocorrências terrenas, 

sejam estas naturais, sociais ou religiosas. No entanto, mostra-se “limitada à 

experiência e fiscalizada pela experiência”.142  

 

É no século XVIII que se afirma a idéia de que a razão humana é a luz 

que ilumina as densas trevas da irracionalidade e esclarece todo e qualquer 

fenômeno existente. Por conseguinte, esta cosmovisão burguesa, mais 

presente nas sociedades francesa e inglesa, apresenta-se contrária e combate 

toda prática que negligencie os direitos naturais143 e/ou a liberdade individual 

de cada pessoa, a saber, a hegemonia das instituições sociais sobre a vida 

humana (Monarquia e Igreja), as tradições e as demais injustiças sócio-político-

religiosas. 

 

Neste século ilustrado é defendido que os/as homens/mulheres são 

iguais e bons/boas por natureza. Entrementes, as sociedades, por serem 

conduzidas por instituições, tradições e concepções de mundo injustas, 

acabam distorcendo e corrompendo a maioria das pessoas. Logo, a solução é 

esforçar-se por transformar a sociedade e livrá-la da irracionalidade 

promovendo a liberdade individual em todas as áreas sociais. Neste contexto, 

tais conceitos não são indicativos de que Deus não existe, ao contrário, o ser 

Divino pode ser muito bem compreendido, sem a mediação do corpo clérigo da 

Igreja, com o uso da razão. Outro aspecto interessante é que todas as opções 

                                                 
141 ARRUDA, J., PILETTI, N. Toda a história: história geral e história do Brasil. São Paulo: 
Ática, 1996, p. 162-163. 
142 REALE, G., ANTISERI, D. História da filosofia. São Paulo: Paulus, vol. 2, 1991, p. 672. 
143 Os direitos naturais são: o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à propriedade e o 
direito à defesa desses direitos. 
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proporcionadas por um dado grupo social são deslocadas para o campo da 

escolha individual.144 

 

Com base no que foi aludido anteriormente, prega-se no movimento 

burguês a separação entre Igreja e Estado. E o Estado não pode se organizar 

e ser governado sob uma “ditadura”, mas de acordo com a vontade geral do 

povo. Por conseguinte, o líder estatal deve atuar mediante um contrato 

social145, a fim de garantir liberdade individual e igualdade entre todos/as os/as 

cidadãos/ãs. 

 

A partir da proposição de que a Igreja deve se restringir, à refletir e 

viver a fé, e o Estado preocupar-se com questões sociais, duas importantes 

teorias econômicas são desenvolvidas a partir do iluminismo aplicado à vida 

social e política, a saber, a Fisiocracia e o Liberalismo Econômico.  

 

A Fisiocracia, sob a presidência de François Quesnay (1694-1774), 

declara a inviolabilidade da propriedade privada e defende “o direito do 

indivíduo fazer de sua propriedade o que melhor lhe agradasse, desde que não 

prejudicasse a outros”.146 Para tanto, os fisiocratas usam da prerrogativa de 

que o capitalismo agrário, que proporciona um crescimento da produção 

agrícola, é o único meio para gerar riquezas para uma nação, ou em outras 

palavras, “argumentavam ser a terra a única fonte de riqueza, e o trabalho na 

terra o único trabalho produtivo”.147 Desta maneira, os fisiocratas, 

fundamentados no lema laissez-faire, mostram-se diametralmente contrários à 

intervenção do Estado na vida econômica, e declaram a sua fé no livre 

comércio desde que passe necessariamente pela agricultura.  

                                                 
144 Como exemplo, ver as discussões do filósofo iluminista francês John Locke sobre o poder, 
liberdade e vontade na seguinte obra: Locke. São Paulo: Nova Cultural. 1999 (Coleção “Os 
Pensadores”), p.113-121. 
145 Na obra “Do contrato social”, Jean-Jacques Rousseau trabalha densamente o referido tema. 
Ver: Rousseau.  São Paulo: Nova Cultural. 1999 (Coleção “Os Pensadores”), p.53-246. Embora 
Rousseau defenda que não deve existir nada privado em uma sociedade, ou ainda, que os 
interesses privados sejam absorvidos pelos interesses comunitários, o que prevalece no 
Iluminismo é o individualismo liberal de John Locke (precursor do iluminismo) que culminará, 
por exemplo, no surgimento e desenvolvimento do “Liberalismo  econômico”. 
146 HUBERMAN, L. História da riqueza do homem. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1985, p. 
149. 
147 Idem, p. 150. 
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Por outro lado, o economista liberal Adam Smith (1723-1790), com o 

seu Liberalismo Econômico, defende que o Estado não deve intervir na 

economia, mas sim, ocupar-se da segurança pública, especialmente da 

propriedade privada.148 Somando-se a este ponto, o comércio deve ser livre, 

isto é, sem nenhum tipo de restrições, uma vez que, segundo Russel “assumia-

se que a busca livre e sem controle, por parte de cada homem, do seu prazer, 

produziria a maior felicidade à sociedade, graças à jurisprudência”.149 As 

elucubrações econômicas de Smith não se reportavam apenas à produtividade 

no setor agrícola, como queriam os fisiocratas, mas a todos os âmbitos da 

sociedade.150  

 

Enfim, são as idéias capitalistas de Adam Smith que prevalecem e se 

ampliam nos estudos propostos por pensadores da economia que o 

sucederam, e dão grande respaldo para que, posteriormente, o modo de 

produção capitalista torne-se o modelo econômico que organiza e orienta toda 

a dinâmica da vida social. 

 

1.4 – Industrialização 

 

A industrialização, como fruto do capitalismo vigente, inicia-se na 

Inglaterra a partir da segunda metade do século XVIII, e se solidifica de fato no 

século XIX espalhando-se por países como França, Alemanha e EUA, e 

posteriormente, na Itália, Rússia e Japão.  Sua força deve-se à facilidade na 

obtenção de recursos naturais, ao capitalismo em expansão, à disponibilidade 

                                                 
148 REALE, G., ANTISERI, D. História da filosofia. São Paulo: Paulus, vol. 3, 1991, p. 311. 
149 RUSSEL, B. História do pensamento ocidental: a aventura das idéias dos pré-socráticos a 
Wittgenstein. Rio de Janeiro, Ediouro, 2002, p.381. 
150 Sobre a produtividade proposta por Smith, Huberman a sintetiza assim: “Se a maior 
produtividade é proporcionada pela divisão do trabalho, e a divisão do trabalho é  limitada pelo 
tamanho do mercado, então, quanto maior este, tanto maior o aumento da produtividade – isto 
é, tanto maior a riqueza da nação. E com o comércio livre os mercadores se ampliam ao 
máximo possível, temos também a máxima divisão do trabalho possível, e, portanto, um 
aumento da produtividade também ao máximo possível”. (Ver: HUBERMAN, L. História da 
riqueza do homem. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1985, p. 153.) As teorias econômicas 
de Smith exercem grande influência no pensamento e prática econômica no Ocidente, 
principalmente quando são estudadas e desenvolvidas pelos protestantes ingleses Thomas 
Robert Malthus (1766-1834) e David Ricardo (1772-1823). Ver: RICARDO, D. Princípios de 
economia política e de tributação. São Paulo: Nova Cultural, 1996. E também: MALTHUS, T. R. 
Ensaio sobre a população. São Paulo: Abril Cultural, 1982. 
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de mão-de-obra e ao consumo de massa experimentado primeiramente no 

século XVIII o que, segundo o antropólogo Grant McCracken, se torna no 

século XIX “uma característica estrutural da vida social”. 151 

 

Este processo de industrialização surge do intento de comerciantes 

citadinos e ultramarinos, escritores, doutores, professores, advogados, juízes, 

banqueiros e mercadores ingleses, isto é, da burguesia, em obter maiores 

lucros.152 Sendo assim, a burguesia ao perceber que o comércio de tecidos 

produz bons rendimentos, passa a investir neste setor desenvolvendo, 

controlando e entregando máquinas (tear mecânico), matéria prima e salário à 

alguns camponeses, a fim de que produzam tecidos em maior escala nas suas 

residências. Por outro lado, este modo de produção nas casas mostra-se 

inapropriado para um grupo de capitalistas que anela por uma produção maior. 

Assim, próximo a este período surge uma divisão do trabalho mais específica, 

novas técnicas de fabricação que culminam com a rápida produção em série, e 

o baixo custo dos produtos, e a constatação de que é mais rentável reunir 

máquinas e trabalhadores em um único espaço (fábricas, indústrias), do que 

mantê-los em suas próprias casas. 

 

Pouco tempo depois, duas conquistas tecnológicas vêm corroborar e 

alavancar este momento industrial, a saber, a máquina à vapor e o coque 

metalúrgico (resíduo sólido da destilação do carvão mineral, utilizado como 

combustível nos fornos próprios para a produção de ferro e carvão). Ao mesmo 

tempo é inventada a locomotiva e as estradas de ferro, e desenvolvem-se 

aceleradamente as indústrias siderúrgicas, metalúrgicas, mecânicas, militares, 

navais e de transportes. Vale ressaltar que diante de tamanha expansão 

capitalista, juntamente com as grandes indústrias ocorre o expansionismo dos 

bancos, a bolsa de valores, as companhias de seguros, e financiadoras.153 

 

                                                 
151 MCCRACKEN, G. Cultura e consumo: novas abordagens ao caráter simbólico dos bens e 
das atividades de consumo. Rio de Janeiro: Mauad, 2003, p. 43. 
152 HUBERMAN, L. História da riqueza do homem. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1985, p. 
160. 
153 Idem, p. 183-186. 
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A realidade das cidades muda radicalmente com o crescimento das 

indústrias. Cada vez mais elas se tornam mais populosas e problemáticas, 

especialmente no que concerne às desigualdades sociais geradoras de 

violência, às doenças ocasionadas pela falta de higiene, a exploração 

exacerbada do proletariado e ao êxodo rural estimulado pela pobreza no 

campo, a substituição de mão-de-obra por máquinas e a Lei do Cercamento 

que favorece a aristocracia e a burguesia na obtenção de grandes latifúndios. 

 

1.5 – Conseqüências da modernidade 

 

Foi possível compreender até então que a Modernidade (Humanismo, 

Supremacia da Razão, Iluminismo e Industrialização) e suas características 

são especialmente vivenciadas pela sociedade ocidental, européia e, 

posteriormente, pela norte-americana. Com esta asserção não se pretende 

afirmar que os demais países não mencionados estejam excluídos deste 

momento histórico, mas sim, enfatizar que em grande parte são coadjuvantes 

numa realidade marcada pela disputa entre as grandes potências em torno do 

capital. 

 

Uma primeira implicação deste tempo, da Modernidade, é a 

centralidade da razão, pois denota o rompimento com a sociedade medieval 

marcada por um modo de pensar e agir mediado pela igreja e sua ideologia, ou 

seja, ocorre a secularização da religião.154 Com esta supremacia racional 

ocorre a revolução científica, o desenvolvimento da ciência e a crença na razão 

como aquela que conduzirá a humanidade ao progresso. 155  Desse modo, se 

dá, também, a enunciação de metarrelatos como verdades racionais, científicas 

e absolutas que devem reger toda a vida humana. 

 

                                                 
154 Segundo Stefano Martelli, “na época moderna o termo secularização designa os processos 
de laicização, isto é, de autonomia em relação à esfera religiosa, que surgiram no Ocidente a 
partir da dissolução do feudalismo. Por isso, secularização tornou-se sinônimo de subtração de 
províncias, do saber, do poder e do agir social, do controle ou da influência de instituições 
eclesiásticas ou de universos simbólico-religiosos”. Ver: MARTELLI, S. A religião na sociedade 
pós-moderna: entre secularização e dessecularização.  São Paulo: Paulinas, 1995, p. 275-276. 
155 Veja as considerações de Paolo Rossi sobre esta revolução na sociedade européia do 
século XVI na seguinte obra: ROSSI, P. O nascimento da ciência moderna na Europa. Bauru: 
EDUSC, 2001, p. 70. 
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Outra conseqüência é o individualismo e o antropocentrismo. Se 

outrora a concepção de mundo era comunitária e regida por Deus, agora o ser 

humano está livre para pensar e agir segundo os seus próprios interesses. 

Portanto, Deus e a fé são colocadas como opções na vida, isto é, cada 

indivíduo escolhe ou rejeita-os. O/A homem/mulher, neste contexto, se vê 

responsável por si e é responsável pelos resultados positivos ou negativos que 

advirem de suas atitudes em todos os âmbitos de sua existência. 

 

Há como destacar que na Modernidade surge o Capitalismo como 

ruptura sócio-econômica com a Idade Média, esta caracterizada por uma 

economia circunscrita a pequenos grupos, ou melhor, exercida artesanalmente 

e voltada exclusivamente para os feudos. Por conseguinte, nesta era 

Capitalista inicia-se e consolida-se a industrialização como meio de gerar mais 

produtos e capital, e, como conseqüência, as cidades, por abarcarem grandes 

industrias geradoras de empregos e produtoras de bens de consumo, motivam 

um êxodo rural jamais visto, ficando cada vez mais populosas e problemáticas. 

Fundamentado nesta assertiva, Henri Pirenne destaca que “el nacimiento de 

las ciudades marca el comienzo de una nueva era en la historia interna de la 

Europa occidental”.156 

 

Uma outra decorrência é o desenvolvimento dos meios de 

comunicação e transporte, o que aumenta a capacidade de contatos e 

deslocamentos no comércio permitindo uma produção de riquezas nunca antes 

experimentada. A princípio estes sistemas tinham o propósito de dinamizar o 

processo de aumento de capital, mas em pouco tempo, se estende às demais 

áreas da vida humana procurando encurtar as distâncias entre espaços e 

pessoas. 

 

Lyotard, em sua obra “A condição pós-moderna”, aponta que no final 

do século XIX ocorre o prenúncio de transformações neste período Moderno e 

estas se concretizam no século XX após a 1ª Guerra Mundial (1914-1918) e a 

                                                 
156 PIRENNE, H. Las ciudades medievales. Buenos Aires: Ediciones 3, 1962, p.133. 
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2ª Guerra (1939-1945).157 Vale salientar que muitas crises surgem neste 

contexto, pois todo o saldo moderno que visava o progresso da humanidade, 

fundamentado no aumento do Capital e tendo como destaque o conhecimento 

científico adquirido, resultou, por exemplo, em guerras que apresentaram 

potentes armas de destruição em massa e culminaram com a morte de 

milhares de pessoas. 

 

2 – PÓS-MODERNIDADE 

 

Ao pensar em Pós-modernidade, faz-se necessário entender que o 

momento atual apresenta algumas diferenças em relação à Modernidade no 

período primeiro. Não há como esquecer que os estudiosos do período Pós-

moderno estão divididos quanto ao momento em que este se inicia. Alguns o 

colocam nas últimas décadas do século XIX, outros preferem a segunda 

metade do século XX. Diante deste impasse, o autor desta dissertação parte da 

hipótese de que delimitar o período é deveras complicado, contudo, talvez, seja 

mais coerente entender o objeto de estudo num devir histórico e que fica mais 

evidente a partir da década de 50 do século XX.  

 

Uma outra postura sobre este momento pode ser observada na 

compreensão de Jorge Larrain, pois ele se fundamenta na idéia de que a 

Modernidade européia possui cinco fases. Em suma, destaca que a 1ª fase 

reporta-se aos séculos XVI a XVIII com a centralidade do ser humano no 

“mundo”, a 2ª fase vai do século XVIII até o fim do XIX destacando-se nesta o 

Iluminismo e a Revolução Industrial que promovem grandes transformações 

sociais, a 3ª fase marcada pelos resultados ambíguos e frustrantes da 

modernização que se inicia no século XX e se conclui no ano de 1945, a 4ª 

fase158 considerada como o auge do capitalismo encerra na primeira metade da 

década de 60, e a 5ª fase que começa no final da década de 60 fomentadas 

pela concentração de riquezas e problemas econômicos compartilhados por 

                                                 
157 Ver: LYOTARD, Jean-F. A condição pós-moderna.  Rio de Janeiro: José Olympio, 2002, p. 3-
10. 
158 Neste trabalho esta 4ª fase da Modernidade, segundo Jorge Larraín, é considerada como o 
tempo em que começa a Pós-modernidade. 
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grande parte do mundo.159 Enfim, entende-se esta “fase” Pós-Moderna como 

um conjunto de características que demarcam uma “Era histórica”.  

 

Para dar prosseguimento a este estudo, em seqüência apresentar-se-á 

uma breve discussão sobre ruptura e continuidade na Modernidade, após será 

exposto o processo da Mundialização e, posteriormente, algumas marcas 

produzidas pela Pós-modernidade. 

 

2.1 – Ruptura e continuidade  

 

O debate acerca da Pós-modernidade é intenso e, até o momento, 

inacabado. A discussão referente à continuidade ou ruptura com a 

Modernidade é interminável e talvez, nestes anos, seja difícil definir melhor o 

que se está vivendo, especialmente porque é complicado estudar com maior 

precisão quando se está inserido no contexto da análise. 

 

Anthony Giddens parte do princípio que é difícil afirmar que a 

Modernidade terminou dando início a um novo período intitulado por muitos 

pesquisadores como Pós-modernidade. Segundo Giddens, não houve uma 

cisão histórica, mas sim uma continuidade, onde vários aspectos da 

Modernidade sofreram um acirramento. A partir desta proposição, o sociólogo 

trabalha as conseqüências da intensificação daquilo que caracterizava a 

Modernidade em seu “início”, e como essas características “distorcidas” se 

apresentam na atualidade. Este autor compreende este período como 

Modernização Reflexiva, em oposição a ocorrência de mudanças essenciais. 

Nas sociedades,  o que se nota  é uma radicalização daquilo que existia no 

tempo considerado Moderno como um reflexo aplicado ao presente.160  

 

                                                 
159 Ver: LARRAÍN, J. A trajetória latino-americana para a modernidade. In: Imaginário. São 
Paulo: USP, 1998, nº4, p. 7-31. 
160 Sobre este aspecto Guidens afirma que “Estamos em grande parte num mundo que é 
inteiramente constituído através de conhecimento reflexivamente aplicado, mas onde, ao 
mesmo tempo, não podemos nunca estar seguros de que qualquer elemento dado deste 
conhecimento não será revisado”. Ver a página 46 da obra: GIDDENS, A. As conseqüências da 
modernidade. São Paulo: UNESP, 1991. 
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Na obra intitulada “Modernidade Líquida”, Zygmunt Bauman parte da 

metáfora da “fluidez” ou “liquidez”, própria dos líquidos, para analisar o período 

histórico atual, vale-se, portanto, do conceito de “Modernidade Líquida”. 

Segundo este autor, a Pós-modernidade é semelhante aos elementos líquidos 

ou fluídos, ou seja, eles têm uma extraordinária capacidade de mover-se e 

causar em seus observadores a sensação de que são leves. Por conseguinte, 

analisa essa “liquidez” (mobilidade, dinamismo) em cinco conceitos 

fundamentais para a vida organizacional do ser humano, a saber, 

emancipação, individualidade, tempo/espaço, trabalho e comunidade. Assim 

sendo, Bauman destaca: “o que todas essas características dos fluidos 

mostram, em linguagem simples, é que os líquidos, diferentemente dos sólidos, 

não mantêm sua forma com facilidade. Os fluidos, por assim dizer, não fixam o 

espaço nem prendem o tempo”. E continua esclarecendo este ponto com a 

asserção de que “enquanto os sólidos têm dimensões espaciais claras, mas 

neutralizam o impacto e, portanto, diminuem a significação do tempo (resistem 

a seu fluxo ou o tornam irrelevante), os fluidos não se atêm muito a qualquer 

forma e estão constantemente prontos (e propensos) a muda-la”. Por 

conseguinte, “para eles, o que conta é o tempo, mais do que o espaço que lhes 

toca ocupar; espaço que, afinal, preenchem apenas por um momento”.161 

 

O sociólogo Jean-François Lyotard, por sua vez, utiliza o conceito de 

Pós-modernidade para falar do tempo presente cujo movimento se orienta para 

uma ordem pós-industrial, e dá uma importante contribuição para o estudo do 

período histórico recente. Lyotard procura situar o problema historicamente, 

apresenta as principais linhas de reflexão e seus respectivos autores. No 

entanto, ao apresentar o termo Pós-modernidade parece querer distinguir um 

período de outro sem a preocupação primordial de afirmar que há uma cisão 

histórica ou um agravamento de alguns aspectos da Modernidade, entretanto, 

dá a entender que há uma crise da Modernidade. Na sua concepção a Pós-

modernidade “designa o estado da cultura após as transformações que 

afetaram as regras dos jogos da ciência, da literatura e das artes a partir do 

                                                 
161 Embora Bauman não apresente uma posição explícita sobre continuidade e ruptura, é 
possível perceber uma opção pelo prosseguimento histórico.Ver: BAUMAN, Z. Modernidade 
líquida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2001, p.8. 
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final do século XIX”.162 Vale ressaltar que este autor varia muito entre a 

utilização dos termos Modernidade e Pós-modernidade e causa uma certa 

confusão quanto aos usos. 

 

Uma outra abordagem sobre o assunto em pauta é a de Alain Touraine 

em seu livro “Crítica da Modernidade”, pois ele não tem a pretensão de 

classificar o período atual como outros estudiosos. Nesta obra ele estuda 

criticamente as nuances históricas da Modernidade até os dias atuais. O autor 

não se contenta em buscar uma concepção simplista de Modernidade como o 

fazem estudiosos diversos. Ele não opta por uma classificação, mas por uma 

compreensão do desenvolvimento e/ou transformações históricas, 

prioritariamente de parte do mundo ocidental, que desembocaram naquilo que 

se percebe atualmente em muitos lugares do ocidente, também como, em 

algumas localidades do oriente ocidentalizado. Ao discutir sobre a Modernidade 

atual, Touraine afirma que nesta ocorre a união entre “a razão e o Sujeito que 

integram cada um dos dois elementos culturais da Modernidade esfacelada. 

(...). Ela não pode se definir senão como o vínculo e a tensão entre a 

racionalização e a subjetivação”.163 

 

Na obra de David Lyon “Pós-modernidade”, há como notar que este 

autor faz a opção metodológica e analítica de utilizar o conceito de Pós-

modernidade como ruptura com a Modernidade. Para Lyon o que ocorre é um 

esgotamento da Modernidade que se permite notar nas radicais mudanças 

sociais. Depois desta constatação, este filósofo propõe-se a estudar as 

transformações culturais que se deram a partir do final do século XIX em 

diante, como exemplo, a crise da ciência e a legitimação pelo desempenho. 

Assim, ao apontar uma interrupção da Modernidade a partir de pressupostos 

históricos e filosóficos, passa a estudar a sociedade nos âmbitos do saber 

narrativo (tradição, costumes) e científico, da linguagem e do trabalho.164 

 

                                                 
162 LYOTARD, Jean-F. Condição pós-moderna.  Rio de Janeiro: José Olympio, 2002, XV. 
163 TOURAINE, A. Crítica da modernidade. Petrópolis: Vozes, 1999, p.232. 
164 Ver: LYON, D. Pós-modernidade. São Paulo: Paulus, 1998. 
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Ao apresentar os posicionamentos supracitados165 é possível especular 

que a Pós-modernidade foi gerada na Modernidade. Outra suspeita é que a 

Pós-modernidade tanto revela uma ruptura com o período que a antecede, 

quanto representa uma continuação de um processo de transformações. No 

entanto, as discussões sobre continuidade e ruptura são intermináveis, logo, 

esta dissertação passa a discorrer sobre a Mundialização, em seguida 

procurar-se-á enfocar algumas marcas produzidas pela Pós-modernidade, 

posteriormente, discutir-se-á brevemente sobre os efeitos Pós-modernos e 

suas implicações no Metodismo. 

  

2.2 – O processo de mundialização 

 

Conforme está supradito a Modernidade tem como saldo a revolução 

científica e a crença na razão, o individualismo e o antropocentrismo, o 

desenvolvimento dos meios de comunicação e transporte, e o capitalismo 

como arrimo e estímulo para os demais resultados. Porém, estas 

conseqüências estão circunscritas ao mundo ocidental europeu e norte-

americano. Desta forma, nota-se que os países mantêm e realizam as suas 

culturas no limite de suas territorialidades, também como, suas 

economias/capital e produtos. 

 

Por outro lado, ao analisar a Pós-modernidade é inevitável o estudo do 

processo de Mundialização dada a sua inerência ao período estudado. O termo 

indica uma maior abrangência, partilha, desenvolvimento e circulação dos 

resultados Modernos em nível mundial, alavancado pelo Capitalismo sem 

fronteiras nem bandeiras. Com este artifício a transmissão cultural é realizada 

produzindo a interação entre as culturas e gerando alcances mútuos e 

mundiais. Neste sentido, Giddens concorda quando, ao discorrer sobre a 

Modernidade, afirma que esta “refere-se a estilo, costume de vida ou 

organização social que emergiram na Europa a partir do século XVI e que 

ulteriormente se tornaram mais ou menos mundiais em sua influência”.166 

 
                                                 
165 Giddens, Bauman, Lyotard, Touraine, Lyon. 
166 GIDDENS, A. As conseqüências da modernidade. São Paulo: UNESP, 1991, p. 11. 
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Com a Mundialização há a desterritorialização das culturas. Neste 

processo, as culturas deixam de estar fixadas em marcos territoriais, ganham 

espaço para se estabelecerem além das fronteiras e, também, perdem o 

sentido de tradição recebendo novos contornos. Um exemplo interessante 

sobre estas considerações é apontado por Renato Ortiz e diz respeito a uma 

determinada alimentação. Ortiz assevera que os alimentos quando formam 

pratos típicos apontam para determinados hábitos, costumes, tradições, modos 

de preparação, região, estações do ano, que, por sua vez, remetem às suas 

culturas respectivas.  

 

Todavia, na Pós-modernidade, os alimentos se desprendem dos seus 

territórios e são transportados e/ou produzidos em várias localidades, assim, há 

como notar que o tempo e o espaço não são barreiras para o consumo. Eles 

também perdem a tradição (fixidez) porque a maneira pela qual eram 

produzidos manualmente, às vezes como parte de um rito, passa a ser 

substituído pela produção industrial/mecânica veloz e impessoal. A alimentação 

deixa de estar limitada ao tempo ou a uma determinada época do ano, e passa 

a ser consumido quando for necessário graças às técnicas de conservação 

aprimoradas. 

 

Outra mudança é percebida quanto ao local onde estes alimentos eram 

ingeridos tradicionalmente, isto é, no lar, e que na contemporaneidade se 

realizam em qualquer lugar (restaurantes, cafés, cantinas, bares, automóvel 

etc.) e horário, porque não dá para perder tempo diante das exigências da 

sociedade. Sendo assim, “a veracidade dos mapas alimentares se esvai, pois 

seus ‘traços essenciais’ são informações ajustadas à polissemia dos contextos. 

