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SINOPSE 

 
 
 
A presente tese é uma análise sociológica das principais motivações que 

levam homens e mulheres a abandonarem tudo o que estavam fazendo até 

então, para seguir um líder messiânico denominado de Inri Cristo, que 

proclama ser a reencarnação de Jesus Cristo. Ela apresenta um breve 

histórico dos três principais e mais documentados movimentos messiânicos 

brasileiros que são os de Canudos, Juazeiro e Contestado, permitindo 

entender o contexto em que surgiram tais movimentos, estabelecendo uma 

base de contato para as comparações entre eles e o movimento do Inri 

Cristo. A pesquisa apresenta e analisa o surgimento do messias, o conteúdo 

de sua mensagem e a estrutura da sua igreja, localizada em um bairro 

popular da cidade de Curitiba.  A seguir, são analisados os dados colhidos 

sobre os seus discípulos através da pesquisa de campo, objetivando 

descobrir quem são eles, como é o cotidiano dentro do movimento, de que 

maneira é feita a assimilação dos discursos oficiais e como se dá a sua 

retransmissão, e principalmente, quais são as principais motivações que os 

levam a seguir o líder messiânico. Também é feita uma análise comparativa 

entre os discípulos do Inri Cristo e os adeptos dos movimentos já citados, 

procurando pontos convergentes e divergentes entre eles.  Por fim, são 

apresentadas as inovações que o referido movimento messiânico apresenta 

e quais são as suas contribuições para o estudo dos messianismos 

brasileiros. 

 

Palavras-chave: Messias, messianismo, movimento messiânico, motivação 

religiosa, Inri Cristo.  
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ABSTRACT 

 

This thesis is a sociological analysis of the main motivations that made men 

and women let go of everything they were doing up to a certain moment and 

follow a messianic leader known as Inri Cristo, who claims to be the 

reincarnation of Jesus Christ. It shows, at first, a brief historical account of 

the three most important and thoroughly documented Brazilian messianic 

movements: Canudos, Juazeiro and Contestado, so as to understand the 

context in which such movements were brought up. This account enables the 

making of comparisons between these three movements and the Inri Cristo 

one. The research presents and analyses the appearance of the messiah, 

the content of his message, and the structure of his church, localized in a 

popular district of Curitiba. After that, there will be an analysis of the data 

about his disciples, which was gathered in a field research. This analysis will 

make it possible to understand who they are, their everyday living within the 

community, the way they absorb the official discourses and how they pass 

them on, and, most important, which the main motivations are that made 

them follow the messianic leader. There is also a comparative analysis 

between the disciples of Inri Cristo and the followers of the movements 

mentioned above, so as to establish convergent and divergent aspects 

between them. Finally, there is a presentation of the innovations brought by 

this messianic movement and its contributions for the study of Brazilian 

messianic movements. 

 

 

Key-words: Messiah, messianism, messianic movement, religious motivation, 

Inri Cristo. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 A presente tese nasceu da inquietação que sobreveio ao autor 

quando tomou conhecimento da existência de um movimento religioso 

liderado por um líder carismático, Inri Cristo, cuja igreja denominada 

Suprema Ordem Universal da Santíssima Trindade (SOUST) está sediada 

em um bairro popular da cidade de Curitiba, Estado do Paraná.   

Desde fevereiro de 1982 o Inri percorre o Brasil difundindo sua 

mensagem, cujo alicerce é a reivindicação de ser ele a reencarnação do 

Jesus Cristo histórico. Ele começou seu ministério em Belém do Pará, 

invadindo a Catedral Metropolitana, expulsando o padre local e se 

autoproclamando o filho de Deus. Foi preso por isso. Solto, fixou residência 

em Curitiba, fundando uma igreja em um bairro popular denominado Alto 

Boqueirão, e arrebanhando um grupo de  discípulos. Da  sede do movimento  

em Curitiba saem livros, folhetos e outros materiais de propaganda das 

doutrinas desse "novo cristo". Bem falante e articulado, não se recusa a 

participar de programas de rádio e televisão, seja para debates com outros 

religiosos ou mesmo para entrevistas em que sabe que vai ser ridicularizado. 

Aparenta ser bem informado, "antenado" com as novas tecnologias, não 

deixando pergunta sem resposta. 

Seus fiéis são alvo de muita curiosidade. São compostos por dois 

grupos: aqueles que vivem "vida secular", chamados de seguidores, em 

torno de 30 a 40 pessoas1,  e outros que vivem "vida consagrada", 

chamados de discípulos, cujo número total não passa de 20. Os que vivem 

vida secular trajam-se normalmente como as pessoas comuns, trabalham, 

estudam e reúnem-se  com o líder  principalmente aos sábados à tarde, 

quando acontecem as reuniões, uma às 16  e outra às 17 horas. Quando o 

líder vai para a rua (principalmente em uma feira de artesanato, no centro de 

                                                 
1 Nem mesmo o movimento pode precisar o número exato de seguidores, pois há uma grande 
rotatividade entre eles. Há aqueles que freqüentam a igreja regularmente e outros que a freqüentam 
esporadicamente. 
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Curitiba) nas manhãs de domingo, eles vão também, ajudando a distribuir 

seus panfletos proselitistas.  Os de vida consagrada vivem com o Inri em sua 

igreja no referido bairro do Alto Boqueirão e o que os destaca à primeira 

vista dos demais seguidores é o uso das túnicas coloridas. 

A percepção de que aquele movimento poderia ser objeto de uma 

pesquisa na área de Estudos Sociais e Religião veio através de uma 

reportagem publicada no Jornal Gazeta do Povo, no dia  14 de outubro de 

2001. O texto anunciava que o Centro Acadêmico do curso de Direito da 

Universidade Federal do Paraná iria realizar, como parte do treinamento dos 

acadêmicos,  um julgamento simulado, tendo como réu o Inri Cristo, acusado 

de falsidade ideológica, por querer se passar por outra pessoa (no caso, 

Jesus Cristo, de quem ele afirma ser a reencarnação), e de invasão de 

propriedade privada, pois realmente ele invadiu a Catedral Metropolitana de 

Belém, no Estado do Pará, no ano de 1982.2 

 O julgamento aconteceu no dia 20 de outubro de 2001 e na foto 

publicada no mesmo jornal3 acima citado, além do líder messiânico 

apareciam os seus discípulos, todos vestidos de longas túnicas.  Foram eles 

a chamar a atenção do pesquisador, que naquele momento formulou a 

principal pergunta, depois transformada no problema central desta pesquisa:  

O que motiva homens e mulheres, no caso deles, mais mulheres, a 

deixarem tudo para seguir um líder messiânico como o Inri e o que os 

convence de que ele é verdadeiramente quem afirma ser? A partir desta 

pergunta, outras, interligadas a ela surgiram: Qual é o pano-de-fundo que 

permite o surgimento de movimentos messiânicos como este, liderado pelo 

Inri Cristo? Quem é este Inri Cristo e quais são suas principais idéias? Quais 

são os ritos existentes nos cultos do grupo, os seus significados e as 

peculiaridades da comunidade em seu cotidiano? Quais são as semelhanças 

e as diferenças entre os discípulos do Inri Cristo e os seguidores de outros 

messias brasileiros? Como os discípulos do Inri assimilam os discursos 

oficiais e os reproduzem no cotidiano? Por fim, em que este movimento 

                                                 
2 REINECKEN, Márcio. Inri Cristo será julgado por estudantes. Gazeta do Povo. Curitiba, 14  out. 
2001, p. 5. 
3 JAVORSKI, Jorge. Inri Cristo recebe condenação simbólica. Gazeta do Povo. Curitiba,  21 out. 
2001, p. 6. 
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acrescenta fatos novos e faz avançar os estudos sobre messianismos 

brasileiros já realizados? 

A principal hipótese capaz de responder as questões acima 

levantadas é que a aparência física de Inri Cristo, semelhante à figura que a 

tradição convencionou ser de Jesus Cristo (principalmente a apresentada no 

"Santo Sudário"), seu carisma e o seu discurso messiânico, aliados às 

necessidades e carências as mais variadas possíveis são os maiores fatores  

motivadores  na adesão de discípulos ao movimento. 

As hipóteses secundárias defendem que os discípulos encontraram 

no movimento suporte e resposta às crises (financeira, existencial e/ou 

espiritual)  pelas quais estavam passando; que o Inri Cristo consegue unir 

idéias e práticas conservadoras com uma forma inovadora  de marketing 

(uso de novas tecnologias), na tarefa de difundir seus ensinamentos e 

arregimentar seguidores; que muitas das  idéias messiânicas  do "Inri 

Cristo", como a sua comunicação direta com a divindade, a pregação de um 

novo tempo de paz e prosperidade, a separação do mundo corrompido, 

dentre outras, podem ser encontradas em outros movimentos messiânicos 

similares no Brasil; que este movimento, de cunho aparentemente urbano, 

possui aspectos novos, principalmente a incansável  busca dos holofotes da 

mídia e a tentativa de uso dos modernos recursos tecnológicos, comparados 

aos demais movimentos messiânicos já estudados; e, finalmente, que os 

elementos visuais contidos na performance do líder e nos rituais do grupo 

estão carregados de valor simbólico e são fatores importantes para a adesão 

ao movimento messiânico. 

Ainda que para muitas pessoas, principalmente entre as não-

religiosas, os movimentos messiânicos sejam compostos por "desajustados", 

"fanáticos" ou "loucos", há uma lógica interna nas motivações para seguir o 

líder, nas elaborações discursivas do movimento e um conjunto de fatores e 

explicações que produzem sentido para os seguidores. É preciso descobrir 

quais são estas motivações, as explicações e os seus conseqüentes 

sentidos e desdobramentos. 

Assim, o objetivo principal da pesquisa será identificar e analisar  

quais são as maiores motivações que levam homens e mulheres a 

abandonarem tudo para seguirem um líder carismático como o Inri Cristo. 
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Além deste, há outros objetivos, tais como apresentar um breve histórico do 

surgimento do movimento, da figura do líder e o realce de suas doutrinas 

mais importantes; analisar os significados dos rituais e das práticas 

cotidianas existentes dentro do movimento, bem como identificar e 

estabelecer um perfil sócio-econômico e cultural dos discípulos;  apresentar 

e estudar as estratégias que o grupo usa na arregimentação de novos 

discípulos e seguidores;  analisar a reprodução dos discursos oficiais do 

líder por parte dos discípulos;  discutir a relação entre religião e 

modernidade, procurando situar o movimento liderado pelo Inri dentro desta 

discussão;  por fim, a tese procurará estabelecer um paralelo com os 

discípulos de outros movimentos messiânicos, identificando entre eles 

semelhanças e diferenças que permitam detectar as inovações 

apresentadas pelo movimento do Inri e avançar no estudo dos 

messianismos brasileiros. 

Tal pesquisa se justifica por abordar um tema que causa 

perplexidade na maioria das pessoas: a figura de um messias em pleno 

século XXI, e a disposição de homens e mulheres em seguir tal messias, 

aparentemente indo na contramão das tendências deste mundo 

secularizado4 e pós-moderno5,  em que a religião é trabalhada de modo a 

trazer benefícios imediatos, mas sem muito envolvimento e muito menos 

disposição para  adotar  um estilo de vida tão diferente dos demais, como é 

o dos discípulos do movimento aqui estudado.  Isto acontece porque ainda 

que a secularização seja uma realidade, existem carências que, 

aparentemente, só podem ser supridas pela experiência religiosa. É muito 

contraditório, mas real, pois,  

 

 apesar de suas terríveis exigências, hoje como sempre, mesmo 
após todo o processo de secularização da modernidade e das 
afirmações categóricas dos 'mestres da suspeita' sobre a religião, 
nos encontramos ainda com pessoas capazes de passar horas e 

                                                 
4 O autor usará o termo "secularização", como o entende Martelli, designando processos de laicização, 
de autonomia da esfera de poder religioso, controlado por instituições eclesiásticas ou de universos 
simbólico-religiosos. (MARTELLI, Stefano. A religião na sociedade pós-moderna . São Paulo: 
Paulinas, 1995. p. 275).  
5 Por mundo pós-moderno a pesquisa usará o conceito expresso por Ardigò, citado por Martelli, 
quando escreve que o "pós-moderno é a geral despotencialização a respeito daquele traço moderno 
que foi e é a fé leiga na universalidade da razão humana e o otimismo no progresso evolutivo da 
história humana, não isentos de exasperações por parte do imanentismo ateu". (MARTELLI, Stefano. 
A religião na sociedade pós-moderna . São Paulo: Paulinas, 1995, p. 419). 
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horas de seu tempo em culto, celebrações e cerimônias de louvor; 
pessoas capazes de, em nome da sua fé [...], entregar suas vidas 
num sacrifício que faz tremer nossos corpos e mentes modernizados 
e ávidos de conforto e consumo; pessoas capazes de ir ao encontro 
da morte em estado de feliz exaltação e considerar como uma graça 
imensa ser despojadas de tudo que faz a doçura, o conforto, o bem-
estar da vida humana por amor a este 'invisível' e 'inútil' objeto de 
desejo.6 
 

Justifica-se ainda esta pesquisa pelo fato de que já há no Brasil uma 

certa tradição no estudo de movimentos messiânicos, feitos por 

pesquisadores ligados à área da sociologia da religião, como Maria Isaura 

Pereira de Queiroz, Duglas Teixeira Monteiro, Maurício Vinhas de Queiroz, 

Lísias Nogueira Negrão e muitos outros. Porém, suas pesquisas não 

contemplam o movimento do Inri, de origem mais recente. Não há, até o 

momento,  nenhum trabalho acadêmico sobre o grupo em questão, que 

possui, além das semelhanças naturais com outros grupos messiânicos, a 

peculiaridade de fazer uso dos meios de comunicação de massa para tornar 

o movimento conhecido do grande público, aliando estilo de vida 

conservador com práticas inovadoras de marketing. 

Outra justificativa para a realização da pesquisa é que qualquer 

grupo social, por mais estranho que seja, pode ser objeto de estudo e 

análise por parte da academia. Essa postura evitaria a condenação feita por 

Hobsbawm a alguns historiadores antigos, que devido ao preconceito quanto 

ao estudo de temas religiosos e à formação de uma mentalidade 

essencialmente urbana, tendiam a desconsiderar o estudo de grupos 

religiosos como os messiânicos e muito menos empreender esforços para 

entendê-los.7 

O pesquisador trabalhou com a convicção de que o grupo liderado 

pelo Inri Cristo seja mesmo um grupo messiânico. Porém, é preciso 

responder a pergunta que certamente muitos farão: o movimento religioso 

liderado por Inri Cristo configura-se um movimento messiânico? Ainda que 

haja muita divergência acerca da real abrangência do termo Movimento  

Messiânico, a presente tese tratará o movimento em questão como um 

                                                 
6 BINGEMER, Maria Clara. A sedução do sagrado. In: O fenômeno religioso na virada do milênio. 
Petrópolis: Vozes, 1998, p. 82. 
7 HOBSBAWM, Eric J.  Rebeldes primitivos – Estudos sobre formas arcaicas de movimentos sociais 
nos séculos XIX e XX. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1978, p. 12. 
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movimento messiânico por entender que ele se encaixa nas definições que 

pesquisadores do assunto deram sobre o fenômeno, como por exemplo  

Walnice Nogueira Galvão, que o definiu como "todo movimento religioso que 

siga um líder carismático de quem emana a salvação".8 

Outro estudioso dos messianismos, Maurício Vinhas de Queiroz, 

escreveu que um movimento messiânico se caracteriza por possuir 

 

um número maior ou menor de pessoas, em estado de grande 
exaltação emotiva, provocada pelas tensões sociais, que se reúnem 
no culto a um indivíduo considerado portador de poderes 
sobrenaturais, e se mantêm reunidas na esperança mística de que 
serão salvas de uma catástrofe universal e (ou) ingressarão ainda 
em vida num mundo paradisíaco: a terra sem males, o reino dos 
céus, a cidade ideal...".9 

 

 Para os estudiosos de messianismos, no movimento messiânico é 

imprescindível a presença de um messias, definido por Maria Isaura Pereira 

de Queiroz, que sintetiza as conclusões de Max Weber e Paul Alphandéry, 

como "alguém enviado por uma divindade para trazer a vitória do Bem sobre 

o Mal, ou para corrigir a imperfeição do mundo, permitindo o advento do 

Paraíso Terrestre, tratando-se de um líder religioso e social".10 Porém, na 

construção do messias, é imprescindível também que haja aceitação da 

alegada messianidade por parte dos ouvintes, pois sem adeptos não há 

messianismo. Sendo assim, neste novo  movimento, objeto de estudo desta 

tese, temos um messias, Inri Cristo; temos uma mensagem messiânica bem 

abrangente por ele propagada; temos pessoas que aceitaram e aceitam esta 

mensagem como expressão da verdade última para as  suas vidas a ponto 

de abandonarem o que estavam fazendo e unirem-se ao movimento, 

constituindo-se, portanto, um movimento messiânico. 