Não há mais centralidade, a mobilidade das fronteiras diluí a oposição entre o 

autóctone e o estrangeiro”.167 

 

Com as muitas asserções sobreditas pretende-se mostrar que a 

mundialização das culturas é a grande responsável pela influência e/ou partilha 

                                                 
167 Esta citação encontra-se na página 87 da obra “Mundialização e Cultura”. Para maiores 
informações sobre o exemplo mencionado, ver: ORTIZ, R. Mundialização e cultura. São Paulo: 
Brasiliense, 1994, p. 71-87. 
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mundial dos frutos e efeitos da Modernidade, também como, do período Pós-

moderno. Entretanto, é importante frisar que a influência de uma dada cultura 

sob outra está subordinada ao poder político-econômico exercido, permitindo-

se visualizar nas grandes potências nacionais, empresas e industrias mundiais 

que, por serem detentoras do Capital, ditam as normas e procedimentos 

sociais. Assim sendo, “a mundialização só pode ser compreendida como um 

fenômeno externo aos países que a adotam. Ela decorreria necessariamente 

de uma indução social. Os países que se encontram fora de seu círculo 

determinante só podem, portanto experimentá-la enquanto imposição 

alheia”.168 

 

No espaço em que ocorre a Mundialização no qual, segundo David 

Harvey, impera o capitalismo flexível169 (Capital Industrial, Capital Bancário, 

Capital Financeiro) ou “Acumulação Flexível”, nota-se uma macroeconomia 

capitalista, um novo regime de acumulação predominantemente financeira, 

rentista e parasitária que se firma em nível mundial mediante ações político-

econômicas em relação com o capital e o trabalho. A partir de então, cada vez 

mais, as economias nacionais passam a tornar-se interdependentes, ou seja, a 

mundialização não se resume ao mero intercâmbio de mercadorias, mas 

também, dos investimentos (aplicação) e da produção.170  

 

Deste modo, as sociedades organizadas se reestruturam segundo as 

exigências capitalistas, isto é, as relações sociais se adequam às imposições 

do Capital. Todavia, vale destacar a preocupação de Harvey quanto a essas 

práticas, pois esta realidade além de dar oportunidades aos/às 

trabalhadores/as, cria também “perigos e dificuldades, precisamente porque 

educação, flexibilidade e mobilidade geográfica, uma vez adquiridas, ficam 

mais difíceis de ser controladas pelos capitalistas”. 171 

 

                                                 
168 ORTIZ, R. Mundialização e cultura. São Paulo: Brasiliense, 1994, p. 94. 
169 Este adequa-se às necessidades sociais e, também, impõe seus objetivos e parâmetros. 
170 Ver: ALVES, G. Trabalho e mundialização do capital: a nova degradação do trabalho na era 
da globalização. São Paulo: Práxis, 1999. 
171 HARVEY, D. Condição pós -moderna. São Paulo: Brasil, 2001, p. 135-184. Os destaques no 
texto se encontram entre as páginas 175 e 176. 
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Outra crítica oportuna é a de Noam Chomsky em sua obra “Novas e 

velhas ordens mundiais”. Chomsky compreende a Nova Ordem Mundial como 

o imperativo sócio-político-econômico que rege as sociedades no tempo 

presente. Quanto à esta Nova Ordem Mundial172 ele assevera que é muito 

parecida com a Velha Ordem Mundial, apenas se mostra com uma nova 

aparência. Notadamente é algo importante o aumento crescente da 

internacionalização da economia com suas conseqüências, incluindo a 

intensificação das diferenças de classe em uma escala global e a extensão 

desse sistema aos antigos domínios soviéticos. Mas, para este sociólogo não 

há mudanças fundamentais, nenhum novo paradigma é necessário para que o 

que está acontecendo faça sentido. As regras básicas da ordem mundial 

permanecem como sempre foram: o governo da lei para os fracos, o governo 

da força para os fortes; os princípios de racionalidade econômica para os 

fracos, o poder e a intervenção de Estado para os fortes. Como no passado, 

privilégio e poder não se submetem voluntariamente ao controle popular ou à 

disciplina de mercado e, portanto, procuram solapar a democracia séria e 

aplicar os princípios de mercado a suas necessidades especiais.173 

 

Feitas essas considerações, cabe salientar que, uma vez 

compreendida as transformações e/ou acirramentos de alguns aspectos sociais 

proporcionados pela Mundialização, há como perceber melhor na Pós-

modernidade como a desterritorialização das culturas, a internacionalização 

das economias e a diversificação de produtos para consumo acontecem e 

geram as mais diversas marcas e/ou características sociais. 

 

2.3 – Marcas da pós-modernidade 

 

Assim, algumas marcas são as conseqüências advindas de 

determinada prática. Por conseguinte, ao discorrer sobre algumas marcas da 

Pós-modernidade é preciso destacar que estas são “herdadas” da 

Modernidade, alguns são desenvolvidos, há aqueles que são substituídos e 

outros surgem a partir da nova realidade vigente, contudo, não se pode negar 
                                                 
172 Em outros termos esta nova ordem pode ser entendida como Mundialização. 
173 Ver: CHOMSKY, N. Novas e velhas ordens mundiais. São Paulo: Scritta, 1996. 
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que a Mundialização (desterritorialização das culturas e internacionalização das 

economias) é a grande responsável e desencadeadora de tantas implicações 

em nível mundial.  

 

De forma geral, neste tempo, dentre estas marcas, é possível 

identificar nas sociedades “Pós-modernas” a presença do individualismo, da 

crise da razão, do niilismo, da reificação, do consumismo exacerbado, da 

supressão da teleologia histórica, do hedonismo, ou seja, é a fase da 

radicalização de algumas características próprias da Modernidade e o 

surgimento de outras em certas sociedades que compartilham deste modo de 

viver Pós-moderno. Conforme a asserção do Prof. Clovis Pinto de Castro, 

 
vive-se, nesta fase da Modernidade um sentimento generalizado 

de insegurança, de descontinuidade histórica, de desconfiança 

com relação ao futuro. É um mundo mais pluralista e eclético, em 

que convivem várias culturas e religiosidades diferentes. É um 

mundo fragmentado, sem tradições, marcado pelo subjetivismo. 

Nesse contexto, o mais importante é viver hedonisticamente o 

presente, a experiência imediata, sem passado e sem futuro.174  

 

As marcas são resultantes de como a história vai acontecendo. Isto 

pode ser notado ao estudar o individualismo. Este é a radicalização da 

individualidade pregada pelo humanismo e, posteriormente, pelo iluminismo. 

Nestes períodos, Deus e a instituição que o possuía, a Igreja, perdem a sua 

influência sócio-político-econômico-religiosa, são colocados à margem, como 

opções de vida, e o/a homem/mulher torna-se o centro e livre para escolher e 

agir.  

 

Ao apoiar-se no Capitalismo, que libera o ser humano para consumir e 

ser consumido pelo objeto do seu desejo, este individualismo cada vez mais se 

desfigura e, ao entrar em contato com o chamado Capitalismo aparentemente 

leve, vai se acirrando e motivando as pessoas a serem cada vez mais 

                                                 
174 CASTRO, C. P. Por uma fé cidadã, a dimensão pública da igreja: fundamentos para uma 
pastoral da cidadania. SBC/São Paulo: UMESP/Loyola, 2000, p.108. 
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obcecadas pelos valores e por aquilo que estes últimos podem lhes 

proporcionar.175 Para utilizar um conceito exposto por Enrique Dussel, na obra 

“Para uma ética da libertação”, esta obstinação é uma espécie de 

fetichização176 transfigurada-disfarçada do mercado e do consumo amplamente 

divulgada pelo Capitalismo contemporâneo. 

 

Na Pós-modernidade, o Capitalismo atual procura meios diversos para 

se superar, gerar capital, produzir bens variados para serem consumidos e 

descartados, despertando cada vez mais o desejo de ter aquilo que é 

necessário para a vida e, também, o que é fútil, desde que promova a 

satisfação, o prazer, a segurança e a certeza.  

 

O autor Jung Mo Sung destaca que “o Capitalismo promete o paraíso 

da abundância de consumo. Para obter a satisfação de todos os desejos de 

consumo, eles prometem a superabundância de produção via maximização do 

progresso técnico”.177 Exemplificando, vende-se na atualidade alguns produtos 

para consumir como imagens, entretenimento, sensações, supérfluos. Por isso, 

Bauman afirma que “o spiritus movens da atividade consumista não é mais o 

conjunto mensurável de necessidades articuladas, mas o desejo – entidade 

muito mais volátil e efêmera, evasiva e caprichosa, e essencialmente não-

referencial que as necessidades”.178 

 

Fomenta-se, portanto, a prática hedonista, isto é, saciar todos os 

desejos e prazeres a qualquer preço.179 Para tanto, são utilizados, dentre 

                                                 
175 BAUMAN, Z. Modernidade líquida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2001, p. 73. 
176 Conforme Dussel, a fetichização caracteriza-se por absolutizar o alicerce do sistema, com o 
intento de sacraliza-lo e, assim, realizar a vontade de poder. “A fetichização, contudo, não é 
somente absolutização, mas também é fundamento de ação e de culto: o fetiche é operante, 
além de ser fascinante, numinoso, sagrado. O fetiche é a sacralização do objeto que é a 
mediação necessária para o cumprimento prático do sistema de alienação”. Ver: DUSSEL, E. 
Para uma ética da libertação latino-americana. Vol. V (Uma filosofia da religião antifetichista). 
São Paulo/Piracicaba: Loyola/UNIMEP, 1981, p.48-49. 
177 SUNG, J. M. Se Deus existe, por que há pobreza?: a fé cristã e os excluídos. São Paulo: 
Paulinas, 1995, p. 62. 
178 BAUMAN, Z. Modernidade líquida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2001, p. 89. 
Constatação semelhante é feita por Baudelaire quando afirma que “a Modernidade é o 
transitório, o efêmero, o contingente; é a metade da arte, sendo a outra metade o eterno e o 
imutável”. Ver: BAUDELAIRE, C. Sobre a modernidade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996, 
p.25. 
179 DUROZOI, G., ROUSSEL, A. Dicionário de filosofia. Campinas: Papirus, 1993, p. 215.  
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vários espaços, a Internet com os seus sites prontos para o consumo e os 

Shoppings Centers como locais “sagrados” que permitem aos/às fiéis 

consumidores/as a satisfação, o prazer, e o equilíbrio quase perfeito entre 

liberdade e segurança sem precisarem se preocupar com o tempo e o 

espaço.180 

 

Neste processo de consumir, os meios de comunicação (televisão, 

internet, telefone e outras novas tecnologias de comunicação rápida) e 

transportes viabilizam esta tarefa, mesmo porque os capitalistas anseiam pelo 

lucro e investem grandes quantias no desenvolvimento técnico-científico,181 a 

fim de que os produtos estejam velozmente à disposição do/a consumidor/a. 

Por outro lado, quem consome deseja obter o seu produto imediatamente. 

Deste modo, o resultado é a busca incansável pela superação do tempo e 

encurtamento dos espaços, em nome de uma mobilidade e dinamismo 

resultante do Capitalismo sem fronteiras que anela ardentemente por expandir-

se.  

 

Corre-se tanto atrás do produto que as pessoas acabam se 

reconhecendo e buscando o significado de continuidade para a existência nos 

bens. Sob este ponto Grant McCracken destaca que “como um instrumento de 

continuidade, os bens funcionam em duas capacidades. Uma delas é o lastro 

que eles criam quando se prestam a ser um registro público e concreto das 

categorias e princípios existentes que constituem a cultura”. E a segunda “é o 

modo pelo qual os bens geram um código-objeto que absorve a mudança e 

ajuda a configurá-la de acordo com os termos existentes sancionados pela 

cultura”.182 No entanto, o que se percebe é a reificação, ou em outros termos, a 

redução do ser humano a meros valores materiais imediatos (bens físicos e 

sensoriais). 

                                                 
180 Ver: SUNG, J. M. Deus numa economia sem coração – pobreza e neoliberalismo: um 
desafio à evangelização. São Paulo: Paulus, 1992, p. 102-107. 
181 Este desenvolvimento técnico-científico da Pós-modernidade exemplifica aquilo que Lyotard 
chama de crise das metanarrativas. Na Modernidade estabeleceu-se grandes assertivas 
científicas que regiam a vida, entretanto, na Pós-modernidade o saber ficou mais fragmentado, 
pragmático, técnico e específico. Logo as metanarrativas (amplas) sucumbiram diante do 
conhecimento e ciências cada vez mais compartimentalizadas e particulares. Ver: LYOTARD, 
Jean-F. A condição pós -moderna. Rio de Janeiro: José Olympio, 2002. 
182 MCCRACKEN, G. Cultura e consumo. Rio de Janeiro: MAUAD, 2003, p. 165. 
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Cabe destacar que o imediatismo supracitado revela na atualidade a 

quase supressão da teleologia histórica, isto é, a memória e as tradições são 

suplantadas e/ou abafadas pela instantaneidade gerada pelo Capitalismo atual. 

Tradição é sinônimo de fixidez, por outro lado, imediatismo é mobilidade. 

Contudo, estas asseverações não podem ser tomadas como indicativas de um 

fim das histórias, pois, como bem salienta Barrera em seu estudo da memória e 

tradição religiosas na contemporaneidade, elas se enfraquecem, se 

fragmentam, se adequam, e procuram meios de preservação.183  

 

Entretanto, há como afirmar que na Pós-modernidade destaca-se um 

processo de destradicionalização e desmemorialização. A primeira se dá pelo 

abalo dos grupos sociais e instituições, que são por excelência os produtores e 

mantenedores de uma dada identidade,184 ocasionados pelas rupturas, 

pluralidade e comunicação entre as sociedades, também como, pela dinâmica 

social geradora de muitas transformações. Já a segunda é motivada pela 

interferência continua das informações “que quebram as particularidades e 

passam a idéia de um eterno presente, anulando toda referência ao passado 

imediato e mediato”.185 

 

Com este enfraquecimento das memórias, as pessoas tendem a perder 

a sensação de pertença a um grupo, elas podem estar associadas a várias 

coligações sem manter com estas uma identidade forte e exclusiva . E, neste 

sentido, Ortiz acrescenta que a memória nacional, para se constituir, não faz 

                                                 
183 BARRERA RIVERA, D. P. Tradição, transmissão e emoção religiosa: sociologia do 
protestantismo contemporâneo na América Latina.  São Paulo: Olho Dágua, 2001, p. 68-82. Na 
página 82, Barrera faz o seguinte apontamento: “As sociedades contemporâneas, com suas 
mudanças rápidas e comunicação instantânea, propõem com maior insistência a indagação 
sobre o futuro das tradições. Se os grupos religiosos são por natureza os que mais se apóiam 
nas tradições, a pergunta pelo futuro da tradição religiosa torna-se prioritária. A fragilidade da 
memória religiosa é um tema novo na agenda da sociologia da religião. Isso talvez explique o 
crescente interesse despertado pelos estudos de Halbwachs”. 
184 Pace afirma que “a globalização é um processo de decomposição e recomposição da 
identidade individual e coletiva que fragiliza os limites simbólicos dos sistemas de crença e 
pertencimento. A conseqüência é o aparecimento de uma dupla tendência: ou a abertura à 
mestiçagem cultural ou o refúgio em universos simbólicos que permitem continuar imaginando 
unida, coerente e compacta, uma realidade social profundamente diferenciada e fragmentada”. 
Ver: PACE, E. Religião e globalização. In: Globalização e Religião. Petrópolis: Vozes, 1999, p. 
32. Sobre este mesmo assunto ver também: FEATHERSTO NE, M. O desmanche da cultura: 
globalização, pós -modernismo e identidade. São Paulo: Studio Nobel, 1997. 
185 BARRERRA RIVERA, D. P. Tradição, memória e pós-modernidade: implicações nos fatos 
religiosos. In: Estudos de Religião 15. São Paulo: UMESP, 1998, p.55-56. (51-61) 
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apelo aos elementos da tradição, mas à Modernidade186 emergente com o 

mercado”.187 Em outras palavras, é possível compreender que juntamente com 

a desmemorialização cria-se uma “memória” consumista e imediatista que 

permite a perpetuação do presente e da auto -realização do indivíduo neste. 

 

Outra decorrência suscitada pelo imediatismo nas culturas é o niilismo 

que provoca a inexistência dos absolutos, a relativização de idéias, propósitos, 

crenças e práticas, também como, o reducionismo destas. Uma vez que viver 

continuamente o presente é o que está em voga, todas as coisas se tornam 

momentâneas, descartáveis, acidentais. Na obra “O homem moderno: a luta 

contra o vazio”, Rojas descreve os apontamentos ligados ao niilismo como 

sendo permissividade que destrói propósitos e ideais, o relativismo que se 

compreende e se difunde absolutizado, e a revolução sem finalidade nem 

projeto orientada por uma ética permissiva substitutiva da moral e que 

engendra um conformismo188 e desconcerto generalizado.189 

 

Uma última marca a ser tratada neste trabalho é a insegurança 

socializada na Pós-modernidade. Este resultado se dá em decorrência da 

maneira pela qual se configura o Capitalismo atual, ou seja, altamente 

excludente, gerador de desemprego e promotor da pobreza em larga escala. 

Conseqüentemente, a violência e os assaltos palpáveis e “virtuais” aumentam 

causando em termos mundiais a precariedade da condição humana.  

 

                                                 
186 Leia-se Pós -modernidade. 
187 ORTIZ, R. Mundialização e cultura. São Paulo: Brasiliense, 1994, p. 122. 
188 Esclarecedora é a crítica de Agnes Heller sobre o conformismo. Segundo Heller, “a estrutura 
pragmática da vida cotidiana tem conseqüências mais problemáticas quando se coloca em jogo 
a orientação nas relações sociais. Na maioria das vezes, embora decerto nem sempre, o 
homem costuma orientar-se num complexo social dado através das normas, dos estereótipos 
(e, portanto, das ultrageneralizações), de sua integração primária (sua classe, camada, nação). 
No maior número dos casos, é precisamente a assimilação dessas normas que lhe garante o 
êxito. Essa é a raiz do conformismo. Todo homem necessita, inevitavelmente, de uma dose de 
conformidade. Mas essa conformidade converte-se em conformismo quando o indivíduo não 
aproveita as possibilidades individuais de movimento objetivamente presentes na vida cotidiana 
de sua sociedade, caso em que as motivações da conformidade da vida cotidiana penetram 
nas formas não cotidianas de atividade, sobretudo nas decisões morais e políticas, fazendo 
com que essas percam o seu caráter de decisões individuais. No mais das vezes, essas duas 
manifestações de conformismo aparecem juntas”. Ver: HELLER, A. O cotidiano e a história. Rio 
de Janeiro: Paz e Terra, 1989, p. 46. 
189 ROJAS, E. O homem moderno: a luta contra o vazio. São Paulo: Mandarim, 1996, p. 14. 
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Tamanha é a preocupação com este problema da insegurança que 

motivou em George Hazeldon a idéia e início da construção da cidade 

chamada Heritage Park próxima à Cidade do Cabo. Esta será construída em 

500 acres de terra e cercada por cercas elétricas, vigilância eletrônica, 

barreiras e guardas fortemente armados. No interior da cidade será possível 

encontrar escolas, universidades, hospitais, lojas, restaurantes, teatros, 

cinemas, áreas de lazer, florestas, playground, áreas para a prática de 

esportes, lagos, residências, em suma, tudo que existe em uma cidade, porém, 

neste “mundo novo” será priorizada a perfeição neste espaço colonizado. Um 

exemplo como este denota a busca desenfreada pela segurança num mundo 

inseguro. Para utilizar as palavras de Baumann: “A sonhada pureza da 

comunidade de Heritage Park só pode ser conquistada ao preço do 

desengajamento e da ruptura dos laços”.190 

 

Algumas das marcas supracitadas que se destacam na Pós-

modernidade, em resumo, são as seguintes:191 

 

1. O individualismo atual como radicalização do individualismo iniciado 

na Modernidade. 

2. O despertamento do desejo particular pelo Capitalismo 

contemporâneo. 

3. O desenvolvimento dos meios de transporte e comunicação que 

ajudam no encurtamento e/ou superação do espaço e do tempo. 

4. A ampliação do consumo em bens como imagens, entretenimento, 

sensações, supérfluos, sites. 

5. O hedonismo resultante do individualismo. 

6. A reificação do ser humano. 

7. O niilismo que gera a relativização de conceitos, normas, regras 

produzindo um certo conformismo com a realidade. 

8. O imediatismo suscitado pelo desejo e viabilizado pelos meios de 

transporte e comunicação. 

                                                 
190 BAUMAN, Z. Modernidade líquida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2001, p. 127. 
191 A partir deste ponto, toda e qualquer citação sobre as marcas da cultura atual, na análise 
das Prédicas, se restringirão à maneira como elas se encontram na Pós-modernidade. 
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9.  A destradicionalização suscitada pelo imediatismo e a relativização 

de conceitos, reflexões e práticas. 

10.  A desmemorialização abalada pela idéia de viver um eterno 

presente. 

11.  A insegurança e violência fabricada pelo capitalismo operante, 

transferida e exercida pelo/a excluído/a do processo inesgotável de consumo. 

 

As marcas supraditas tornam-se cada vez mais corriqueiras com o 

processo de mundialização. Por outro lado, a intensidade de cada um destes é 

variável segundo as particularidades das sociedades. Uma coisa é viver a Pós-

modernidade nos países chamados “Desenvolvidos”, outra realidade se 

observa nos países em “Desenvolvimento”. Como exemplo, na América Latina  

hoje os resultados da Pós-modernidade se agravam em decorrência, por 

exemplo, das grandes disparidades sociais, por outro lado encontram 

resistência de aceitação dada a presença de alguns grupos tradicionais. Dentre 

vários elementos específicos da Pós-modernidade latino-americana, analisados 

por Larraín, pode-se destacar o personalismo político e cultural, o 

tradicionalismo ideológico que favorece a economia, porém impede as 

mudanças em outras áreas da sociedade; o autoritarismo; a falta de autonomia 

e desenvolvimento da sociedade civil; a marginalidade e economia informal; a 

fragilidade da ordem institucional política.192 

 

2.4 – Pós-modernidade: marcas e implicações no Metodismo 

 

                                                 
192 LARRAÍN, J. A trajetória latino-americana para a modernidade. In: Imaginário. São Paulo: 
USP, 1998, nº4, p. 18ss. Ainda sobre este assunto, Bolan ao analisar as cidades mais 
industrializadas e populosas do Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro, faz a seguinte asserção: 
“Nossas cidades parecem possuir as formas mais variadas de convivência social: ricos e 
miseráveis, homens de mentalidade urbana e rural, homens sofisticados e caipiras, famílias 
tradicionais rurais e famílias pluralísticas, conjugados todos num mesmo ambiente. Esta parece 
ser a maior das indefinições das estruturas das cidades brasileiras, fortemente marcadas pela 
industrialização. Semelhante pluralismo demográfico e sociológico cria conseqüentemente um 
pluralismo de orientações e valores. É claro que pela própria constituição estrutural da cidade, 
o futuro mesmo da secularização no Brasil não está ameaçado desde que os padrões básicos 
da convivência social levam o homem à formação de um ‘weltanschauung’ pluralista, 
diversificada, funcional e inebriantemente voltada para o ambiente de atuação social urbano, 
dominado pela racionalidade e troca de bens seculares: econômicos e culturais”. Ver: BOLAN, 
V. Sociologia da secularização. Petrópolis: Vozes, 1972, p. 59. 
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Cabe salientar que as marcas da Pós-modernidade, estudadas até 

então, embora estivessem vinculadas ao Capitalismo vigente, elas se 

desprendem do processo de consumo propriamente dito e são compartilhadas 

pelos diversos âmbitos sociais. Deste modo, as religiões, como parte da 

sociedade, devem sofrer algum tipo de influência destas características. 

 

Tendo em vista que a Pós-modernidade é um fator presente em muitas 

sociedades, e as igrejas Metodistas são instituições sociais, compreende-se 

que é de suma importância avaliar algumas influências da mesma nas Prédicas 

(discursos) destas igrejas cristãs. Por conseguinte, o enfoque da análise se 

volta, a partir de então, para o Cristianismo, mais especificamente Metodista, 

no Brasil, Estado de São Paulo, na cidade de Santo André.  

 

Optar-se-á por analisar os discursos presentes nas Prédicas das 

Igrejas Metodistas sob o prisma da Pós-modernidade. Com esta escolha não 

se objetiva descartar que existem outros posicionamentos para falar do período 

atual que indicam continuidades e descontinuidades históricas,193 tais como, 

Modernidade, Modernidade atual, Modernidade reflexiva, Alta Modernidade, 

Modernidade Líquida, Pós-modernidade, Pós-modernismo. O pesquisador 

parte da idéia de que a Pós-modernidade caracteriza-se pelo acirramento de 

alguns aspectos próprios da Modernidade e o surgimento de outros, como 

exemplo, a crise dos metarrelatos da ciência moderna que provocou uma 

substituição pela “pluralidade de sistemas formais axiomáticos capazes de 

argumentar enunciados denotativos, sendo estes sistemas descritos numa 

metalíngua universal, mas não consistente”.194 

                                                 
193 Vale ressaltar novamente que, segundo Barrera, “nem sempre se pode falar de rupturas 
repentinas, mas é indiscutível que as transformações, abruptas ou de longa duração, entre 
tradição e Modernidade foram radicais e predominaram sobre as continuidades” Por outro lado, 
“Na relação entre Modernidade e Pós-modernidade, as permanências parecem maiores que as 
rupturas”. Ver: BARRERA RIVERA, D. P. Tradição, transmissão e emoção religiosa: sociologia 
do protestantismo contemporâneo na América Latina.  São Paulo: Olho dágua, 2001, p. 193. 
194 LYOTARD, Jean-F. A condição pós-moderna. Rio de Janeiro: José Olympio, 2002, p.79. 
Mais especificamente no capítulo onze da obra citada, o autor discorre sobre a legitimação na 
pesquisa científica que se faz pelo desempenho. De tal forma, na atualidade, não existe uma 
preocupação em se desenvolver uma dada pesquisa em torno de reflexões científicas se estas 
não se mostrarem verdadeiras pela sua verificação, eficácia e desempenho. Sendo assim, a 
preocupação é menos conceitual e mais pragmática. 
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Ao analisar a história da Igreja Cristã, é possível firmar-se na assertiva 

que a Prédica possui lugar fundamental e importante no culto desde a Reforma 

Protestante (século XVI). Nota-se, também, que o objetivo maior da Prédica, 

até então, foi instruir os membros das igrejas, a partir do estudo da Bíblia, 

contextualizando-a segundo o período vivido. Por outro lado, as formas e 

ênfases deste discurso religioso ocorriam de forma variada, de acordo com os 

interesses institucionais, do/a pregador/a e da necessidade de cada igreja 

protestante local. 

 

A Igreja Metodista, como parte das Igrejas Protestantes, também 

valoriza a Prédica em seus cultos e, segundo as diretrizes oficiais desta 

Instituição, procura ser o mais fiel possível às tradições, isto é, àquilo que as 

comunidades cristãs primitivas afirmaram a respeito da práxis de Jesus Cristo. 

 

Refletir sobre uma possível presença de elementos pós-modernos 

presentes nas Prédicas ajuda a pensar se em vários discursos protestantes 

metodistas não está ocorrendo uma reformulação, ou inversão de algumas 

ênfases próprias da práxis do “fundador” do cristianismo proclamadas pelas 

comunidades cristãs iniciais. Exempli gratia, entende-se, a partir de uma 

hermenêutica contemporânea, que no cristianismo inicial procurava-se uma 

vivência comunitária, uma postura ética no discurso e ação, uma reflexão sobre 

o discurso e práticas cristãs, uma valorização do ser humano (humanização) e 

a transmissão de ideais e utopias como alvos a serem construídos 

historicamente. Todavia, diametralmente oposta às ênfases acima 

mencionadas, na Pós-modernidade percebe-se um acirramento do 

individualismo, descomprometimento ético, tolerância acrítica, relativização da 

história e tradições,195 a reificação e/ou a tentativa de tornar a pessoa em um 

ser etéreo, e uma ausência de ideais e utopias que dão lugar ao imediatismo, 

mercado e hedonismo. Assim sendo, o desafio que se apresenta é averiguar se 

                                                 
195 Conforme o Prof. Paulo Barrera Rivera, “o mundo contemporâneo não é mais regido 
exclusivamente pelas tradições locais, mas também pela incorporação de princípios 
tradicionais de origens distintas. Forma-se um universo de ação no qual os indivíduos são 
socialmente observados porque as ações refletem-se em outras tradições”. (Ver citação em: 
BARRERA RIVERA, D. P. Tradição, transmissão e emoção religiosa: sociologia do 
protestantismo contemporâneo na América Latina.  São Paulo: Olho dágua, 2001, p. 193). 
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algumas marcas da Pós-modernidade são perceptíveis ou não nas Prédicas 

das Igrejas Metodistas.  

 

Outro aspecto que torna a pesquisa interessante é o fato de que a 

Igreja Metodista afirma fundamentar sua práxis e identidade na tradição, que 

vem desde as origens do cristianismo. No entanto, um dos elementos próprios 

da Pós-modernidade, constatados por certos pesquisadores, é a relativização 

ou negação da tradição como um fundamento básico para viver.196 Esta 

preocupação com a realidade pode ser observada em um trecho do 

Documento da Igreja Metodista intitulado “Plano nacional: objetivos e metas”: 

 

A igreja metodista responde a Deus neste início de século e 

milênio procurando ser uma Igreja Missionária à serviço do povo. 

O povo no Brasil vive as agruras de uma sociedade injusta e 

desumana. Entramos no século XXI com a perversa 

hegemonização dos processos de globalização que, no caso 

brasileiro e latino-americano, aprofundam nossa dependência e 

põem em xeque nossas identidades culturais. O lado perverso 

desse processo tecnológico-econômico  é a brutal exclusão 

social. Em nosso país, os excluídos contam em dezenas de 

milhões. São mais que miseráveis. São não-cidadãos que sequer 

contam nos processos de organização social. Escuta-se em toda 

parte o clamor desse sofrimento. A Igreja Missionária à serviço do 

povo faz do Reino de Deus, vivido e anunciado por Jesus, o 

critério de seu amor e desse serviço ao mundo. Assim como o 

ocorrido com Jesus, esse Reino é anúncio da boa-nova ao povo e 

denúncia de práticas que atentam contra sua vida e felicidade. 

Dessa forma, a Igreja Missionária, portadora da boa-nova tem, 

como conseqüência, o papel público de denúncia profética. Há 

que se cultivar a coragem do testemunho, pois importa antes 

‘obedecer a Deus que aos homens’ (At 5,29). É missão da Igreja 

                                                 
196 É importante destacar que toda tradição está sempre intimamente vinculada ao fundador. 
Outra questão relevante é a crise contemporânea de todas as tradições e que pode ser uma 
razão para a reformulação da práxis do fundador na IM. 
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testemunhar a justiça de Deus, seu propósito para a humanidade, 

sua misericórdia, denunciando o pecado, suas conseqüências, as 

estruturas desumanas da sociedade, anunciando, ao mesmo 

tempo, o poder transformador do Evangelho.197 

 

Supõe-se que na Igreja Metodista no Brasil contemporânea, 

especificamente Igrejas da Grande São Paulo, os discursos próprios das 

Prédicas proferidas em algumas comunidades trazem consigo conteúdos da 

Pós-modernidade tanto quando os afirma ou nega. Suspeita -se que, nestes 

sermões, haja uma presença (ou presença pela ausência) de conteúdos que 

denotam uma cultura niilista; acomodação e tolerância acrítica; ausência de 

ideais; descomprometimento ético; ênfase demasiada na estética e sensações; 

relativização de regras, valores, práticas, realidade; consumismo 

personalizado; hedonismo; imediatismo; mercantilização dos signos e imagens; 

substituição do contato pela virtualidade; ausência de humanismo; compulsão 

por ter com motivo de satisfazer os desejos. 

 

Destarte, a pesquisa se propõe a estudar no próximo capítulo, à luz da 

Pós-modernidade, alguns discursos198 presentes em duas Prédicas nos cultos 

dominicais vespertinos, em uma Igreja Metodista, na cidade de Santo André.  

 

 

 

 

                                                 
197 COLÉGIO EPISCOPAL, Plano nacional: objetivos e metas. São Paulo: Cedro, 2001, p. 9-10. 
198 Uma Prédica pode conter inúmeros discursos, por conseguinte, os elementos próprios da 
Pós-modernidade indicam alguns dentre vários discursos. 
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III – ANÁLISE DAS PRÉDICAS 

 

1 – Questões concernentes à AD 

 

Como fora estudado na introdução desta dissertação utilizar-se-á como 

método analítico de algumas marcas pós-modernas nas Prédicas (discurso 

religioso) a Análise do Discurso (AD) de linha bakhtiniana. Esta é originada na 

escola de análise dialógica do discurso a qual tem suas bases nas reflexões 

em filosofia da linguagem de Mikhail Bakhtin. Nesta compartilha -se, também, o 

princípio consensual na AD de que “o significado de uma palavra não está mais 

no sistema da língua, entendida enquanto estrutura, mas na sociedade que a 

criou, que reelaborou seu significado, que a utilizou num determinado contexto, 

numa determinada formação ideológica”.199 

 

Outrora se destacou que o discurso, sob um enfoque bakhtiniano, é um 

enunciado real que se concretiza na língua em forma oral ou escrita. E o 

sentido desta língua em curso, em ação, se dá ou se constrói em acordo com o 

contexto social e as relações entre três participantes do discurso, a saber: o/a 

                                                 
199 BACCEGA, M. A. Comunicação e linguagem: discursos e ciência. São Paulo: Moderna, 
1998, p.90. 
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enunciador/a (autor), o/a interlocutor/a (leitor) e o tópico (o que ou quem) da 

fala (o herói). 

 

Bakhtin destaca que “a palavra é uma espécie de ponte lançada entre 

mim e os outros. Se ela se apóia sobre mim numa extremidade, na outra apóia-

se sobre o meu interlocutor”.200 Esta consideração indica que cada discurso, 

enunciação, é produto de uma interação verbal influenciada pelas relações 

sociais. Este fato social ocorre motivado pela situação social mais imediata e o 

meio social mais amplo. Exemplificando, a Prédica proferida no culto embora 

seja um discurso produzido para interagir com um grupo específico e que, 

naturalmente, possui códigos e signos particulares, interage mais amplamente 

com a realidade social, no caso deste trabalho, com a Pós-modernidade. 
 

O conceito de interação verbal é uma importante noção da teoria 

bakhtiniana, uma vez que “constitui (...) a realidade fundamental da língua”201. 

Na base desse conceito, reside uma outra noção, a de dialogismo, que 

fundamentará a análise da presente investigação: 

 

(...) pode-se compreender a palavra “diálogo” num sentido mais 

amplo, isto é, não apenas como a comunicação em voz alta, de 

pessoas colocadas face a face, mas toda a comunicação verbal, 

de qualquer tipo que seja.202  
 

Assim, qualquer comunicação verbal constitui um grande diálogo. No 

caso das Prédicas, tem-se não apenas o diálogo no sentido estrito do termo — 

pois há um interlocutor, o pastor, e os co-enunciadores, ou seja, a própria 

comunidade religiosa — , mas também o diálogo mais amplo e, aqui, destaca-

se a relação dialógica que se estabelece inevitavelmente entre as duas 

Prédicas e o contexto social da Pós-modernidade. É importante ressaltar que: 

 

a comunicação [dessas Prédicas] não poderá jamais ser 

compreendida e explicada fora desse vínculo com a situação 
                                                 
200 BAKHTIN, M. Marxismo e filosofia da linguagem. São Paulo: HUCITEC, 2004, p. 113. 
201 Idem, p. 123. 
202 Idem, p. 123. 
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concreta. A comunicação verbal entrelaça-se inextricavelmente 

aos outros tipos de comunicação e cresce com eles no terreno 

comum da situação de produção. Não se pode, evidentemente, 

isolar a comunicação verbal dessa comunicação verbal em 

perpétua evolução.203 

 

Nota-se, portanto, que as Prédicas proferidas nos dois cultos, embora 

sejam discursos intimamente ligados à uma comunidade semiótica específica, 

também indicam uma interação com a Pós-modernidade. 
 

Tendo em vista que todo discurso é dialógico, pois resulta da interação 

social dos participantes supracitados, os “enunciados (...), estão repletos de 

palavras dos outros, caracterizadas, em graus variáveis, pela alteridade ou pela 

assimilação, caracterizadas, também, em graus variáveis, por um emprego 

consciente e decalcado”,204 ou ainda, todo discurso é determinado e torna-se 

um enunciado em decorrência de uma inter-relação entre a intenção do autor e 

a sua execução. 

 

Desta forma, com o uso da AD para estudar as Prédicas, busca-se 

apreender aquilo que é perceptível nas palavras em ação e, também, o 

presumido, ou seja, o “horizonte espacial e ideacional compartilhado” pelas 

pessoas em interação, porque as situações extraverbais são imanentes às 

enunciações concretas. Por conseguinte, o contexto extraverbal do enunciado 

abrange os seguintes fatores: 

 

1) O horizonte espacial comum dos interlocutores (a unidade do 

visível), [o presumido] – Em se tratando da Prédica, há que se destacar no 

espaço litúrgico em que a mesma acontece, as pessoas presentes, os objetos 

que compõem o altar, o grupo de música, os/as pastores/as, as condições do 

templo. 

2) O conhecimento e a compreensão comum da situação por parte dos 

interlocutores – O contexto comum vivenciado pela comunidade de fé, o 

                                                 
203 BAKHTIN, M. Marxismo e filosofia da linguagem. São Paulo: Hucitec, 2004, p. 124. 
204 BAKHTIN, M. Estética da criação verbal. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 314. 
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conhecimento dos/as fiéis sobre as idéias compartilhadas pelos pregadores, a 

realidade social em que estão inseridas as pessoas. 

3) A avaliação comum dessa situação pelos interlocutores – o 

julgamento comum das pessoas participantes dos cultos, especialmente das 

Prédicas proferidas. 

 

Assim, conforme explícito nas reflexões sobre os conceitos marxistas 

de infra e superestrutura, compreende-se que um determinado enunciado 

depende diretamente da realidade social, política e, especialmente, econômica. 

Neste sentido, embora existam os aspectos individual e subjetivo, Bakhtin 

assevera que “cada enunciado nas atividades da vida é um entimema social 

objetivo”.205 Vale destacar que o entimema é uma forma de silogismo em que 

uma das premissas não é expressa, mas presumida. Exempli gratia, “Sócrates 

é um homem, portanto é mortal”. A premissa presumida: “Todos os homens 

são mortais”. Em outros termos, as ocorrências sociais mais amplas interagem 

com os seus participantes e deixam marcas nos discursos, destarte, algumas 

marcas pós-modernas podem ser notadas de alguma maneira nas Prédicas. 

 

De tal forma, os fenômenos sociais que cercam os indivíduos estão, do 

mesmo modo, intrínsecos aos julgamentos de valor, que estes últimos motivam 

a própria seleção do material verbal, o quê se fala, e a forma do todo verbal, o 

como se fala. Tais apreciações se expressam na entoação à medida que ela 

estabelece uma ligação firme entre o discurso verbal e o contexto 

extraverbal.206 Exemplificando, 

 

Duas pessoas estão sentadas numa sala. Estão ambas em 

silêncio. Então, uma delas diz “Bem”. A outra não responde. (...) 

Para nós de fora, esta “conversação” toda é completamente 

incompreensível. Tomado isoladamente, o enunciado “Bem” é 

vazio e ininteligível. (...) Vamos supor que a entoação com a qual 

esta palavra foi pronunciada nos é conhecida: indignação e 

                                                 
205 BAKHTIN, M. Discurso na vida e na arte: sobre poética sociológica. [mimeografada, 
tradução de Carlos Alberto Faraco e Cristóvão Tezza]. 
206 Por exemplo, uma Prédica realizada com uma entonação muito alta pode indicar a 
necessidade de demonstração de poder e autoridade. 
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reprovação moderadas por um certo toque de humor. Esta 

entoação de algum modo preenche o vazio semântico do 

advérbio “Bem”, mas ainda não nos revela o significado do todo. 

O que é que nos falta então? Falta-nos o “contexto extraverbal” 

que torna a palavra “Bem” uma locução plena de significado para 

o ouvinte. (...) No momento em que o colóquio acontecia, ambos 

os interlocutores olhavam para a janela e viam que começava a 

nevar; ambos sabiam  que já era maio e que já era hora de chegar 

a primavera; finalmente, ambos estavam enjoados e cansados do 

prolongado inverno – ambos estavam esperando ansiosamente 

pela primavera e ambos estavam amargamente desapontados 

pela neve recente. É deste “conjuntamente visto” (flocos de neve 

do outro lado da janela), “conjuntamente sabido” (a época do ano 

– maio) e “unanimemente avaliado” (cansaço do inverno, desejo 

da primavera) – é disso tudo que o enunciado depende 

diretamente, tudo isto é captado na sua real, viva implicação – 

tudo isto lhe dá sustentação. No entanto, tudo isto permanece 

sem articulação ou especificação verbal. Os flocos de neve 

permanecem do lado de fora da janela; a data, na folha do 

calendário; a avaliação, na psique do falante; e, não obstante, 

tudo isto está presumido na palavra “Bem”.207 

 

Pode-se assim dizer que tanto o enunciador, no momento em que 

emite uma fala ou escreve um texto, como o ouvinte, que recebe e compreende 

a significação (lingüística) de um discurso, “adotam simultaneamente, para com 

este discurso, uma atitude responsiva ativa: ele concorda ou discorda (total e 

parcialmente), completa, adapta, apronta-se para executar, etc...”.208   

 

Na análise a seguir, procurar-se-á verificar não apenas como a 

presença de certas marcas da Pós-modernidade aparecem nas duas Prédicas, 

mas também qual é a atitude responsiva de cada pregador com relação a elas. 

                                                 
207 BAKHTIN, M. Discurso na vida e na arte: sobre poética sociológica. [mimeografada, 
tradução de Carlos Alberto Faraco e Cristóvão Tezza]. 
208 BAKHTIN, M. Estética da criação verbal. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 290. 
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À semelhança das entoações, os gestos, embora expressem o estado 

mental passivo do enunciador, também denotam uma relação com os fatos 

sociais, isto é, são ativos e objetivos. Nota-se, então, que os gestos e as 

entoações são resultantes da interação social dos três participantes do 

discurso.209 Segundo o próprio Bakhtin: 

 

Graças a esse vínculo concreto com a situação [concreta em que 

ocorre a enunciação, ou as enunciações], a comunicação verbal é 

sempre acompanhada por atos sociais de caráter não verbal 

(gestos do trabalho, atos simbólicos de um ritual, cerimônias, 

etc.), dos quais ela é apenas um complemento, desempenhando 

um papel meramente auxiliar.210 

 

É por essa razão que contemplaremos nesta investigação a análise de 

alguns dos aspectos não verbais que aparecem nas Prédicas escolhidas para o 

desenvolvimento dessa pesquisa. 

 

Durante a análise de cada uma das Prédicas, estas serão 

consideradas como um tipo de comunicação realizada e fixada no material (ou 

social) e, também como um discurso específico que é “uma forma especial de 

inter-relação entre criador e contemplador”, fixada em uma Prédica.  

 

Vale destacar que a Prédica, fundamentando-se nas elucubrações 

supraditas, é um discurso dialógico que reflete e refrata outros discursos.211 Por 

esta razão, percebe-se, também, que a Prédica, como discurso verbal, não é 

auto-suficiente, ou seja, ela nasce de uma situação pragmática extraverbal, 

envolve diretamente um evento na vida, e mantém a conexão mais próxima 

possível com esta situação (Pós-modernidade). 

 

                                                 
209 Sobre a relação do Autor com o Herói ver: BAKHTIN, M. Estética da criação verbal. São 
Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 25-220. 
210 BAKHTIN, M. Marxismo e filosofia da linguagem. São Paulo: HUCITEC, 2004, p. 124. 
211 BAKHTIN, M. Problemas da poética de Dostoiévski. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 
2002, p. 87. 
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2 – Categorias de análise 

 

Segundo a AD, para analisar as Prédicas a ação subseqüente é a 

avaliação do corpus. O corpus da análise é constituído por trechos 

representativos dos discursos contidos nas duas Prédicas efetuadas na IMSA. 

Estas partes selecionadas procuram tornar clara a interação com a Pós-

modernidade tanto pela negação quanto pela afirmação. 

 

A fim de preservar a identidade do Pastor da IMSA e dos pregadores 

convidados, os seus nomes serão substituídos por letras. Assim, utilizar-se-á a 

letra Z para identificar o Pastor da IMSA, a letra X para o pregador do dia 16 de 

maio (1ª Prédica) e a letra Y para o pregador do dia 23 de maio de 2004 (2ª 

Prédica). Dados estes esclarecimentos, em seqüência, será apresentado uma 

estrutura de cada Prédica, um comentário sobre a entonação e gestos do 

pregador, os recortes extraídos das Prédicas e que compõem o corpus da 

análise e em seqüência analisar-se-á cada um destes trechos. 

 

3 - Análise da primeira prédica 

 

 3.1 – Uma estrutura da prédica do Rev. X 

 

Conforme o estudo realizado no primeiro capítulo, a estrutura da 

Prédica, numa perspectiva homilética, se observada pode proporcionar ordem, 

clareza, coerência, concisão e idéias construídas racionalmente. Portanto, são 

considerações características da Modernidade (organização, clareza, razão) 

aplicadas no discurso religioso.212 Deste modo, ao ser proposta uma estrutura 

da Prédica do Rev. X, objetiva-se mostrar como o pregador se aproxima ou se 

afasta do modelo supradito: 

Linhas 8-33:213 Saudação, agradecimento e apresentação de sua 

função político-religiosa na IM. 

                                                 
212 Vale destacar que o Protestantismo nasce na Modernidade, bem como as Prédicas na ótica 
observada no capítulo 1 da Dissertação. 
213 Ver a transcrição literal das Prédicas no Anexo. 
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Linhas 34-67: O Rev. X apresenta os seus projetos e atividades 

elaboradas assim que assumiu, em janeiro de 2004, o distrito eclesiástico XXX, 

a saber, visitas às igrejas do distrito, uma articulação que culminou na 

participação considerável do distrito num encontro regional, reunião com a 

mocidade do distrito, reunião com a liderança distrital e apresentação de alvos 

missionários. 

Linhas 67-87: Agradecimento ao Rev. Z; leitura do texto bíblico (Atos 

2,42-47); oração. 

Linhas 87-164: O surgimento da comunidade cristã primitiva que indica 

a data do seu aniversário; o aniversário da IMSA, o que significa comemorar o 

aniversário; os efeitos do tempo na vida de quem completa mais um 

aniversário, o aniversário indica a finitude humana; comemorar aniversário 

indica que as pessoas que fazem parte da igreja tem menos tempo de vida 

para fazer missão; a urgência de fazer missão em decorrência do tempo 

escasso; a crise vivida pela IM como sinal de que não está fazendo missão 

como deveria, a crise da igreja evangélica brasileira; constatação pessoal de 

que há crise na igreja pelo fato de haver muitas igrejas disputando o mercado 

religioso; o sofrimento das igrejas tradicionais que não aderem às disputas por 

serem verdadeiras e fundamentadas nos princípios bíblicos; alerta aos/às fiéis 

para não aderirem aos movimentos evangélicos não-tradicionais que distorcem 

a vida em comunidade. 

Linhas 164-168: Propõe que sejam analisadas quatro dimensões que 

caracterizam a vida em comunidade segundo o texto bíblico lido. 

Linhas 168-223: a primeira dimensão da vida comunitária é o ensino; 

explicação do ensino em Atos 2,42-47; o esforço da IM em incentivar o ensino; 

a prática de ensino da comunidade cristã primitiva; Jesus como essência é a 

confissão priorizada no ensino; exemplo de confissão ocorrida no culto; o 

ensino de Jesus é a essência, filosofia, identidade da IM; confessar a Jesus é 

viver o amor incondicional ao/à próximo/a; as igrejas atuais deixaram de viver o 

amor e transformaram Jesus no Deus do milagre, prosperidade e da barganha; 

outro aspecto do ensino da comunidade primitiva é repartir; repartir na igreja 

atual quase não ocorre porque se vive no individualismo e não há compromisso 

com o outro; exemplo das igrejas que incentivam o individualismo e o 

descompromisso. 
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Linhas 223-256: a segunda dimensão da vida comunitária é a 

comunhão; explicação da comunhão em Atos 2,42-47; a comunhão na igreja 

hoje deve se resumir em unidade de sentimentos, reflexões e ações; exemplo 

pessoal do que é viver em comunhão; convite à prática da comunhão. 

Linhas 256-311: a terceira dimensão da vida comunitária é a diaconia; 

explicação da diaconia em Atos 2,42-47; um tipo de diácono: o garçom; na 

comunidade cristã primitiva as pessoas ricas eram diáconas das pobres; a 

prática da comunidade cristã primitiva ensina àqueles que promovem as 

disparidades, fome e outras carências no Brasil; questionamento sobre as 

carências brasileiras; as carências impedem os/as fiéis de exercitarem o amor; 

apelo à prática do diaconato e à análise do cristianismo que se tem vivido hoje. 

Linhas 311-338: a quarta dimensão da vida comunitária é a oração; 

explicação da oração em Atos 2,42-47; a prática da oração dos discípulos 

Pedro e João na liturgia; explicação do significado de liturgia; no exercício 

litúrgico Deus dá forças e capacita os/as fiéis a corresponderem às dimensões 

da vida comunitária experimentadas pela igreja primitiva. 

Linhas 338-428: Convocação à IMSA para exercitarem o ensino, a 

comunhão, a diaconia e a comunhão; o relato de Atos sobre a vida da 

comunidade cristã primitiva é semelhante à uma foto e deve servir de modelo 

para a caminhada missionária da IMSA; o Espírito Santo foi o motivador das 

ações igreja primitiva; o Espírito Santo foi o responsável pela palavra pregada 

pelo Rev. X; o Espírito deve ser buscado por cada membro da IMSA; a igreja 

primitiva realizou o que foi descrito pois estava cheia do poder do Espírito 

Santo; tais práticas geravam paz e novos/as adeptos/as do cristianismo; a 

preocupação da IM com o crescimento numérico das igrejas locais; desafio 

aos/às fiéis para que vivam o que viveu a comunidade cristã primitiva. 

 

O pregador ao expor sua Prédica segue, em linhas gerais, o modelo 

clássico de estrutura homilética com algumas variações.214 O Rev. X segue a 

conseqüente ordem: preâmbulo; leitura do texto bíblico; oração; exórdio, 

proposição, argumento 1: explicação do texto bíblico e aplicação; argumento 2: 

explicação do texto bíblico e aplicação; argumento 3: explicação do texto 

                                                 
214 Conforme estudo apresentado no capítulo 1 da dissertação. 
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bíblico e aplicação; argumento 4: explicação do texto bíblico e aplicação; 

peroração. 

 

A fim de esclarecer melhor este ponto, segue abaixo um quadro 

comparativo entre as estruturas: 

 

Modelo Clássico de 
Estrutura da Prédica 

Estrutura utilizada pelo 
Pregador X 

Título  
 Preâmbulo 

Leitura do texto bíblico 
e oração 

Leitura do texto bíblico 
e oração 

Exórdio Exórdio 
Explicação  

Assunto e Tema  
Proposição Proposição 

Argumentação Argumentação 
Transição 

Argumento 1 
Explicação do texto 

bíblico 

Transição 
Argumento 1 

Explicação do texto 
bíblico e aplicação 

Transição 
Argumento 2 

Explicação do texto 
bíblico 

Transição 
Argumento 2 

Explicação do texto 
bíblico e aplicação 

Transição 
Argumento 3 

Explicação do texto 
bíblico 

Transição 
Argumento 3 

Explicação do texto 
bíblico e aplicação 

 Transição 
Argumento 4 

Explicação do texto 
bíblico e aplicação 

Transição 
Peroração 

Transição  
Peroração 

 

3.2 – Entonação, gestos e expressão215 

                                                 
215 Beth Brait assevera que “a abordagem interacional de um texto permite verificar as relações 
interpessoais, intersubjetivas, veiculadas pela maneira como o evento conversacional está 
organizado. Isso significa observar no texto verbal não apenas o que está dito, o que está 
explícito, mas também as formas dessa maneira de dizer que, juntamente com outros recursos, 
tais como entoação, gestualidade, expressão facial etc., permitem uma leitura dos 
pressupostos, dos elementos que mesmo estando implícitos se revelam e mostram a interação 
como um jogo de subjetividades, um jogo de representações em que o conhecimento se dá 
através de um processo de negociação, de trocas, de normas partilhadas, de concessões”. Ver: 
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O Rev. X durante a exposição utiliza uma entonação natural e em 

alguns momentos se mostra enfático, fato que se permite notar na transcrição 

da Prédica com a escrita de palavras e/ou frases com letras maiúsculas. Ao 

observar os gestos e a expressão do pregador durante a exposição notou-se 

no Rev. X pouca gesticulação e uma expressão facial serena. 

 

3.3 – Corpus e análise 

 

Corpus 1 e análise216 

 

EU QUERO PEDIR... A TODOS... HOMENS E MULHERES... 

que.. ajudem... a nossa juventude... a se reencontrar... QUE 

AJUDEM E ENCAMINHEM... A NOSSA JUVENTUDE...PARA 

QUE ELES TENHAM... A CERTEZA... DE QUE JUNTOS... 

DIFICILMENTE PODERÃO SE PERDER... porque nós temos 

perdido... muitos dos nossos jovens... porque nós não temos tido 

esse carinho esse cuidado com a nossa juventude...217 

 

O Rev X (autor) ao dirigir-se à IMSA, embora afirme “EU QUERO 

PEDIR”, pela entonação enfática percebe-se uma ordem a uma parte dos/as 

interlocutores/as, ou seja, aos pais e mães, a fim de que cuidem dos/as 

filhos/as jovens. Na observação do corpus o autor dá a indicação que os 

membros da juventude estão carentes, desorientados, e têm uma prática 

individualista por desconfiança das relações humanas. Assim, os/as pais/mães 

precisam dar carinho e cuidado à juventude de modo que este quadro se 

reverta. 

 

Numa abordagem mais ampla, traz-se à tona que os/as jovens estão 

mais suscetíveis à Pós-modernidade, particularmente com relação ao 

individualismo. Há, portanto, por parte do autor, uma negação deste aspecto 

social e uma ordem de que seja priorizada a vida comunitária.  
                                                                                                                                               
BRAIT, B. O processo interacional. In: Projeto de estudo da norma lingüística urbana culta de 
São Paulo: análise de textos orais. São Paulo: FFLCH/USP, 1993, p.194. (189-214). 
216 Os/As consulentes encontram as Prédicas transcritas integralmente nos Anexos. 
217 Ver: Anexo, Prédica 1, linhas 52-56. 
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Corpus 2 e análise 

 

já a sessenta e quatro anos atrás... aqui estava nascendo... uma 

comunidade cristã... e seria... bonito... se nos tivéssemos... essa 

história... com detalhes... com fotografia... e com filmagem... e é  

geralmente isso que nós fazemos quando nós  estamos falando 

de aniversário... ir lá no fundo da gaveta... no fundo do baú... 

buscar as fotos... para ver qual era o nosso comportamento... que 

jeito que nós nos vestíamos... que jeito que nós nos 

comportávamos... pra ver quais eram as pessoas que parte... 

dessa grande festa... cada igreja tem uma festa... tem uma data... 

cada igreja... tem o seu marco inicial... a igreja de Santo André... 

completa... neste mês... sessenta e quatro anos... hoje... estamos 

falando de aniversário... QUANDO EU FALO DE 

ANIVERSÁRIO...eu falo... de uma existência... você... tem o dia 

do seu aniversário... o Wesley tem o dia do aniversário dele... 

todos nós temos o dia do nosso aniversário... e o tempo passa... e 

a gente começa... a imaginar... a história... da nossa vida... e 

relembrar o passado para caminhar em direção ao futuro...218 

 

Na concepção do autor a comemoração do aniversário é um marco 

histórico oportuno para uma avaliação da existência, possivelmente, do 

conhecimento adquirido e das experiências vivenciadas. A história, por ter essa 

finalidade, é aquela que deve ser visitada de tempos em tempos e motivar o/a 

aniversariante no presente a caminhar para o futuro com uma direção: “e o 

tempo passa... e a gente começa... a imaginar... a história... da nossa vida... e 

relembrar o passado para caminhar em direção ao futuro...”. Trazer à memória 

o tempo que se foi permite, a quem aniversaria, rever e não perder de vista, por 

exemplo, as suas tradições. 

 

                                                 
218 Ver: Anexo, Prédica 1, linhas 91-104. 
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Como fora visto, Bakhtin destaca que todo discurso está intimamente 

ligado com a vida refletindo e refratando uma determinada realidade social.219 

Assim sendo, a concepção do Rev. X sobre a história e o aniversário, nega 

uma característica Pós-moderna calcada na vivência do presente como se 

fosse eterno, sem vínculos com o passado e despreocupado com o futuro. 

 

Corpus 3 e análise 

 

e sabe que nós somos finitos... começamos aqui e terminamos 

ali... portanto... não há como correr... não adianta correr... pras 

prásticas (sic)... pras  maquiagens... nada... nada... nada... você 

tem um começo... e tem um fim... com Deus... nós somos 

infinitos... não somos?... vamos aguardar né...220 

 

A negação do valor da aparência, compartilhada na sociedade, é 

explícita neste recorte do discurso. Segundo o Rev. X, não adianta esconder as 

seqüelas deixadas pelo tempo no corpo dos/as homens/mulheres, como uma 

tentativa de ocultar a decadência e a finitude humanas. Portanto, ele mostra 

aos/às fiéis o quanto é inútil e equivocado à pessoa crente se deixar conduzir 

por tais idéias. Em seqüência, com a asserção de que “Com Deus... nós somos 

infinitos” faz alusão à vida infinita com Deus que o/a fiel terá após a morte 

física. 

 

Conforme as reflexões feitas no segundo capítulo, a infinitude 

presentificada, como contraposição à história, é uma das marcas da Pós-

modernidade a qual os seres humanos interagem. Portanto, o modo de 

                                                 
219 Conforme Bakhtin, “o ser, refletido no signo, não apenas nele se reflete, mas também se 
refrata. O que é que determina esta refração do ser no signo ideológico? O confronto de 
interesses sociais nos limites de uma só e mesma comunidade semiótica, ou seja, a luta de 
classes. Classe social e comunidade semiótica não se confundem. Pelo segundo termo 
entendemos a comunidade que utiliza um único e mesmo código ideológico de comunicação. 
Assim, classes sociais diferentes servem-se de uma só e mesma língua. Conseqüentemente, 
em todo signo ideológico confrontam-se índices de valor contraditórios. O signo se torna a 
arena onde se desenvolve a luta de classes. Esta plurivalência social do signo ideológico é um 
traço da maior importância. Na verdade, é este entrecruzamento dos índices de valor que torna 
o signo vivo e móvel, capaz de evoluir”. Ver: BAKHTIN, M. Marxismo e filosofia da linguagem. 
São Paulo: Hucitec, 1995, p. 46. 
220 Ver: Anexo, Prédica 1, linhas 119-122. 
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interação observada na Prédica é a repulsa e desqualificação realizada pelo 

autor sobre este ponto de vista contemporâneo. 