  Mas, qual seria o número mínimo de participantes para que um 

grupo religioso seja considerado um movimento messiânico? Não há uma 

resposta taxativa a esta pergunta nas pesquisas dos principais estudiosos 

dos movimentos messiânicos. No artigo em que analisa sociologicamente o 

                                                 
8 GALVÃO, Walnice Nogueira. O império de Belo Monte: Vida e morte em Canudos. São Paulo: 
Fundação Perseu Abramo, 2001, p. 108. 
9 QUEIROZ, Maurício Vinhas de. Messianismo e conflito social – A guerra sertaneja do Contestado: 
1912-1916. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. 1966, p. 287. 
10 QUEIROZ, Maria Isaura Pereira de. O messianismo no Brasil e no mundo. São Paulo: Alfa-
Ômega, 1976, p. 5. 
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movimento messiânico de cunho adventista que eclodiu no sertão mineiro 

em 1955, no lugarejo denominado Catulé, município de Malacacheta, 

Leonildo Silveira Campos cita o fato de que o grupo todo não passava de 

cem pessoas.11  Edênio Valle afirma que eram cerca de sessenta o número 

de membros do movimento.12 Se o movimento do Catulé pode ser 

considerado e estudado como um movimento messiânico, como foi feito 

primeiramente por uma equipe de pesquisadores da USP, dentre os quais 

destacava-se a antropóloga Eunice Durham13 e posteriormente por outros 

estudiosos dos fenômenos religiosos, por que não considerar o grupo 

liderado pelo Inri Cristo como um movimento messiânico? 

  Além disso, é preciso ter cuidado com o preconceito, julgando ser 

digno de estudo apenas os grandes movimentos sociais. Um exemplo de 

preconceito foi o expressado por Celso, filósofo romano que viveu no século 

II. Para ele, Jesus Cristo não era nada mais que "um desassistido que 

percorria o país com dez ou onze seguidores tirados da lama do povo, entre 

marinheiros e publicanos... sedutor do povo e embusteiro... imbuído de 

preconceitos contra os ricos".14 

  O que se pode perceber nos escritos dos pesquisadores sobre 

messianismos é que o ajuntamento de um movimento messiânico depende 

de muitos fatores, desde a sua localização geográfica, com maior apelo nas 

zonas rurais até a radicalidade ou não da mensagem pregada pelo líder. O 

movimento pode crescer ou ir decrescendo até desaparecer. Para Desroche, 

a aquisição de adeptos dependeria do ritmo com que a platéia do messias 

recebe a sua mensagem. Pode acontecer do messias anunciar de forma 

lenta a sua revelação e a audiência recebê-la de forma rápida demais, 

precipitando a eclosão do movimento, mesmo a contragosto do líder. Por 

outro lado, a audiência pode adotar um ritmo mais lento de absorção da 

                                                 
11 CAMPOS, Leonildo Silveira. O messianismo - Análise sociológica de um caso: uma comunidade 
"protestante" no catulé. In: Estudos de Religião . n 11. São Bernardo do Campo: IMS, dez. 1995, p. 
64. 
12 VALLE, Edênio. Medo e esperança – Uma leitura psicossociológica do milenarismo brasileiro. In: 
Milenarismos e messianismos ontem e hoje. São Paulo: Loyola,  2000, p. 94. 
13 VALLE, Edênio. Medo e esperança – Uma leitura psicossociológica do milenarismo brasileiro. In: 
Milenarismos e messianismos ontem e hoje. São Paulo: Loyola,  2000, p. 93. 
14 "Discurso verdadeiro", citado em: HOORNAERT, Eduardo. Cristãos da terceira geração (100-
130). Petrópolis: Vozes, 1997, p. 137. 
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mensagem, retardando o crescimento do movimento. Porém, é raro  os 

ritmos coincidirem.15   

Para o movimento, o fato de existir um pequeno número de adeptos  

(cerca de cinqüenta, entre discípulos e seguidores) em volta do Inri Cristo, 

ao invés de constituir-se em elemento negativo para o próprio grupo, passa 

a ser um argumento  favorável  ao afirmarem que o número de seguidores 

de Jesus Cristo em seu ministério terreno também era pequeno, só 

crescendo depois de sua morte. Além disto, tanto Inri Cristo como os seus 

discípulos atribuem a escassez de discípulos à radicalidade de sua 

mensagem, pois diferentemente de outros movimentos em que o líder é um 

enviado, predestinado e inspirado por Deus como Antonio Conselheiro em 

Canudos, Padre Cícero em Juazeiro, e os monges João e José Maria no 

Contestado,  ele, Inri Cristo,  é a reencarnação do próprio Filho de Deus, 

verdade muito difícil de se aceitar, exigindo muita  fé e coragem por parte do 

fiel.16 

  Ainda que o movimento não tenha muitos seguidores, passando a 

idéia de que não está tendo o sucesso esperado, é importante lembrar que o 

crescimento numérico depende de outros fatores, além do carisma do líder e 

que é preciso ter em mente as palavras de Henri Desroche, que escreveu 

que a essência de todo messianismo é conviver com o fracasso.17 

O pesquisador conclui que a análise das motivações dos discípulos 

que entram para este novo movimento (ainda que pequeno), com todas as 

implicações existentes  em um estudo desta natureza, aliado ao fato de não 

haver escritos acadêmicos acerca de motivações dos discípulos do já citado 

movimento, vai permitir adicionar novos conteúdos ao estudo do 

messianismo brasileiro, o que justifica plenamente a realização da  pesquisa 

proposta. 

 O referencial teórico a ser utilizado nesta pesquisa foi construído a 

partir de escritos de autores como Maria Isaura Pereira de Queiroz, Duglas 

Monteiro Teixeira, Henri Desroche, M. D. Vernon, Norbert Elias,  Max Weber, 

                                                 
15 DESROCHE, Henri. Dicionário de Messianismos e Milenarismos. São Bernardo do Campo: 
UMESP,  2000,  p. 56. 
16 SCHMIDDT, Aderexi. Entrevista: Inri Cristo sem censura responde. Disponível em: 
http://www.inricristo.org.br/index25.html  Acesso em 10 jun. 2003, p. 25. 
17 DESROCHE, Henri. Sociologia da esperança. São Paulo: Paulinas, 1985.  p. 52. 
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Pierre Bourdieu, Clifford Geertz, Erving Goffman, Peter Berger, Massimo 

Canevacci  e outros autores que o aprofundamento da pesquisa exigiu. 

 No seu desenvolvimento, a pesquisa trabalhou com alguns conceitos 

importantes, que são:  o messias como um personagem carismático, 

detentor de uma mensagem divina; movimento messiânico como o 

ajuntamento de pessoas crédulas em torno de um messias; motivação 

social como uma ação dependente de vários fatores sociais; campo 

religioso como um espaço de luta e de afirmação social; religião como um 

sistema cultural humanamente construído; carisma como as qualidades 

incomuns de uma pessoa que lidera outras; secularização como o subtrair  

da tutela da religião os setores civis da sociedade e da cultura; teodicéia  

como a construção humana de um mundo de significados; comunicação 

visual, sob a ótica da antropologia da comunicação visual, que pode ser 

definida como a interpretação visual de uma certa realidade e interpretação 

dos dados visuais próprios dessa realidade  e marketing religioso como a 

aplicação de práticas comerciais seculares ao mundo da religião. 

 Quem forneceu o embasamento teórico para a definição e 

explicação dos termos messias e movimento messiânico foram a 

pesquisadora Maria Isaura Pereira de Queiroz , em seu livro O 

messianismo no Brasil e no mundo, Henri Desroche, no Dicionário de 

messianismos e milenarismos, Max Weber em Economia e sociedade, e 

Pierre Bourdieu, em Economia das trocas simbólicas. 

 Para Maria Isaura Pereira de Queiroz, o messias é  "alguém enviado 

por uma divindade para trazer a vitória do Bem sobre o Mal, ou para corrigir 

a imperfeição do mundo, permitindo o advento do Paraíso Terrestre, 

tratando-se pois de um líder religioso e social."18 Na visão de Desroche, este 

messias pode ser historicamente presente ou ausente. Quando presente, ele 

pode tanto ser o pretendente, quando reivindica possuir um estreito vínculo 

(pai, mãe, filho ou a própria encarnação) com a divindade aceita pelo grupo; 

ou o pretendido, quando este não reivindica relação com a divindade, mas 

os que o cercam lhe atribuem poderes divinos.  Porém, o processo de 

surgimento de um messias pretendente não depende apenas da vontade de 

                                                 
18 QUEIROZ, Maria Isaura Pereira de.  O messianismo no Brasil e no Mundo. São Paulo: Editora 
Alfa-Ômega, 1974, p. 5. 
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alguém ser considerado  portador da divindade. Para ser aceito como 

messias  é preciso que haja um processo de autodeificação, que pode ser 

instantânea, obtida através de sonhos ou revelações, ou progressiva, em 

que a consciência de messianidade vá flo rescendo aos poucos19 

 Depois da explicação do conceito do termo messias, apresentada 

acima, crê-se ser pertinente associar a figura do Inri Cristo com o 

personagem messias, também identificado como profeta na tipologia 

elaborada por Max Weber em seu livro Economia e sociedade,20 mais 

precisamente no capítulo 5 do volume 1, que trata especificamente da 

sociologia da religião e na seção 5 do capítulo 4 do segundo volume, que 

aborda o assunto: a dominação carismática e sua transformação. Esta 

análise foi depois ampliada por Pierre Bourdieu, principalmente na coletânea 

de textos que recebeu o nome de Economia das trocas simbólicas,21 que 

manteve o messias como pertencendo à classe dos profetas, personagens 

que estão em confronto com o sacerdócio instituído e com ele disputam a 

atenção e a fidelidade dos fiéis e a conseqüente produção de bens 

simbólicos.  

Além de identificar o Inri como messias, como profeta, as obras 

acima citadas permitirão  considerar o ajuntamento de pessoas ao seu redor, 

em sua incipiente igreja, como um movimento messiânico, que é 

caracterizado pela liderança de um messias, personagem carismático, cuja 

mensagem encontra eco nos ouvidos  de pessoas carentes e altamente 

religiosas, pois tais mensagens vêm de encontro às necessidades presentes 

dos ouvintes. Porém, no movimento messiânico sempre está presente a 

esperança de  receber recompensas futuras no novo reino a ser instalado. 

Para embasar teoricamente os aspectos históricos dos três 

principais movimentos messiânicos brasileiros - Canudos, Juazeiro e 

Contestado, foram utilizadas as informações contidas nos escritos de Maria 

Isaura Pereira de Queiroz, O messianismo no Brasil e no Mundo; Duglas 

Teixeira Monteiro, Os errantes do novo século: um estudo sobre o surto 

                                                 
19 DESROCHE, Henri. Dicionário de messianismos e milenarismos. São Bernardo do Campo: 
UMESP,  2000, p. 32 
20 WEBER, Max. Economia e sociedade. Brasília: Editora da Universidade de Brasília, v. I e II, 2000. 
21BOURDIEU, Pierre . A economia das trocas simbólicas. São Paulo: Perspectiva, 1999. 
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milenarista no Contestado  e Alexandre Otten, Só Deus é grande! – A 

mensagem religiosa de Antonio Conselheiro. 

Entendendo que o estudo da motivação é uma árdua procura de 

explicações e sentido para os mais complexos mistérios da natureza 

humana, que são suas ações, reconhece-se ser muito  difícil conceituar 

motivação em termos exatos e definitivos, pois o termo "refere-se a qualquer 

estado orgânico que mobiliza atividade de alguma forma seletiva ou 

orientadora em relação ao ambiente",22 sendo que num sentido mais estrito 

o conceito motivação só pode ser aplicado a indivíduos. A sua aplicação a 

grupos deve ser feita com muita cautela e responsabilidade.   

  O referencial teórico acerca do conceito de motivação veio 

principalmente através dos autores  do livro intitulado Motivação23, de David 

Birch e Joseph Veroff , de M. D. Vernon e sua obra Motivação Humana e 

de Norbert Elias e seu livro A sociedade dos indivíduos. 

  Para M. D. Vernon, são muitos os fatores que provocam a 

motivação, variando de pessoa para pessoa, visto que o que motiva uma, 

não motiva a outra. Apresentando a lista de tipos de comportamentos 

socialmente motivados, elaborada por H. A.  Murray e seus colegas, Vernon 

destaca que dentre as necessidades não biológicas, comuns a todas as 

pessoas, há aquelas que possuem a necessidade de exercer o poder ou de 

aceitar o poder dos outros, de dominar ou ser dominado, de buscar a 

afiliação a um grupo maior ou de rejeitá-lo, visto que muitas destas 

necessidades que motivam as ações humanas "não são necessariamente 

conscientes e podem dar lugar a um comportamento cuja origem não é 

imediatamente clara." 24 Para o autor, o ser humano, desde a mais tenra 

infância, é motivado a ajustar-se ao grupo dominante do meio em que vive, 

sendo a busca da segurança a razão mais visível. Mas, além da segurança, 

outros fatores de motivação são a satisfação e o prazer de pertencer a algo 

maior do que ele mesmo.  

  Vernon escreveu ainda que um dos tipos particulares de motivação  

é o de afiliação, definido em seu livro como sendo o "interesse pelo 

                                                 
22 NEWCOMB, Theodore M.  Motivação. Dicionário de Ciências Sociais. Rio de Janeiro: Editora da 
FGV, 1987,  p. 787. 
23 BIRCH, David; VERROF, Joseph. Motivação . São Paulo: Editora Herder, 1970, p. 9. 
24 VERNON, M. D. Motivação Humana . Petrópolis, Vozes, 1973, p. 177. 
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estabelecimento e conservação de relações positivas de afeto com outras 

pessoas e pelo desejo de ser querido e aceito"25.  Ele conclui afirmando que 

"na verdade, este é o tipo principal da motivação sobre o qual estão 

baseadas a fidelidade e a lealdade dos grupos sociais".26  

A afiliação, juntamente com outros, provavelmente é um dos fatores 

motivantes na adesão de discípulos ao movimento do Inri Cristo, o que a 

pesquisa  procurou comprovar. Pode-se afirmar isto devido ao fato de que 

em observações feitas27 no interior do movimento, foi possível constatar que 

tanto o líder quanto os liderados fazem questão de ressaltar que vivem como 

uma verdadeira família, em que o Inri Cristo é o pai e os discípulos são os 

filhos, e que o sentimento predominante é o amor. Eles procuram transmitir a 

idéia de que pertencem a um grupo único, importante, melhor que todos os 

outros existentes. 

  Para ampliar a discussão acerca da motivação humana foi 

necessário fazer uso dos conceitos existentes no livro A sociedade dos 

indivíduos, de Norbert Elias28. Esta obra é composta por três ensaios que 

estão interrelacionados: A sociedade dos indivíduos, de 1939; Problemas da 

autoconsciência e da imagem do homem, escrito entre 1940 e 1950 e 

Mudanças na balança nós-eu, de 1987.  

O livro de Elias foi útil na  discussão acerca da motivação humana 

visto que ainda que os discípulos do Inri Cristo pareçam pertencer a um 

grupo homogêneo e coeso em volta de seu líder, eles não deixam de ser 

indivíduos com histórias, sonhos, motivações e perspectivas diferentes.  

Porém, os desafios de uma mensagem radical, com promessas de bem-

aventuranças futuras, aliadas à fuga do mundo, tornaram-se bastante 

atrativos para este grupo de discípulos. 