 

Corpus 4 e análise 

 

SE NÓS FORMOS OLHAR PARA O MOSAICO DAS IGREJAS 

CRISTÃ (SIC) DO BRASIL... QUE INFINIDADE DE IGREJAS... 

NÓS VEMOS EM CADA ESQUINA - - eu saio junto com o pastor 

em São Caetano... pra procurar um terreno... em Diadema pra 

implantar a igreja... nós não tínhamos onde por o pé... aonde você 

ia... olhava numa esquina... tinha duas... três igrejas plantadas - -  

CADA UMA DAS IGREJAS QUEREM SER A MELHOR... cada 

igreja... quer ser a dona da verdade... isso meus irmãos... LEVA 

AS IGREJAS TRADICIONAIS... LEVA AS IGREJAS... QUE TÊM 

SUAS ORIGENS... BASEADAS... NOS PRINCÍPIOS BÍBLICOS 

CONFORME NÓS ACABAMOS DE LER... A MOMENTOS 

DIFÍCEIS... porque... o nosso povo... às vezes... cai no conto da 

cegonha... SENDO LEVADOS POR OUTRAS doutrinas... ou por 

outros interesses... e é necessário então que... no momento de 

aniversário... ou manter o mesmo momento de crise... vamos 

pensar na nossa igreja... que ela vive este momento em que nós 

temos que tomar muito cuidado... PRINCIPALMENTE AQUELES 

QUE... TÊM JÁ SUAS RAÍZES... AS SUAS TRADIÇÕES... 

DENTRO DE UMA IGREJA... QUE CONSERVA SUA 

TRADIÇÃO... QUE VIVE DENTRO DOS PRINCÍPIOS 

BÍBLICOS... QUE NÓS HERDAMOS DESDE A PRIMEIRA 

IGREJA PRIMITIVA... LÁ NOS TEMPOS DE JESUS... É 

NECESSÁRIO FIRMEZA... É NECESSÁRIO FÉ... É 

NECESSÁRIO CONVICÇÃO... daquilo que abraçaram um dia...221 

 

Uma possível preocupação do autor observada no corpus em questão 

é o surgimento de novas igrejas e que certamente torna mais acirrada a disputa 

                                                 
221 Ver: Anexo, Prédica 1, linhas 140-158. 



 99 

por fiéis. Entretanto, o que interessa é o discurso utilizado para deslegitimar 

essas “adversárias” religiosas (o herói), a saber, elas não possuem tradições, 

nem fundamentação bíblica, tampouco raízes herdadas da primeira igreja cristã 

primitiva. Deste modo, o pregador indica que as igrejas tradicionais, dentre as 

quais a IM, sofrem porque não aderem a lógica e ideologias das novas 

concorrentes. Por outro lado, assevera a existência de fiéis da IM que não 

possuem raízes profundas firmadas na Bíblia, especialmente na práxis da 

igreja cristã primitiva, e deixam-se levar pelos ensinamentos e interesses das 

novas igrejas descomprometidas com o Evangelho. Exemplificando, o pregador 

afirma: “o nosso povo... às vezes... cai no conto da cegonha... SENDO 

LEVADOS POR OUTRAS doutrinas... ou por outros interesses...”. 

 

Nesta reflexão o Rev. X deixa implícito o embate entre igrejas 

históricas e igrejas não-históricas. Em sua abordagem, o que caracteriza e 

qualifica a verdadeira igreja cristã é sua fundamentação histórica e uma práxis 

atual orientada por essa referência. Uma vez mais, a mensagem proclamada 

está numa ampla interação com a realidade social, pois na Pós-modernidade 

uma marca característica é a experiência momentânea sem referência ou 

vínculos com o passado. Destarte, o que o autor aponta como problema dentro 

das igrejas está intimamente relacionado com as ocorrências sociais 

contemporâneas. 

 

Corpus 5 e análise 

 

E NESSE TEXTO QUE NÓS ACABAMOS DE LER... QUATRO 

DIMENSÕES FICAM BEM CLARAS... e que nós devemos... nos 

ater à elas... para prosseguirmos na nossa caminhada 

missionária... O ENSINO... E NA TRADUÇÃO...QUE ESTÁ NO 

NOSSO TEXTO... DISSE A COMUNIDADE DOS PRIMEIROS 

CRISTÃOS... PRESERVARAM-SE... PERSEVERAVAM NO 

DIDAQUÊ... segundo o que está aqui... esta palavra grega 

significa ensino... E É DESSA MESMA RAIZ QUE VEM A 

PALAVRA PORTUGUESA DIDÁTICA... que por sua vez significa 

a arte de transmitir conhecimento e técnica... a mensagem era 
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simples... a mensagem era objetiva... a mensagem era clara... 

mas o ensinamento era um dos espelhos da vida cristã... hoje os 

pastores LUTAM... hoje as comunidades LUTAM... por conservar 

aquilo que é a nossa tradição... LER A BÍBLIA... PARA TRAZER A 

MEMÓRIA... E NÃO DEIXAR QUE NOSSOS FILHOS... OS 

NOSSOS JOVENS... ESQUEÇAM... daquilo que é a essência do 

cristianismo... E NESSES ENSINAMENTO(SIC)... A PRIMEIRA 

COMUNIDADE CRISTÃ... PRIMAVA MUITO... EM FAZER... 

conhecido... (o) Jesus... ainda aqui... há pouco...o nosso jovem... 

aqui do ministério... do louvor... dizendo... confessando... Jesus... 

o EIXO DA CONFISSÃO... DOS PRIMEIROS 

CRISTÃO(SIC)...ERA ESTA FRASE... JESUS É SENHOR... 

Jesus é Senhor... você acredita nisso?... 

L3) AMÉM... 

L2)...SE VOCÊ ACREDITA QUE JESUS É SENHOR... VOCÊ 

PODE SE CONSIDERAR CRISTÃO... MAS SE VOCÊ NÃO 

ACREDITA QUE JESUS É  SENHOR... VOCÊ... É APENAS UM 

PARTICIPANTE DA COMUNIDADE... JESUS ERA O CENTRO... 

E ISSO ERA PASSADO DOS PEQUENOS ATÉ OS MAIS 

VELHOS... ERAM DISCUTIDO(SIC) EM GRUPOS... é o que nos 

fazemos nas nossas escolas dominicais... que é transmitir este 

ensinamento... O PROJETO DE JESUS ERA UM SÓ... E ERA 

UM SÓ QUE... DAVA TODA A CONOTAÇÃO À NOSSA 

FILOSOFIA... À NOSSA IDENTIDADE...222 

 

Neste trecho da Prédica é possível notar, mais explicitamente, a 

preocupação do Rev. X com a juventude. Depois das explicações do 

significado do ensino para a comunidade cristã primitiva, o pregador chama a 

atenção das pessoas que convivem com os/as jovens para que nunca cessem 

de ensiná-los/as, ou seja, imprimir na memória deles/as a identidade, o 

conhecimento e a filosofia cristã correta, em outros termos, criar um habitus 

religioso.223 Na ótica do autor, ensinar constantemente é o mesmo que 

                                                 
222 Ver: Anexo, Prédica 1, linhas 166-192. 
223 Sobre o habitus ver as reflexões realizadas no primeiro capítulo. 
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confessar a Jesus como o Senhor, de tal forma, a pessoa que ensina é cristã 

caso contrário, é apenas participante da comunidade. A veracidade e 

autoridade assumidas para estas declarações são remetidas ao texto bíblico, à 

práxis de Jesus e da comunidade primitiva. Nas palavras do pregador: “SE 

VOCÊ ACREDITA QUE JESUS É SENHOR... VOCÊ PODE SE CONSIDERAR 

CRISTÃO... MAS SE VOCÊ NÃO ACREDITA QUE JESUS É SENHOR... 

VOCÊ... É APENAS UM PARTICIPANTE DA COMUNIDADE”.  

 

Por trás desta discussão se encontra a interação com a Pós-

modernidade, mais especificamente com a destradicionalização, ou, segundo 

aquilo que se discutiu sobre a mundialização, perda da fixidez. Na 

contemporaneidade, a tradição, a identidade e a preservação das culturas se 

esvaem dando espaço à polissemia da dinâmica social insuflada pelas 

transformações econômicas. Na Prédica o autor se nega a aceitar esta 

destradicionalização que está ocorrendo no âmbito religioso, dá a ordem para 

que o ensino bíblico ocorra com veemência, e, para tanto, firma as suas idéias 

no texto sagrado. 

 

Corpus 6 e análise 

 

A ESSÊNCIA DO AMOR AO PRÓXIMO... ela está se diluindo... 

com o ( )... ELA ESTÁ DEIXANDO DE TER AQUELE MESMO 

SENTIDO... AQUELE MESMO GOSTINHO... LÁ DE TRÁS... 

HOJE JESUS PASSA A SER... O DEUS DE MILAGRE... O DEUS 

DA PROSPERIDADE... O DEUS DA BARGANHA... e tantas 

outras coisas mais... QUANDO NÓS LEMOS O TEXTO 

TAMBÉM...UMA DAS COISAS QUE ERA MUITO ENSINADA... 

ERA O REPARTIR... ERA O DIVIDIR... e hoje isso não 

acontece... nós trabalhamos mais no individualismo... EU SOU 

EU... E VOCÊ É VOCÊ... EU tenho dois carros... VOCÊ pode 

andar a pé... EU tenho uma televisão... um vídeo... e VOU 

comprar um dvd... e VOCÊ só tem um radinho de pilha... estas 

coisas... ISSO NÃO TINHA LUGAR NA COMUNIDADE 

PRIMITIVA NÃO... TEM HOJE... NAQUELA ÉPOCA NÃO 
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TINHA... MOMENTO DE ANIVERSÁRIO... DE REVER... A 

NOSSA EXISTÊNCIA COMO COMUNIDADE... É MOMENTO 

TAMBÉM DE REVER... O QUE DEUS TEM FEITO NA NOSSA 

VIDA... E NA NOSSA MANEIRA DE AGIR... NA NOSSA 

MANEIRA DE EXERCITAR A NOSSA FÉ... NÃO HÁ LUGAR 

PARA INDIVIDUALISMO...224 

 

Outra marca da identidade cristã verdadeira, segundo o Rev. X, é o 

exercício do amor ao/à próximo/a. Porém, a concepção de que o Deus 

amoroso instrui os/as fiéis a amarem os/as semelhantes está sendo trocada 

pela visão de que cada fiel deve cuidar de si e, numa relação de troca, Deus 

resolve todas as necessidades imediatas e concede a prosperidade financeira. 

O pastor confirma que na atualidade muitos/as fiéis tiraram o foco do 

ensinamento bíblico de vida comunitária e assumiram o individualismo dentro 

da igreja e transformaram Deus num grande capitalista. 

 

O individualismo é uma das marcas da Pós-modernidade mais 

vivenciadas pelas sociedades. Uma vez que as igrejas são entidades 

compostas por pessoas, estão interagindo com todos os fenômenos sociais. 

Neste contexto, os/as homens/mulheres se entendem livres para escolherem, 

todavia, o Rev. X fundamentando a sua autoridade na Bíblia afirma que não 

existe cristianismo se a prática comunitária não é observada pelo/a fiel. 

 

Corpus 7 e análise 

 

e nem há lugar para descompromissado... muitas e MUITAS 

IGREJAS... ESTÃO SE ESPALHANDO POR AÍ... mas vai lá 

porque tem muita gente... vai lá porque tem televisão... vai lá 

porque tem um bom pregador que tem uma oratória bonita... mas 

isso não é a essência do evangelho... falta alguma coisa... 

PORQUE É MUITO MAIS FÁCIL... EU VIVER 

DESCOMPROMISSADO... COM ESTA MISSÃO... VIVER 

                                                 
224 Ver: Anexo, Prédica 1, linhas 200-215. 
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DESCOMPROMISSADO... COM A TAREFA QUE JESUS ME 

DEU... EU SIMPLESMENTE BOTO MEU TERNINHO E A MINHA 

GRAVATA... vou pra lá e fico como um mero espectador... isto 

não é ser igreja... está desconsiderado no capítulo dois de Atos 

dos apóstolos... A COMUNHÃO... UM DOS ESTEIOS TAMBÉM 

QUE MARCAVA... A VIDA DAQUELE POVO... PARA ELES... 

COMUNHÃO NA SUA LÍNGUA... KOINONIA... O TEXTO DIZ 

AINDA QUE A COMUNIDADE DOS PRIMITIVOS CRISTÃO(SIC) 

PERSEVERAVA NA KOINONIA... ESTA PALAVRA GREGA 

SIGNIFICA COMUNHÃO... COMUNHÃO SIGNIFICA FAZER 

ALGO EM COMUM... SINTONIA DE SENTIMENTOS... não pode 

haver uma igreja... onde o sentimento não seja um só... não pode 

haver uma igreja aonde cada um pensa de uma forma... cada um 

age de uma forma... e os sentimentos são  diferentes... NÃO 

PODE HAVER UMA IGREJA Com modo de pensar diferente...225 

 

Este recorte do discurso é a continuação do trecho anterior. E, uma vez 

mais, o Rev. X utiliza como exemplo de anticristianismo as igrejas recentes 

não-históricas. Outro agravante citado pelo autor é a migração de fiéis para as 

novas igrejas, pois nestas não se exige compromisso comunitário, ou seja, o/a 

fiel é um espectador/a e/ou consumidor/a que exercita a sua fé no 

entretenimento e no prazer oferecidos no culto. 

 

Sendo assim, nota-se que as pontuações feitas pelo pastor, neste 

trecho, denotam uma estreita relação com o hedonismo e o cultivo do 

entretenimento, características da Pós-modernidade. A contraposição à ênfase 

individualista no prazer e no lúdico feita pelo autor, é a prática da vida em 

comunidade, onde há unidade de pensamentos e anseios com o intento de 

beneficiar o todo. 

 

Corpus 8 e análise 

 

                                                 
225 Ver: Anexo, Prédica 1, linhas 215-231. 
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A EFICIÊNCIA DA DIACONIA DOS PRIMEIROS CRISTÃOS SE 

NOTA... PELO FATO DE QUE ENTRE ELES...NINGUÉM 

PASSAVA FOME... e por fome... meus irmãos ... NÓS PODEMOS 

ENTENDER... carência humana... ninguém tem carência 

humana...né?... vivemos num século moderno... que tem tudo... 

televisão tem na minha casa... telefone... celular que toca o dia 

inteiro... ninguém tem carência... só clicar você fala com as 

pessoas... acabou... resolveu o problema...  não existe mais 

carência... estou certo ou estou errado?... estamos errado... 

HOJE... A CARÊNCIA... ESTÁ AINDA MAIOR... esse 

desconforto... esta massificação do ser humano... os medos que 

nos atormentam... tira nossa tranqüilidade...TIRA NOSSA PAZ... 

NOS TIRA... DAQUELE PROJETO DE DEUS QUE É AMAR AO 

PRÓXIMO... PORQUE EU ESTOU TÃO ENVOLVIDO... QUE EU 

ESQUEÇO DO MEU PRÓXIMO... ALÉM DA FOME DA 

COMIDA... HÁ FOME DO AFETO... HÁ FOME DA JUSTIÇA... E 

HÁ FOME DE DEUS... NAQUELA ÉPOCA... EXISTIA AINDA UM 

DIACONATO226 

 

A diaconia retratada pelo Rev. X é o serviço que uma pessoa cristã da 

Igreja Primitiva presta em favor de outra ou da comunidade sem objetivo de 

obter lucros ou elogios. É, por conseguinte, uma prática de solidariedade que 

objetiva o bem estar geral. Neste contexto, o pastor questiona as ações 

diaconais dos/as seus/suas interlocutores/as. Pontua também, algumas 

produções contemporâneas (televisão, telefone, celular, computador) que 

procuram melhorar as relações entre pessoas, no entanto, escondem as 

carências humanas e são reflexos de uma sociedade insegura. 

 

Uma vez mais o autor assinala o individualismo como um problema 

para a comunidade cristã que deve exercitar a diaconia à semelhança de Jesus 

Cristo. E, coloca como obstáculo para o diaconato a Modernidade e a geração 

e partilha da precariedade. Assim sendo, há como perceber que o Rev. X ao 

                                                 
226 Ver: Anexo, Prédica 1, linhas 278-291. 
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discursar está interagindo, mais amplamente, com os efeitos sociais do 

individualismo, relacionamentos humanos superficiais e a insegurança 

generalizada. 

 

4 – Análise da segunda prédica 

 

 4.1 – Uma estrutura da prédica do Rev. Y 

 

A exposição do Rev. Y não se orienta pelo padrão clássico de 

estruturar a Prédica. No entanto, uma ordem é adotada: Preâmbulo e execução 

de hinos; leitura bíblica; hino; proposição; argumento 1: experiência pessoal e 

exortação; argumento 2: citação bíblica e experiência pessoal, argumento 3: 

citação bíblica, experiência pessoal e exortação, argumento 4: experiência 

pessoal e exortação; argumento 5: exortação, experiência pessoal, exortação, 

experiência pessoal, exortação; argumento 6: exortação, experiência pessoal e 

exortação; argumento 7: citação bíblica e exortação; hino; oração; fundo 

musical; oração. Assim, uma possível estrutura da Prédica é a seguinte: 

 

Linhas 11-14: A dificuldade de falar de improviso 

Linhas 14-24: Agradecimento ao Rev. Z pelo convite 

Linhas 24-73: Indagação aos/às fiéis: quem teve uma experiência de 

conversão ouvindo cânticos?; execução de hinos que retratam a conversão e 

que marcaram a vida de algumas pessoas. 

Linhas 73-83: Leitura do evangelho de Mateus, capítulo 9, verso 35; 

ênfase na práxis de Jesus. 

Linhas 84-91: Cântico que ressalta uma experiência de conversão. 

Linhas 92-93: A obra missionária. 

Linhas 94-98: O plano de salvação 

Linhas 98-105: A obra missionária como atividade contínua 

Linhas 105-112: O início da missão no Brasil 

Linhas 112-116: Apelo aos/às fiéis que continuem fazendo a missão 

Linhas 116-118: A diversificação na obra missionária de Jesus: a 

prática de ensinar, pregar e curar. 
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Linhas 118-123: Os dons variados concedidos pelo Espírito aos/às 

fiéis. 

Linhas 123-126: A diversificação na obra missionária de Jesus: a 

prática ensinar, pregar e curar. 

Linhas 123-139: O exercício da compaixão na obra missionária. 

Linhas 139-171: Ilustração: a mensagem de salvação anunciada com 

frieza para um condenado à morte na Inglaterra. 

Linhas 171-175: A frieza no trato da obra missionária que se espelha, 

também, na fraca contribuição financeira. 

Linhas 175-180: A compaixão de Jesus e da Igreja 

Linhas 180-185: A urgência em realizar a obra missionária 

Linhas 185-207: A experiência de fazer uma caminhada metodista 

pelas ruas da cidade de São Bernardo do Campo. 

Linhas 208-211: A carência humana. 

Linhas 211-229: A obra missionária é prejudicada pela omissão dos/as 

fiéis que não entendem a urgência de fazer missão. 

Linhas 229-236: Convocação aos/às fiéis para fazer missão 

imediatamente. 

Linhas 237-259: O prejuízo sofrido pela obra missionária em 

decorrência do pouco comprometimento dos/as fiéis com o trabalho; exemplo 

pessoal que corrobora o trabalho executado pelo pregador. 

Linhas 259-263: A urgência da contribuição para a obra missionária por 

parte dos/as fiéis. 

Linhas 263-289: A necessidade de ação e oração na obra missionária; 

o que nutre a vida cristã não é o conhecimento bíblico-teológico, a formação 

doutrinária ou a estratégia missionária, mas sim, uma vida de intimidade com 

Deus em oração; exemplo pessoal de como o Rev. Y incentiva a oração na 

vida da Igreja. 

Linhas 290-297: Apelo aos/às fiéis para que salvem o Brasil. 

Linhas 298-299: Para o exercício da missão é preciso dependência de 

Deus. 

Linhas 299-305: A obra missionária é autorizada por Deus. 
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Linhas 305-329: Convite aos/às fiéis para que aumentem a contribuição 

financeira para continuar a obra missionária; Apelo e cântico que enfatiza que 

Deus não desampara os/as fiéis perseverantes e obedientes. 

 

Uma maior visualização pode ser obtida no quadro abaixo: 

 

Modelo Clássico de 
Estrutura da Prédica 

Estrutura utilizada pelo 
Pregador Y 

Título  
 Preâmbulo e execução 

de hinos 
Leitura do texto bíblico 

e oração 
Leitura do texto bíblico 

e hino 
Exórdio  

Explicação  
Assunto e Tema  

Proposição Proposição 
Argumentação Argumentação 

Transição 
Argumento 1 

Explicação do texto 
bíblico 

Argumento 1 
Experiência pessoal e 

exortação 

Transição 
Argumento 2 

Explicação do texto 
bíblico 

Argumento 2 
Citação bíblica, 

experiência pessoal e 
exortação 

Transição 
Argumento 3 

Explicação do texto 
bíblico 

Argumento 3 
Citação bíblica, 

experiência pessoal e 
exortação 

 Argumento 4 
Experiência pessoal e 

exortação 
 Argumento 5 

Exortação, experiência 
pessoal, exortação, 
experiência pessoal, 

exortação 
 Argumento 6 

Exortação, experiência 
pessoal, exortação 

 Argumento 7 
Citação bíblica e 

exortação 
Transição 

Peroração 
Hino, oração, fundo 

musical, oração. 
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Na comparação acima nota-se na Prédica do Rev. Y um afastamento 

em relação ao modelo clássico. Por outro lado, ao analisar o discurso percebe-

se que é uma constante a quebra de frases, mudança de temas, contudo, esta 

ausência de coerência e lógica concernente ao conteúdo é superada pela 

carga emocional impressa pelo pregador em toda a Prédica. Deste modo, a 

unidade do discurso é mantida pela supremacia da emoção em relação à 

razão. 

 

4.2 – Entonação, gestos e expressão 

 

O Rev. Y começa a sua Prédica, linhas 1 a 91, valendo-se de uma 

entonação que varia entre a natural e a enfática. Nesta parte inicial o pregador 

gesticula muito, anda de um lado ao outro, desce do altar, entrevista e caminha 

entre as pessoas que participam do culto.227 

 

Na segunda parte da Prédica, linhas 92 a 334, a entonação utilizada 

pelo autor alterna entre a muito alta e a gritada. O pregador continua 

gesticulando bastante, apresenta uma fisionomia alterada e anda pouco no 

altar.228 

 

4.3 – Corpus e análise 

Corpus 1 e análise 

 

Linhas 24-91229 

 

O modo pelo qual o Rev. Y conduz a introdução de sua Prédica varia 

entre cinco falas e cinco cânticos. Neste início o pregador fomenta a emoção 

dos/as fiéis e em poucos instantes nota-se na comunidade a superioridade do 

elemento emocional sobre o racional. O convite do pastor às pessoas, suscita a 

                                                 
227 Nas linhas 1 a 91, as palavras escritas com letras minúsculas indicam uma entonação 
natural, entretanto, as maiúsculas apontam para uma entonação alta e enfática. 
228 Nas linhas 92 a 334, as palavras escritas com letras minúsculas indicam uma entonação 
muito alta, todavia, as maiúsculas apontam para uma ent onação gritada. 
229 De vez que este recorte é deveras extenso, propõe-se aos/às consulentes que leiam este 
trecho do discurso no: Anexo, Prédica 2, linhas 24-91. 
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recordação das experiências de conversão que se deram motivadas por um 

cântico, e ao executá-lo a maioria dos/as presentes são tomados/as por 

sentimentos diversos.  

 

A postura do pregador é semelhante ao de um/a apresentador/a de 

programas de auditório, pois ele vai em direção aos/às “espectadores/as”, 

mantém com eles/as uma relação amigável, promove diálogos breves, evoca 

sensações e provoca reações como choro e risos. 

 

Portanto, além da ênfase demasiada na experiência individualista da 

conversão, neste recorte do discurso há uma propensão intensa ao lúdico e 

apelo às emoções. Conseqüentemente, há como notar uma interação da 

Prédica com a Pós-modernidade à medida que é promovida uma auto-

realização dos/as fiéis pelo prazer (hedonismo) e entretenimento. Vale 

ressaltar, como assevera Barrera, que “as religiões mais emocionais adaptam-

se com maior facilidade às exigências do presente”.230 

 

Corpus 2 e análise 

 

há uma história que... um moço cometeu um crime... essa história 

foi contada na Inglaterra... e aconteceu... na Inglaterra... e diz 

que... aquele moço foi condeNAdo... à FORCA... e ele foi preso... 

e quando chegou o DIA.... da sua condenaÇÃO... da sua 

execuÇÃO... foi chamado um ministro... um sacerdote... ALGUÉM 

que pudesse... prepará-lo para a morte... e dar para o indivíduo a 

extrema unÇÃO... e DIZ que... aquele religioso... aquele ministro... 

aproxima-se do prisioneiro... entra na cela... e o  CARCEREIRO... 

abre a porta... e ele começa... a falar para aquele prisioneiro... 

sobre Deus... o criador... sobre Jesus... o filho de Deus... sobre... 

OS CÉUS... sobre o INFERNO... e o carcereiro... comunica 

àquele... sacerdote... aquele ministro... deve ter sido um pastor... 

(ele) disse... olha... chegou a hora... (que) o réu será enforcado... 

                                                 
230 BARRERA RIVERA, D. P. Tradição, transmissão e emoção religiosa: sociologia do 
protestantismo contemporâneo na América Latina. São Paulo: Olho Dágua, 2001, p. 141. 
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e você vai acompanha-lo... até o local da execução... diz a história 

que... aquele bispo (o) acompanhou... e foi compartilhando com 

ele... (na fé)... e quando chegou A HORA DA EXECUÇÃO 

aquele... juiz... pergunta... ao prisioneiro... você gostaria de dirigir 

alguma palavra?... ele disse... eu gostaria... de dizer uma 

palavra... a este... homem... ele disse... meu amigo... você me 

falou que existe um Deus... que ama a todos... você me falou que 

existe um CÉU... (que) Jesus veio para SALVAR... e você meu 

amigo... me falou do INFERNO... que é um estado existencial de 

tormento e sofrimento eterno... e o que me preocupa... nesta hora 

final da minha vida... é que VOCÊ me falou tudo isso friamente... 

mecanicamente... SEGUNDO... à sua orientação... eu estou 

morrendo... e indo para  inferno... PORQUE NÃO DEMONSTRO 

NENHUM SINAL DE ARREPENDIMENTO PELO QUE FIZ... à 

mim preocupa... porque você sequer... derrama uma lágrima por 

mim... SEQUER VOCÊ SE COMOVE COM A MINHA DOR... eu 

queria te pedir um favor...VOLTE E DIGA À MINHA FAMÍLIA... SE 

EU CRESSE NO CÉU QUE VOCE DIZ CRER... SE EU 

CONFESSASSE A FÉ NO JESUS QUE VOCE DIZ 

CONFESSAR... SE EU ACREDITASSE NO QUE VOCE 

ACREDITA... E A INGLATERRA FOSSE COBERTA DE CACOS 

DE VIDRO... EU ATRAVESSARIA AJOELHADO... MARCHANDO 

DE JOELHOS... PARA... ANUNCIAR... ESPERANÇA AOS MEUS 

FAMILIARES... para não chegar à este lugar TERRÍVEL... e a 

esta situaÇÃO que eu me encontro... eu estou a UM PASSO DO 

INFERNO... e você não se compadece de mim.231 

 

Este trecho do discurso elucida a maneira como são desenvolvidas as 

argumentações na Prédica. Exempli gratia, o pregador cita a frase regente “A 

obra missionária é uma obra movida pela compaixão”,232 e alarga a 

compreensão desta com um exemplo dramático e emocional (linhas 139-171). 

Logo, a coerência do discurso não se dá substancialmente pela concatenação 

                                                 
231 Ver: Anexo, Prédica 2, linhas 139-171. 
232 Ver: Anexo, Prédica 2, linha 132. 
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coerente das idéias, mas pelo alto grau de comoção compartilhado e pelo 

autoritarismo explícito na entonação gritada. Vale destacar que no processo 

interacional, observa-se na maioria dos/as interlocutores/as uma grande 

receptividade e uma participação ativa  com “améns” e “glórias”. 

 

Por conseguinte, embora não seja possível medir a intensidade da 

relação do discurso produzido com a Pós-modernidade, este corpus indica uma 

interação com algumas marcas pós-modernas alicerçadas no prazer e no bem 

estar, uma vez que a aceitação e legitimidade do discurso origina-se ou 

sustenta-se na força da emoção que carrega. 

 

Corpus 3 e análise 

 

NÚMERO QUATRO... para a obra missionária... é uma obra 

URGENTE... É PARA HOJE... NÃO É PARA ONTEM... NÃO É 

PARA AMANHÃ... É PARA HOJE... HÁ IRMÃOS... MILHÕES DE 

PESSOAS... NO VALE DA DECISÃO... há homens e mulheres... 

PRECISANDO DE UMA PALAVRA AMIGA... PRECISANDO DE 

UM OMBRO AMIGO... PRECISANDO DE UMA MENSAGEM DE 

ESPERANÇA.233 

 

Nesta declaração inicial o pregador procura mostrar aos/às fiéis como é 

imediata a necessidade de realizar a missão. E continua: 

 

L2) NÓS... IRMÃOS E IRMÃS... ÉH... PRECISAMOS 

ENTENDER... QUE O POVO ESTÁ AFLITO... QUE O POVO 

ESTÁ EXAUSTO... O POVO ESTÁ CANSADO... O WESLEY 

DIZIA... QUANDO O POVO NÃO VEM À IGREJA É HORA DA 

IGREJA IR AONDE O POVO ESTÁ... ( ) a obra missionária... é... 

uma obra prejudicada... pela omissão de muitos...234 

 

                                                 
233 Ver: Anexo, Prédica 2, linha 180-185. 
234 Ver: Anexo, Prédica 2, linhas 208-212. 
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O pregador destaca que a obra missionária está prejudicada pela 

omissão dos/as fiéis que não entendem a urgência de fazer missão. Este tópico 

o Rev. Y exemplifica citando um grupo de pessoas que se opuseram a uma 

manifestação missionária da IM que consistia em uma caminhada, culto ao ar 

livre e a petição de ofertas destinadas à missão. Segundo o autor, os/as fiéis 

devem se empenhar por participar de todas as atividades missionárias 

propostas pela igreja sem questionar ou boicotar as ações: 

 

há aqueles que levantam DA PRÓPRIA IGREJA LOCAL... DA 

PRÓXIMA DENOMINAÇÃO... para fazer QUESTIONAMENTOS... 

mas porque que tem que ser meio-dia... na hora do almoço? pra 

atrapalhar o almoço... porque que tem que ser na praça?... a 

gente ouve isso em CASA... mas logo meio-dia... na praça... no 

sábado... além disso de ser... na praça... marchada... e culto na 

praça e com o missionário e depois da concentração e ainda vai 

tirar duas ofertas  pastor (  Y  )?... Eu falei: e se não completar o 

alvo a gente tira três... mas irmãos e irmãs... nós vimos irmãos e 

irmãs nesses dias... que os campos estão brancos para a ceifa... 

COMO DIZ NA PALAVRA DE DEUS... A TODO TEMPO... A 

QUALQUER TEMPO... IR ÀS RUAS... IR ÀS PRAÇAS... IR ÀS 

FAVELAS... IR MEUS IRMÃOS E IRMÃS... NOS QUATRO 

CANTOS DESSA NAÇÃO... NOS QUATROS CANTOS DESSA 

GRANDE METRÓPOLE QUE É SÃO PAULO... E ANUNCIAR 

QUE JESUS É O SENHOR PARA A GLÓRIA DE DEUS PAI...235   

 

A posição do autor, valendo-se de uma entonação muito alta e gritada, 

autoritária, denota que a obra missionária deve ser encarada como urgente e 

precisa ser efetuada imediatamente. Diante disso, a comunidade responde 

afirmativamente com enfáticos “améns”, possivelmente porque partilha das 

idéias do pregador e, também, pelo costume de ofertar copiosamente e por ser 

a segunda maior igreja em termos de arrecadação financeira da 3ª RE.  

 

                                                 
235 Ver: Anexo, Prédica 2, linhas 222-235. 
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Em suma, nota-se que o imediatismo em questão se faz imperioso 

porque há um anseio por aumentar o número de fiéis e, conseqüentemente, a 

coleta de dinheiro que será destinada à obra missionária. Esta realidade 

eclesiástica, embora vivenciada por muitas pessoas, é semelhante à das 

empresas que procuram maneiras econômicas para investir de modo a dar 

resultados breves e rentáveis. 

 

Corpus 4 e análise 

 

L2) MANDE MAIS TRABALHADORES PARA AS IGREJAS AQUI 

REPRESENTADAS - - o Bispo me perguntou algumas questões 

sobre nomeação... e eu disse... Bispo eu sou pastor metodista e 

sou itinerante... e eu vou para onde o senhor mandar... eu tenho... 

meu trabalho na área geral no ministério que Deus me chamou... 

mas se o senhor mandar ir para perto ou para longe... eu tenho 

que fazer aquilo que...o senhor mandar... porque eu  entendo que 

sou um instrumento de Deus... pode me nomear... mas eu só 

quero fazer um pedido ao senhor... eu quero que o senhor me 

nomeie pra uma igreja... que precise do meu trabalho e da minha 

família... eu quero ir para  uma igreja aonde eu possa ser útil... 

ONDE EU POSSA NÃO SÓ FREQÜENTAR... mas onde eu possa 

estar CONSTRUINDO... PARTICIPANDO DE UM PROJETO... e 

um dia eu fui visitar a ( )... e o que me motivou a ir naquela 

igreja... foi ver aquele projeto... ver um lote vazio do lado... e 

naquela noite eu fui pra casa... eu orei... e disse... eu vou orar... e 

se o Bispo me nomear... eu quero ser útil para erguer esta igreja... 

juntamente com o pastor... na época nem o conhecia...  para a 

glória do nome de Jesus... engrossar as fileiras... oxalá que o 

pastor reunisse alguns líderes do projeto no sábado... ( )... que 

apareça aqui pastor quinhentos voluntários... ( )... - - diga 

PASTOR... EU QUERO TRABALHAR... porque irmãos... irmãs... 

quem não trabalha... atrapalha... pelo menos é um provérbio 
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muito usado lá em Minas... E NÓS SOMOS CONVIDADOS... 

TODOS NÓS TEMOS UMA CONTRIBUIÇÃO A DAR...236 

 

O discurso proferido pelo Rev. Y neste trecho caracteriza um certo 

personalismo onipotente sustentado em toda Prédica. No corpus o pronome 

eu, a sua forma átona me e o possessivo meu/minha são utilizados em grande 

escala, como exemplo: me perguntou, eu disse, eu sou, eu vou, meu trabalho, 

Deus me chamou, eu tenho, eu entendo, eu quero, minha família, eu possa, eu 

fui, me motivou, eu orei, me nomear. 

 

Embora o autor esteja discorrendo sobre missão como uma atividade 

coletiva, a forma com que conduz o discurso propõe uma práxis individualista 

cujo padrão a ser seguido é o seu. Destarte, a colocação do pregador como 

modelo para os/as fiéis é indicativa de uma interação assertiva com a marca 

Pós-moderna do individualismo. 

 

Corpus 5 e análise 

 

NÚMERO SEIS... penúltimo... a obra missionária... é uma obra 

dependente... o texto bíblico diz que... meus irmãos e minhas 

irmãs... ROGAI AO SENHOR DA SEARA... é uma obra feita na 

dependência de sua ação e oração... nenhum homem... nenhuma 

mulher... nenhum ministério... deve ser exercido SE NÃO FOR 

ENCHARCADO DE UMA VIDA DE ORAÇÃO... UMA VIDA DE 

CONSAGRAÇÃO... NÓS TEMOS A ESTRATÉGIA... NÓS 

TEMOS O PROJETO... NÓS TEMOS ESSA FORMAÇÃO 

DOUTRINARIA... BÍBLICA... TEOLÓGICA... MAS O QUE NUTRE 

A NOSSA ALMA... O QUE NUTRE A NOSSA FÉ... O QUE 

NUTRE O NOSSO MINISTÉRIO... É A NOSSA VIDA DE 

INTIMIDADE COM DEUS - - NÓS ESTAMOS LANÇANDO 

AGORA... NO EXPOSITOR CRISTÃO DO MÊS DE JUNHO... 

QUANDO TERMINAR A CAMPANHA... DE EVANGELIZAÇÃO... 

                                                 
236 Ver: Anexo, Prédica 2, linhas 242-263. 
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TODO O PAÍS... QUANDO TERMINAR A CAMPANHA DE 

OFERTA MISSIONÁRIA... NÓS ESTAMOS LANÇANDO UM 

PROGRAMA DE ORAÇÃO PARA A IGREJA METODISTA 

BRASILEIRA... NÓS ESTAMOS MANDANDO CARTA PARA AS 

IGREJAS... FOLDER PARA AS IGREJAS... ESTAMOS 

DIVULGANDO NO SITE DA ÁREA NACIONAL... VAMOS 

DIVULGAR NO SITE DAS REGIÕES... VAMOS COLOCAR NO 

EXPOSITOR CRISTÃO... PARA QUE TODO POVO METODISTA 

PARTICIPE DO PROGRAMA DE ORAÇÃO... NÓS QUEREMOS 

ORAR POR ESTA NAÇÃO... NÓS QUEREMOS... MEUS 

IRMÃOS... ORAR PELO GOVERNO... NÓS QUEREMOS ORAR 

PELAS AUTORIDADES... NÓS QUEREMOS ORAR PELOS 

DESEMPREGADOS... NÓS QUEREMOS ORAR PELA IGREJA 

METODISTA... ORAR PELO (IRMÃO DORACIR)... E NÓS 

CREMOS QUE PELO PODER DE ORAÇÃO... PELA AÇÃO 

MISSIONÁRIA... DEUS PODE... MEUS IRMÃOS E IRMÃS... 

ÉH...TRANSFORMAR VIDAS E PECADORES... em nome de 

Jesus Cristo...  

L3) amém...237 

 

O Rev. Y afirma que a obra missionária é dependente de oração, isto é, 

de súplica religiosa a Deus. Segundo o pregador, o que nutre a vida das 

pessoas que fazem missão não é o saber bíblico-teológico-doutrinário, 

tampouco a elaboração de estratégias e projetos missionários, mas sim, o 

exercício individual de orações. 

Pelo tom de voz carregado de agressividade, há como afirmar que este 

trecho do discurso é uma ordem dada aos/às fiéis para que busquem menos o 

conhecimento religioso e priorizem mais a vida de intimidade com Deus por 

meio da oração. Esta opção do autor pode ser entendida como uma 

preferência (consciente ou não) por aquilo que motiva a emoção, pois durante 

a oração os/as interlocutores/as têm condições de exporem a Deus os seus 

                                                 
237 Ver: Anexo, Prédica 2, linhas 263-289. 
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dilemas e contentamentos, podem rir e chorar, ter experiências extáticas.238 

Portanto, a Prédica aqui tem o objetivo de mobilizar e incentivar as emoções. 

 

A emoção religiosa experienciada durante a prece é colocada como 

objetivo central capaz de alimentar imediatamente a alma (interior), a fé e o 

ministério de cada pessoa, ao contrário do saber teológico que, provavelmente, 

requer um tempo mais longo para ser apreendido e aplicado na vida.239 Assim, 

as ênfases na emoção e imediatismo, próprias da vida íntima com Deus em 

oração, estão adequadas e em ampla interação com os efeitos Pós-modernos 

estudados.  

 

Corpus 6 e análise  

 

e o texto diz que... a obra missionária... é a obra que... ele nos 

dá... autorizada... é uma obra meus irmãos e irmãs... que nós 

temos credenciamento... NÃO SÓ DO BISPO... NÃO SÓ DA 

INSTITUIÇÃO... nós temos meus irmãos... autoridade DE DEUS... 

ah... o texto diz que... a partir deste... A SEQÜÊNCIA... DIZ QUE 

JESUS CHAMA DOZE HOMENS... QUE JESUS OS 

COMISSIONA... JESUS DÁ AUTORIDADE E... JESUS OS ENVIA 

- - eu gostaria de convidar você que está servindo à Deus... na 

igreja local... QUE TEM CONTRIBUÍDO PARA A OBRA 

REGIONAL... para o projeto de TAIPAS... você que tem 

contribuído para a obra NACIONAL... você que tem contribuído 

para a obra de missão MUNDIAL através da igreja METODISTA... 

eu gostaria de conclamá-lo  nesta noite... A DAR DE SI CADA 

VEZ MAIS para a obra missionária... porque vale a pena... meus 

irmãos... a ALEGRIA do Senhor é a nossa fo rça... a alegria que 

nós temos em SERVIR ao Senhor... em se DOAR ao Senhor... 

como bom metodista que foi levantado para reformar a nação... 

                                                 
238 Sobre o êxtase ver: MENDONÇA, A. G. A volta do sagrado selvagem: misticismo e êxtase 
no protestantismo do Brasil. In: Ciências da religião 2. 1984, p.17-19. 
239 Talvez esteja em xeque o fato de que as sensações e sentimentos estejam mais ligados ao 
ato de crer do que o próprio saber intelectual. 



 117 

particularmente a igreja... e espalhar santidade de Deus sobre a 

face da Terra.240 

 

É interessante notar no início deste recorte do discurso uma interação 

com um traço marcante da Modernidade (hierarquia, ordem, submissão), pois o 

pregador inicia o seu argumento trazendo à memória dos/as fiéis a hierarquia 

religiosa a qual todos/as os/as metodistas estão submetidos/a, a saber, Deus-

Instituição-Bispo. Uma vez tendo este respaldo hierárquico, cada membro da 

igreja é concebido como um missionário que tem a autoridade necessária para 

cumprir o seu dever, isto é, fazer missão. Em seqüência, tomando como 

exemplo o modo como Jesus envia os discípulos para o trabalho, o Rev. Y 

ordena àqueles/as que são servos/a de Deus, missionários/as de fato, para que 

dêem mais dinheiro para os trabalhos missionários da IM. Assim, quanto mais 

for investido na missão, Deus se alegrará e concederá forças aos/às crentes: “a 

ALEGRIA do Senhor é a nossa força...”. Acrescenta o autor que o/a bom/boa 

metodista sempre contribui, pois, assim espalhará a santidade de Deus sobre a 

Terra e reformará a nação e a igreja. Ou seja, ele se vale de um traço mais 

próximo da Modernidade para em seguida fazer uma aplicação fundamentada 

no imediatismo e consumismo característicos da Pós-modernidade. 

 

Nas linhas que precedem o corpus em destaque, o pregador discorre 

sobre a urgência de fazer missão e convoca os/as fiéis a salvarem o Brasil, em 

seguida, neste último recorte, declara que os membros tem a autorização de 

Deus para realizarem tal empreendimento e cumprirão esta tarefa se ofertarem 

mais à IM em nível mundial, nacional e regional.  

 

O que se observa, no trecho transcrito, é que há um realce demasiado 

com relação à missão imediata (urgente) e, um elemento novo, é a realização 

deste mandamento na larga contribuição financeira. É proeminente o enfoque 

capitalista na proposta feita pelo Rev. Y e isso denota uma interação com a 

Pós-modernidade no que concerne à instantaneidade das ações e ao 

capitalismo recente, neo-liberal, inseguro, acirrado. 

                                                 
240 Ver: Anexo, Prédica 2, linhas 299-314. 
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Corpus 7 e análise 

 

vamos ficar em pé?... eu quero... cantar mais um hino... para 

encerrar... gostaria que cantássemos Peregrinando por sobre os 

montes... e pelos vales sempre na luz... Cristo promete nunca 

deixar-me... eis-me convosco... disse Jesus... dois nove meia... e 

que quero dizer à você que está aqui nesta noite... você que veio 

para esta festa... que a luz de Jesus possa brilhar na sua vida... 

que a luz de Jesus possa brilhar no teu ministério...  que a luz de 

Jesus possa brilhar no teu ministério... que a luz de Jesus possa 

brilhar na sua família... e que a gente  de fato possa cantar... 

BRILHO CELESTE... BRILHO CELESTE... ENCHA A MINHA 

ALMA... GLÓRIA DO CÉU... ALELUIA... SIGO CANTANDO... 

DANDO LOUVORES... POIS CRISTO É MEU... a obra 

missionária que anuncia Jesus como Salvador... e Jesus como 

Senhor... cantemos ao Senhor... (Peregrinando por sobre os 

montes... e pelos vales... sempre na luz... Cristo promete nunca 

deixar-me... eis-me convosco disse Jesus... brilho celeste... brilho 

celeste... enche a minha alma glória do céu... aleluia sigo 

cantando... dando louvores pois Cristo é meu - fundo musical) ( 

)... 

(oração) 

(fundo musical) 

(oração) 

L1) Pastor Y... agradecemos a sua presença... a palavra... que 

Deus continue abençoando e guiando seu ministério...241  

 

Nesta parte final da Prédica, semelhante àquilo que fora constatado na 

introdução, o Rev. Y suscita as emoções naqueles/as que ali congregam e, 

prontamente, a maioria das pessoas da comunidade responde afirmativamente 

com “améns” e “glórias”. O pregador faz um convite entusiasmado à igreja para 

cantar com fé um hino que enfatiza o cuidado e a proteção de Deus para com 

                                                 
241 Ver: Anexo, Prédica 2, linhas 314-334. 
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o/a crente fiel nos dízimos e ofertas, faz apelos aos/às interlocutores/as a fim 

de que se comprometam mais com a causa missionária e faz orações com uma 

música instrumental ao fundo. Destarte, há como perceber no corpus do 

discurso religioso a presença do individualismo, hedonismo e o entretenimento 

dos membros da IMSA. 

 

5 – Outras pontuações sobre as prédicas 

 

Na Prédica 1 as idéias claras apresentadas permitem a constatação de 

uma postura contrária às marcas da Pós-modernidade. No entanto, o uso 

excessivo dos pronomes “eu” e “me” em toda a Prédica é indicativo de uma 

interação com o individualismo. Por conseguinte, embora o pastor apresente-se 

diametralmente contrário à Pós-modernidade, propondo uma vida comunitária 

nos moldes da Igreja cristã primitiva, no seu discurso há marcas indicativas da 

presença do individualismo. 

 

Por outro lado, na Prédica 2, percebe-se uma ampla interação com a 

Pós-modernidade. É importante ressaltar que a quase nulidade de lógica e 

coerência das idéias são suplantadas pelo alto grau de emoção aplicado no 

discurso. Todavia, apesar de ser um discurso que contenha marcas como o 

individualismo, o capitalismo, o imediatismo e o emocionalismo, o pregador 

também interage com traços mais próximos da Modernidade quando se refere 

a hierarquia religiosa, a vida comunitária, a dificuldade de pregar de improviso 

e ações coletivas. 

A observação das estruturas utilizadas pelos pregadores pode revelar 

uma maior aproximação das Prédicas com o modelo clássico. Possivelmente, 

quanto maior a proximidade, maior a busca por um conteúdo racional, lógico e 

coerente: 

 

Modelo Clássico de 
Estrutura da Prédica 

Estrutura utilizada pelo 
Pregador X 

Estrutura utilizada pelo 
Pregador Y 

Título   
 Preâmbulo Preâmbulo e execução 

de hinos 
Leitura do texto bíblico Leitura do texto bíblico Leitura do texto bíblico 
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e oração e oração e hino 
Exórdio Exórdio  

Explicação   
Assunto e Tema   

Proposição Proposição Proposição 
Argumentação Argumentação Argumentação 

Transição 
Argumento 1 

Explicação do texto 
bíblico 

Transição 
Argumento 1 

Explicação do texto 
bíblico e aplicação 

Argumento 1 
Experiência pessoal e 

exortação 

Transição 
Argumento 2 

Explicação do texto 
bíblico 

Transição 
Argumento 2 

Explicação do texto 
bíblico e aplicação 

Argumento 2 
Citação bíblica, 

experiência pessoal e 
exortação 

Transição 
Argumento 3 

Explicação do texto 
bíblico 

Transição 
Argumento 3 

Explicação do texto 
bíblico e aplicação 

Argumento 3 
Citação bíblica, 

experiência pessoal e 
exortação 

 Transição 
Argumento 4 

Explicação do texto 
bíblico e aplicação 

Argumento 4 
Experiência pessoal e 

exortação 

  Argumento 5 
Exortação, experiência 

pessoal, exortação, 
experiência pessoal, 

exortação 
  Argumento 6 

Exortação, experiência 
pessoal, exortação 

  Argumento 7 
Citação bíblica e 

exortação 
Transição 

Peroração 
Transição 

Peroração 
Hino, oração, fundo 

musical, oração. 
 

Pela comparação das estruturas propostas no quadro percebe-se no 

pregador Y um maior distanciamento do modelo clássico e, como 

conseqüência, uma menor inteligibilidade compensada por uma ênfase 

demasiada no aspecto emocional. O distanciamento constatado pode denotar 

uma interação e melhor adequação à Pós-modernidade. Por outro lado, o 

pregador X provavelmente indica uma maior proximidade com a estrutura 

clássica e uma necessidade de se fazer compreensível, denotando uma 

característica tipicamente moderna.  
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Uma assertiva oportuna é a de que não há como ser categórico e 

fechado quanto à classificação dos discursos, pois se observa nas duas 

Prédicas a circulação de marcas modernas e pós-modernas. Contudo, neste 

emaranhado de interações deve ser destacado que não há consenso entre os 

dois líderes da IM, de vez que um deles parece se recusar a contextualizar o 

seu discurso com a contemporaneidade e o outro se mostra mais à vontade em 

relação à cultura vigente. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tornou-se perceptível com as discussões propostas nesta Dissertação 

que todas as tradições estão em crise, logo, a cristã não foge à regra. Os sinais 

de transformação nas Prédicas já existem, cabe então àqueles/as que refletem, 

elaboram e efetuam a práxis nas comunidades cristãs repensarem os 

fundamentos, procedimentos e anseios diante da realidade. Eis um grande 

desafio: atualizar sem negar-se.  

 

Deste modo, fundamentando-se na assertiva do Prof. Dr. Clovis Pinto 

de Castro, é de extrema importância “fomentar uma teologia e uma 

espiritualidade que saiba conjugar objetividade e subjetividade, singularidade e 

pluralidade, privado e público, oração e ação. Uma espiritualidade que 

incorpore o mundo público”.242 

 

O campo religioso protestante torna-se cada vez mais abstruso, devido 

à assimilação de certas marcas da Pós-modernidade, e as Prédicas (discursos) 

metodistas analisadas são reveladoras desta presença, pois está intimamente 

ligada aos eventos sociais. Segundo Barrera, “o estudo sociológico de religiões 

contemporâneas mostra que elas caminham em direção a novas reconstruções 

de seus sistemas de crenças e de autoridade, bastante autônomas de suas 

                                                 
242 CASTRO, C. P. Por uma fé cidadã: a dimensão pública da igreja – fundamentos para uma 
pastoral da cidadania. São Paulo: UMESP/Loyola, 2000, p. 121. 
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tradições de origem”.243 Conseqüentemente, valendo-se da Sociologia do 

Protestantismo e, especialmente, da Análise do Discurso é possível entender 

tais transformações na Prédica, também como, compreender melhor a 

complexa e controversa Pós-modernidade. 

 

Assim, além da interação da IM com a Pós-modernidade, uma 

informação nova, obtida com a análise das Prédicas, é que possivelmente já 

esteja ocorrendo no interior desta igreja “tradicional” um processo de 

afastamento e independência das origens, bem como, uma adequação àquilo 

que vigora nas sociedades contemporâneas. Valendo-se dos estudos de 

Mikhail Bakhtin, é possível notar que não há como se desvincular de uma 

sociedade plural, calcada na mudança, e geradora de algumas transformações 

rápidas. Tais reflexos sociais se apresentam nas relações humanas, 

conseqüentemente, na vida das pessoas que freqüentam e lideram as 

instituições religiosas. De tal maneira, os discursos trazem consigo as 

evidências de algumas marcas características da Pós-modernidade, de vez 

que “a palavra está sempre carregada de um conteúdo ou de um sentido 

ideológico ou vivencial”.244 

 

Nesta Dissertação, ao elucidar alguns pontos referentes à Prédica no 

sistema religioso protestante, destacou-se a relevância, o desenvolvimento e 

as suas funções no protestantismo em nível histórico e sociológico. Este 

discurso religioso, numa abordagem teológica e homilética, prioriza a formação 

de um habitus religioso, isto é, o conhecimento bíblico-teológico-pastoral 

atingindo a razão dos/as fiéis por meio de uma elocução estruturada e 

motivando a congregação para uma práxis considerada ideal para as igrejas 

protestantes. Todavia, conforme pontuado, este modo clássico de pregar, 

desenvolvido e ampliado especialmente pela disciplina Homilética, tem sido 

abalado em decorrência das transformações sociais contemporâneas. 

Portanto, cabe um estudo mais aprofundado sobre este aspecto. 

 

                                                 
243 BARRERA RIVERA, D. P. Tradição, transmissão e emoção religiosa: sociologia do 
protestantismo contemporâneo na América Latina.  São Paulo: Olho Dágua, 2001, p. 276. 
244 BAKHTIN, Mikhail. Marxismo e filosofia da linguagem. São Paulo: HUCITEC, 2004, p. 95. 
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Antes de estudar a Pós-modernidade, analisou-se com um certo 

cuidado o período que a precedeu, a saber, a Modernidade. Após serem dadas 

as nuances históricas que desembocaram na contemporaneidade, estudou-se 

o período metodologicamente chamado de pós-moderno e algumas marcas 

sociais que lhe são características. Nesta conjuntura, a desterritorialização das 

culturas e a internacionalização das economias servem como mola propulsora 

para que esta nova realidade seja amplificada e “contextualizada” segundo a 

realidade característica de cada país. Por fim, ficou esclarecido que estas 

peculiaridades também são compartilhadas pelo Brasil e tem causado 

desconforto, especialmente, na liderança metodista brasileira em maior 

evidência, isto é, o Colégio Episcopal. 

 

Embora complexas as elucubrações de Bakhtin, completando a 

proposta apresentada na introdução deste trabalho, no terceiro capítulo foram 

feitos alguns esclarecimentos sobre a Análise do Discurso de linha bakhtiniana 

e, em seqüência, estudadas as Prédicas proferidas na IMSA por duas 

importantes lideranças da IM.  

 

Através da Análise do Discurso foi possível detectar que nas Prédicas 

há a circulação da Pós-modernidade. A maneira como algumas marcas da 

Pós-modernidade se exteriorizam nos discursos religiosos estudados talvez 

seja indicativa de que haja, ou esteja se iniciando, uma crise das tradições 

metodistas proclamadas como fundamentais para a vida de cada fiel, motivada 

pelas muitas transformações sociais. Parece haver na IM, ao menos, dois 

grupos opostos no que tange à aceitação e adequação à realidade social 

vigente no Brasil. 

 

Outra constatação importante foi a resposta e a participação da IMSA 

nas duas Prédicas. Na primeira, ainda que seja possível notar algumas 

referências à Pós-modernidade, o pregador se apresenta contrário ao modo 

como a sociedade se encontra. Por outro lado, tudo aquilo que se nota de 

clareza, lógica, coerência, refinamento homilético e menções à tradição como 

reguladora da vida cristã, na segunda Prédica é descartado. Nesta há uma 

quebra constante das idéias e o pregador imprimi uma ênfase emocional 
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ininterrupta. Vale salientar que, em relação à Prédica do Rev. Y, a comunidade 

participa ativamente com expressões religiosas entusiasmadas, fato que não 

ocorre tão intensamente com o discurso do Rev. X. Assim sendo, em um ato 

comparativo, os/as fiéis, de modo geral, se mostram mais afinados/as com 

aquele pregador que exigiu menos da razão e priorizou a emoção religiosa. 

 

O autor deste trabalho tem consciência de que não esgotou, e nem 

pretendeu exaurir, tudo o que diz respeito à Prédica, à Pós-modernidade e às 

influências sofridas pelo metodismo em razão das características sociais 

vigentes. Compreende-se que há muito que pesquisar.  

 

Por conseqüência, todo este estudo é o início de uma pesquisa que 

futuramente poderá ser aprofundada. Portanto, faz-se uso das sábias palavras 

do estudioso Gerd Theissen: “... a conclusão que fica em aberto corresponde 

ao progresso real da pesquisa. Pois o que é a ciência histórica senão uma 

conversa continua sobre o passado em que ninguém diz a última palavra.”245  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
245 THEISSEN, Gerd. A Sombra do Galileu. Petrópolis: Vozes, 1989, p.68. 



 126 

BIBLIOGRAFIA 

ALTHUSSER, L. Ideologia e aparelhos ideológicos do estado. São Paulo: 

Editorial Presença, 1970. 

 

ALTMANN, W. Lutero e libertação. São Paulo: Ática, 1994. 

 

ALVES, G. Trabalho e mundialização do capital: a nova degradação do 

trabalho na era da globalização. São Paulo: Práxis, 1999. 

 

ALVES, R. Dogmatismo e Tolerância, São Paulo: Paulinas, 1982. 

 

ARISTÓTELES. Arte Retórica e Arte Poética. São Paulo: Ediouro, 1998. 

 

ARRUDA, J., PILETTI, N. Toda a história: história geral e história do Brasil. São 

Paulo: Ática, 1996. 