   Para estudar um movimento religioso faz-se necessário debruçar um 

pouco no estudo dos campos, expressão criada e definida por Pierre 

Bourdieu. Como não poderia deixar de ser, a noção e o estudo dos campos 

como referencial teórico estão alicerçados nos escritos deste autor, que 

definiu campos como "espaços estruturados de posições (ou de postos) 

                                                 
25 VERNON, M. D.  Motivação Humana . Petrópolis: Vozes, 1973, p. 180. 
26 VERNON, M. D.  Motivação Humana . Petrópolis: Vozes, 1973, p. 180. 
27 Observações feitas pelo pesquisador nas diversas visitas que fez à sede do movimento religioso. 
28 ELIAS, Norbert. A sociedade dos indivíduos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1994. 
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cujas propriedades dependem das posições nestes espaços, podendo ser 

analisadas independentemente das características de seus ocupantes (em 

parte determinadas por elas)."29 Ou seja, para ele, todo campo é um campo 

de batalha, marcado por tensões, disputas, concorrências, em que muito 

esforço é gasto visando a busca de poder.  Poder que se materializa pela 

produção e posse dos bens simbólicos. Assim, em cada campo sempre 

haverá um concorrente, simbolizando o novo, tentando se apoderar do 

controle do campo e o dominante, que tentará defender seus interesses, 

neutralizando ou destruindo a concorrência.30 

  Tais campos, sejam de quais áreas forem, se por um lado possuem 

características comuns, que permitem interrogar e até mesmo interpretar 

outros campos,   por outro lado possuem  características e leis próprias, 

inerentes ao próprio campo. 

   Entendendo que o movimento liderado por Inri Cristo faz parte de um 

grande campo religioso (catolicismo popular brasileiro), que representa o 

novo e que luta por constituir-se em um campo autônomo, a teoria do campo 

religioso sistematizada por Pierre Bourdieu permitiu entender  e explicar as 

diversas relações, ações e reações encontradas tanto no movimento como 

ao seu redor.  

Para entender a religião como produto cultural de um sistema social 

e aplicar tais conceitos na análise e explicação do tema a ser estudado, 

foram utilizadas as obras de antropologia cultural de Clifford Geertz: A 

interpretação das culturas31 e O saber local: novos ensaios de 

antropologia interpretativa32,  obras em que o autor defende que o objetivo 

primordial da antropologia é "o alargamento do universo do discurso 

humano"33, o entendimento da cultura para se compreender 

verdadeiramente um fenômeno social.  Para ele, quanto mais o estudioso se 

insere na vida cotidiana de um determinado grupo social, mais lógicos 

parecem seus discursos, suas tradições, costumes e ações.  

                                                 
29 BOURDIEU, Pierre. Questões de sociologia. Rio de Janeiro: Marco Zero, 1983, p. 89. 
30 BOURDIEU, Pierre. Questões de sociologia. Rio de Janeiro: Marco Zero, 1983, p. 89. 
31 GEERTZ, Cliford. A interpretação das  culturas. Rio de Janeiro: LTC, 1989. 
32 GEERTZ, Clifford. O saber local: novos ensaios em antropologia interpretativa. Petrópolis: 
Vozes, 1998. 
33 GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: LTC, 1989, p. 24. 
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  Tendo as afirmações acima como parâmetros, a pesquisa procurou 

entrar no mundo do movimento messiânico liderado pelo Inri Cristo e, 

através da observação do cotidiano do grupo, dos questionários, das 

entrevistas formais e mesmo do contato social, procurou-se enxergar os 

fenômenos religiosos ali existentes a partir da ótica dos que dele participam 

e o vivenciam, não tendo a preocupação de emitir juízos de valor, até porque 

este não pode ser e não foi o objetivo da pesquisa em pauta.  

 Para discutir a questão da representação social, a pesquisa contou 

com a contribuição teórica de Erving Goffman, que em seu livro A 

representação do eu na vida cotidiana afirma que a interação que se dá 

num processo de representação social "pode ser definida como toda 

interação que ocorre em qualquer ocasião, quando, num conjunto de 

indivíduos, uns se encontram na presença imediata de outros. O termo 

"encontro" também seria apropriado."34 Além disto, no processo de 

representação há vários termos importantes que precisam ser 

medianamente clarificados. Um deles é o termo "desempenho",  

constituindo-se na atividade desenvolvida por um participante, em ocasiões 

específicas, visando influenciar outros participantes. Outro termo que precisa 

ser mencionado é "movimento" ou "prática" que é o padrão de ação 

preestabelecido que se desenvolve durante a representação. Importante 

também é o conceito de desenvolvimento de papel social, definido  como "a 

promulgação de direitos e deveres ligados a uma determinada situação 

social".35 

 Tendo por pressuposto que as representações não se dão 

unicamente em ambientes de ficção, como por exemplo no teatro, mas no 

cotidiano, em que cada pessoa em maior ou menor grau representa um ou 

variados papéis sociais, constituindo-se personagem ou platéia e que o 

papel desenvolvido por qualquer pessoa foi estabelecido em função dos 

papéis desempenhados pelas pessoas que o cercam,  Goffman afirma que  

 

quando um indivíduo desempenha um papel, implicitamente solicita 
de seus observadores que levem a sério a impressão sustentada 
perante eles. Pede-lhes para acreditarem que o personagem que 

                                                 
34 GOFFMAN, Erving. A representação do eu na vida cotidiana . Petrópolis: Vozes, 2003, p. 23. 
35 GOFFMAN, Erving. A representação do eu na vida cotidiana . Petrópolis: Vozes, 2003,  p. 24 
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vêem no momento possui os atributos que aparenta possuir, que o 
papel que representa terá as conseqüências implicitamente 
pretendidas por ele e que, de um modo geral, as coisas são o que 
parecem ser. Concordando com isso, há o ponto de vista popular de 
que o indivíduo faz sua representação e dá seu espetáculo "para 
benefício dos outros".36 

 

  A discussão acerca da teatralização, existente nos escritos de 

Goffman auxiliou a pesquisa, fornecendo subsídios para o estudo das 

representações dos papéis desenvolvidos tanto pelos discípulos do 

movimento messiânico estudado quanto pelo seu líder. Neste aspecto, havia 

uma riqueza a ser explorada, pois tanto o líder Inri Cristo quanto seus 

discípulos parecem levar extremamente a sério a representação de seus 

papéis. Ele, de Jesus Cristo reencarnado, e eles, de seguidores do novo 

Cristo. No cotidiano do movimento, mas principalmente nas reuniões 

coletivas, há uma grande teatralização, composta por muitos elementos, 

todos muito ricos de significados. Isto acontece porque, como afirma 

Leonildo Silveira Campos, "teatro e religião são processos sociais em que as 

coisas intangíveis se revestem de tangibilidade, e às visíveis, se atribuem 

valores invisíveis. Ambos se alimentam da necessidade humana de 

encontrar, além do visível, uma razão que dê sentido às ações sociais e um 

objetivo pelo qual se possa viver e até morrer".37 

 Tendo a pesquisa  apresentado como principal hipótese para 

explicar a motivação  dos seguidores e discípulos do Inri Cristo a sua própria 

figura carismática, é imprescindível discutir a questão do carisma, suas 

características, alcance, limitações e conseqüências. Para tanto, fez-se uso 

dos escritos de Max Weber, que em seu livro Economia e Sociedade, 

definiu carisma como "uma qualidade pessoal considerada extracotidiana 

(...) e em virtude da qual se atribuem a uma pessoa poderes ou qualidades 

sobrenaturais, sobre humanos ou, pelo menos, extracotidianos específicos 

ou então se a toma como enviada por Deus, como exemplar e, portanto, 

como "líder".38  Para Weber, este é o tipo de carisma daqueles que advogam 

                                                 
36 GOFFMAN, Erving. A representação do eu na vida cotidiana . Petrópolis: Vozes, 2003,  p. 25 
37 CAMPOS, Leonildo Silveira. Teatro, templo e mercado: organização e marketing de um 
empreendimento neopentecostal. São Bernardo do Campo: UMESP; Petrópolis: Vozes, 1999, p. 65. 
38 WEBER, Max. Economia e sociedade: fundamentos da sociologia compreensiva. Brasília: Editora 
da Universidade de Brasília, v. I , 2000, p. 158. 
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tê-lo recebido "pela Graça de Deus" e que depende do reconhecimento dos 

liderados para a sua manutenção, ampliação ou declínio.39 

 Outra característica marcante do carisma, descrita por  Charles 

Lindholm em seu livro Carisma: êxtase e perda de identidade na 

veneração ao líder, é que o carisma só aparece na interação com outras 

pessoas que não o possuem. Sobre isto Lindholm afirma que  

 

embora o carisma seja pensado como algo intrínseco ao indivíduo, 
uma pessoa não pode revelar esta qualidade estando isolada. Ela só 
aparece na interação com aqueles que são por ela afetados. Carisma 
é, sobretudo, um relacionamento, uma mútua ligação íntima entre o 
líder e o seguidor. Sendo assim, se o carismático tem a capacidade 
de compelir, o seguidor tem a capacidade equivalente de ser 
compelido, e precisamos considerar o que compõe e configura a 
personalidade tanto do seguidor como a do líder, se quisermos 
compreender o carisma.40 

 

 Além do que foi dito acima, Lindholm escreveu que 

 

o carisma implica sensações de êxtase e de perda de identidade 
dentro de um grupo voltado à veneração de um líder, encarado como 
um deus vivo. Trata-se de uma situação muito difícil de ser 
entendida, uma vez que o pensamento ocidental presume que as 
pessoas sejam, acima de tudo, seres autônomos movidos pelo 
desejo de sobreviver. Entretanto, os membros de um grupo 
carismático estão dispostos a morrer em nome de seu líder.41 

 

 Tomando como um dado concreto a presença de elementos 

carismáticos na figura do Inri Cristo, constatado pela atitude de veneração 

que existe entre os discípulos, procurou-se identificar a amplitude, poder e 

efeitos desses elementos carismáticos na vida e na ótica dos seus 

discípulos.  

  Quanto à abordagem acerca da secularização, os conceitos  que 

serviram de referencial foram extraídos do livro  O dossel sagrado: 

elementos para uma teoria sociológica da religião, escrito por Peter 

                                                 
39  WEBER, Max. Economia e sociedade: fundamentos da sociologia compreensiva. Brasília: Editora 
da Universidade de Brasília, v. I , 2000, p. 159. 
40 LINDHOLM, Charles. Carisma: êstase e perda de identidade na veneração ao líder. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar Editor, 1993, p. 19. 
41 LINDHOLM, Charles. Carisma: êstase e perda de identidade na veneração ao líder. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar Editor, 1993,  p. 9. 



 25 

Berger.42 Esta obra, principalmente na sua segunda parte, enfoca como se 

construiu o processo de secularização, sua história, seus efeitos sobre a 

religiosidade em geral e os usos que atualmente se faz do termo, que possui 

alta conotação valorativa, às vezes positiva, outras vezes negativas, 

dependendo de qual grupo a usa. Para os contrários à religião, ela significa 

a libertação do homem moderno das amarras religiosas. Porém, para os 

religiosos ligados às igrejas tradicionais a palavra secularização tem sido 

interpretada como sinônimo de paganização ou mundanismo.43 

  Para Berger, secularização é um  termo  bastante difícil de se definir, 

mas não concorda em abandoná-lo, como alguns propuseram  devido a 

algumas dificuldades em se lidar com o conceito.  Tentando clarear um 

pouco a discussão, ele define secularização como "o processo pelo qual 

setores da sociedade e da cultura são subtraídos à dominação das 

instituições e símbolos religiosos."44Este processo é bastante objetivo por 

afetar a totalidade socioestrutural de uma sociedade, alijando a religião de 

áreas por ela dominadas, abrindo espaço para a ciência, permitindo uma 

autonomia secular de todas as esferas de uma sociedade. Indo um pouco 

mais adiante, Berger introduz em seu texto a discussão de  dois grandes 

problemas que a secularização trouxe ao mundo religioso:  o problema da 

plausibilidade e o problema da legitimação.   

  A questão da crise de credibilidade das religiões é um problema para 

o homem secularizado. Ocorre que devido à separação entre igreja e estado 

e conseqüentemente à falta de coerção estatal no sentido de obrigar alguém 

a professar uma religião, aliada ao grande número de alternativas religiosas 

a disputar a  atenção dos possíveis fiéis, cada qual advogando possuir a 

verdade, causa uma certa insegurança nas pessoas. É que não há somente 

uma verdade religiosa absoluta. As verdades religiosas precisam disputar 

espaço no mercado,  em concorrência com as demais, com todos os 

desdobramentos possíveis que isto certamente acarreta.45 

                                                 
42 BERGER, Peter L. O dossel sagrado – Elementos para uma teoria sociológica da religião. São 
Paulo: Paulus, 1985. 
43 BERGER, Peter L. O dossel sagrado – Elementos para uma teoria sociológica da religião. São 
Paulo: Paulus, 1985.,  p. 118. 
44  BERGER, Peter L. O dossel sagrado – Elementos para uma teoria sociológica da religião. São 
Paulo: Paulus, 1985, p. 119. 
45 BERGER, Peter L. O dossel sagrado – Elementos para uma teoria sociológica da religião. São 
Paulo: Paulus, 1985, p. 139-164. 
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  Usando o protestantismo como modelo explicativo, Berger analisa 

como a secularização trouxe para o mundo religioso o problema da 

legitimação, em que as novas interpretações teológicas foram solapando as 

realidades das tradições religiosas, sendo quase impossível manter a 

cidadela da ortodoxia sem arranhões profundos. 

  A obra acima citada e seus conceitos acerca da secularização serão 

úteis para analisar o relacionamento do movimento messiânico com o 

restante da sociedade e até que ponto elementos secularizantes estão 

presentes no cotidiano do movimento. 

   Outro dado que é preciso levar em conta é que todo movimento 

religioso como o estudado pela presente pesquisa precisa apresentar uma 

série de explicações e respostas convincentes aos seus seguidores. Estas 

ações precisam ser elaboradas de tal modo que as diretrizes básicas do 

movimento sejam lógicas e permitam garantir aos seguidores uma certa 

(para não dizer grande)  segurança de que estão seguindo a verdade, 

segurança de que o mundo tem sentido, de que há esperança no futuro, seja 

um futuro próximo ou escatológico. 

 Esta elaboração consciente leva o nome de teodicéia,  que é o 

esforço consciente de pessoas e grupos que fazendo uso dos elementos 

religiosos, constroem uma explicação plausível para os momentos de 

anomia, de ameaça à desintegração social das pessoas.  Para Peter Berger, 

o elemento mais importante na teodicéia não é a busca do bem-estar ou 

felicidade por parte do fiel, mas a busca de significado. Ao fornecer uma 

explicação religiosa que forneça sentido ao mundo, a teodicéia, seja ela qual 

for, proporciona segurança a quem nela deposita suas esperanças, 

principalmente nos momentos de crise.46 

 É inegável que o movimento liderado pelo Inri Cristo elaborou e 

reelabora constantemente uma teodicéia exposta nos escritos, sermões e 

demais falas do líder e dos liderados, que os convence do sentido do mundo 

a partir de suas concepções teológicas. A alegada corrupção da Igreja 

Católica, os sinais de messianidade apresentados pelo Inri como prova de 

sua relação filial com Deus, a necessidade  de separação do mundo para  

                                                 
46 BERGER, Peter. O dossel sagrado: elementos para uma teoria sociológica da religião.  São Paulo: 
Paulus, 1985, p. 70. 
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viverem em comunidade distinta da sociedade, as perseguições ao líder e ao 

movimento, dentre tantos outros ensinos formam um conjunto lógico de 

doutrinas e ensinos. Os discípulos sentem-se seguros com as explicações 

dadas pelo messias e dificilmente questionam as aparentes contradições 

que existem. Para eles, tudo faz sentido. 

 A presente tese alçou como uma de suas principais hipóteses para 

explicar as motivações dos discípulos para a adesão ao movimento 

estudado, o impacto visual causado pela figura carismática do líder, muito 

semelhante à figura difundida de Jesus Cristo.  Há uma ênfase muito grande 

nos aspectos visuais no movimento do Inri Cristo, principalmente 

relacionados à sua figura (corpo, vestes, rosto e expressões),  ao ponto de 

ele afirmar que ninguém sairá o mesmo depois de tê-lo encontrado face a 

face.47  Talvez até mesmo sem saber, o líder do movimento está usando 

conceitos da antropologia visual, em que o corpo transmite mensagens 

poderosas e loquazes com significados muito ricos, que naturalmente, 

precisam ser interpretados. 