 

BACCEGA, M. A. Comunicação e linguagem: discursos e ciência. São Paulo: 

Moderna, 1998. 

 

BAEZ, C. G. Gênio e Espírito do Metodismo Wesleyano. São Paulo: Imprensa 

Metodista, 1986. 

 



 127 

BAKHTIN, M. Estética da criação verbal. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 

 

__________. Discurso na vida e na arte: sobre poética sociológica. 

[mimeografada, tradução de Carlos Alberto Faraco e Cristóvão Tezza]. 

 

__________. Marxismo e filosofia da linguagem. São Paulo: HUCITEC, 2004, 

p. 113. 

 

__________. Problemas da poética de Dostoiévski. Rio de Janeiro: Forense 

Universitária, 2002, p. 87. 

 

BARRERA RIVERA, D. P. Desencantamento e reencantamento: sociologia da 

pregação Protestante na América Latina. In: Estudos de Religião 23. SBC: 

UMESP, 2002p. 56-82. 

 

_____________________. Tradição, memória e pós-modernidade: implicações 

nos fatos religiosos. In: Estudos de Religião 15. São Paulo: UMESP, 1998, 

p. 51-61. 

 

_____________________. Tradição, transmissão e emoção religiosa: 

sociologia do protestantismo contemporâneo na América Latina. São 

Paulo: Olho Dágua, 2001. 

 

BAUDELAIRE, C. Sobre a modernidade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996. 

 

BAUMAN, Z. Modernidade líquida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2001. 

 

BLACKWOOD, A. A preparação de sermões. São Paulo: ASTE, 1965. 

 

BOLAN, V. Sociologia da secularização. Petrópolis: Vozes, 1972. 

 

BOURDIEU, P. A economia das trocas lingüísticas. São Paulo: Edusp, 1998. 

 



 128 

____________. A economia das trocas simbólicas. São Paulo: Perspectiva, 

2001. 

 

____________. Razões práticas: sobre a teoria da ação. Campinas: Papirus, 

1996, p. 9-23. 

 

BRAIT, B. O processo interacional. In: Projeto de estudo da norma lingüística 

urbana culta de São Paulo: análise de textos orais. São Paulo: 

FFLCH/USP, 1993, p. 189-214. 

 

BROADUS, J. Sobre a preparação e entrega de sermões. São Paulo: Custom, 

2003. 

 

CAMPOS, L. S. Teatro, templo e mercado: organização e marketing de um 

empreendimento neopentecostal. Petrópolis: Vozes/São Paulo: Simpósio 

Editora, 1997.  

 

Cânones da Igreja Metodista. São Paulo: Cedro, 2002. 

 

CASTRO, C. P. A linguagem da pregação evangélica. In: Suplemento do Jornal 

Contexto Pastoral. Rio de Janeiro: Koinonia, nº 38, maio/junho de 1997, p. 

11-14.  

 

____________. Por uma fé cidadã, a dimensão pública da igreja: fundamentos 

para uma pastoral da cidadania. SBC/São Paulo: UMESP/Loyola, 2000. 

 

CHOMSKY, N. Novas e velhas ordens mundiais. São Paulo: Scritta, 1996. 

 

COLÉGIO EPISCOPAL, Plano nacional: objetivos e metas. São Paulo: Cedro, 

2001. 

 

CROATO, J. S. Hermenêutica bíblica. São Paulo: Paulinas, 1986, p.6-75 

 



 129 

CUNHA, M. A influência da ideologia neoliberal na religiosidade evangélica: o 

discurso do mundo gospel. In: Caminhando: revista da Faculdade de 

Teologia da Igreja Metodista. São Bernardo do Campo: Editeo/UMESP, 

2002, nº 10, p. 9-30. 

 

__________. A vida e a missão da Igreja metodista (1987-1997): uma tentativa 

de avaliação. In: Forjando uma nova Igreja: dons e ministérios em debate. 

São Bernardo do Campo: Editeo, 2001, p. 53-54. 

 

Descartes. São Paulo: Nova Cultural. 1999 (Coleção “Os Pensadores”). 

 

DILLEMBERGER, J, WELCH, C. El cristianismo Protestante. México: La 

Aurora/ Buenos Aires: Casa Unida Publicaciones, 1958. 

 

DUROZOI, G., ROUSSEL, A. Dicionário de filosofia. Campinas: Papirus, 1993. 

 

DUSSEL, E. Para uma ética da libertação latino-americana. Vol. V (Uma 

filosofia da religião antifetichista). São Paulo/Piracicaba: Loyola/UNIMEP, 

1981. 

 

EGGER, W. Metodologia do Novo Testamento. São Paulo: Edições Loyola, 

1994, p. 31. 

 

ELIAS, N. A sociedade dos indivíduos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 

1994, p. 146-181.  

 

________. Os alemães: a luta pelo poder e a evolução do habitus nos séculos 

XIX e XX. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1997. p. 33-158. 

 

ENSLEY, F. João Wesley, o evangelista. São Paulo: Imprensa Metodista, 1992. 

 

FEATHERSTONE, M. O desmanche da cultura: globalização, pós-modernismo 

e identidade. São Paulo: Studio Nobel, 1997. 

 



 130 

FIORIN, J. L. Linguagem e ideologia. São Paulo: Ática, 2001, p.79. 

 

FRANCO JUNIOR, H. A idade média: nascimento do ocidente. São Paulo: 

Brasiliense, 1994. 

 

GARCIA, O. M. Comunicação em prosa moderna, Rio de Janeiro: FGV Editora, 

2001, p. 254.  

 

GARVIE, A. Historia de la predicación cristiana. Buenos Aires: Editorial La 

Aurora, 1959. 

 

GEORGE, T. Teologia dos Reformadores. São Paulo: Vida Nova, 1993. 

 

GIDDENS, A. As conseqüências da modernidade. São Paulo: UNESP, 1991. 

 

GOUVÊA JR. H. Lições de retórica sagrada. Campinas: M. E. L. Editora, 1987. 

 

GRASSO, D. Teología de la predicación. Salamanca: Ediciones Sígueme, 

1968. 

 

HARVEY, D. Condição pós-moderna. São Paulo: Loyola, 2001. 

 

HEITZENRATER, R. Wesley e o povo chamado metodista. São Bernardo do 

Campo: Editeo, 1996. 

 

HELLER, A. O cotidiano e a história. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1989. 

 

HOCH, L. C. Reflexões em torno do método da Teologia Prática. In: 

HARPRECHET-SCHNEIDER (org.). Teologia Prática no contexto da 

América Latina. São Leopoldo: Sinodal/Aste, 1998. 

 

HOLANDA, A. B. [et all]. Novo dicionário da língua portuguesa. Rio de Janeiro: 

Nova Fronteira, 1975. 

 



 131 

HUBERMAN, L. História da riqueza do homem. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 

Editor, 1985. 

 

JOSGRILBERG, R. S. O Movimento da autonomia: perspectivas dos nacionais. 

In: História, Metodismo, Libertações: Ensaios. São Bernardo do Campo, 

Editeo, 1990, p. 93-133. 

 

KIRST, N. Rudimentos de homilética. São Leopoldo: ASTE, 1996. 

 

KLAIBER, W., MARQUARDT, M. Viver a graça de Deus: um compêndio de 

teologia metodista. São Bernardo do Campo: Editeo/ São Paulo: Cedro, 

1999. 

 

LARRAÍN, Jorge. A trajetória latino-americana para a modernidade. In: 

Imaginário. São Paulo: USP, 1998, nº4. 

 

LÉONARD, É. O iluminismo num protestantismo de constituição recente. São 

Bernardo: UMESP - Programa ecumênico de pós-graduação em ciências 

da religião, 1998. 

 

_________________. O protestantismo brasileiro. São Paulo: ASTE, 2002. 

 

Locke. São Paulo: Nova Cultural. 1999 (Coleção “Os Pensadores”). 

 

LOPES, I. A Reforma religiosa do século XVI. São Paulo: Livraria 

Independente, 1995. 

 

LUTERO, M. Missa e Ordem do Culto Alemão. In: Pelo Evangelho de Cristo. 

Porto Alegre: Concórdia/São Leopoldo:Sinodal, 1984, p. 217-231. 

 

LYON, D. Pós-modernidade. São Paulo: Paulus, 1998. 

 

LYOTARD, Jean-F. A condição pós-moderna. Rio de Janeiro: José Olympio, 

2002. 



 132 

MALTHUS, T. R. Ensaio sobre a população. São Paulo: Abril Cultural, 1982. 

 

MARIANO, R. Sociologia do novo pentecostalismo no Brasil. São Paulo: 

Loyola, 1999. 

 

MARIZ, C. L. Perspectivas sociológicas sobre o pentecostalismo e o 

neopentecostalismo. In: Revista de Cultura Teológica 13. São Paulo: 

1995, p.37-52.  

 

MARTELLI, S. A religião na sociedade pós-moderna: entre secularização e 

dessecularização. São Paulo: Paulinas, 1995. 

 

MCCRACKEN, Grant. Cultura e consumo: novas abordagens ao caráter 

simbólico dos bens e das atividades de consumo. Rio de Janeiro: Mauad, 

2003. 

 

MENDONÇA, A. G. A crise do culto Protestante no Brasil. In: Estudos de 

Religião 2. SBC: UMESP, 1985, p. 30-60. 
 

___________________. A volta do sagrado selvagem: misticismo e êxtase no 

protestantismo do Brasil. In: Ciências da religião 2. 1984, p.17-19. 

 

________________. O celeste porvir: a inserção do protestantismo no Brasil. 

São Paulo: ASTE, 1995, p. 52. 

 

________________. Protestantes, pentecostais e ecumênicos. São Bernardo 

do Campo: UMESP, 1997, p. 56-57. 

 

___________________. Religiosidade no Brasil: imaginário, pós-modernidade e 

formas de expressão. In: Estudos de Religião 15. São Bernardo do 

Campo: UMESP, 1998, p. 39-50.  

 

MENDONÇA, A. G, VELASQUES FILHO, Prócoro. Introdução ao 

protestantismo no Brasil. São Paulo: Loyola, 1990. 



 133 

MONLOUBOU, L, DU BUIT, F. Dicionário bíblico universal. Petrópolis: Vozes; 

Aparecida: Santuário, 1997. 

 

MORTIMER, A. As mediações distorcionantes na transmissão do legado 

original de Wesley. In: VV. AA. Luta pela vida e evangelização: a tradição 

metodista na teologia latino-americana. São Paulo: Paulinas/UNIMEP, 

1985, p.73-95. 

 

ORLANDI, E. Análise de discurso. Campinas: Pontes, 2003. 

 

ORTIZ, R. Mundialização e cultura. São Paulo: Brasiliense, 1994. 

 

PACE, E. Religião e globalização. In: Globalização e Religião. Petrópolis: 

Vozes, 1999.  

 

PEREIRA, I. Dicionário grego-português e português-grego. Porto: Livraria 

Apostolado da Imprensa, 1976.  

 

PIRENNE, H. Las ciudades medievales. Buenos Aires: Ediciones 3, 1962. 

 

RAMOS, A. Fale em público: curso de oratória. São Paulo: CIA. Brasil Editora, 

1959. 

 

REALE, G., ANTISERI, D. História da filosofia. São Paulo: Paulus, vol. 2, 1991 

 

_____________________. História da filosofia. São Paulo: Paulus, vol. 3, 

1991, p. 311. 

 

REILY, D. A. Fundamentos doutrinários do metodismo brasileiro. São Paulo: 

Exodus, 1997. 

 

___________. Momentos decisivos do metodismo. São Bernardo do Campo: 

Imprensa Metodista, 1991, p. 60-62. 

 



 134 

___________. O culto no protestantismo puritano-pietista. In: Estudos de 

Religião 2. SBC: UMESP, 1985, p. 89-101. 

 

___________. Os metodistas no Brasil (1889-1930). In: História, metodismo, 

libertações: ensaios. São Bernardo do Campo: Editeo, 1990. 

 

RICARDO, D. Princípios de economia política e de tributação. São Paulo: Nova 

Cultural, 1996.  

 

ROJAS, E. O homem moderno: a luta contra o vazio. São Paulo: Mandarim, 

1996. 

 

ROSSI, P. O nascimento da ciência moderna na Europa. Bauru: EDUSC, 2001,  

 

Rousseau. São Paulo: Nova Cultural. 1999 (Coleção “Os Pensadores”). 

 

RUSSEL, B. História do pensamento ocidental: a aventura das idéias dos pré-

socráticos a Wittgenstein. Rio de Janeiro, Ediouro, 2002. 

 

SETZER, R. Os homens estão criando um mundo que Deus não quer: 

contradição e conflito no discurso religioso. In: Palavra, fé, poder. 

Campinas: Pontes, 1987, p. 91-102. 

 

SILVA, G. Idéias fundamentais para o estudo da teologia prática: uma 

abordagem a partir da questão do método. In: Práxis Religiosas e 

Religião, Estudos de Religião nº 21, SBC: UMESP, dezembro 2001, p. 

197-214. 

 

SUNG, J. M. Deus numa economia sem coração – pobreza e neoliberalismo: 

um desafio à evangelização. São Paulo: Paulus, 1992. 

 

__________. Se Deus existe, por que há pobreza?: a fé cristã e os excluídos. 

São Paulo: Paulinas, 1995. 

 



 135 

TILLICH, P. História do pensamento cristão. São Paulo: ASTE, 1988. 

 

TOURAINE, A. Crítica da modernidade. Petrópolis: Vozes, 1999. 

 

VELASQUES FILHO, P. Características, ênfases e teologia. In: Estudos de 

Religião 2. SBC: UMESP, 1985, p.61-86. 

 

VELHO, G. Projeto e metamorfose: antropologia das sociedades complexas. 

Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1994. 

 

VV. AA. Calvino. São Paulo: CEDI, 1991. 

 

VV. AA. Teologia em Perspectiva Wesleyana: marcas metodistas. São Paulo: 

Caminhando nº 6, Igreja Metodista, 1993.  

 

WEBER, M. A ética Protestante e o espírito do capitalismo. São Paulo, 

Pioneira, 1999. 

 

__________. Ensaios de sociologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1982. 

 

WESLEY, J. Sermões: a renovação da vida. São Paulo: Exodus, 1995, v. 3. 

 

WHITE, D. Predicación expositiva. Buenos Aires: Casa bautista de 

publicaciones, 1980, p. 28-30. 

 

WHITE, J. Introdução ao culto cristão. São Leopoldo: Sinodal, 1997. 

 

WILLAIME, Jean-P. Prédica, culto protestante e mutações contemporâneas do 

religioso. In: Estudos de Religião, nº 23, SBC: UMESP, dezembro de 

2002, p. 41-55. 

 

ZANLORENZI, I. A pregação na renovação da Igreja. São Paulo: Livraria Duas 

Cidades, 1965. 

 



 136 

ANEXOS 

1 – Códigos utilizados na transcrição 

 

       - número situado à margem esquerda do texto que indica o número da 

linha 

LETRAS MAIÚSCULAS – indica uma entonação alta e enfática 

( ) – Palavra ou frase não compreendida ou incerta 

... – Pausa breve 

(fundo musical) – Fundo musical 

(oração) – Oração 

(risos) – Risos 

 

2 – Transcrição da prédica do Rev. X246 

 

L1. Rev. Z 

L2. Rev. X 

L3. Comunidade 

 

                                                 
246 Prédica 1 – Santo André, 16 de maio de 2004. 
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L1) É com muita alegria que nós estamos recebendo o irmão XXXXXXX... 

Superintendente distritAL... responsável pelas igrejas aqui do ABC... nosso 

porta-voz ao bispo... e porta-voz do bispo( )...e... é uma alegria poder recebe-

lo.....éh... e nessa data ... nesse MÊS  em que nós comemoramos os sessenta 

e quatro anos ... de nossa igreja... pedimos a Deus ... que o abenÇOe... 

acompanhe (a)...   o reverendo X e a SUA ESPOSA... seu filho...(se eu pedir 

permissão)... puder ser chamado à apresentação ... fique à vontade.. pra 

ministração da Palavra....  

L2) ... eu acho que para a maiORIA ... dispenso apresentação, né?... minha 

companheira... (há) uns trinta e poucos anos ... (ali) ... XXX247... meu 

companheirinho XXX248... só o XXX249 que não conhece o XXX250...  não é? E. 

..e...ficou pra traz o XXX251... que é o nosso... seria o primeiro... e o XXX252 o 

segundo filho... e já tem  (um) netinho, ehn?.. e muito bonito... parecido demais 

com o avô.. meus irmãos e minhas irmãs... é um prazer muito grande estar 

com vocês esta noite...e às vezes ... as coisas acontecem.... completamente 

diferente daquilo que a gente espera... no final deste ano... passado... dada... 

as inúmeras atividades...eu fiz uma cartinha pro Bispo...que deve ter passado 

pela mão do Wesley... ele deve ter dado as orientações pro Bispo... pedindo 

que... ele me dispensasse da função de superintendente distrital... e que me 

desse uma congregaçãozinha pequena... para que eu pudesse continuar 

exercendo meu  ministério... depois de ter estado aqui por algum tempo... no 

distrito do XXX253... e depois passei vinte e cinco anos no distrito da baixada 

santista... mas a resposta veio diferente... eu estava.... lá com meu pai... minha 

mãe... e... depois eu recebi a noticia...que... eu havia sido nomeado 

novamente... para ser o superintendente distrital do XXX254... eu pedi uma... e 

ele me deu doze...  louvado seja Deus... e eu entendo isso como sendo 

ministério... E COMO SENDO A VONTADE DE DEUS... não para parar...mais 

para continuar... na verdade... eu não estava pedindo para parar... estava 

pedindo para diminuir... porque eu não sou... de parar... eu não gosto... de 
                                                 
247 Nome da esposa.  
248 Nome do filho. 
249 Nome do amigo. 
250 Nome do filho. 
251 Nome do outro filho. 
252 Nome do filho. 
253 Nome do Distrito Eclesiástico em que é Superintendente Distrital. 
254 Nome do Distrito Eclesiástico em que é Superintendente Distrital. 
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ouvir esta palavra parar... eu acho que o Bispo também não gosta... MAS FOI 

PRA MIM... uma experiência muito BONITA... na baixada santista (...) 

(interrupção da gravação) e a maior igreja da região... igreja de Santo André... 

e EU IMAGINO que sem somar ...as congregações ... que estão ligadas aqui a 

Santo André... portanto... eu louvo a Deus... pela vida de vocês...  

L3) amém... 

L2) ...e esta igreja tem sido uma BÊNÇÃO... tem semeado... tem sido 

missionária... no verdadeiro sentido da expressão missionária... e já iniciamos o 

nosso trabalho como superintendente distrital... já tivemos o nosso primeiro 

concilio distrital...já reunimos com os nossos jovens...já reunimos com os 

nossos juvenis... já reunimos com a nossa CODIAM... já VISITEI... mais que 

cinqüenta por cento das nossas igrejas...e nesse último sábado... nós reunimos 

com os jovens... e eu pude ver... já... a vontade... dessa nossa juventude... a 

juventude  nossa  de ( )... com a ajuda... do XXX255... NÓS TÍNHAMOS LÁ... a 

maioria...das igrejas representadas pelos jovens...e já discutimos a participação 

destes jovens... na nossa concentração ...no nosso alvo... que é de cento e 

cinqüenta jovens uniformizados... no dia da passeata ...nas imediações da 

igreja de XXX256...  (e) faculdade de teologia ... mostrando já... a organização 

da juventude no nosso distrito... E NO DIA VINTE E SEIS... já temos já 

adiantado...UM  GRANDE ENCONTRO DA JUVENTUDE NO NOSSO 

DISTRITO... juvenis e jovens... onde vamos ter ali as nossas bandas... vamos 

ali... repartir os talentos... e não é só pra jovem não viu?... TODAS as idades 

estão convidadas... nosso pedido...o pedido dos jovens...é  para que 

acontecesse o que aconteça  na igreja metodista do Rudge Ramos...ainda não 

temos a confirmação... mais logo logo....estaremos...éh... passando a vocês... o 

local desse encontro... (e) EU QUERO PEDIR... A TODOS... HOMENS E 

MULHERES... que.. ajudem... a nossa juventude... a se reencontrar... QUE 

AJUDEM E ENCAMINHEM... A NOSSA JUVENTUDE...PARA QUE ELES 

TENHAM... A CERTEZA... DE QUE JUNTOS... DIFICILMENTE PODERÃO SE 

PERDER... porque nós temos perdido... muitos dos nossos jovens... porque 

nós não temos tido esse carinho esse cuidado com a nossa juventude... já 

conversamos... também com  os nossos pastores... em reunião... estamos 

                                                 
255 Nome do amigo. 
256 Nome da igreja. 
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somando as nossas forças... para... trabalharmos todos os segmentos... 

homens... mulheres... juvenis... e jovens... que Deus possa... estar à nossa 

frente... à frente do nosso distrito... e no nosso projeto... e os pastores... os 

delegados... que já tem em mão... e a CODIAM... começa a desencadear um 

processo de implantação do nosso projeto para o nosso distrito... está 

contemplada (a) alguns avanços missionários... como Ribeirão Pires... que não 

tem nenhuma igreja... como... Rio Grande da Serra... Diadema... e ajudar a 

igreja de Mauá... e a revitalização de outros trabalhos já... em andamento... que 

Deus esteja... nos orientando... nos dirigindo... para que tudo isso aconteça... e 

no menor prazo possível... IRMÃOS E IRMÃS... (o) pastor me convidou... eu 

agradeço ao pastor Z... por este privilégio... de estar trazendo a vocês uma 

palavrinha nesta noite... e eu... orei... pedi a Deus... para que ele me 

orientasse... Deus tocou no meu coração que eu deveria falar sobre  Atos dos 

Apóstolos... capítulo dois... versículo quarenta e dois... até o versículo de 

número  quarenta e sete... ATOS...CAPÍTULO DE NÚMERO DOIS... 

VERSÍCULOS QUARENTA E DOIS A QUARENTA E SETE... vamos ficar em 

pé?... “E PERSEVERAVAM NA DOUTRINA DOS APÓSTOLOS ...E NA 

COMUNHÃO...NO PARTIR DO PÃO... E NAS ORAÇÕES...EM CADA ALMA 

HAVIA TEMOR... E MUITOS PRODÍGIOS E SINAIS ERAM FEITOS...POR 

INTERMÉDIO DOS APÓSTOLOS... TODOS OS QUE CRERAM ESTAVAM 

JUNTOS E TINHAM TUDO EM COMUM... VENDIAM AS SUAS 

PROPRIEDADES E BENS... DISTRIBUINDO O PRODUTO ENTRE TODOS...  

À MEDIDA QUE ALGUÉM TINHA NECESSIDADE... DIARIAMENTE 

PERSEVERAVAM UNÂNIMES... NO TEMPLO... PARTIAM O PÃO DE CASA 

EM CASA... E TOMAVAM AS SUAS REFEIÇÕES COM ALEGRIA... E 

SINGELEZA DE CORAÇÃO... LOUVANDO A DEUS... E CONTANDO COM A 

SIMPATIA DE TODO POVO... ENQUANTO ISSO... ACRESCENTAVA-LHES O 

SENHOR... DIA-A-DIA... OS QUE IAM SENDO SALVOS” AMÉM... nosso 

Deus... abra o nosso coração...e as nossas mentes... para entendermos ó  

Deus... o teu recado...e sê conosco... com cada irmão... com cada irmã... neste 

momento tão especial... que nós queremos ouvir a tua voz... em nome de 

Jesus... amém... podeis assentar... a igreja... está em festa... aniversário... por 

esta razão ... achei por bem escolher este texto da palavra de Deus... que 

também... marca... o nascimento...da igreja cristã... Atos dos apóstolos capítulo 
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dois... marca... o nascimento... da comunidade cristã... como também... em 

uma determinada data... já a sessenta e quatro anos atrás... aqui estava 

nascendo... uma comunidade cristã... e seria... bonito... se nos tivéssemos... 

essa história... com detalhes... com fotografia... e com filmagem... e é  

geralmente isso que nós fazemos quando nós  estamos falando de 

aniversário... ir lá no fundo da gaveta... no fundo do baú... buscar as fotos... 

para ver qual era o nosso comportamento... que jeito que nós nos vestíamos... 

que jeito que nós nos comportávamos... pra ver quais eram as pessoas que 

parte... dessa grande festa... cada igreja tem uma festa... tem uma data... cada 

igreja... tem o seu marco inicial... a igreja de Santo André... completa... neste 

mês... sessenta e quatro anos... hoje... estamos falando de aniversário... 

QUANDO EU FALO DE ANIVERSÁRIO...eu falo... de uma existência... você... 

tem o dia do seu aniversário... o Wesley tem o dia do aniversário dele... todos 

nós temos o dia do nosso aniversário... e o tempo passa... e a gente começa... 

a imaginar... a história... da nossa vida... e relembrar o passado para caminhar 

em direção ao futuro... e aí que a coisa aperta... principalmente para aqueles 

que - - há poucos instantes estava  analisando aqui... se a igreja tem sessenta 

e quatro... eu tinha  dois anos de idade - - daí eu começo a entrar em crise... 

EU COMEÇO A OLHAR PARA O ESPELHO...E EU COMEÇO A SENTIR AS 

RUGAS...e a idade chegando... Rubem Alves... 

TEÓLOGO...EDUCADOR...ele... SEMPRE AFIRMAVA... que o aniversário... é 

um dia a menos de vida... EU ME ASSUSTO FAZENDO ESSA CONTAGEM... 

e acredito que todos vocês também... PORQUE NÓS NAS NOSSAS 

FESTAS... NAS NOSSAS FESTINHAS... NO CORTAR DO BOLO... a gente 

sempre canta... um ano a mais de vida... e agora... como é que fica?... pra 

MIM... que já PASSEI... dos sessenta... ( )... E NÓS ENTRAMOS EM CRISE... 

principalmente as mulheres... que são mais vaidosas... vai no espelho... olha... 

faz sua maquiagem... TENTA esconder... (risada)... mas não adianta... depois 

vem a idade do condor... DOR PRA TODO LADO... não há mais como fugir...é 

a realidade da vida... e cada um tem o seu aniversário pra  ( )...  e nós ( ).... e 

aqueles que se sentem mais seguros... ( )... de ler muito o salmo cento e 

dezenove... e sabe que nós somos finitos... começamos aqui e terminamos 

ali... portanto... não há como correr... não adianta correr... pras prásticas (sic)... 

pras  maquiagens... nada... nada... nada... você tem um começo... e tem um 
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fim... com Deus... nós somos infinitos... não somos?... vamos aguardar né... 

começar a contar... um ano a menos de vida... MAS para a missão da igreja... 

também meus irmãos... nós temos que concordar... nós não concordarmos 

com a nossa existência... com a nossa... MAS PARA A NOSSA IGREJA... 

PARA NOSSA MISSÃO... NÓS TEMOS QUE  CONCORDAR  COM ISSO... 

com Rubem Alves... um  ano... a menos... para fazer missão... E É URGENTE 

FAZER ESSA MISSÃO... PORQUE A CADA DIA... (A) CADA MOMENTO... 

NÓS ESTAMOS PERDENDO... HÁ PESSOAS SE PERDENDO... porque nós 

estamos caminhando lentamente... nesta caminhada missionária... crise... nós 

entramos em crise... a igreja também entra em crise... E NÓS VIVEMOS 

HOJE... E ESTA ANÁLISE QUE NOS ESTAMOS FAZENDO HOJE SOBRE... 

O NOSSO ANIVERSÁRIO... SOBRE O ANIVERSÁRIO DA IGREJA 

METODISTA DE SANTO ANDRÉ... SOBRE O ANIVERSÁRIO  DA IGREJA 

CRISTÃ... SOBRE... A DATA QUE MARCOU O NASCIMENTO DESSA 

IGREJA... QUE FOI... MARCADA PELO PENTECOSTE(SIC)... NÓS 

ESTAMOS FAZENDO UMA COMPARAÇÃO... DO DIA DE HOJE... (E) COMO 

NÓS ESTAMOS VIVENCIANDO TUDO ISSO... E NÃO É MUITO DIFERENTE 

DAS NOSSAS CRISES... a nossa igreja também está em crise... A IGREJA... 

evangélica está em crise... a igreja cristã em crise... então meus irmãos... a 

gente se pergunta....mas porque que a igreja está em crise?... SE NÓS 

FORMOS OLHAR PARA O MOSAICO DAS IGREJAS CRISTÃ (SIC) DO 

BRASIL... QUE INFINIDADE DE IGREJAS... NÓS VEMOS EM CADA 

ESQUINA - - eu saio junto com o pastor em São Caetano... pra procurar um 

terreno... em Diadema pra implantar a igreja... nós não tínhamos onde por o 

pé... aonde você ia... olhava numa esquina... tinha duas... três igrejas plantadas 

- -  CADA UMA DAS IGREJAS QUEREM SER A MELHOR... cada igreja... quer 

ser a dona da verdade... isso meus irmãos... LEVA AS IGREJAS 

TRADICIONAIS... LEVA AS IGREJAS... QUE TÊM SUAS ORIGENS... 