 Para explicar o uso de elementos corporais por parte do Inri Cristo, 

utilizados por ele na fixação de uma identidade visual e comprovação  da 

veracidade de sua messianidade, foram utilizados como referenciais os 

conceitos teóricos de Massimo Canevacci, expostos em seu livro 

Antropologia da comunicação visual. Neste livro ele afirma que "toda  

cultura visual gira ao redor do corpo",  sendo que o corpo é o rosto por 

excelência, constituindo-se num grande concentrado do corpo inteiro, ao 

qual deve-se dar a maior ênfase.48  Assim, as expressões detalhadas do 

rosto, suas expressões espontâneas ou estudadas, a maquiagem, penteado 

e outros inúmeros detalhes são importantes para a fixação de um carisma ou 

de uma imagem que se quer passar. 

 Ainda que de forma incipiente ou mesmo inconscientemente, todo 

grupo religioso possui alguma forma de divulgação de sua proposta, uma 

estratégia de marketing. É também notório que a palavra marketing não é 

vista com bons olhos pela maioria dos religiosos por evocar ações humanas 

associadas à venda de produtos e ao lucro, diminuindo os aspectos 
                                                 
47 CRISTO, Inri. Despertador I. Curitiba: MÉPIC, 1996, p. 33. 
48 CANEVACCI, Massimo. Antropologia da comunicação visual. Rio de Janeiro: DP&A, 2001, p. 
131. 
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espirituais do grupo religioso. Mas ainda que o grupo negue, certamente se 

poderá observar a presença de elementos de marketing religioso. 

  Para explicar o uso de elementos de marketing  na difusão das 

idéias e adesão de discípulos ao movimento liderado pelo Inri Cristo, usou-

se como referencial teórico os conceitos desenvolvidos  por Leonildo Silveira 

Campos em seu livro Teatro, templo e mercado , em que se define 

marketing como "um conjunto de técnicas empregadas não somente para 

agir sobre os mecanismos de troca, como também para explicar as ações 

humanas envolvidas nesse processo." 49 

  Leonildo explica a metodologia e as razões do uso das novas 

tecnologias de comunicação de massa, dissecando com profundidade a 

importância que os meios de comunicação possuem nas denominações 

pentecostais e neo-pentecostais, principalmente na Igreja Universal do 

Reino de Deus (IURD).  A igreja liderada por Edir Macedo é um exemplo de 

como os novos movimentos religiosos usam o jornal, o rádio e 

principalmente a televisão na manutenção e  colheita de novos fiéis. 

  Muito  embora Leonildo tenha analisado nesta obra o marketing 

utilizado pela Igreja Universal do Reino de Deus para o seu crescimento e 

venda de seus produtos,  suas análises e conclusões podem ser aplicadas a 

outros movimentos, como o do Inri Cristo,  enfocado pela presente pesquisa.   

  Para discutir a questão da relação entre os meios de comunicação, o 

marketing e o poder simbólico que eles conferem à religião, foram 

trabalhados os conceitos contidos no livro Mídia e poder simbólico: um 

ensaio sobre comunicação e campo religioso, de Luís Mauro Sá 

Martino50.  O livro toma por base os estudos de Pierre Bourdieu acerca dos 

campos e seus personagens, os espaços institucionais e "habitus" individual 

e o uso dos meios de comunicação, tanto para a ampliação dos movimentos 

religiosos quanto para a sua manutenção. Tal abordagem foi relevante à 

tese, pois o movimento estudado muito se ancora na cobertura que os meios 

de comunicação dão a seu respeito, usando a exposição como elemento 

arregimentador de fiéis. 

                                                 
49 CAMPOS, Leonildo Silveira. Teatro, templo e mercado: organização e marketing de um 
empreendimento neopentecostal. São Bernardo do Campo: UMESP; Petrópolis: Vozes, 1999, p. 206. 
50 MARTINO, Luis Mauro Sá. Mídia e poder simbólico . São Paulo: Paulus, 2003. 
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   Quanto à metodologia, a tese foi elaborada com base na análise 

sociológica das fontes, tanto bibliográficas quanto as resultantes de pesquisa 

de campo como as respostas aos questionários aplicados aos discípulos,  as 

entrevistas semi-estruturadas, gravadas, que foram  feitas tanto com o líder 

do movimento como com seus discípulos e seguidores,51 procurando 

responder as questões propostas inicialmente e que não estão respondidas 

nas publicações do movimento. Além disto, foi utilizado o material colhido 

nas visitas feitas pelo pesquisador às reuniões  religiosas do movimento, em 

que houve uma observação não-participante,  onde foi possível constatar e 

analisar a coerência e a incoerência, a consistência e a inconsistência  entre 

o discurso e a prática do movimento, tanto por parte do líder quanto por 

parte dos liderados. 

  Como as principais hipóteses da tese deveriam ser comprovadas 

através da pesquisa de campo, foi aplicado um questionário aos discípulos  

do movimento.52 Ele foi respondido por treze discípulos, quatro homens e 

nove mulheres. O roteiro das perguntas pode ser agrupado em três 

principais blocos.  

  Primeiramente procurou-se identificar o entrevistado por nome, sexo, 

grau de escolaridade.  Este bloco de perguntas com as respectivas 

respostas permitiu traçar um perfil sócio-econômico dos adeptos do 

movimento, o que proporcionou desdobramentos nas conclusões da 

pesquisa. 

 O segundo bloco enfocou a origem religiosa do discípulo, seu 

primeiro contato com o messias, sua relação com o movimento, as principais 

crenças, a questão da localização da  autoridade do Inri e as principais 

doutrinas do movimento. As respostas a estas indagações serviram para 

traçar um panorama identificador dos dados religiosos que envolvem os 

discípulos do movimento. 

 O terceiro bloco de perguntas refere-se principalmente às 

motivações dos discípulos para a adesão ao movimento messiânico em 

pauta e à descoberta de algumas particularidades existentes neste grupo 

                                                 
51 Todas as entrevistas foram autorizadas por escrito. 
52 Cópia deste questionário está no final, como anexo 1. 
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religioso. Isto ofereceu condições para tentar descobrir as razões que 

levaram aquelas pessoas a tornarem-se discípulos do Inri Cristo. 

Foi elaborado também um questionário53 para os seguidores, 

semelhante ao aplicado aos discípulos, com pequenas alterações. Ele foi 

respondido por apenas 3 seguidores, 1 homem e duas mulheres. Notou-se 

entre eles um certo temor em expor-se ao pesquisador. 

Procurando ampliar o entendimento de algumas questões 

levantadas nos questionários aplicados aos discípulos, foram realizadas 

entrevistas semi-estruturadas (gravadas e transcritas para o papel), com 

cinco discípulos, quatro mulheres e um homem, nas quais se procurou 

entender, antes de tudo, as motivações de cada um para aderirem ao  

movimento do Inri Cristo, crendo ser ele o Filho de Deus reencarnado, como 

o próprio apregoa. 

Além dos discípulos, foram feitas três entrevistas com o líder, Inri 

Cristo. Uma foi via questionário54, em que o pesquisador apresentou todas 

as perguntas e ele forneceu as respostas e duas foram presenciais, semi-

estruturadas (gravadas e transcritas), que forneceram elementos 

importantes na compreensão dos diversos aspectos que envolvem o 

movimento. 

 Assim, a tese contou com farto material extraído de fontes orais, sem 

as quais seria quase inviável a realização da pesquisa. Esse contato com as 

pessoas envolvidas no campo foi fundamental para o desenvolvimento da 

pesquisa, comprovando o que escreveu Brígida Carla Malandrino, que 

"alguém pode entender um posicionamento religioso sem necessariamente 

aderir a ele. Isto, é, conhecer e entender uma religião é muito diferente de 

acreditar nela."55 

 Quanto à validade do uso das fontes orais como material de 

pesquisa, o pesquisador concorda com Mercedes Vilanova, quando ela 

escreve que as fontes orais "são intrinsecamente diferentes das fontes 

                                                 
53 Cópia deste questionário está disponível no final da tese como anexo 2. 
54 Cópia deste questionário está no anexo 3.  
55 MALANDRINO, Brígida Carla. Mundo espiritual, pesquisa participante e desobsessão: a 
alteridade. Revista Espaços. Nº 12/2, São Paulo: ITESP, 2004,  p. 155. 
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escritas, mas são do mesmo modo úteis. Quero sublinhar a palavra útil, 

porque a História tem de servir para alguma coisa".56 

 Ampliando a utilidade das fontes orais como objeto de pesquisa, é  

oportuna a opinião  de Joan Garrido, que embora estivesse escrevendo 

sobre o uso da história oral na pesquisa histórica, salientou que   

 

É importante precisar que o uso das fontes orais permite não apenas 
incorporar indivíduos ou coletividades até agora marginalizados ou 
pouco representados nos documentos arquivísticos, mas também 
facilita o estudo de atos e situações que a racionalidade de um 
momento histórico concreto impede que apareçam nos documentos 
escritos. Assim, portanto, as fontes orais possibilitam incorporar não 
apenas indivíduos à construção do discurso do historiador mas nos 
permite conhecer e compreender situações insuficientemente 
estudadas até agora.57 

 

  Por outro lado, não há como esquecer que é preciso ter cuidado com 

a utilização do material colhido através de fontes orais.  Não pode haver uma 

atitude simplista de achar que tudo (ou quase tudo) o que se colhe nas 

entrevistas é a exata expressão da verdade. A aproximação do pesquisador 

com as fontes orais deve ser efetuada de uma forma crítica. Sobre isto, 

Garrido afirma que  

 

não há porque entendermos aquilo que nos disse uma testemunha 
ou informante como necessariamente correspondente àquilo que 
poderíamos chamar de realidade histórica (se é que existe uma única 
realidade histórica). Não porque o indivíduo se proponha a mentir, e 
sim porque, como sabemos, a memória é essencialmente seletiva e, 
por isso mesmo, parcial e interessada.58  

 

  Quanto à fragilidade da memória humana e as implicações que esta 

traz para o trabalho acadêmico, tal fragilidade pode ser estendida em maior 

ou menor grau a todas as outras fontes utilizadas pelos pesquisadores, pois 

como escreveu Paul Thompson, a dúvida pode ser estendida não  somente 

                                                 
56 VILANOVA, Mercedes. Pensar a subjetividade – Estatística e fontes orais. In: MORAES, Marieta 
de (Org.). História oral. Rio de Janeiro: Editora Diadorim, 1994, p. 46. 
57 GARRIDO, Joan Del Alcázar i. As fontes orais na pesquisa histórica: uma contribuição ao debate. 
Revista Brasileira de História, São Paulo:  nº 25/26, 1993, p. 36. 
58 GARRIDO, Joan Del Alcázar i. As fontes orais na pesquisa histórica: uma contribuição ao debate. 
Revista Brasileira de História, São Paulo:  nº 25/26, 1993., p. 38. 
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às fontes escritas, mas também às gráficas, visto que todas elas são 

susceptíveis de manipulação.59  

  O importante neste processo do uso das fontes orais é observar os 

conselhos de Garrido: 

 

Um dos aspectos mais interessantes do uso das fontes orais é que 
não apenas se chega a um conhecimento dos fatos mas também à 
forma como o grupo os vivenciou e percebeu. É de  importância  
capital resgatar a subjetividade, mas é um grave erro passar a 
confundi-la com fatos objetivos. Esta aproximação crítica ao 
testemunho oral consegue-se mediante dois procedimentos de 
caráter interativo: um, com a documentação escrita existente, e 
outro, com o resto do corpus de documentos orais. Daí a importância 
de se estabelecer uma relação dialética entre os diversos tipos de 
fontes.60 

 

 Embora o pesquisador possua relações profundas com o mundo da 

religião, podendo mesmo ser considerado um "fiel", na abordagem que faz 

do seu objeto de estudo está ele consciente das ressalvas feitas por 

Filoramo  e Prandi, que escreveram: "Vale para a religião, como para 

qualquer outro aspecto da experiência humana transformada em objeto de 

pesquisa, o dito terenciano: nihil humani a me alienum puto; o que se exige 

do estudioso é que se aproxime com simpatia humana do seu objeto de 

estudo: nem mais nem menos".61  Ressaltando essa honestidade científica 

que deve haver em todo estudo sério,  Peter Gay, escreveu que as três 

qualidades de um pesquisador são: "o bom senso, a coragem, a 

honestidade: o primeiro, para captar as coisas; a segunda para não se 

assustar com o que vê; a terceira, para não cair no auto engano".62 

 Quanto às fontes utilizadas para a confecção da tese, as  primárias, 

além da observação, dos questionários e  das entrevistas,  foram as obras 

produzidas pelo próprio líder do movimento, Inri Cristo, que são: O 

despertador I e II, O verbo divino sobre Roma, Inri Cristo expõe a 

vacina anti-câncer, O tempo, aliado do filho do homem e vários estudos 

avulsos em que ele expõe suas doutrinas, além de CD com suas mensagens 

                                                 
59 THOMPSON, Paul. A voz do passado – História oral. São Paulo: Paz e terra, 1992, p. 122. 
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61 FILORAMO, Giovanni;  PRANDI, Carlo. As ciências das religiões. São Paulo: Paulus,  1999, p. 21 
62 GAY, Peter. O estilo na história : Gibbon, Ranke, Burckhardt. São Paulo: Companhia das Letras, 
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religiosas e informações colhidas no site do movimento. O pesquisador 

adquiriu fitas de vídeo e dvds com a gravação de alguns debates que o Inri 

travou em programas populares de televisão com outros religiosos, como o 

Padre Quevedo. É farto o  material  expondo as principais doutrinas do 

movimento. 

  Finalmente, na análise dos documentos, e do material recolhido nas 

pesquisas e entrevistas, há que se ter em mente as palavras de Le Goff, de 

que não existe um documento neutro, inócuo, sendo necessário fazer uma 

análise crítica, seja qual for sua origem,63  visto que sempre há uma 

intencionalidade, implícita ou explícita, numa fala durante uma entrevista ou 

em um documento escrito. 

A tese apresenta quatro capítulos. No primeiro são comentadas as 

definições de três termos importantes para a tese:  messias, messianismo e 

movimento messiânico. A seguir é apresentado e discutido o fenômeno 

histórico conhecido como Sebastianismo, sendo considerado uma  herança 

messiânica portuguesa, que vai servir de base a alguns movimentos 

messiânicos brasileiros. É feito ainda um breve resumo dos principais 

movimentos messiânicos brasileiros: Canudos, Juazeiro e Contestado. A 

escolha destes três movimentos se deveu ao fato de serem eles os mais 

estudados e, conseqüentemente,  possuírem uma bibliografia mais extensa. 

Além disso, todos eles surgiram dentro do contexto de um catolicismo 

rústico. Por fim, foi feita uma análise sucinta do campo religioso dos 

messianismos, destacando o contexto sócio-político e religioso dos 

messianismos, as características dos líderes, dos liderados, os discursos 

existentes nos movimentos e as reações sociais e os desdobramentos 

históricos dos mesmos. 

O segundo capítulo se preocupa em mostrar e analisar  a história do 

surgimento do movimento, a pessoa do líder, Inri Cristo, e a mensagem por 

ele pregada em toda a sua abrangência. Mostra-se a organização da igreja 

denominada SOUST, em seus aspectos legais e cotidianos e a organização 

do MÉPIC (Movimento Eclético Pró-Inri Cristo), que cuida do levantamento 

de fundos para a manutenção do movimento.  Finalizando o capítulo, são 

                                                 
63 LE GOFF, Jacques. História e memória. Campinas: Editora da Unicamp, 1990, p. 545. 
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descritas  e analisadas sociologicamente as estratégias usadas pelo grupo 

para o  seu crescimento. 

Depois de apresentar e analisar o movimento do Inri como um todo 

(com exceção dos discípulos), o terceiro capítulo é dedicado inteiramente ao 

estudo e análise dos discípulos do movimento. Com base principalmente na 

pesquisa de campo, através do material colhido através das visitas, das 

observações, das respostas colhidas no questionário aplicado  e com as 

entrevistas semi-estruturadas, gravadas e transcritas, foi possível traçar um 

amplo perfil dos discípulos, bem como descobrir e analisar as motivações 

dos discípulos na adesão ao movimento. Procurou-se demonstrar que o fator 

primordial no convencimento dos discípulos de que o Inri é mesmo Jesus 

Cristo reencarnado, como ele alega ser, é o aspecto visual, a semelhança 

entre os dois, tida pelos discípulos como prova irrefutável de sua 

messianidade. Discutiu-se e analisou-se ainda o cotidiano dos discípulos no 

interior da igreja, com suas peculiaridades próprias de um movimento 

religioso como este. Foram apresentadas e analisadas também, a absorção 

e a reprodução dos discursos oficiais por parte dos discípulos no dia a dia do 

movimento. 

Por fim, o quarto e último capítulo procurará responder a  seguinte 

pergunta:  Quais seriam as semelhanças e as diferenças entre os discípulos 

do Inri Cristo e os discípulos de outros movimentos messiânicos? 

Dentre as semelhanças, procurou-se demonstrar que em todos eles 

estava presente um sebastianismo inconsciente, existente na sociedade 

brasileira, que faz com que muitas pessoas esperem e busquem um messias 

que possui as respostas para os seus dilemas pessoais. Será demonstrado 

que um outro elemento a unir todos os discípulos dos movimentos 

estudados é a busca de um sentido para suas vidas. Constatar-se-à ainda 

que em todos os movimentos  era grande a presença feminina e que havia 

uma hierarquia a ocupar os cargos dos movimentos. Por fim,  haverá a 

análise da presença em todos os movimentos de uma contestação aberta à 

Igreja Católica, se não à instituição como um todo, pelo menos a aspectos 

dela, representada pelos seus sacerdotes. 

Quanto às diferenças encontradas entre os movimentos, será 

demonstrado que no grupo liderado pelo Inri, as principais diferenças entre 
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os movimentos são: o fator visual como um elemento preponderante na 

motivação para a adesão ao grupo, diferindo dos outros movimentos 

apresentados; a presença de uma liderança predominantemente feminina; a 

relação do movimento com o mundo moderno e urbano; o caráter pacífico do 

grupo e a radicalidade da mensagem que abraçaram como um impedimento 

para o crescimento numérico dos discípulos. 

Nas considerações finais, além da análise global da tese em que 

serão analisados os resultados obtidos, procurar-se-á  apontar as inovações 

encontradas no movimento liderado pelo Inri Cristo e quais são as 

contribuições que o grupo apresenta para o estudo dos messianismos 

brasileiros. 

É certo que a presente tese não conseguirá esgotar o assunto,  

dissecando todos os aspectos que envolvem o movimento liderado pelo Inri 

Cristo, porque isso implicaria esforços acima do alcance do pesquisador e 

nem era esse o objetivo principal da tese.  A preocupação maior desde o 

princípio foi descobrir as principais motivações que levaram homens e 

mulheres a abandonarem tudo o que vinham fazendo para se unir a um 

grupo messiânico liderado por um líder carismático chamado Inri Cristo. 

O autor espera ter conseguido alcançar seu objetivo, sendo 

consciente das limitações que o cercaram. Tem ainda para si, que o 

presente trabalho, longe de ser um estudo positivista em busca da verdade 

absoluta, é na verdade uma construção do real, uma interpretação de tudo 

aquilo que viu e ouviu enquanto realizava a pesquisa. É seu desejo que este 

estudo sobre os discípulos deste movimento messiânico possa servir, se não 

de base, pelo menos como ponto de partida para outras pesquisas sobre o 

assunto, ampliando o conhecimento acerca dos movimentos messiânicos 

brasileiros, procurando avançar os estudos nesta área, sob a ótica do estudo 

científico da religião. 

Quanto às normas técnicas de elaboração de tese, o pesquisador se 

orientará pelas Normas de trabalhos acadêmicos editadas pela Universidade 

Federal do Paraná, e optou-se por uniformizar as notas de rodapé, 

registrando-as na íntegra, em todas as citações. 
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CAPÍTULO I 

 

CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS PRINCIPAIS 

MOVIMENTOS MESSIÂNICOS BRASILEIROS 

 

 O estudo dos movimentos messiânicos no Brasil não é coisa recente. 

Uma das pioneiras no estudo dos messianismos é a pesquisadora Maria 

Isaura Pereira de Queiroz64, que desde 1948 vem se debruçando sobre o 

assunto e escrito vários textos e trabalhos sobre ele, publicados no Brasil e 

no exterior. O que ajuda um pouco os estudiosos do tema é o fato do Brasil 

ser  pródigo em movimentos messiânicos. Alguns têm sido estudados à 

exaustão, como Canudos65, por exemplo, mas outros não. 

É que nem todos os movimentos messiânicos que apareceram no 

Brasil tiveram a magnitude, a grandeza e a repercussão do movimento 

liderado pelo Conselheiro. Ainda que alguns movimentos sejam de pequeno 

porte e muitos queiram vê-los apenas pela ótica do exótico, do inusitado, 

eles são fenômenos religiosos e sociais, com características próprias, que 

atuam como veículo de mudanças, desafios ou conservação. É necessário 

estudá-los não só para conhecê-los, mas para entender suas dinâmicas 

internas.  

Não se esquecendo que a proposta principal do presente trabalho é 

o estudo das motivações dos seguidores do Inri Cristo, o pesquisador 

concluiu que nenhum grupo religioso, pequeno ou não, surge do nada, sem 

apoio em idéias, doutrinas e história de outros grupos e que seria temerário 

começar a falar de um pequeno movimento messiânico brasileiro e urbano 

sem entender a história e o caldo cultural brasileiro que propiciam o 

surgimento de movimentos como o que será retratado  nos próximos 

capítulos.  

                                                 
64 Um dos seus principais livros, que será usado neste trabalho é O messianismo no Brasil e no 
mundo. São Paulo: Dominus, 1976. 
65 Existem mais de 150 livros escritos sobre o movimento de Canudos, liderado por Antonio 
Conselheiro. Os principais são: Os sertões: campanha de Canudos, de Euclydes da Cunha; Antonio 
Conselheiro e Canudos, de Ataliba Nogueira e Só Deus é grande!, de Alexandre Otten. 
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Para se ter uma idéia da amplitude do tema, Otten afirma que "no 

Brasil dos últimos 150 anos, distinguem-se mais ou menos trinta 

movimentos. Em grande maioria, os maiores movimentos encontram-se em 

região de conflitos e em época de grandes mudanças sociais e 

econômicas." 66 

Ainda que o movimento liderado pelo Inri Cristo fuja um pouco do 

padrão da maioria dos movimentos messiânicos brasileiros, julgou-se 

importante elaborar uma visão ampla dos principais movimentos, 

ressaltando algumas  de suas principais características, procurando 

entender os aspectos históricos, sócio-políticos e religiosos que permitiram o 

seu surgimento, sem esquecer das motivações dos discípulos na adesão a 

estes movimentos,  ajudando o pesquisador a traçar paralelos e encontrar 

pontos de contato ou particularidades entre eles e o grupo liderado pelo Inri 

Cristo, o que a pesquisa comprovará mais adiante existirem. 

Acredita-se que tal pano de fundo fornecido pelos relatos acerca dos 

principais movimentos messiânicos irá ajudar na compreensão do fenômeno 

ora estudado e não se constituirá em introdução de material alheio à 

proposta geral da tese. Na introdução de seu livro acerca dos messianismos, 

Maria Isaura Pereira de Queiroz faz afirmações e questionamentos bastante 

pertinentes, aplicáveis ao contexto deste trabalho. Diz ela: 

 

Dentro de cada sociedade global em que ocorrem, ocupam os 
grupos messiânicos determinada posição, desempenham um papel, 
relacionam-se de certa maneira com outros grupos sociais internos e 
com a sociedade global de que são parte. Em todas as sociedades 
globais que os apresentam, ocupam sempre os grupos messiânicos 
a mesma posição e desempenham os mesmos papéis? As 
sociedades em que têm lugar estão todas estruturadas da mesma 
forma?67 

 

Porém, antes de começar a falar dos principais movimentos 

messiânicos brasileiros, julga-se necessário apresentar algumas definições 

de palavras importantes para o trabalho; palavras que serão usadas em 

quase todos os capítulos, tais como messias, messianismo e movimento 

                                                 
66 OTTEN,  Alexandre. "Só Deus é grande" – A mensagem religiosa de Antonio Conselheiro . São 
Paulo: Loyola, 1990, p. 132. 
67 QUEIROZ, Maria Isaura Pereira de. O messianismo no Brasil e no mundo. São Paulo: Dominus,  
1976, p. 19. 



 38 

messiânico. Da mesma forma, crê-se ser importante esboçar um histórico do 

Sebastianismo, visto pelo pesquisador como um elemento fomentador de 

crenças messiânicas, presentes (quer de forma explícita ou implícita) em 

quase todos os movimentos messiânicos estudados até aqui. O estudo do 

Sebastianismo permitirá entender a herança messiânica portuguesa e suas 

reinterpretações nos diversos movimentos messiânicos. Além disto, para um 

melhor entendimento dos movimentos messiânicos, este capítulo 

apresentará um breve resumo histórico dos principais movimentos 

messiânicos brasileiros: Canudos, Juazeiro e Contestado68. Depois de forma 

sucinta, procurar-se-á analisar os diversos contextos, as características dos 

líderes e liderados, os discursos produzidos pelos movimentos,  bem como 

as reações dos diversos segmentos sociais a eles  e os desdobramentos 

históricos de cada um  em particular. 

Como foi dito anteriormente, crê-se que este primeiro capítulo 

permitirá a obtenção de uma visão abrangente dos contextos onde nascem, 

crescem e morrem os movimentos messiânicos, pródigos em nosso país, 

abrindo assim a porta para um maior afunilamento do estudo e a posterior  

apresentação do movimento liderado pelo Inri Cristo; movimento que irá 

fornecer os elementos essenciais para a elaboração desta tese. 

Insiste o pesquisador que sem um entendimento do pano-de-fundo do 

surgimento dos principais  movimentos messiânicos brasileiros será difícil 

entender o surgimento do movimento que é objeto de estudo nesta tese, 

visto que nenhum movimento religioso, seja pequeno ou grande, surge do 

nada, no vácuo social. Pelo contrário, é preciso haver condições objetivas 

para isso e uma delas é a predisposição religiosa dos brasileiros na procura 

de líderes carismáticos, principalmente no âmbito do catolicismo popular. 

Esse afunilamento proposto, no final, vai permitir  analisar os 

encontros, desencontros, pontos de contato e inovações apresentados pelo 

movimento liderado pelo Inri Cristo e  os principais movimentos messiânicos 

brasileiros. Será possível, mesmo comparando coisas desiguais, averiguar 

até que ponto o movimento a ser analisado, principalmente nas questões 

                                                 
68 A escolha destes três movimentos se deveu a três principais motivos: São os mais estudados dentre 
os movimentos brasileiros; são os que possuem uma ma ior bibliografia disponível para consulta e 
estudo e porque todos eles surgiram dentro do catolicismo rústico brasileiro. 
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que envolvem os discípulos, permitirá avançar e apresentar contribuições ao 

estudo dos messianismos brasileiros. 

 Tais comparações entre movimentos não são uma novidade, tendo 

sido feitas por Duglas Teixeira Monteiro, por exemplo, que analisou os 

movimentos de Canudos, Juazeiro e Contestado e apresentou suas razões 

para fazê-lo aos escrever que "finalmente, não é sem importância lembrar 

numa introdução, cujo propósito é apenas situar os movimentos a serem 

estudados dentro de um quadro geral de referência, que, em escala mundial, 

e do mesmo modo, em conexão com a expansão capitalista, movimentos 

sociais semelhantes eclodiram." 69  

Duglas Teixeira Monteiro afirmou ainda que:  

 

Alguns dos grupos submetidos a esse processo reagiram em face do 
desmoronamento do mundo a que estavam habituados. Ao fazê-lo, 
irromperam no curso de uma história dramática de submissão para 
trilhar os caminhos da rebeldia sem projeto, ou seguir as vias 
místicas que lhes eram dadas, ousando assumir a condição de 
sujeitos."70  

 

Não será este o caso dos discípulos do messias catarinense?. Para 

responder a esta e outras perguntas importantes, a pesquisa de campo será 

de importante valia, como se verá adiante, em capítulo posterior. 

 

1.1   ALGUMAS DEFINIÇÕES IMPORTANTES 

 

 Embora pareça simples, não é muito fácil estabelecer definições 

precisas e definitivas dos termos abaixo relacionados. Tal dificuldade se 

apresenta porque não há, entre os estudiosos do assunto, unanimidade 

acerca dos termos Messias, Messianismo e Movimento Messiânico.  A 

convergência que existe é quanto à raiz destas palavras, situando-as dentro 

do Judaísmo, no sentido da palavra hebraica Mashiah, que significa "o 

ungido de Deus".  Embora a idéia messiânica seja encontrada também fora 
                                                 
69 MONTEIRO, Duglas Teixeira. Um confronto entre Juazeiro, Canudos e Contestado. In:  Boris 
Fausto (org.). O Brasil Republicano : sociedade e instituições (1889-1930). 4 ed., Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil, 1990, p. 43. 
70 MONTEIRO, Duglas Teixeira. Um confronto entre Juazeiro, Canudos e Contestado. In:  Boris 
Fausto (org.). O Brasil Republicano : sociedade e instituições (1889-1930). 4 ed., Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil, 1990, p. 43. 
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do judaísmo, em outras religiões, é nele que os termos ganham sua 

significação mais profunda, em que as profecias bíblicas se reportam 

claramente à vinda de um messias,  que inaugurará um novo tempo em que 

haverá a restauração, não do indivíduo apenas, mas de todo o povo.71 Ainda 

que não haja unanimidade, é importante, para uma melhor compreensão do 

que se está falando, procurar esclarecer as diferenças entre os três termos 

citados. 

 

1.1.1 Messias 

 

Para Maria Isaura Pereira de Queiroz, uma das pioneiras brasileiras 

no estudo dos messianismos, sintetizando as definições dadas por Max 

Weber e Paul Alphandéry, "o messias é alguém enviado por uma divindade 

para trazer a vitória do Bem sobre o Mal, ou para corrigir a imperfeição do 

mundo, permitindo o advento do Paraíso Terrestre, tratando-se pois de um 

líder religioso e social".72 

Henri Desroche 73 afirma que o  messias pode ser historicamente 

presente ou ausente. O messias presente pode também ser o pretendente, 

quando reivindica, como faz o Inri Cristo, possuir um estreito vínculo (pai, 

mãe, filho ou a própria encarnação) com a divindade aceita pelo grupo, ou o 

pretendido, quando este não reivindica afinidade com a divindade mas os 

que o cercam e  admiram atribuem a ele poderes divinos. No entanto, o 

processo de surgimento de um messias pretendente não é só uma questão 

da vontade de alguém. Para ser aceito como messias é preciso que haja um 

processo de autodeificação, que pode ser instantânea, obtida através de 

sonhos ou revelações, ou progressiva, em que a consciência de 

messianidade vá florescendo aos poucos.74 

                                                 
71 AGÜERO, Celma. Messianismo. In: Dicionário de Ciências Sociais.  Rio de Janeiro: Editora da 
FGV, 1987, p. 746. 
72 QUEIROZ, Maria Isaura Pereira de. O messianismo no Brasil e no mundo. São Paulo: Dominus, 
1976,  p. 5. 
73 DESROCHE, Henri. Sociologia da esperança. São Paulo: Paulinas, 1985, p. 96. 
74 DESROCHE, Henri. Dicionário de messianismos e milenarismos. São Bernado do Campo: 
UMESP,  2000, p. 32. 
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Já o messias ausente, segundo Desroche,75 pode ser explicado de 

diferentes formas, tais como: 

• O messias já veio, mas ninguém o conhece. Pode ser que ele mesmo 

não se conheça; 

• Ele veio, mas continua escondido. Só alguns o conhecem; 

• Ele ainda não veio, mas sua vinda é iminente; 

• Ele veio, partiu e aguarda o momento de reaparecer; 

• Ele está aí e aguarda, mas os destinatários de sua vinda não querem 

reconhecê-lo; 

• Ele está, definitivamente, em outra parte, mas seu lugar deve 

permanecer li vre, ninguém pode ocupá-lo. 

Um dado para ser levado em conta é que o que faz alguém se tornar 

um messias é a aceitação das pessoas. Elas precisam ver sinais de 

messianidade no pretendente ou pretendido. Sem grupo, não há messias.  