BASEADAS... NOS PRINCÍPIOS BÍBLICOS CONFORME NÓS ACABAMOS 

DE LER... A MOMENTOS DIFÍCEIS... porque... o nosso povo... às vezes... cai 

no conto da cegonha... SENDO LEVADOS POR OUTRAS doutrinas... ou por 

outros interesses... e é necessário então que... no momento de aniversário... ou 

manter o mesmo momento de crise... vamos pensar na nossa igreja... que ela 

vive este momento em que nós temos que tomar muito cuidado... 
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PRINCIPALMENTE AQUELES QUE... TÊM JÁ SUAS RAÍZES... AS SUAS 

TRADIÇÕES... DENTRO DE UMA IGREJA... QUE CONSERVA SUA 

TRADIÇÃO... QUE VIVE DENTRO DOS PRINCÍPIOS BÍBLICOS... QUE NÓS 

HERDAMOS DESDE A PRIMEIRA IGREJA PRIMITIVA... LÁ NOS TEMPOS 

DE JESUS... É NECESSÁRIO FIRMEZA... É NECESSÁRIO FÉ... É 

NECESSÁRIO CONVICÇÃO... daquilo que abraçaram um dia neste (amparo)... 

É MOMENTO DE VOCÊ... SE REAFIRMAR... REVITALIZAR... para você 

prosseguir na caminhada... porque... há momentos... que às vezes... nos traz 

(sic)... um certo desânimo... quando eu olho na televisão... vejo tantas e tantas 

igrejas... vejo MOVIMENTOS evangélicos... mas... movimentos que não trazem 

aquele gostinho da igreja primitiva... apenas... movimento... e deixa de ser 

comunidade... DEIXA DE SER COMUNIDADE... UMA VERDADEIRA 

COMUNIDADE É AQUELA QUE SE ESPELHA... DENTRO DESTE TEXTO 

QUE NÓS ACABAMOS DE LER... E NESSE TEXTO QUE NÓS ACABAMOS 

DE LER... QUATRO DIMENSÕES FICAM BEM CLARAS... e que nós 

devemos... nos ater à elas... para prosseguirmos na nossa caminhada 

missionária... O ENSINO... E NA TRADUÇÃO...QUE ESTÁ NO NOSSO 

TEXTO... DISSE A COMUNIDADE DOS PRIMEIROS CRISTÃOS... 

PRESERVARAM-SE... PERSEVERAVAM NO DIDAQUÊ... segundo o que está 

aqui... esta palavra grega significa ensino... E É DESSA MESMA RAIZ QUE 

VEM A PALAVRA PORTUGUESA DIDÁTICA... que por sua vez significa a arte 

de transmitir conhecimento e técnica... a mensagem era simples... a 

mensagem era objetiva... a mensagem era clara... mas o ensinamento era um 

dos espelhos da vida cristã... hoje os pastores LUTAM... hoje as comunidades 

LUTAM... por conservar aquilo que é a nossa tradição... LER A BÍBLIA... PARA 

TRAZER A MEMÓRIA... E NÃO DEIXAR QUE NOSSOS FILHOS... OS 

NOSSOS JOVENS... ESQUEÇAM... daquilo que é a essência do cristianismo... 

E NESSES ENSINAMENTO(SIC)... A PRIMEIRA COMUNIDADE CRISTÃ... 

PRIMAVA MUITO... EM FAZER... conhecido... (o) Jesus... ainda aqui... há 

pouco...o nosso jovem... aqui do ministério... do louvor... dizendo... 

confessando... Jesus... o EIXO DA CONFISSÃO... DOS PRIMEIROS 

CRISTÃO(SIC)...ERA ESTA FRASE... JESUS É SENHOR... Jesus é Senhor... 

você acredita nisso?... 

L3) AMÉM... 
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L2)...SE VOCÊ ACREDITA QUE JESUS É SENHOR... VOCÊ PODE SE 

CONSIDERAR CRISTÃO... MAS SE VOCÊ NÃO ACREDITA QUE  JESUS É  

SENHOR... VOCÊ... É APENAS UM PARTICIPANTE DA COMUNIDADE... 

JESUS ERA O CENTRO... E ISSO ERA PASSADO DOS PEQUENOS ATÉ OS 

MAIS VELHOS... ERAM DISCUTIDO(SIC) EM GRUPOS... é o que nos 

fazemos nas nossas escolas dominicais... que é transmitir este ensinamento... 

O PROJETO DE JESUS ERA UM SÓ... E ERA UM SÓ QUE... DAVA TODA A 

CONOTAÇÃO À NOSSA  FILOSOFIA... À NOSSA IDENTIDADE... que é o 

AMOR incondicional ao próximo... se  voCÊ ama o próximo... você ama Jesus... 

mas se você não ama o próximo você não ama Jesus... era uma das maneiras 

da igreja primitiva...amar o próximo ...COMO A TI MESMO... ô tarefa difícil ... é 

complicado... mas é isso.. faz parte da nossa confessionalidade... faz parte da 

nossa igreja... a IGREJA... QUE NÓS ESTAMOS FALANDO HOJE... QUE HÁ 

DOIS MIL ANOS ATRÁS... SE INSTITUIU... ela ensinava isso... e nós não 

podemos esquecer esse ensinamento... HOJE... MEUS IRMÃOS E MINHAS 

IRMÃS... é de ficar preocupado... porque essa... a essência dessas coisas... 

Jesus é Senhor... A ESSÊNCIA DO AMOR AO PRÓXIMO... ela está se 

diluindo... com o ( )... ELA ESTÁ DEIXANDO DE TER AQUELE MESMO 

SENTIDO... AQUELE MESMO GOSTINHO... LÁ DE TRÁS... HOJE JESUS 

PASSA A SER... O DEUS DE MILAGRE... O DEUS DA PROSPERIDADE... O 

DEUS DA BARGANHA... e tantas outras coisas mais... QUANDO NÓS LEMOS 

O TEXTO TAMBÉM...UMA DAS COISAS QUE ERA MUITO ENSINADA... ERA 

O REPARTIR... ERA O DIVIDIR... e hoje isso não acontece... nós trabalhamos 

mais no individualismo... EU SOU EU... E VOCÊ É VOCÊ... EU tenho dois 

carros... VOCÊ pode andar a pé... EU tenho uma televisão... um vídeo... e VOU 

comprar um dvd... e VOCÊ só tem um radinho de pilha... estas coisas... ISSO 

NÃO TINHA LUGAR NA COMUNIDADE PRIMITIVA NÃO... TEM HOJE... 

NAQUELA ÉPOCA NÃO TINHA... MOMENTO DE ANIVERSÁRIO... DE 

REVER... A NOSSA EXISTÊNCIA COMO COMUNIDADE... É MOMENTO 

TAMBÉM DE REVER... O QUE DEUS TEM FEITO NA NOSSA VIDA... E NA 

NOSSA MANEIRA DE AGIR...NA NOSSA MANEIRA DE EXERCITAR A 

NOSSA FÉ... NÃO HÁ LUGAR PARA INDIVIDUALISMO... e nem há lugar para 

descompromissado... muitas e MUITAS IGREJAS... ESTÃO SE ESPALHANDO 

POR AÍ... mas vai lá porque tem muita gente... vai lá porque tem televisão... vai 
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lá porque tem um bom pregador que tem uma oratória bonita... mas isso não é 

a essência do evangelho... falta alguma coisa... PORQUE É MUITO MAIS 

FÁCIL... EU VIVER DESCOMPROMISSADO... COM ESTA MISSÃO... VIVER 

DESCOMPROMISSADO... COM A TAREFA QUE JESUS ME DEU... EU 

SIMPLESMENTE BOTO MEU TERNINHO E A MINHA GRAVATA... vou pra lá 

e fico como um mero espectador... isto não é ser igreja... está desconsiderado 

no capítulo dois de Atos dos apóstolos... A COMUNHÃO... UM DOS ESTEIOS 

TAMBÉM QUE MARCAVA... A VIDA DAQUELE POVO... PARA ELES... 

COMUNHÃO NA SUA LÍNGUA... KOINONIA... O TEXTO DIZ AINDA QUE A 

COMUNIDADE DOS PRIMITIVOS CRISTÃO(SIC) PERSEVERAVA NA 

KOINONIA... ESTA PALAVRA GREGA SIGNIFICA COMUNHÃO... 

COMUNHÃO SIGNIFICA FAZER ALGO EM COMUM... SINTONIA DE 

SENTIMENTOS... não pode haver uma igreja... onde o sentimento não seja um 

só... não pode haver uma igreja aonde cada um pensa de uma forma... cada 

um age de uma forma... e os sentimentos são  diferentes... NÃO PODE HAVER 

UMA IGREJA Com modo de pensar diferente... de agir ou de sentir... isso não 

edifica... e não edifica comunidade nenhuma... COMUNHÃO... É 

EXERCITAR... AQUILO  QUE EU CONFESSEI.... QUE JESUS É MEU 

SENHOR... ele tem que estar movendo meu coração... SE ELE NÃO MOVER 

O MEU CORAÇÃO... EU NÃO VOU FAZER... com que os meus atos de 

piedade... e as minhas obras de misericórdia... se tornem ... mais claro ... mais 

transparente... na minha vida... no meu dia-a-dia... me lembro...alguns aninhos 

atrás... DOS MUTIRÕES QUE NÓS FAZÍAMOS - - papai encabeçava os 

mutirões - - QUANDO FICAVA... UM DOS SITIANTES DOENTE... QUE NÃO 

PODIA CARPIR A SUA LAVOURA... fazia-se os grandes mutirões... saía... a 

cavalo... convidando... os vizinhos... E NAQUELE DIA E NAQUELA HORA 

TODOS ESTAVAM LÁ... com as suas ferramentas... para carpir... a lavoura 

daquele sitiante... porque não tinha condições físicas para fazer... e ninguém 

gostaria que ele deixasse a lavoura dele perdida... (e nem se não tivesse 

colhido)... e depois fosse passar fome... AS MULHERES CORRIAM... PRA 

AJUDAR... IAM PRO FOGÃO FAZER A COMIDA... para trinta quarenta 

cinqüenta homens - - quantas vezes eu levei comida... levava uma bacia só... 

cada um com uma colher... uma falta de higiene tremenda... - -mas isso 

acontecia... ACONTECIA PORQUE HAVIA SENTIMENTO NO CORAÇÃO 
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DE... ZELAR PELO IRMÃO QUE ESTAVA... IMPOSSIBILITADO... E 

COMPROMETENDO O SEU FUTURO E A SUA LAVOURA... É 

COMUNHÃO... A NOSSA IGREJA TEM EXERCITADO ISSO?... quando sabe 

que o irmão está doente... quando sabe que o irmão está dificultado... vamos 

fazer um mutirão... vamos lá... mutirão da fé... mutirão da fé... VAMOS LÁ... 

vamos socorrer... se eu não fizer isso... foi por água a baixo... o capitulo dois de 

Atos... porque a verdade está  lá... e lá eles faziam isso... TINHAM TUDO EM 

COMUM... E AJUDAVAM UNS AOS OUTROS... - - eu vou correr um 

pouquinho - - terceiro... ponto desta comunidade... a DIACONIA ...quando a 

gente fala em diaconia ...a gente lembra o (prestativo) diácono dentro da 

igreja... cadê o irmão Derci?... o irmão Derci é o irmão diácono... aqueles  

que... seguem... aqueles que providenciam... aqueles que buscam... éh... 

meios... PARA QUE A COMUNIDADE... SEJA... SACIADA... VAMOS USAR 

AQUI A FIGURA DO GARÇOM... QUANDO VOCÊ CHEGA NUM 

RESTAURANTE O GARÇOM TE DÁ GUARDANAPO... TE DÁ... PÕE A 

CARNE NO TEU PRATO... PÕE... A SALADA... BUSCA O REFRIGERANTE... 

ele está ali pra te servir... é o garçom... está exercendo ali uma diaconia... 

naquele tempo lá... nós acabamos de ler... ah... no texto bíblico... que... as 

refeições... eram feitas em comum... DIVIDIAM... REPARTIAM... PARA QUE 

TODOS TIVESSEM A OPORTUNIDADE DE TER PELO MENOS UMA 

REFEIÇÃO POR DIA... É O QUE DIZ O TEXTO... E O  INTERESSANTE 

QUANDO NÓS ANALISAMOS ESTE TEXTO... NÓS VAMOS BUSCAR ALI 

UMA LIÇÃO MARAVILHOSA... QUE AS REFEIÇÕES ERAM FEITAS NA 

CASA DAQUELES QUE ERAM MAIS RICOS... PORQUE OS MAIS RICOS 

GARANTIAM A COMIDA PARA OS MAIS POBRES... E GARANTIAM AO 

POBRE DE TER PELO MENOS UMA REFEIÇÃO POR DIA... E QUANDO A 

GENTE LÊ ESTE TEXTO A GENTE... COMEÇA A CONTEXTUALIZAR... A 

POBREZA DO NOSSO BRASIL... a discriminação que existe... a má 

distribuição de renda... e QUANTAS pessoas passando fome... e quantas 

pessoas em dificuldade... QUANTAS pessoas desempregadas... O DIÁCONO 

é um servidor... NA VIDA É AQUELE QUE SERVE A MESA... ELE 

PROVIDENCIA... PARA QUE TODOS TENHAM... E PARA QUE TODOS 

FIQUEM SACIADOS... A EFICIÊNCIA DA DIACONIA DOS PRIMEIROS 

CRISTÃOS SE NOTA... PELO FATO DE QUE ENTRE ELES...NINGUÉM 
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PASSAVA FOME... e por fome... meus irmãos ... NÓS PODEMOS 

ENTENDER... carência humana... ninguém tem carência humana...né?... 

vivemos num século moderno... que tem tudo... televisão tem na minha casa... 

telefone... celular que toca o dia inteiro... ninguém tem carência... só clicar você 

fala com as pessoas... acabou... resolveu o problema...  não existe mais 

carência... estou certo ou estou errado?... estamos errado... HOJE... A 

CARÊNCIA... ESTÁ AINDA MAIOR... esse desconforto... esta massificação do 

ser humano... os medos que nos atormentam... tira nossa tranqüilidade...TIRA 

NOSSA PAZ... NOS TIRA... DAQUELE PROJETO DE DEUS QUE É  AMAR 

AO PRÓXIMO... PORQUE EU ESTOU TÃO ENVOLVIDO... QUE EU 

ESQUEÇO DO MEU PRÓXIMO... ALÉM DA FOME DA COMIDA... HÁ FOME 

DO AFETO... HÁ FOME DA JUSTIÇA... E HÁ FOME DE DEUS... NAQUELA 

ÉPOCA... EXISTIA AINDA UM DIACONATO ( )... EXISTIA AQUELES QUE 

PROVIDENCIAVAM ISSO... EXISTIA AINDA AQUELES QUE... 

ARTICULAVAM AS REFEIÇÕES NAS CASAS PARA DISCUTIR... LER A 

BÍBLIA JUNTOS... ORAREM JUNTOS... PARTIC IPAR DE TODA VIDA DO 

SER HUMANO... DO MEU IRMÃO E DA MINHA IRMÃ... PORQUE É 

CONVERSANDO QUE SE ENTENDE... É CONVERSANDO QUE 

DESCOBRE... A CARÊNCIA QUE NÓS TEMOS... DE UNS PARA COM OS 

OUTROS... E A CARÊNCIA QUE TEM A NOSSA COMUNIDADE... (A) NOSSA 

IGREJA... HOJE... NÓS VIVEMOS... CLARAMENTE... isto... e eu pergunto a 

vocês... sessenta e quatro aninhos... QUE É  SER IGREJA EM MEIO A TUDO 

ISSO?... QUE NÓS NESTA NOITE... DEVEMOS PENSAR... O POR ONDE 

CAMINHAR... PARA CORRESPONDER COM OS PRINCÍPIOS DA IGREJA 

CRISTÃ... está tudo estampado aqui... para(...) (interrupção da gravação) 

quando nós falamos de diaconato... nós estamos falando de ministério... 

nossas comunidades estão... organizadas em ministério... e as vezes as 

pessoas pensam que ministério é coisa de outro mundo... NÃO É... é coisa 

simples... nesse barco ...está estampado aqui... alguns ministérios... e nós 

temos que... repensar... a nossa comunidade irmãos dentro do ministério... e 

repensar a minha participação dentro do ministério... E REPENSAR TAMBÉM 

COMO...I GREJA... COMO MEMBRO DESSA COMUNIDADE... COMO 

HERDEIRO DA COMUNIDADE CRISTÃ... ONDE EU ESTOU?... ONDE A 

MINHA IGREJA ESTÁ?... E PARA ONDE NÓS QUEREMOS IR... e por 
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último... meus irmãos... dos quatro pontos... a oração... O TEXTO 

FINALMENTE... COLOCA...QUE A COMUNIDADE DOS PRIMEIROS 

CRISTÃOS PERSEVERAVAM NA ORAÇÃO... na Bíblia... oração não é 

somente aquele ato pelo qual o crente fala com Deus... mas pode significar 

toda a sua... expressão devocional... TODA MINHA MANEIRA DE SER É UMA 

ORAÇÃO... toda minha maneira de agir É uma oração... eu não preciso abrir a 

minha boca... quando eu... pratico o ato de piedade... o ato de fé... eu estou 

orando... eu estou falando com Deus... e a cada momento você está 

...praticando... mas a cada momento também que eu deixar de fazer... eu estou 

deixando de orar... QUANDO DISSE... PEDRO E JOÃO... IA AO TEMPLO... 

PARA... ORAÇÃO... NA HORA NONA... QUER DIZER QUE ELES IAM... 

PARA A CELEBRAÇÃO LITÚRGICA... QUE ACONTECIA NO TEMPLO... A 

COMUNIDADE PERSEVERAVA NAS ORAÇÕES... LOUVAVA A DEUS 

CONTINUAMENTE... A PALAVRA LITURGIA SIGNIFICA... SERVIÇO DO 

POVO... E É O SERVIÇO DO POVO... EM RELAÇÃO A DEUS... E O 

SERVIÇO DE DEUS EM RELAÇÃO AO POVO... NO CULTO... Deus dispensa 

suas bênçãos... sobre a comunidade... e é também no culto... que a 

comunidade... se apresenta... em ação de graça... para renovar o seu 

compromisso... é o que nós estamos fazendo hoje... A NOSSA MISSÃO É LÁ 

FORA... MAS NÓS ESTAMOS AQUI HOJE... FALANDO DE PASSEATA... 

NÓS ESTAMOS AQUI FALANDO DE CONCENTRAÇÃO... NÓS ESTAMOS 

AQUI FALANDO DE... DISTRIBUIR FOLHETOS... NÓS ESTAMOS AQUI 

FALANDO EM CONSTRUÇÃO DE NOVAS IGREJAS... NESTES DOIS 

MILHÕES E QUINHENTOS MIL HABITANTES... QUE ESTÁ À NOSSA 

VOLTA... APENAS COM... DOZE IGREJAS...METODISTA... MAS NÓS 

ESTAMOS AQUI BUSCANDO... A ORIENTAÇÃO DE DEUS ATRAVÉS DO 

CULTO... PARA QUE ELE NOS CAPACITE... PARA IRMOS PARA A 

MISSÃO... NÃO É SÓ VIR... MAS TAMBÉM IR... AMÉM IGREJA... VEM E 

VAI... ESSE... É O NOSSO DEVER... ESTA É A NOSSA AÇÃO... E ASSIM 

DEVEMOS PRATICAR... eu encerro... meus irmãos e minhas irmãs... a 

comunidade cristã primitiva.... é um exemplo concreto dos princípios... dos 

ensinamentos de João Wesley... a comunidade cristã... é aquela que vive... e 

pratica a fé... por meio dos atos de piedade... e pelos atos de misericórdia... 

portanto... a comunidade cristã somos nós... da igreja metodista de Santo 
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André... tem que estar dentro do nosso coração... tudo aquilo que esteve no 

coração daquele povo... no dia de pentecostes... E ALI... LUCAS... que não 

tinha uma máquina fotográfica... PRA FOTOGRAFAR O ANIVERSÁRIO DA 

IGREJA PRIMITIVA... LUCAS... QUE NÃO TINHA UMA FILMADORA... mas 

Lucas esboça o retrato verdadeiro de uma igreja fiel... firmada nesses quatro 

princípios que nós acabamos de rever... e mostra... o que é ser igreja... E 

ÉPOCA DE ANIVERSÁRIO É ÉPOCA DE VER FOTOGRAFIA... ÉPOCA DE 

ANIVERSÁRIO É ÉPOCA DE FAZER RODAR O FILMINHO lá da sua última 

festa... ou da primeira festa... até pra ver se ( )... é o que nós estamos aqui 

fazendo hoje... LUCAS NOS DEU A CONDIÇÃO...DE MEMORIZARMOS 

TUDO QUE ACONTECEU ALI COM A IGREJA PRIMITIVA... para que nós da 

igreja metodista de Santo André possamos caminhar... com fé... com 

perseverança... porque o crente é perseverante... quando eu disse que a igreja 

está em crise... ESTA IGREJA nunca teve crise... É UMA IGREJA 

MISSIONÁRIA... É UMA IGREJA VIVA... É UMA IGREJA QUE ESTÁ SEMPRE 

FIRME... mas devemos nos  unir mais ainda e pedir a Deus... Senhor... 

capacita-nos para a missão... e eu encerro dizendo... o grande segredo... que 

você deve estar aí também pensando... qual (o) grande segredo daquela 

comunidade... lá de Atos dos apóstolos... só aconteceu... com a descida do 

Espírito Santo... O ESPÍRITO SANTO É O RESPONSÁVEL POR TUDO QUE 

NÓS DISSEMOS AQUI... SEM O ESPÍRITO SANTO NÃO HÁ CRISTÃO... 

NÃO HÁ COMUNIDADE... NÃO HÁ IGREJA... E ENQUANTO O ESPÍRITO 

SANTO NÃO TOMAR POSSE DE MIM... EU NÃO VOU FAZER NADA... e 

coitado dos pastores... vão falar com quem bate ( )... busque... a Deus... 

busque o Espírito Santo de Deus... para que ele te mova... para que te dê as 

respostas... ara que te dê as interrogações que estão sobre  tua cabeça... que 

você comece a tua liturgia... que é os atos... de oração...de buscar as outras 

pessoas... e aqui está um exemplo claro disso que eu estou dizendo... que o 

Espírito Santo foi o responsável... e vai por início do pentecostes... pentecostes 

quer dizer colheita... e aquele exato momento em que a COLHEITA se deu... 

mas não a colheita de trigo... ou de uva... mas a colheita do ser humano... A 

COLHEITA DAQUELES QUE ESTAVAM SENDO INJUSTIÇADOS... A 

COLHEITA DAQUELES QUE ESTAVAM SENDO MENOSPREZADOS... A 

COLHEITA DAQUELES QUE ESTAVAM SEM ESPERANÇA... entendeu o que 
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diz a palavra de Deus?... todos caíram... cheios do Espírito Santo... passaram a 

falar em línguas... segundo o que o Espírito lhes concedia que falasse... mas 

não é essa língua que vocês vêem falar hoje na televisão não... que o cara 

começa a querer dizer que está  com o Espírito Santo... mas só pra enganar 

algumas pessoas... é muito mais que isso... falavam em línguas... DEUS DEU 

PODER ÀQUELAS PESSOAS QUE ESTAVAM ALI... DE DIFERENTES 

TRIBOS E NAÇÕES... O PODER DE ENTENDER... PORQUE... UM SÓ ERA 

O OBJETIVO... AS LÍNGUAS DIFERENTES... se eu tivesse aqui um francês... 

um alemão... um... ( )... eles estariam entendendo exatamente  a nossa 

língua... aquilo que nós estamos falando... nós estamos falando do evangelho... 

estamos falando de Cristo... estamos falando de Deus... e Deus tem que te dar 

esse discernimento... Deus tem que te dar essa vocação... de entender o 

recado dele... ATOS... DOIS... QUARENTA E UM... ENTÃO OS QUE 

ACEITARAM A PALAVRA FORAM BATIZADOS... HAVENDO UM 

ACRÉSCIMO NAQUELE DIA DE TRÊS MIL HOMENS... HOMENS DE 

CRÉDITO... TRÊS MIL PESSOAS?... É A COLHEITA... É O PENTECOSTES... 

É AÇÃO DE DEUS... É O ESPÍRITO SANTO... naquele dia os sinais... já 

vieram... e todo projeto de Deus começou a dar frutos... pentecostes quer dizer 

colheita... começou a colheita... não a colheita das  coisas materiais... que pode 

saciar a fome... do nosso estômago... mas... a colheita da vida humana... 

buscar pessoas... eu encerro com esse versículo... “A igreja na verdade tinha 

paz... por toda Judéia... Galiléia... Samaria... EDIFICANDO-SE... E 

CAMINHANDO NO TEMOR DO SENHOR... E NO CONFORTO DO ESPÍRITO 

SANTO... CRESCIA... EM NÚMERO”... AMÉM ? 

L3) ... AMÉM... 

L2) ... repitam esse versículo ...que às vezes até... eu acho muito  

interessante... e eu já ouvi isso algumas vezes ... e não concordo... “A igreja na 

verdade tinha a paz... por toda Judéia... Galiléia... Samaria... edificando-se... e 

caminhando no temor do senhor... e no conforto do Espírito Santo... crescia... 

em número”... o Espírito Santo agia... e a igreja crescia... eu já vi algumas 

colocações nesse sentido... não... nossa igreja  é uma igreja que não 

preocupa(sic) com crescimento... mas... que coisa mais amarela... que coisa... 

não cabe pra nós metodistas pensarmos desta forma... QUE NÓS NÃO NOS 

PREOCUPAMOS COM O CRESCIMENTO... O CRESCIMENTO... ELE VEM 
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QUANDO O ESPÍRITO SANTO AGE... É O QUE ESTÁ AQUI NA PALAVRA 

DE DEUS... A IGREJA TINHA PAZ... A IGREJA CAMINHAVA... NO TEMOR 

DO SENHOR... AGORA ALGUMA COISA ESTÁ ERRADA... SE ELA NÃO 

ESTÁ CRESCENDO É POR QUE ALGUMA COISA ESTÁ... ERRADA... QUE  

QUE SERÁ?... É FALTA DO ESPÍRITO SANTO?... É APENAS 

FORMALIDADE?... É ISSO QUE NÓS ESTAMOS VIVENDO HOJE?... é 

momento de repensar... porque nós queremos crescimento... nós queremos a 

ação de Deus... nós queremos a ação do Espírito Santo... porque nós não 

somos acomodados... de nos contentarmos com o número de membros que 

nós temos... apenas esse fruto que vemos que nós temos...  apenas esse... 

nesse comodismo... de dizer... não... a igreja metodista é uma igreja que não 

preocupa (sic) com o crescimento... EU NÃO FAÇO PARTE DESSA IGREJA... 

EU FAÇO PARTE DE UMA OUTRA IGREJA... QUE ESTÁ PREOCUPADA 

COM O CRESCIMENTO... ESTÁ PREOCUPADA COM O SER HUMANO... E 

ESTÁ PREOCUPADA EM BUSCAR VIDAS... E ESTÁ PREOCUPADA em 

fazer... com que... o Espírito Santo de Deus fale... à todas as comunidades... 

quando nós sairmos na rua... nós vamos estar pensando... eu estou... 

revivendo... aqueles momentos... da comunidade primitiva de Atos dos 

apóstolos... quando eu for pra minha casa agora... eu vou estar pensando da 

mesma forma... quando eu estiver amanhã no serviço... eu vou estar pensando 

também do mesmo jeito... porque... a minha vida... é uma vida que está... sobre 

o domínio do Senhor... eu sou cristão... eu tenho uma responsabilidade... de 

levar avante este nome... Jesus... é Senhor...  AMÉM? 

L3) AMÉM... 

L1) agradecemos ao irmão X por sua palavra... por sua presença... 

 

3 – Transcrição da prédica do Rev. Y257 

 

L1) Rev. Z 

L2) Rev. Y 

L3) Comunidade 

 

                                                 
257 Prédica 2 – Santo André, 23 de maio de 2004. 
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L1) então com muita alegria... irmãos e irmãs nós queremos passar a palavra 

para o Rev. Y... (...) nacional de expansão missionária... para que ele possa 

repartir conosco... falei com ele assim que... soube pela manhã que o Bispo 

não estaria... e ele de pronto nos atendeu... eu tenho certeza que Deus... 

sempre deixa uma palavra no coração pra quem vive lidando com missão no 

Brasil todo né... Rev. Y... então por favor ( ) está bom?... 

L2) saudamos os irmãos e as irmãs com a GRAÇA e a paz de Jesus Cristo 

amém? 