Além disto, para o surgimento de um messias, há toda uma dinâmica 

própria, em que 

 

Um tempo de expectativa messiânica antecede sempre a vinda do 
líder, podendo confundir com a provação a que tem de se sujeitar 
para verificação de suas qualidades sobrenaturais, as quais são 
outrossim ratificadas pelos prodígios e milagres que executa. O 
messias é sempre "anunciado" por um personagem anterior (pré-
messias) que lhe profetize a vinda; ou então ele mesmo aparece, 
apregoa sua doutrina, retira-se para local incógnito ou santificado, 
para em seguida volver trazendo a Idade de Ouro ou os Novos 
Tempos. A história do messias segue, pois, sempre os mesmos 
passos: 
a) eleição divina; 
b) provação; 
c) retiro; 
d) volta gloriosa.76  

 

Em resumo, o messias é alguém portador de um carisma pessoal, 

portador de uma mensagem diferente da religião oficial do contexto em que 

ele está inserido (no caso do Brasil, o Catolicismo),  em que aponta os seus 

desvios e aponta soluções, quase sempre no futuro, mensagem que 

                                                 
75DESROCHE, Henri. Dicionário de messianismos e milenarismos. São Bernado do Campo: 
UMESP,  2000,  p. 33. 
76 QUEIROZ, Maria Isaura Pereira de. O messianismo no Brasil e no mundo. São Paulo: Dominus, 
1976 , p. 8. 
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encontra guarida nos ouvidos desesperançados, que vêem neste pregador 

um líder merecedor de suas mais profundas esperanças. 

 

1.1.2  Messianismo 

 

Segundo Desroche, "o messianismo foi definido como sendo 

essencialmente a crença religiosa na vinda de um redentor que porá fim à 

ordem atual de coisas, quer seja de maneira universal ou por meio de um 

grupo isolado, e que instaurará uma nova ordem feita de justiça e de 

felicidade".77 

Este reino messiânico, via de regra, está situado no futuro. Ele virá 

trazendo algo totalmente novo ou poderá restaurar uma "Idade de Ouro" 

existente no passado. Terá as características do reino terreno, mas será 

santo e perfeito, destinado não a indivíduos isoladamente, mas  à 

coletividade. Daí que a frase "o Reino Celeste na Terra", já indica que a terra 

se transforma em um reino.78 

Para Lisias Nogueira Negrão, o messianismo está intimamente  ligado 

às religiões de salvação, pois "para que uma crença messiânica surja é 

preciso que a religião esteja voltada para a contemplação ou perfeição 

d'alma; este aperfeiçoamento não interessa senão na medida em que se 

possa contribuir para melhorar a vida terrena, que permanece, para certos 

tipos de religião, o objetivo principal das atividades profanas e sagradas." 79 

   

1.1.3 Movimento messiânico 

 

 De forma geral, o movimento messiânico é definido como sendo um 

movimento, 

  

Em que um número maior ou menor de pessoas, em estado de 
grande exaltação emotiva, provocada pelas tensões sociais, se 
reúnem no culto a um indivíduo considerado portador de poderes 

                                                 
77 DESROCHE, Henri. Dicionário de messianismos e milenarismos. São Bernado do Campo: 
UMESP,  2000  , p. 20. 
78 QUEIROZ, Maria Isaura Pereira de. O messianismo no Brasil e no mundo. São Paulo: Dominus, 
1976,  p. 8. 
79 NEGRÃO, Lisias Nogueira. Um movimento messiânico urbano : messianismo e mudança social no 
Brasil. São Paulo: FFLCH/USP, 1973, p. 225. 
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sobrenaturais, e se mantêm reunidos na esperança mística de que 
serão salvas de uma catástrofe universal e (ou) ingressarão ainda 
em vida num mundo paradisíaco: a terra sem males, o reino dos 
céus, a cidade ideal."80 

 

Ou seja, no movimento messiânico é imprescindível a presença do 

Messias. Porém, este mensageiro – Messias – pode já ter morrido, e o grupo 

estar aguardando a sua volta, pois "em alguns movimentos, só após a morte 

de um profeta ou de um intermediário entre a coletividade e qualquer 

personagem místico é que surge a idéia de que o Messias tinha vivido entre 

os fiéis sem que estes o houvessem percebido."81 

Para Maurício Vinhas de Queiroz,  estas definições são 

imprescindíveis para que "não se incluam outras formas de agitação ou 

atividade religiosas, nem determinados fenômenos de dominação 

carismática que não impliquem na idéia de salvação coletiva dos crentes 

ainda nesta vida, nem sequer as crenças e ideologias utópicas que nunca 

chegaram a cristalizar-se num movimento de massas em torno de um 

messias."82 

Nota-se ainda, que quase todo movimento messiânico traz embutida 

uma recusa ou condenação da sociedade em que vivem, apresentando uma 

proposta de regeneração. Diferentemente dos revolucionários políticos, que 

procuram transformar as estruturas sociais, os movimentos messiânicos 

procuram fugir da sociedade dita corrompida, crendo na transformação 

sobrenatural do mundo, da ordem das coisas. Acaba sendo uma proposta 

irreal e alienante.83 

Por outro lado, com o passar do tempo, dentro do movimento 

messiânico é possível haver uma readequação na prática social e na esfera 

ideológica, e pode, a partir das circunstâncias tomar rumos até então 

impensados, sendo até mesmo contraditórios com a proposta inicial. Pode 

                                                 
80 QUEIROZ, Mauríc io Vinhas de. Messianismo e conflito social : a guerra sertaneja do Contestado: 
1912-1916. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1966,  p. 287. 
81 QUEIROZ, Maurício Vinhas de. Messianismo e conflito social : a guerra sertaneja do Contestado: 
1912-1916. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1966,   p. 288. 
82 QUEIROZ, Maurício Vinhas de. Messianismo e conflito social : a guerra sertaneja do Contestado: 
1912-1916. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1966,  p. 287. 
83 QUEIROZ, Maurício Vinhas de. Messianismo e conflito social : a guerra sertaneja do Contestado: 
1912-1916. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1966,  p. 289. 
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ainda haver ajustamento à ordem social vigente ou um simples 

conformismo.84 

Apesar das diferenças já expostas, os três termos - Messias, 

messianismo e movimento messiânico - estão intimamente ligados, pois 

ajudam a explicar este fenômeno religioso, que freqüentemente ganha as 

manchetes e causa apreensão e perplexidade na maioria das pessoas, 

religiosas ou não.  

Ainda que para muitas pessoas, principalmente entre as não-

religiosas, os movimentos messiânicos sejam compostos por desajustados, 

fanáticos ou loucos, há uma lógica interna nas elaborações dos movimentos 

e um conjunto de fatores e explicações que produzem sentido para os 

seguidores. É preciso descobrir quais são estas explicações e o 

conseqüente sentido. Esta é a tarefa do pesquisador. 

 

1.2  A HERANÇA MESSIÂNICA PORTUGUESA: O SEBASTIANISMO 

  

É inegável que as crenças sebastianistas ajudaram no surgimento e 

na fundamentação de vários movimentos messiânicos brasileiros. Maria 

Isaura Pereira de Queiroz escreveu que ele serviu de base para pelo menos 

dois grandes movimentos: o de Canudos e o do Contestado85. O primeiro foi 

(e provavelmente continua sendo) o mais estudado deles, devido à 

repercussão do clássico Os Sertões, de Euclydes da Cunha, escrito em 

1902, no qual é narrada a saga de Antonio Conselheiro e seus adeptos, o 

crescimento do movimento, a oposição crescente, as lutas  ferozes e o fim 

trágico do movimento 86.  Mais detalhes do movimento de Canudos e dos 

outros serão apresentados mais adiante. 

 

 

 

 

                                                 
84 QUEIROZ, Maurício Vinhas de. Messianismo e conflito social : a guerra sertaneja do Contestado: 
1912-1916. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1966,  p. 289. 
85QUEIROZ, Maria Isaura Pereira de. O messianismo no Brasil e no mundo. São Paulo: Dominus, 
1976,  p. 195. 
86 CUNHA, Euclydes da. Os sertões: campanha de Canudos. 39ª ed. Rio de Janeiro: Livraria 
Francisco Alves Editora; São Paulo: Publifolha, 2000. 
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1.2.1   A base histórica do  Sebastianismo 

 

 Os fatos históricos que deram origem ao Sebastianismo tiveram como 

ponto de partida a vitória do príncipe português Afonso Henriques, que 

venceu os mouros na batalha de Ourique, em 25 de julho de 1139, 

assumindo o reinado de Portugal em seguida. De acordo com os 

historiadores, antes da batalha ele afirmou  ter  tido uma visão de Jesus 

Cristo, em que este lhe prometia a vitória e o sucesso, tanto para si quanto 

para os seus sucessores, transformando Portugal em uma potência 

universal. Este tipo de profetismo, com mensagens político-messiânicas 

ganhou corpo em Portugal e rendeu muitos frutos.87 

 Tal visão otimista quanto ao futuro do país encontrou guarida nos 

anseios do Rei Manuel, alcunhado de  o Venturoso, que governou Portugal 

de 1495 a 1521, e nos de seu sucessor, D. João III, que devido a vários 

problemas, não pode implementar o sonho de um Portugal imperial. Foi 

durante o seu reinado que surgiu um sapateiro da cidade de Trancoso, 

Gonçalo Anes, também conhecido como Bandarra, que começou a escrever 

e a espalhar versos em prosa  que falavam acerca de um rei que dominaria 

o mundo inteiro, sob as bênçãos de Deus.88  Este rei que faria reinar a 

justiça estava próximo de aparecer; porém,  era desconhecido e o trovador  

se referia a ele como "O Encoberto". Bandarra  possuía vários amigos 

judeus convertidos ao catolicismo, conhecia a Bíblia e inspirou-se  nas 

profecias dos profetas Daniel, Isaías e Jeremias para compor suas trovas 

preditivas, que inquietaram a Inquisição (que estava muito ativa na época), 

que as condenou, proibindo a sua publicação, mas  não conseguindo 

impedir que fossem difundidas oralmente pelo povo.89  Somente em 1610 é 

que parte delas foram publicadas em Paris. Eis uma pequena amostra de 

seu conteúdo, transcrito por Jacqueline Hermann: 

 

Este Rei tem tal nobreza, 
Qual nunca vi em Rei: 
Este guarda bem a lei 

                                                 
87 DELUMEAU, Jean. Mil anos de felicidade. São Paulo: Companhia das Letras, 1997, p. 182. 
88 HOORNAERT, Eduardo. Teologia e ação pastoral em Antonio Vieira (1552-1661). In: História da 
teologia na América Latina . São Paulo: Paulinas, 1981, p. 64. 
89 DELUMEAU, Jean. Mil anos de felicidade. São Paulo: Companhia das Letras, 1997, p. 182.  
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Da justiça, e da grandeza 
              Senhoreia Sua Alteza 

Todos os portos, e viagens, 
Porque é Rei das passagens 

Do Mar, e sua riqueza. 
 

 Para a autora citada,  neste texto,  

 

Bandarra demonstra como pelo menos uma parte dos populares se 
orgulhava das conquistas ultramarinas e encarava o discurso sobre o 
destino imperial. Mostrando forte identificação entre  rei e reino, as 
trovas de nosso sapateiro nos permitem perscrutar um pouco as 
ressonâncias do projeto imperial em meio à sociedade lusa 
quinhentista, fornecendo-nos as pegadas através das quais 
tentaremos compreender a construção e a força da crença 
sebastianista.90 

  

 Com a morte, um após o outro,  dos nove filhos do rei João III, as 

esperanças dos portugueses passam a repousar no nascimento de seu neto, 

que a corte e o povo em geral passou a chamar de  o "Desejado", 

enxergando nele o cumprimento das profecias proferidas por Bandarra, ou 

seja, ele seria um rei capaz de fazer milagres, forte, sábio, vitorioso, que 

levaria Portugal a dominar o cenário mundial.91 

 Porém, a realidade mostrou quão enganados estavam os portugueses 

e seu rei.  Nascido em 20 de janeiro de 1554, embalado na esperança e 

euforia popular, Sebastião foi aclamado rei em junho de 1557, com apenas 

três anos de idade, começando a reinar efetivamente somente em 1568, 

com catorze.  Impulsionado pelos nobres que o rodeavam a cumprir as 

expectativas do povo, e crendo ele mesmo ser portador de um desígnio 

divino, Sebastião foi a cada dia de seu reinado fortalecendo suas ambições 

guerreiras e conquistadoras.92   

 Desde o início de seu breve reinado, D. Sebastião era obcecado por 

ampliar o império português na Índia. Porém, acontecimentos políticos no 

Marrocos vislumbraram ao jovem monarca a possibilidade de expandir seu 

império no Oriente, além de estar combatendo os infiéis e levando a fé cristã 

a território pagão.  Embora muitas vozes abalizadas na Corte tenham se 

                                                 
90HERMANN, Jacqueline. No reino do desejado: A construção do messianismo em Portugal (séculos 
XVI e XVII). São Paulo: Companhia das Letras, 1998, p. 65. 
91 DELUM EAU, Jean. Mil anos de felicidade. São Paulo: Companhia das Letras, 1997,  p. 183. 
92 DELUMEAU, Jean. Mil anos de felicidade. São Paulo: Companhia das Letras, 1997,  p. 184. 
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levantado contra tal empreitada, D. Sebastião  se mostrava  resoluto na sua 

decisão de combater os mouros. Para ele a vitória era certa e esta seria o 

começo do cumprimento das profecias de um Portugal vitorioso.93 

 Porém,  o destino foi muito duro para com o rei Sebastião.  Na batalha 

de Alcácer-Quibir, no Marrocos, no dia 4 de agosto de 1578, com um 

exército numericamente inferior, sem conhecer o campo de batalha e 

totalmente exaurido, o jovem rei foi morto aos 24 anos, juntamente com a 

maior parte de seu exército. A dupla desgraça: a derrota para o inimigo e a 

morte do rei foi uma grande decepção em Portugal. Mesmo com o relato de 

soldados que viram o corpo morto do rei, a população se recusou a aceitar a 

sua morte. Passaram a divulgar que ele estava vivo e escondido em algum 

lugar e que na hora certa voltaria para continuar sua missão.  Assim, 

"Sebastião, jovem cruzado heróico, tornou-se um rei 'perdido' ou 'encoberto'. 

[...] Assim nasceu o sebastianismo. Segundo a lenda mais difundida, 

Sebastião havia desejado expiar suas faltas e particularmente a leviandade 

com que se lançara no empreendimento marroquino".94  

 Com a morte de D. Sebastião, sobe ao trono seu tio, o Cardeal Dom 

Henrique, que governa apenas por dezessete meses. Após algumas 

escaramuças, Felipe II, rei da Espanha assume  o trono português. O fato de 

ser governado por um rei estrangeiro causava indignação à maioria da 

população lusitana. Como não podiam reagir com armas, reagiram de outro 

modo, religiosamente, alimentando a esperança de que Dom Sebastião (que 

segundo a crença geral, não morrera, mas estava escondido ou "encoberto" 

em algum lugar) voltaria para expulsar os invasores, restaurando a 

independência do país, colocando Portugal na liderança das nações. Para 

Braga, "o que desejavam os portugueses não era simplesmente o regresso 

do rei desaparecido no Marrocos, mas o que isso haveria de significar: a 

restauração da autonomia perdida".95 

 As raízes do sebastianismo cresceram e adentraram na vida 

portuguesa de tal forma que durante os séculos muitos personagens 

                                                 
93 BRAGA,  Pedro. O touro encantado da Ilha dos Lençóis: O sebastianismo no Maranhão. 
Petrópolis: Vozes, 2001, p.23. 
94 DELUMEAU, Jean. Mil anos de felicidade. São Paulo: Companhia das Letras, 1997,  p. 184. 
95 BRAGA, Pedro.  O touro encantado da Ilha dos Lençóis: O sebastianismo no Maranhão. 
Petrópolis: Vozes, 2001, p. 24. 
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apareceram reivindicando ser ora o próprio ou mesmo a reencarnação do rei 

Sebastião e querendo a coroa portuguesa por ser "o encoberto".96 

 Uma possível conclusão de toda essa história, que se revela bastante 

inusitada, é a que Hermann escreveu, dizendo que  

 

Por outro lado, e ironicamente, o aparente fim do sonho imperial faria 
nascer um fenômeno que atravessaria os séculos e carregaria o 
nome do menos ilustre dos soberanos portugueses, mesmo quando 
o Messias esperado não fosse a encarnação do rei derrotado em 
Alcácer Quibir. Nessa nova etapa do Desejado, será a profecia a 
maior e mais duradoura conquista de d. Sebastião.97  

 

Estas profecias vão encontrar no Brasil inúmeros ouvintes e diversos 

pregadores, pois acima de tudo as profecias sebastianistas falam a uma 

área muito importante da vida humana: a necessidade de esperança de dias 

melhores. Tal constatação levou Laplantine a escrever que de modo geral,  

"a espera messiânica  é a resposta sociológica normal de uma sociedade 

ameaçada a partir de dentro ou ainda de fora em seus fundamentos: 

multidões exploradas e sedentas de justiça social se reúnem ao redor dos 

grandes profetas ou de pequenos iluminados, a fim de transformar seu 

desespero em esperança".98 

Mas como as crenças sebastianistas chegaram ao Brasil, quem foram 

os seus maiores difusores e quais contribuições ofereceram para o 

nascimento dos movimentos messiânicos nativos? As respostas a estas 

questões é o que tentar-se-á apresentar a seguir. 

  

1.2.2 O Sebastianismo no Brasil e sua presença nos movimentos  

           messiânicos 

 

 De acordo com alguns estudiosos da religiosidade brasileira, como 

Maria Isaura Pereira de Queiroz, é  bem provável que desde o início da 

colonização do Brasil as crenças sebastianistas eram conhecidas pelos 

colonizadores. Ela cita dois exemplos: em 1591 foi denunciado ao Santo 

                                                 
96 DELUMEAU, Jean. Mil anos de felicidade. São Paulo: Companhia das Letras, 1997,  p. 184. 
97 HERMANN, Jaqueline.  No reino do desejado: A construção do messianismo em Portugal (séculos 
XVI e XVII). São Paulo: Companhia das Letras, 1998, p. 123. 
98 LAPLANTINE, François. Mesianismo, posésion y utopia: las tres voeês de la imaginación 
colectiva. Barcelona: Gedisa Editorial, 1977,  p. 13. 
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ofício, na Bahia, um tal Gregório Nunes, acusado de difundir as Trovas de 

Bandarra. Cinqüenta anos mais tarde, encontrou-se  também na Bahia, um 

documento em que dizia que o rei D. João IV era somente um precursor do 

verdadeiro D. Sebastião, que haveria de regressar mais tarde.99  

 Estas crenças atravessaram os anos e embora o número de 

sebastianistas não fosse tão expressivo, se fazia notar, principalmente nos 

Estados de São Paulo e Minas Gerais. Vicente Dobroruka, cita que no início 

do século XIX havia no Rio de Janeiro um comerciante estabelecido na Rua 

Direita que "concedia crédito até a volta de D. Sebastião".100 Como 

exemplos de movimentos inspirados pelas crenças sebastianistas são 

apresentados dois episódios. 

O primeiro aconteceu por volta de 1817 quando um ex-soldado de 

nome Silvestre José dos Santos apareceu liderando um grupo religioso de 

umas quatrocentas pessoas. Eles se agruparam no monte Rodeador, em 

Pernambuco, e ali formaram uma comunidade à qual chamaram de Cidade 

do Paraíso Terrestre. A mensagem principal do líder é que no lugar havia 

uma pedra encantada e que dela sairia D. Sebastião e seus exércitos, que 

transformaria o líder do movimento e seu principal ajudante em príncipes, 

enriqueceria os pobres e aumentaria a fortuna dos ricos. Se atacados, D. 

Sebastião os defenderia. O governador de Pernambuco, Luis do Rego 

Barreto, através de relatos controversos, julgou que o movimento lhe fazia 

oposição e determinou em outubro de 1930 o ataque aos fiéis, matando a 

maioria deles. O líder conseguiu fugir e o movimento se extinguiu.101 

O segundo foi bem mais trágico e aconteceu entre 1936 e 1938 na 

Comarca de Flores, em Pernambuco e ficou conhecido como o massacre da 

Pedra Bonita. Primeiramente apareceu  um pregador chamado João Antonio 

dos Santos proclamando e predizendo que breve D. Sebastião iria 

"desencantar".  Aparentemente, sua mensagem não obteve sucesso. Algum 

tempo depois, seu cunhado, João Ferreira, retomou a pregação dizendo que 

o Rei Encantado viria novamente através de certas pedras quadrangulares, 

                                                 
99 O documento contrariava as previsões do Padre Antonio Vieira, que via em D. João IV o 
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101 QUEIROZ, Maria Isaura Pereira de. O messianismo no Brasil e no mundo. São Paulo: Dominus, 
1976, p. 198. 
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mas para apressar a sua vinda, era preciso regá-las com sangue, muito 

sangue. Todos os sacrificados retornariam mais belos e mais jovens 

juntamente com D. Sebastião. Os cachorros sacrificados retornariam como 

dragões a serviço de El-Rei. Assim, entre 14 e 17 de agosto de 1938 foram 

mortas 63 pessoas e 14 cachorros e o sangue derramado sobre as pedras. 

O exército foi chamado, houve combate com o grupo remanescente, com 22 

baixas de ambos os lados, mas finalmente  o movimento foi extinto.102 

 Porém, o maior difusor das crenças sebastianistas no Brasil foi o 

padre Antonio Vieira, português nascido em Lisboa em 1608 e que chegou 

ao Brasil juntamente com seus pais em 1614. Em Salvador estudou no 

Colégio dos jesuítas, sendo ordenado sacerdote em 1635.  Foi para Portugal 

e durante alguns anos foi diplomata da Corte. Diferentemente de seus pares, 

Vieira mantinha estreitos laços com a comunidade judaica de Amsterdã. Ele 

cria que somente os judeus poderiam ajudar na restauração do "Grande 

Portugal", convertendo-se ao Cristianismo e ajudando com suas riquezas a 

trazer de volta o esplendor perdido. Devido a estas posições e a constante 

citação das trovas de Bandarra, que estavam proibidas, atraiu a ira da 

Inquisição, que o prendeu no cárcere por dois anos, de 1665 a 1667.103 

Vieira estava convicto de suas doutrinas messiânicas e sebastianistas 

porque via na figura de D. João IV o messias encoberto, descrito por 

Bandarra em suas trovas, e deixou isto bem claro nos sermões que pregou, 

anunciando que Portugal estava fadado a ser o grande império mundial, 

capitaneado por seu rei.  Com a morte do rei D. João IV, Vieira reformula 

suas profecias e anuncia que ele haveria de ressuscitar para fazer cumprir 

as profecias ditas a seu respeito. Segundo Delumeau, 

 

Essa profecia figura num texto de umas sessenta páginas redigido, 
disse ele, numa canoa sobre o Amazonas e intitulado Esperanças de 
Portugal. O título é assim explicado: 'O quinto império do mundo; 
primeira e segunda vidas do rei dom João VI, escritas por G. 
Bandarra e comentadas pelo padre Antonio Vieira'. Todo o tratado 
resumia-se na seguinte fórmula: 'Bandarra é um verdadeiro profeta. 
Ora, Bandarra profetizou que o rei dom João deve realizar 
numerosas coisas que ainda não realizou e que não pode efetuar 
sem ressuscitar, logo, o rei João IV deve ressuscitar".104 
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Logo suas esperanças foram repousar  sobre o novo rei, Afonso IV, 

como o cumpridor das profecias. Até o fim de sua vida, as preocupações 

escatológicas e messiânicas foram uma constante na vida de Antonio Vieira. 

Preocupações que deixaram adeptos. Segundo Magalhães, "Vieira seria 

adepto de um messianismo de forte envolvimento nacional, que pregava que 

o povo português era o povo eleito para estabelecer seu reino no mundo. 

Seu messianismo era então terrestre, e não celestial, como fora entendido 

por muitos".105 

Depois de ter vivido uma vida cheia de altos e baixos, Vieira faleceu 

no Brasil em 1697, deixando uma grande obra como pregador, diplomata, 

defensor dos índios (o que lhe rendeu muita perseguição por parte de 

fazendeiros, principalmente no Maranhão) e educador. 

Se não há muitos relatos acerca de movimentos sebastianistas logo 

após a morte de Vieira, é no século XIX  que vão surgir novos movimentos 

sebastianistas no Brasil. Os mais famosos, já citados anteriormente, foram o 

da Cidade do Paraíso Terrestre e o da Pedra Bonita, ambos eclodidos em 

Pernambuco. Porém, viajantes estrangeiros relatam terem encontrado 

muitos sebastianistas no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro. No 

testemunho destes viajantes, o que eles ouviram é que "D. Sebastião é um 

grande rei que distribuirá entre seus adeptos imensas riquezas e cargos 

honoríficos, instalando no mundo o paraíso terrestre." 106  Nota-se que a 

deturpação da lenda é significativa, pois se no tempo de Vieira o que estava 

em foco era a grandeza de Portugal, no início do século XIX, para os 

brasileiros o que importava era a riqueza individual e a subida na escala 

social. D. Sebastião, para estes, era um grande benfeitor, a distribuir 

riquezas sem parcimônia.107 

No estudo dos  movimentos messiânicos brasileiros, é muito provável 

que se  encontre elementos sebastianistas a fundamentá-los.  É o caso, por 
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exemplo, do movimento de Canudos108, que se tornou conhecido 

principalmente através do livro de Euclydes da Cunha, Os sertões109 e que 

tinha em Antonio Conselheiro um propagador das esperanças messiânicas 

sebastianistas. Queiroz escreveu que os sermões do Conselheiro eram de 

uma  

 

Oratória bárbara e arrepiadora (...), misto inextricável e confuso de 
conselhos dogmáticos, preceitos vulgares da moral cristã e de 
profecias esdrúxulas..., que giravam sempre em torno de 
determinados temas, ressaltando as profecias relacionadas com 
esperanças milenaristas em torno do iminente regresso de D. 
Sebastião. A república, reinado do Anticristo, era indício seguro de 
que o fim do mundo não tardava e contaminara já a própria Igreja 
Romana, que não escapava também de suas objurgatórias. Mas em 
seguida D. Sebastião introduziria no mundo o paraíso terrestre, 
adquirindo Canudos foros de antecâmara do Éden, nova terra de 
Canaã.110 

 

 Eis uma pequena amostra do conteúdo sebastianista recolhido por 

Euclides da Cunha em um dos sermões do Conselheiro: "Em verdade vos 

digo, quando as nações brigam com as nações, o Brasil com o Brasil, a 

Inglaterra com a Inglaterra, a Prússia com a Prússia, das ondas do mar D. 

Sebastião sairá com todo o seu exército." 111 

 Nos versos que o povo declamava revelava-se o pano-de-fundo 

sebastianista. Eis dois deles:  

 

D. Sebastião já chegou 
E traz muito regimento 
Acabando com o civil 
E fazendo o casamento. 
 

         Visita vem nos fazer 
Nosso rei D. Sebastião 
Coitado daquele pobre 
Que estiver na lei do cão112 

 

                                                 
108 Um breve histórico deste movimento será apresentado posteriormente neste mesmo capítulo. 
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 Outro movimento messiânico que sofreu influências do sebastianismo 

foi o do Contestado.113 No depoimento de um dos participantes do conflito, 

há a seguinte declaração: "Depois que José Maria morreu no Irani, ele 

passou-se para esse Exército Encantado. O comandante desse Exército era 

São Sebastião".114 Para Vinhas de Queiroz, 

 

É evidente que diante do Exército Encantado estávamos em face de 
uma nova manifestação do sebastianismo no Brasil. No movimento 
de Canudos havia a figura de El-Rei Dom Sebastião, que os 
sertanejos do Nordeste julgavam que lhes viria em socorro à frente 
de seus regimentos. Aqui, no Contestado, aparentemente não há 
mais sombra do monarca português desaparecido na batalha de 
Alcácer Quibir e cuja volta foi esperada por séculos e alimentou o 
messianismo nacional do povo lusitano. Não é difícil, porém, ver que 
a substância é a mesma, e que através das idades a mesma crença 
floresce muito pouco transmudada.115 

  

 E hoje? O sebastianismo morreu? Parece que não. Tal constatação 

levou Mendonça a escrever que  

 

O messianismo português, expresso na ideologia do "Reino de Deus 
por Portugal" tornou-se tangível no sebastianismo, até hoje presente 
em certas regiões do Brasil, como componente romântico da 
mentalidade messiânica responsável em parte, tanto por movimentos 
dessa ordem, como por certa tendência de espera de uma realidade 
menor trazida por mudanças naturais ou lideranças políticas de 
caráter paternalista.116 
 

Em alguns pontos do Brasil, principalmente no Maranhão, ainda há 

resquícios de crenças sebastianistas. Vicente Dobroruka cita o relato de 

Thiers Martins Moreira, que em visita a São Luís, ouviu a história de um 

pescador que afirmava que D. Sebastião costumava aparecer naquela praia 

em um navio cujo nome era Jacarandá (madeira nobre, digna de um rei), 

sempre no mês de junho, mês em que partiu de Lisboa para a guerra contra 

os mouros. Eis o relato: 
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Vem pelo início da noite e desaparece com as primeiras luzes da 
manhã. (É sempre assim: os medos e as lendas tomam vulto e força 
entre os dois crepúsculos). Todo mundo o conhece [...] Por vezes, 
sempre à noite, El-Rei deixa o navio e cavalga por esta praia de um 
lado para outro [...] O navio vem tão perto que é possível ver os 
homens que o navegam e dentro deles se movimentam vestidos de 
roupas coloridas. E os que nunca viram o navio já ouviram, todos os 
pescadores já ouviram, na noite, as correntes do "Jacarandá" 
descerem.117 

 

 Uma das explicações para a manutenção do mito sebastianista no 

Brasil e sua eclosão em movimentos religiosos é dado por João Camilo de 

Oliveira Torres. Para ele, não se pode esquecer que nossas origens 

principais são portuguesas e que o sebastianismo se manifesta na cultura 

brasileira através de um forte saudosismo, querendo a todo custo voltar ao 

passado, pois é lá que se enxergam os bons tempos, a felicidade.  À guisa 

de conclusão, ele escreveu que: "mas seja como for, o brasileiro de certo 

modo tem os olhos voltados para o passado e pensa no futuro como volta ao 

paraíso perdido, ou como a volta de D. Sebastião, de ponto em branco, 

rodeado de todos os seus guerreiros saindo do fundo do mar e implantando 

um paraíso de paz, alegria e riqueza para todos..." 118 

 As páginas seguintes mostrarão como as idéias sebastianistas 

encontraram solo fértil na mente de muitos líderes carismáticos e que 

acabaram liderando os principais movimentos messiânicos brasileiros. 

 

1.3   BREVE RESUMO DOS PRINCIPAIS MOVIMENTOS MESSIÂNICOS  

       BRASILEIROS 

 

 Talvez pela influência de sua formação portuguesa e católica, que 

trouxe a expectativa messiânica do Sebastianismo, o Brasil é pródigo em 

expectativas e movimentos messiânicos, sendo a maioria destes fenômenos 

desconhecido do grande público, seja por falta de pesquisa e publicações a 

seu respeito, seja por falta de divulgação dos estudos já feitos. Mas que são 

muitos, isto são. 
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 Os principais movimentos messiânicos no Brasil, ou pelo menos os 

mais conhecidos foram:  o liderado por Antonio Conselheiro, em Canudos, o 

que surgiu em Juazeiro, com o Padre Cícero, e o do Contestado e seus 

monges, no sul do país.  

 Conhecê-los, ainda que resumidamente, será importante para 

entender como se processam os diversos fatores que envolvem um 

movimento messiânico e a possibilidade de se encontrar pontos comuns ou 

divergentes entre eles e o movimento liderado pelo Inri Cristo, que será 

apresentado posteriormente, o que permitirá conhecê-lo, oferecendo 

subsídios para uma análise sociológica destes fenômenos religiosos, com 

uma comparação entre eles, destacando a presença e a motivação dos 

discípulos dentro de cada movimento. 

 

1.3.1   Canudos 

 

O movimento brasileiro mais pesquisado e conhecido é o que foi 

liderado por Antonio Vicente Mendes Maciel, que ficou conhecido como 

Antonio Conselheiro, nascido em 1830 na cidade que Quexeramobim, 

Ceará, em uma família de certas posses (o pai era comerciante e construtor 

de casas) que travava uma longa guerra particular com outra família do lugar 

- os Araújo - fato comum no Nordeste de então (e nem tão incomum hoje). 

Desde cedo Antonio Maciel revela um pendor para o fervor religioso. 