L3) amém... 

L2) vamos chamar ( ) a irmã estava falando sobre improviso...e o pastor me diz 

o seguinte...( ) Quando alguém é pego de surpresa não é  fácil... eu estava 

orando pra irmã continuar FALANDO VIU? ( ) deixa o programa continuar 

porque... com isso eu tenho pouco tempo pra pregar... mas irmãos e irmãs eu... 

fico contente em estar aqui... pela responsabilidade de compartilhar a palavra 

de Deus... éh... não que a gente vá substituir aqui a mensagem do Bispo 

YYY258 ... eu....na minha opinião PARTICULAR eu conheço bastante os 

pregadores da igreja metodista e evangélica no Brasil e o Bispo YYY259 tem 

sido uma inspiração para minha vida para meu ministério... para minha 

família... pelo seu ministério ousado e ungido por Deus... e eu creio que Deus 

vai assim permitir... dentro da agenda episcopal... da agenda da YYY260 

Região... para que ele esteja aqui... a... esse dia todos nós que tínhamos a 

expectativa de ouvi-lo vamos retornar e... vamos recebê-lo com ALEGRIA  

porque ... é  um dos pastores ungidos da igreja que vale a pena a gente ouvir... 

eu gostaria de fazer uma pergunta... quem aqui converteu... ouvindo a canção 

de um hino? tem alguém ... a irmã, então eu vou descer... dá licença pastor... 

se quiser descer também tá? pode ficar a vontade que eu estou em casa... 

viu?... irmã qual hino você converteu? qual você ouviu cantar? ( ) no 

acampamento... fala uma parte do hino que eu te ajudo... ( ) tenta ajudar um 

pouquinho na estrofe que eu te ajudo... ALGUÉM mais converteu ouvindo 

algum hino do hinário evangélico? ( ) Eugenio?... seu maravilhoso olhar... isto... 

acho que é... transformou meu ser... como é que começa?... ehn? ( ) seu 

                                                 
258 Nome do Bispo. 
259 Nome do Bispo. 
260 Indicação da Região Eclesiástica. 
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maravilhoso olhar... como é que começa?... não está no hinário não... viu? vivi 

tão longe do Senhor (coro)... eu me lembro quando criança... eu... morava na 

roça... eu fui criado na roça até os dez anos de idade... no pequeno sítio... dos 

meus pais... e a nossa grande alegria era receber os pastores... a nossa 

grande alegria era chegar... o domingo ou dia de ceia... as vezes o pastor... o 

missionário ia lá na fazenda... era uma vez por MÊS e nós chegávamos e 

ouvíamos os missionários cantando... ensinando os hinos né? (a gente 

ouvindo) história... os pastores passaram por cada coisa assim tremenda... e a 

gente ouvia muito cantar... oh que cego eu andei e perdido vaguei... (vem cá 

Joel... vem cá ajudar o pastor (Y) (a) cantar... faz favor) dois meia nove do 

hinário evangélico... ah... tem outra irmã lá atrás viu? é... até na brincadeira 

muita gente chama esse hino de cão cego não? éh... vamos cantar cão cego 

mas então vamos cantar... oh que cego eu andei e... perdido vaguei... ( ) dois 

meia nove... um... dois... três... (oh que cego eu andei... e perdido vaguei... 

longe longe do meu salvador... mas do céu eis desceu... o seu sangue verteu... 

e salvou este pobre pecador... foi na cruz foi na cruz... onde eu vi meu Jesus... 

o castigo por mim suportar... pela fé logo ali... os meus olhos abri... desde 

agora na luz desejo andar - fundo musical) foi só pra matar saudade... quem 

mais converteu ou na sua infância o hino marcou a sua vida?... o seu 

crescimento na vida cristã na igreja... na vida na igreja metodista... quem 

lembra?... não precisa ser só hino do hinário não... pode ser corinho... nós 

temos outra irmã ali... gente... eu não estou com pressa... até meia noite eu vou 

( )... ( ) galeria... irmã... fala um número... cento e vinte... as grutas as rochas 

imensas... é isso aí... irmã?... eu cantei tanto hino do hinário irmãos... que eu 

sei um terço dos números de cor... viu?... vamos ficar de pé então? pra cantar 

esse?... (as grutas, as rochas imensas, dos mundos o grande esplendor... 

proclamam bem alto constante... um hino ao teu nome Senhor... nos céus e no 

mar e na terra... nos bosques nos prados em flor... no fragoso alcantil... na 

amplitude celeste... um hino ressoa ao senhor - fundo musical) vamos lá 

agora... vamos chamar outro hino... número cinco do hinário... a nova do 

evangelho...nós estamos falando em missão... ( ) celebrando sessenta e nove 

anos de vida e missão nessa igreja... ( )... número cinco... a nova do 

evangelho... (a nova do evangelho... já se fez ouvir aqui... publicando em som 

alegre... o que Deus já fez por ti... pois tanto ao mundo amou... e ao perdido 
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pecador... que do céu lhe deu seu filho... para ser seu redentor... santa paz e 

perdão é a nova lá dos céus... santa paz e perdão bendito o nosso Deus... a 

nova do evangelho...  vem a todos avisar... do perigo grande e grave... para 

quem se descuidar... salvai-vos desde já... não vos detenhais no mal... não 

volteis atrás os olhos... pois vos pode ser fatal... santa paz e perdão é a nova lá 

dos céus... santa paz e perdão bendito o nosso Deus - fundo musical) 

permaneçamos de pé e leiamos a palavra de Deus... no evangelho de 

Mateus... capítulo nove... depois nós vamos cantar... mais um hino... aí a gente 

impetra a bênção... (risos)... Mateus... versículo trinta e cinco... “E percorria 

Jesus todas as cidades e povoados... ensinando nas sinagogas... pregando o 

evangelho do reino... e curando toda sorte de doenças e enfermidades... vendo 

ele as multidões... compadeceu-se delas... porque estavam aflitas... e 

exaustas... como ovelhas que não têm pastor... e então se dirigiu à seus 

discípulos... a seara da verdade é grande... mas os trabalhadores são poucos... 

rogai pois... ao Senhor da seara... que mande trabalhadores para sua seara”... 

amém?... 

L3) amém 

L2)...dois oito meia... o lírio dos vales... achei um bom amigo... Jesus o 

salvador... o escolhido dos milhares para mim... dos vales é o lírio... é o forte 

mediador... que me purifica e guarda até o fim... dois oito meia... (achei um 

bom amigo... Jesus o Salvador... o escolhido dos milhares para mim... dos 

vales é o lírio... é o forte mediador... que me purifica e guarda até o fim... 

consolador amado... meu protetor do mal... as tribulações que tenho toma a 

si... dos vales é o lírio... a estrela da manhã... o escolhido dos milhares para 

mim - fundo musical)... 

Amém?261  

pode assentar (sic)... irmãos e irmãs... o texto que nós lemos... nos traz... o 

desafio da obra missionária... da obra de evangelização... por que Jesus veio 

ao mundo?... a Bíblia diz que... o filho do homem... veio salvar os pecadores... 

A BÍBLIA DIZ QUE O FILHO DO HOMEM... veio buscar os perdidos... mas o 

texto que nós lemos... ele nos mostra... VÁRIAS VEZES... como a obra... era 

realizada no tempo de Jesus para ALCANÇAR O SER HUMANO... para 

                                                 
261 A partir daqui a altura de voz do Rev. Y se altera num tom muito alto. 
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alcançar o homem... para alcançar a mulher... A OBRA MISSIONÁRIA ... a 

tarefa missionária... é uma obra contínua... o texto diz... PERCORRIA JESUS... 

TODAS AS CIDADES... diga comi/repita comigo... a obra missionária é uma 

obra contínua... 

L3) a obra missionária é uma obra contínua... 

L2) queridos irmãos e irmãs... essa idéia DE CONTINUIDADE... esta idéia é 

que ALGUÉM  começou (o) projeto... começou o trabalho neste local... nesta 

cidade - - eu estava lendo a história... dos primeiros missionários que vieram... 

ao Brasil... na missão ( )... e eles vieram com o objetivo de plantar uma igreja 

no norte e nordeste do país... e diz a história que... um dos missionários que... 

conseguiu chegar até o esta/ até o Rio de Janeiro... ele pegou... o primeiro 

vapor brasileiro... que foi construído e inaugurado... e ele veio até Santos... em 

Santos esse missionário... éh... arrumou uma mula emprestada... e veio até 

São Paulo e o interior de São Paulo... e por vários dias... ele passou aqui... 

éh... pregando o evangelho... anunciando o evangelho de Jesus Cristo - - A 

IDÉIA QUE NÓS TEMOS a partir do texto lido... é  uma mensagem que... os 

nossos pais começaram... e eu e você... AS GERAÇÕES FUTURAS QUE 

VIRÃO... somos e serão convidados e convidadas...  a dar continuidade em 

nome de Jesus... a OBRA missionária... é uma obra diversificada... o texto diz 

que... Jesus ensinava... o texto diz que Jesus pregava... e o texto diz que Jesus 

curava... OS DONS SÃO DIFERENTES... mas o  ESPÍRITO é o mesmo... 

DEUS usa... homens e mulheres... de formas diferente - - eu estava aqui 

olhando para... este barco... na expressão nos dons e dos ministérios... aqui 

vivenciado pela igreja... e nós podemos contemplar de VARIAS FORMAS...  

fazer missão ( )... uma maneira DIVERSIFICADA onde traz... UNIDADE NA 

VIDA da igreja local - - e o texto bíblico através do ENSINO através da 

PREGAÇÃO através da CURA... Jesus estava... realizando... seu ministério... 

lógico que... AS ÊNFASES... AS CARACTERISTICAS... do ministério de 

Jesus... não se limitam apenas... às referências aqui citadas... TERCEIRO 

PONTO... a obra missionária... é uma obra de compaixão... repita comigo... a 

obra missionária é  uma obra diversificada... 

L3) a obra missionária é uma obra diversificada... 

L2) a obra missionária... é uma obra... movida pela compaixão... número três... 

a obra missionária é uma obra movida pela compaixão... vamos lá? 
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L3) a obra missionária é uma obra movida pela compaixão... 

L2) o texto bíblico diz... que COMPADECEU-SE DELAS... a Bíblia diz que... 

JESUS É OLHAR PARA JERUSALÉM... a Bíblia diz que... ELE OLHA... ELE 

ORA... e diz que ele CHORA... compaixão... o que nos motiva irmãos... à fazer 

missão hoje não é o medo... NÃO É O PAVOR DA SITUAÇÃO AÍ FORA... nós 

estamos VIVENDO... mas o que motiva a igreja de Deus... neste processo 

HISTÓRICO... nesta CONTINUIDADE... na mensaGEM que Jesus trouxe ao 

mundo é a compaiXÃO... é o amor - - há uma história que... um moço cometeu 

um crime... essa história foi contada na Inglaterra... e aconteceu... na 

Inglaterra... e diz que... aquele moço foi condeNAdo... à FORCA... e ele foi 

preso... e quando chegou o DIA.... da sua condenaÇÃO... da sua execuÇÃO... 

foi chamado um ministro... um sacerdote... ALGUÉM que pudesse... prepará-lo 

para a morte... e dar para o indivíduo a extrema unÇÃO... e DIZ que... aquele 

religioso... aquele ministro... aproxima-se do prisioneiro... entra na cela... e o  

CARCEREIRO... abre a porta... e ele começa... a falar para aquele prisioneiro... 

sobre Deus... o criador... sobre Jesus... o filho de Deus... sobre... OS CÉUS... 

sobre o INFERNO... e o carcereiro... comunica àquele... sacerdote... aquele 

ministro... deve ter sido um pastor... (ele) disse... olha... chegou a hora... (que) 

o réu será enforcado... e você vai acompanha-lo... até o local da execução... 

diz a história que... aquele bispo (o) acompanhou... e foi compartilhando com 

ele... (na fé)... e quando chegou A HORA DA EXECUÇÃO aquele... juiz... 

pergunta... ao prisioneiro... você gostaria de dirigir alguma palavra?... ele 

disse... eu gostaria... de dizer uma palavra... a este... homem... ele disse... meu 

amigo... você me falou que existe um Deus... que ama a todos... você me falou 

que existe um CÉU... (que) Jesus veio para SALVAR... e você meu amigo... me 

falou do INFERNO... que é um estado existencial de tormento e sofrimento 

eterno... e o que me preocupa... nesta hora final da minha vida... é que VOCÊ 

me falou tudo isso friamente... mecanicamente... SEGUNDO... à sua 

orientação... eu estou morrendo... e indo para  inferno... PORQUE NÃO 

DEMONSTRO NENHUM SINAL DE ARREPENDIMENTO PELO QUE FIZ... à 

mim preocupa... porque você sequer... derrama uma lágrima por mim... 

SEQUER VOCÊ SE COMOVE COM A MINHA DOR... eu queria te pedir um 

favor...VOLTE E DIGA À MINHA FAMÍLIA... SE EU CRESSE NO CÉU QUE 

VOCE DIZ CRER... SE EU CONFESSASSE A FÉ NO JESUS QUE VOCE DIZ 
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CONFESSAR... SE EU ACREDITASSE NO QUE VOCE ACREDITA... E A 

INGLATERRA FOSSE COBERTA DE CACOS DE VIDRO... EU 

ATRAVESSARIA AJOELHADO... MARCHANDO DE JOELHOS... PARA... 

ANUNCIAR... ESPERANÇA AOS MEUS FAMILIARES... para não chegar à 

este lugar TERRÍVEL... e a esta situaÇÃO que eu me encontro... eu estou a UM 

PASSO DO INFERNO... e você não se compadece de mim - - irmãos e irmãs... 

eu tenho me preocupado... com a FRIEZA porque nós vivemos nos últimos 

tempos... com a FRIEZA com que nós temos irmãos... TRATADO A CAUSA 

MISSIONARIA... as vezes nós estamos mentindo ( ) e julgando a causa 

missionária... até mesmo com o valor de um oferta... mas a CAUSA É  MUITO 

MAIOR... e a palavra de Deus diz que... JESUS COMPADECEU-SE DA  

MULTIDÃO... COMPADECEU-SE DOS PECADORES... hoje como IGREJA 

metodista... que ESPALHA A SANTIDADE BIBLICA... no testemunhar ( )... nós 

somos convidados a ser uma igreja... que usa de COMPAIXÃO para com o ser 

humano... NÚMERO QUATRO... para a obra missionária... é uma obra 

URGENTE... É PARA HOJE... NÃO É PARA ONTEM... NÃO É PARA 

AMANHÃ... É PARA HOJE... HÁ IRMÃOS... MILHÕES DE PESSOAS... NO 

VALE DA DECISÃO... há homens e mulheres... PRECISANDO DE UMA 

PALAVRA AMIGA... PRECISANDO DE UM OMBRO AMIGO... PRECISANDO 

DE UMA MENSAGEM DE ESPERANÇA - - e ontem... eu creio que NÓS 

metodistas brasileiros... nós metodistas da terceira região... ficamos felizes... 

FELIZES... POR VER O POVO METODISTA IR ÀS RUAS E MARCHAR... a 

ponto de outras igrejas se perguntarem... o que é isso? o que está 

acontecendo?... e as pessoa responder (sic)... não... isso é uma marcha 

evangélica... é  uma marcha... da IGREJA METODISTA... mas eu nunca ouvi 

FALAR... eu estava... fui nas quatro  marchas acompanhando... fotografando... 

para fazer uma cobertura para o Expositor Cristão... e para a Revista 

Missionária... e foi interessante que... é a primeira marcha que vinha pela 

Caminho do Mar... quando eu estava... ali... fotografando... o sargento 

aproximou-se... sargento RIOS... e disse o seguinte... moço... a igreja devia 

fazer isso mais vezes... A GENTE SEMPRE DÁ COBERTURA PARA OUTROS 

SEGMENTOS... MAS POUCAS VEZES A GENTE É CONVIDADO PARA 

FAZER ISSO PARA A IGREJA.. EM BUSCA DA PAZ... DA PROMOÇÃO DA 

PAZ... quando estava encontrando com o grupo aqui de Santo André...que 
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vinha... vinha caminhando em direção da praça... éh... me parou um 

motoqueiro de jeans... éh... todo... VESTIDO BEM MALUCÃO... e disse... ô 

meu... você vai colocar isso na imprensa?... você vai divulgar isso?... eu falei... 

vou... aí ele falou... meu... eu suspeito que tudo isso  daí É POLÍTICA... eu 

disse... não... É A IGREJA DE DEUS... É O POVO DE DEUS QUE ESTÁ 

MARCHANDO... e anunciando... Jesus é a nossa maior segurança - - amém... 

irmãos? 

L3) amém... 

L2) NÓS... IRMÃOS E IRMÃS... ÉH... PRECISAMOS ENTENDER... QUE O 

POVO ESTÁ AFLITO... QUE O POVO ESTÁ EXAUSTO... O POVO ESTÁ 

CANSADO... O WESLEY DIZIA... QUANDO O POVO NÃO VEM À IGREJA É 

HORA DA IGREJA IR AONDE O POVO ESTÁ... ( ) a obra missionária... é... 

uma obra prejudicada... pela omissão de muitos... QUANDO VOCÊ... QUANDO 

EU... QUANDO NÓS... MEUS IRMÃOS E IRMÃS... ENGROSSAMOS AS 

FILEIRAS... NÃO DOS TRABALHADORES... a Bíblia diz... a seara é 

GRANDE... mas os trabalhadores são poucos... a nossa necessidade... eu nem 

vou lá no norte e nordeste... não vou falar na América latina... a nossa 

necessidade HOJE... para o próximo sábado... no mutirão missionário que esta 

igreja vai realizar... É DE PESSOAS QUE OREM POR ESTE PROJETO A 

SEMANA TODA... É DE PESSOAS QUE VENHAM PARA AQUI SÁBADO 

TRABALHAR... PARTICIPAR DO PROJETO... dizer um sim... porque as vezes 

irmãos... nós estamos tão acomodados... que quando alguém se dispõe a fazer 

um projeto igual foi feito no dia de ontem... há aqueles que levantam DA 

PRÓPRIA IGREJA LOCAL... DA PRÓXIMA DENOMINAÇÃO... para fazer 

QUESTIONAMENTOS... mas porque que tem que ser meio-dia... na hora do 

almoço? pra atrapalhar o almoço... porque que tem que ser na praça?... a 

gente ouve isso em CASA... mas logo meio-dia... na praça... no sábado... além 

disso de ser... na praça... marchada... e culto na praça e com o missionário e 

depois da concentração e ainda vai tirar duas ofertas  pastor Y?... Eu falei: e se 

não completar o alvo a gente tira três... mas irmãos e irmãs... nós vimos irmãos 

e irmãs nesses dias... que os campos estão brancos para a ceifa... COMO DIZ 

NA PALAVRA DE DEUS... A TODO TEMPO... A QUALQUER TEMPO... IR ÀS 

RUAS... IR ÀS PRAÇAS... IR ÀS FAVELAS... IR MEUS IRMÃOS E IRMÃS... 

NOS QUATRO CANTOS DESSA NAÇÃO... NOS QUATROS CANTOS DESSA 
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GRANDE METRÓPOLE QUE É SÃO PAULO... E ANUNCIAR QUE JESUS É 

O SENHOR PARA A GLÓRIA DE DEUS PAI...   

L3) amém... 

L2) somos convocados à isto... e o texto bíblico diz que HÁ UM PREJUÍZO 

porque os trabalhadores são poucos... e a nossa oração... a nossa palavra 

nessa noite...  É  QUE DEUS... MANDE MAIS TRABALHADORES PARA ESTA 

IGREJA... amém irmãos? 

L3) amém... 

L2) MANDE MAIS TRABALHADORES PARA AS IGREJAS AQUI 

REPRESENTADAS - - o Bispo YYY262 me perguntou algumas questões sobre 

nomeação... e eu disse... Bispo eu sou pastor metodista e sou itinerante... e eu 

vou para onde o Senhor mandar... eu tenho... meu trabalho na área geral no 

ministério que Deus me chamou... mas se o senhor mandar ir para perto ou 

para longe... eu tenho que fazer aquilo que...o senhor mandar... porque eu  

entendo que sou um instrumento de Deus... pode me nomear... mas eu só 

quero fazer um pedido ao senhor... eu quero que o senhor me nomeie pra uma 

igreja... que precise do meu trabalho e da minha família... eu quero ir para  uma 

igreja aonde eu possa ser útil... ONDE EU POSSA NÃO SÓ FREQÜENTAR... 

mas onde eu possa estar CONSTRUINDO... PARTICIPANDO DE UM 

PROJETO... e um dia eu fui visitar a YYY263... e o que me motivou a ir naquela 

igreja... foi ver aquele projeto... ver um lote vazio do lado... e naquela noite eu 

fui pra casa... eu orei... e disse... eu vou orar... e se o Bispo me nomear... eu 

quero ser útil para erguer esta igreja... juntamente com o pastor YYY264... na 

época nem o conhecia...  para a glória do nome de Jesus... engrossar as 

fileiras... oxalá que o pastor reunisse alguns líderes do projeto no sábado... ( )... 

que apareça aqui pastor quinhentos voluntários... ( )... - - diga PASTOR... EU 

QUERO TRABALHAR... porque irmãos... irmãs... quem não trabalha... 

atrapalha... pelo menos é um provérbio muito usado lá em Minas... E NÓS 

SOMOS CONVIDADOS... TODOS NÓS TEMOS UMA CONTRIBUIÇÃO A 

DAR... NÚMERO SEIS... penúltimo... a obra missionária... é uma obra 

dependente... o texto bíblico diz que... meus irmãos e minhas irmãs... ROGAI 

                                                 
262 Nome de outro Bispo. 
263 Nome da Igreja. 
264 Nome do pastor. 
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AO SENHOR DA SEARA... é uma obra feita na dependência de sua ação e 

oração... nenhum homem... nenhuma mulher... nenhum ministério... deve ser 

exercido SE NÃO FOR ENCHARCADO DE UMA VIDA DE ORAÇÃO... UMA 

VIDA DE CONSAGRAÇÃO... NÓS TEMOS A ESTRATÉGIA... NÓS TEMOS O 

PROJETO... NÓS TEMOS ESSA FORMAÇÃO DOUTRINARIA... BÍBLICA... 

TEOLÓGICA... MAS O QUE NUTRE A NOSSA ALMA... O QUE NUTRE A 

NOSSA FÉ... O QUE NUTRE O NOSSO MINISTÉRIO... É A NOSSA VIDA DE 

INTIMIDADE COM DEUS - - NÓS ESTAMOS LANÇANDO AGORA... NO 

EXPOSITOR CRISTÃO DO MÊS DE JUNHO... QUANDO TERMINAR A 

CAMPANHA... DE EVANGELIZAÇÃO... TODO O PAÍS... QUANDO 

TERMINAR A CAMPANHA DE OFERTA MISSIONÁRIA... NÓS ESTAMOS 

LANÇANDO UM PROGRAMA DE ORAÇÃO PARA A IGREJA METODISTA 

BRASILEIRA... NÓS ESTAMOS MANDANDO CARTA PARA AS IGREJAS... 

FOLDER PARA AS IGREJAS... ESTAMOS DIVULGANDO NO SITE DA ÁREA 

NACIONAL... VAMOS DIVULGAR NO SITE DAS REGIÕES... VAMOS 

COLOCAR NO EXPOSITOR CRISTÃO... PARA QUE TODO POVO 

METODISTA PARTICIPE DO PROGRAMA DE ORAÇÃO... NÓS QUEREMOS 

ORAR POR ESTA NAÇÃO... NÓS QUEREMOS... MEUS IRMÃOS... ORAR 

PELO GOVERNO... NÓS QUEREMOS ORAR PELAS AUTORIDADES... NÓS 

QUEREMOS ORAR PELOS DESEMPREGADOS... NÓS QUEREMOS ORAR 

PELA IGREJA METODISTA... ORAR PELO (IRMÃO DORACIR)... E NÓS 

CREMOS QUE PELO PODER DE ORAÇÃO... PELA AÇÃO MISSIONÁRIA... 

DEUS PODE... MEUS IRMÃOS E IRMÃS... ÉH...TRANSFORMAR VIDAS E 

PECADORES... em nome de Jesus Cristo...  

L3) amém... 

L2) IRMÃOS NÓS VAMOS SALVAR O BRASIL... EU NÃO ESTOU DIZENDO 

QUE NÓS VAMOS SALVAR O BRASIL... SÓ COM A AÇÃO MISSIONÁRIA DA 

NOSSA IGREJA... DE UMA FORMA TOTAL... MAS NÓS TEMOS A 

CONDIÇÃO... QUE QUANDO ABRIRMOS A NOSSA BOCA... QUANDO 

PREGARMOS... FORMOS ÀS RUAS... VIDAS SERÃO LIBERTAS... 

TRANSFORMADAS... SARADAS... E AQUIETADAS... EM NOME DO 

SENHOR JESUS CRISTO - - 

L3) amém... 
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L2) POR ISSO... EU E VOCE... precisamos depender de Deus... DEIXAR QUE 

DEUS DIRIJA NOSSA VIDA... QUE DEUS CONDUZA NOSSA VIDA... e o 

texto diz que... a obra missionária... é a obra que... ele nos dá... autorizada... é 

uma obra meus irmãos e irmãs... que nós temos credenciamento... NÃO SÓ 

DO BISPO... NÃO SÓ DA INSTITUIÇÃO... nós temos meus irmãos... 

autoridade DE DEUS... ah... o texto diz que... a partir deste... A SEQÜÊNCIA... 

DIZ QUE JESUS CHAMA DOZE HOMENS... QUE JESUS OS COMISSIONA... 

JESUS DÁ AUTORIDADE E... JESUS OS ENVIA - - eu gostaria de convidar 

você que está servindo à Deus... na igreja local... QUE TEM CONTRIBUÍDO 

PARA A OBRA REGIONAL... para o projeto de TAIPAS... você que tem 

contribuído para a obra NACIONAL... você que tem contribuído para a obra de 

missão MUNDIAL através da igreja METODISTA... eu gostaria de conclamá-lo  

nesta noite... A DAR DE SI CADA VEZ MAIS para a obra missionária... porque 

vale a pena... meus irmãos... a ALEGRIA do Senhor é a nossa força... a alegria 

que nós temos em SERVIR ao Senhor... em se DOAR ao Senhor... como bom 

metodista que foi levantado para reformar a nação... particularmente a igreja... 

e espalhar santidade de Deus sobre a face da Terra - - vamos ficar em pé?... 

eu quero... cantar mais um hino... para encerrar... gostaria que cantássemos 

Peregrinando por sobre os montes... e pelos vales sempre na luz... Cristo 

promete nunca deixar-me... eis-me convosco... disse Jesus... dois nove meia... 

e que quero dizer à você que está aqui nesta noite... você que veio para esta 

festa... que a luz de Jesus possa brilhar na sua vida... que a luz de Jesus possa 

brilhar no teu ministério...  que a luz de Jesus possa brilhar no teu ministério... 

que a luz de Jesus possa brilhar na sua família... e que a gente  de fato possa 

cantar... BRILHO CELESTE... BRILHO CELESTE... ENCHA A MINHA ALMA... 

GLÓRIA DO CÉU... ALELUIA... SIGO CANTANDO... DANDO LOUVORES... 

POIS CRISTO É MEU... a obra missionária que anuncia Jesus como 

Salvador... e Jesus como Senhor... cantemos ao Senhor... (Peregrinando por 

sobre os montes... e pelos vales.. sempre na luz... Cristo promete nunca 

deixar-me... eis-me convosco disse Jesus... brilho celeste... brilho celeste... 

enche a minha alma glória do céu... aleluia sigo cantando... dando louvores 

pois Cristo é meu - fundo musical) ( )...(oração) (fundo musical) (oração) 

L1) ...Pastor Y... agradecemos a sua presença... a palavra... que Deus continue 

abençoando e guiando seu ministério...  
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4 – Modelo do termo de consentimento 

 

Termo de consentimento 
 
Eu, ___________________________________________, pastor/a da 
Igreja_________________________________, RG_____________________, 
CPF____________________, autorizo a gravação em áudio das Prédicas dos 
cultos dos dias 16 e 23 de maio, como parte da pesquisa “A linguagem da 
pregação evangélica”, promovida pelo “Grupo Discursus – Teologia Prática e 
Linguagem” da Universidade Metodista de São Paulo, coordenado pelo Prof. 
Dr. Clovis Pinto de Castro. 
 
 
 
________________,______de___________________de_________________. 
 
 

_________________ 
                                                                                             Assinatura 

 
 

Termo de Consentimento 
 
Eu, ____________________________________, RG _______________, CPF 
nº________________, permito a utilização, para fins acadêmicos, da minha 
Prédica proferida na __________________________________, no dia 
______________________________. 
 
 

_________________ 
                                                                                                        Assinatura 
  
 
 
 