Com a morte do pai, herda o estabelecimento comercial, que vai tocando 

com alguma dificuldade. Em 1857 casa-se e como os negócios não iam indo 

bem, talvez por lhe faltar vocação para o comércio, vende a firma, indo 

trabalhar em várias áreas, sendo professor, caixeiro-viajante e depois 

advogado.119 

Sua vida familiar não andava boa e sua esposa acaba fugindo com um 

soldado. Alguns estudiosos do personagem vêem no abandono da mulher a 

principal causa da desestruturação social do personagem e o seu apego à 
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religiosidade (que já existia antes, só que em menor intensidade) como 

razão de sua existência.120 

Depois de um período entre 1867 e 1873, em que cruzou o sertão 

nordestino como romeiro e penitente (período do qual não se tem muitas 

informações), eis que surge em Itapicuru, na Bahia, já comissionado por 

conta própria, com a figura imortalizada por Euclydes da Cunha, que o 

retratou como "o anacoreta sombrio, cabelos crescidos até os ombros, barba 

inculta e longa, face escaveirada, olhar fulgurante; monstruoso, dentro de 

um hábito azul de brim americano; abordoado ao clássico bastão, em que se 

apóia o passo tardo dos peregrinos..." 121 

Em suas jornadas ele vivia dos donativos que lhe davam nas cidades 

ou fazendas onde ia pregar, realizar novenas ou procissões. Onde havia 

necessidade, ele construía ou restaurava capelas e cemitérios, além de 

promover a queima de objetos e roupas que ostentassem luxo e 

contrariassem as doutrinas por ele ensinadas.122 

Sua fama só fez crescer. Cada dia mais pessoas procuravam-no para 

segui-lo. No início chamavam-no de Irmão Antonio. Depois, de Santo 

Antonio Aparecido e posteriormente, muitos confundiam-no com a própria 

figura de Cristo, denominando-lhe Bom Jesus Conselheiro. Seus biógrafos 

registram que ele nunca reivindicou qualquer porção ou traço de divindade, 

deixando claro que era apenas um enviado, um mensageiro. Suas 

mensagens previam a volta de Dom Sebastião, que viria para restaurar a 

ordem e aniquilar a República.  A instauração da República e suas novas 

leis era para o Conselheiro  um sinal de que o fim do mundo estava próximo. 

Nem mesmo a Igreja Católica escapava de suas condenações.123 

 Diante do crescimento do grupo de seguidores e dos atritos com os 

padres e autoridades nas cidades por onde passavam, o Conselheiro sente 

a necessidade de ter um local onde se instalar com seus fiéis e continuar 

sua missão em segurança. Encontra então em Canudos, uma velha fazenda 
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abandonada, cujo acesso era muito difícil, o lugar ideal para criar a sua terra 

prometida, ou a "Nova Jerusalém".124 

 O povoado cresce a cada dia com pessoas vindas de todos os cantos 

do Nordeste, do Norte e até mesmo de Minas Gerais e São Paulo, das mais 

variadas classes sociais. Calcula-se que em seu apogeu, o povoado chegou 

a ter cerca de 25 mil pessoas lá residindo, que ao chegarem, entregavam 

parte de seus bens para o socorro aos mais necessitados e desvalidos. 

Ainda que tentasse imprimir uma certa homogeneidade ao grupo, tal intento 

não obteve muito resultado, pois no arraial instalou-se um modelo de 

estratificação social, com a existência de bairros de "ricos" e bairros de 

"pobres".125 

 Não tardou para que tal comunidade despertasse sentimentos 

antagônicos em quem estava fora dela. Muitos fazendeiros, que no início 

viam com bons olhos o movimento, por poderem arregimentar trabalhadores 

a preços baixos para trabalharem em projetos específicos em suas 

propriedades, logo depois se indisporiam ao verem seus empregados fixos 

abandonarem as fazendas para irem viver no povoado de Canudos.  Além 

disto, eram comuns os roubos de gado por parte dos conselheiristas nas 

fazendas da região para a alimentação do povo. Some-se a isto o fato de 

que em época de eleições os políticos-fazendeiros iam até Canudos em 

busca dos muitos e preciosos votos que o Conselheiro controlava. Os que 

contavam com a simpatia do líder levavam todos; os que eram mau-vistos, 

não. Por fim, a Igreja Católica começou a ver no Conselheiro e seus adeptos 

um perigo, e começou a atacá-lo abertamente. Assim, o grupo de 

descontentes ia crescendo a cada dia.126 

 Porém,  

 

A comunidade formada em torno do Conselheiro encontrava base na 
solidariedade desenvolvida a partir da crença em seus poderes 
messiânicos. Assim vemos colorir-se de tonalidades religiosas, todos 
os pontos de atrito entre a sociedade mais ampla e o grupo restrito 
dos adeptos: razões políticas, econômicas, rivalidade entre estrutura 
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eclesiástica e o prestígio do Conselheiro, tudo se justificava em nome 
do valor sagrado atribuído ao líder e ao seu verbo. Não era a 
República como instituição que combatia, era a República como 
representante do diabo. Não eram as propriedades dos ricos que 
eram depredadas, eram as propriedades dos que tinham optado pelo 
Anticristo. Não era a Igreja que se hostilizava, eram os padres 
"heréticos e maçons", que interpretavam erroneamente a santa 
doutrina de Cristo. E os jagunços sempre se consideravam 
excelentes católicos.127 

 

 O estopim dos grandes conflitos que culminaram com a destruição de 

Canudos e a morte de Antonio Conselheiro e da maioria de seus seguidores 

foi o embargo feito por um juiz, desafeto do líder messiânico, de um 

carregamento de madeira encomendado a uma autoridade da cidade de 

Juazeiro. Como a madeira não foi entregue, mesmo tendo sido paga, surgiu 

o boato de que os fanáticos seguidores do Conselheiro iriam invadir a 

cidade. As autoridades locais, temerosas, solicitam ao governador da  Bahia 

o envio de tropas, o que foi feito.128 

 A primeira batalha entre as tropas do governo e os conselheiristas se 

deu em 21 de novembro de 1896, com fragorosa derrota dos governistas. 

Outras lutas foram travadas: com a expedição comandada pelo major 

Febrônio de Brito e com a comandada pelo Coronel Moreira César, este 

último comandando tropas federais. Todos foram derrotados.129 

 A destruição de Canudos, pondo fim ao movimento que ousou 

desafiar as autoridades republicanas passou a ser uma questão de honra 

para as autoridades. Finalmente, em 5 de outubro de 1897, o arraial de 

Canudos foi totalmente destruído. Foi um massacre. Na análise de Euclides 

da Cunha, "Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a história, 

resistiu até o esgotamento completo. Expugnado palmo a palmo, na precisão 

integral do termo, caiu no dia 5, ao entardecer, quando caíram os seus 

últimos defensores, que todos morreram. Eram quatro apenas: um velho, 
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dois homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente 

cinco mil soldados".130 

 Mas, quem foi realmente Antonio Conselheiro? As opiniões eram e 

são até hoje as mais díspares possíveis, pois "para as populações do litoral 

ele foi um louco, fanático religioso, um desvairado ou até mesmo um 

criminoso e bandido. Mas para os sertanejos ele foi um santo,  o Bom Jesus 

ou o Santo Antonio, que sabia fazer milagres e curas, foi um padrinho 

generoso e um penitente austero, modelo de vida".131 

 Depois da morte de Antonio Conselheiro, alguns discípulos 

remanescentes esperavam que ele ressuscitasse dos mortos ao terceiro dia, 

como ele mesmo havia prometido. Como isto não aconteceu e seu corpo, já 

em estado de decomposição, cheirasse mal, sepultaram-no. Mas não se 

deram por derrotados. Divulgaram a notícia de que ele ressuscitaria entre 

milhões de arcanjos com espadas flamejantes e viria derrotar os inimigos. 

Começou também a correr no sertão nordestino a idéia de que o "tempo do 

Conselheiro" era uma Idade do Ouro naquela região em que ele e seus 

discípulos viveram. Diziam que naquele tempo as terras eram férteis e havia 

uma grande fartura, bem diferente do que ficou depois de sua morte. Estas 

lendas correm até hoje no sertão através das poesias e das trovas dos 

cordelistas e repentistas.132 

 

1.3.2   Juazeiro 

 

O movimento religioso surgido na pequena vila de Juazeiro, no interior 

do Estado do Ceará se deu por intermédio do padre Cícero Romão Batista, 

que lá iniciou seu ministério em 1872.  A razão alegada para ir trabalhar 

justamente naquela localidade foi uma visão que ele teve com os doze 

apóstolos e com o Coração de Jesus. Este lhe apontou o local e lhe disse 

                                                 
130 CUNHA, Euclydes da. Os sertões.  Rio de Janeiro: Livraria Francisco Alves Editora; São Paulo: 
Publifolha, 2000, p. 514. 
131 OTTEN, Alexandre. "Só Deus é grande" – A mensagem religiosa de Antonio Conselheiro. São  
Paulo: Paulinas, 1990, p. 199. 
132 QUEIROZ, Maria Isaura Pereira de. O messianismo no Brasil e no mundo. São Paulo: Dominus, 
1976,  p. 219. 



 60 

que sua missão era anunciar a salvação aos sertanejos pobres e desvalidos 

do Nordeste.133 

Entre 1872 e 1889, padre Cícero se dedicou a trabalhar entre o povo 

pobre, exercendo bem sua função sacerdotal. Aconselhava, batizava, 

pregava e, acima de tudo, ajudava os mais necessitados. Os habitantes da 

pequena vila passaram a confiar nele, cada vez mais dependendo de seus 

conselhos para tomar suas decisões. Sua fama começou a crescer. Esta 

etapa de sua vida é conhecida como o "período missionário".134 

Até então ele era considerado um padre exemplar, um conselheiro e pai, 

mas não um santo. O que desencadeou a mudança de um "homem 

extraordinário" para "santo" foi uma série de supostos milagres ocorridos 

entre 1889 e 1891, em que a hóstia oferecida pelo padre Cícero à beata 

Maria de Araújo em contato com sua boca se transformava em sangue. Tal 

fenômeno foi interpretado pelos sertanejos como um milagre de Deus e uma 

indicação da santidade do Padre Cícero Romão Batista.135 

Depois disto, "a notícia do prodígio e sua fama de conselheiro 

espalharam-se rapidamente por todo o sertão nordestino, fazendo com que 

multidões acorressem a Juazeiro do Norte, que se transformou numa vila 

santa do sertão, onde os caboclos procuravam consolo para os seus 

males".136 

A cúpula estadual da Igreja Católica não viu com bons olhos a notícia 

dos milagres e nem a repentina fama e santificação de Padre Cícero. Impôs-

lhe inúmeras punições, (foi até excomungado, mas a decisão foi revogada) 

todas acatadas. Sua única exigência era não sair de Juazeiro, de perto de 

seus fiéis, que por sinal, cresciam a cada dia.137 

Outro aspecto na vida do padre Cícero Romão Batista que merece ser 

lembrado é o seu envolvimento com a política. Procurando trazer benefícios 

para a sua cidade e região, viu que podia fazer mais exercendo cargos 
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políticos. Assim, foi prefeito de Juazeiro por quase 20 anos. Foi deputado 

federal, mas sem sair de Juazeiro. Para ter um representante na Câmara 

dos Deputados que fosse seu porta-voz, elegeu como deputado federal o Dr. 

Floro Bartolomeu da Costa. Em sua carreira política, Cícero chegou a ser 

vice-presidente do Ceará. Isto aconteceu por que 

 

Em 1914, as relações entre Juazeiro e o governo se tornavam 
críticas, e a guerra santa era desencadeada pelo Padre Cícero, 
também no intuito de restabelecer a monarquia, símbolo – na mente 
dos camponeses brasileiros de então – da idade do ouro. Os adeptos 
do profeta se impuseram sobre as forças do Estado, sitiaram a 
capital, cujo governador fugiu. Padre Cícero, vitorioso com os seus, 
embora não quisesse afastar-se do centro de Juazeiro, tornava-se 
oficialmente vice-governador do Ceará. Nem Estado nem Igreja 
puderam fazer qualquer coisa contra a autoridade do profeta, que 
doravante tinha incontestavelmente em seu poder as populações 
rurais do país.138 

 

O fato é que todo político almejava ter a bênção do santo homem, pois 

sem ela, dificilmente seria eleito. Os fiéis votavam em  quem ele indicava e 

negavam o voto em quem ele desaprovava. Seu apoio valia ouro. 

Ainda que Padre Cícero nunca reivindicasse qualquer traço de 

santidade ou divindade, os fiéis da cidade e os romeiros vindos das mais 

longínquas localidades diziam que ele era um vidente, sendo capaz de 

prever com antecedência se ia chover ou não e que adivinhava o que os 

penitentes precisavam antes mesmo de falarem qualquer coisa. Diziam que 

ele curara inúmeras enfermidades, e até mesmo as perseguições sofridas139 

o identificavam com Jesus Cristo. Criam ainda que os mortos primeiro se 

apresentavam a ele e depois iam para Deus. Finalmente, só falavam com 

ele depois de terem se ajoelhado e beijado sua mão ou batina.140 

Em suas pregações, Padre Cícero procurava identificar Juazeiro com 

Jerusalém, dizendo ser ela a Nova Jerusalém, de onde sairia todo o poder e 
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direção do mundo futuro. Até mesmo as pequenas semelhanças, tais como 

a do morro do horto com o calvário eram ressaltadas.141 

Padre Cícero Romão Batista morreu em 20 de julho de 1934. Sua morte 

provocou uma grande comoção popular na cidade de Juazeiro e em muitas 

outras partes do país. Com sua morte, a fama adquirida não decresceu, pelo 

contrário, com a ajuda dos repentistas ela se espalhou mais ainda, pois  

 

Tamanha fé que o passar do tempo não destruía, a morte do 
Padrinho também não aniquilou: não morreu, "viajou", deixando 
órfãos os seus romeiros, mas vai voltar. Sua morte foi religiosamente 
justificada: os pecados do mundo tinham de ser lavados em sangue 
inocente, Padre Cícero morreu para que tais pecados fossem 
perdoados, mas ressuscitará um dia em pleno Juazeiro, e as orações 
continuam a invocá-lo: "Lembra-te do nome de Jesus, Maria, José e 
de meu Padrinho Cícero.142 

 

A figura de Padre Cícero é bastante controvertida ainda hoje. Para uns, 

ele era amigo de cangaceiros, fomentador de conflitos e ávido por poder  

político. Para os sertanejos que continuam a venerá-lo e a visitar seu 

santuário em Juazeiro, ele é um santo.  Ainda que a Igreja Católica não o 

reconheça como santo, a conclusão de alguns é que "o padre Cícero é um 

desses santos populares, canonizado pelo povo, como muitos por aí. É tido 

como alguém que viveu entre eles, que conheceu suas necessidades e com 

eles se identificou e em quem podem confiar. Isto explica a veneração do 

nordestino à sua pessoa".143 

 Quanto à messianidade atribuída a Padre Cícero, Desroche afirma 

que "a crença messiânica fixou-se nele depois de sua morte: enviado de 

Deus aos caboclos para protegê-los dos poderosos, ele voltaria um dia para 

retomar seu lugar de conselheiro, defensor, padrinho do povinho. Ainda hoje, 

as pessoas se mudam para Juazeiro: "lá o 'padim' Cícero está enterrado, lá 

ele deverá ressuscitar".144 
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1.3.3   Contestado 

 

 O episódio conhecido como Contestado foi um movimento 

messiânico-militar ocorrido no sul do Brasil entre 1912 e 1916, mais 

precisamente dentro de um território reclamado pelos Estados do Paraná e 

Santa Catarina. O pano de fundo histórico da região é marcado pelo 

surgimento de vários profetas e messias,  líderes religiosos que a população 

denominava de "monges", muito embora não pertencessem a nenhuma 

ordem religiosa. Eram leigos que resolviam adotar uma vida de dedicação 

exclusiva à religião.145 

 O primeiro a se destacar foi o monge João Maria,146cujo nome real 

provavelmente fosse Atanas Marcaf e tivesse ascendência Síria. Ele 

percorria os povoados arregimentando pessoas (principalmente os pobres), 

para rezarem o terço, fazerem novenas e ouvirem suas pregações, muitas 

delas de caráter escatológico, em que previa catástrofes e o fim do mundo. 

Era ele monarquista e um ferrenho opositor do regime republicano, dizendo  

abertamente que a República era a ordem do demônio e que a Monarquia 

era a ordem de Deus. Era arredio à multidões e totalmente desapegado dos 

bens materiais. Desapareceu de forma discreta por volta de 1908.147 

 Seu desaparecimento não arrefeceu o ânimo e a fé dos sertanejos, 

pelo contrário,  

Os caboclos não acreditaram que morrera. Muitas vezes afirmara 
aos adeptos  que, uma vez terminada a sua missão, se retiraria para 
o morro encantado chamado Taió, segundo a ordem que recebera de 
Deus; e dali retornaria um dia, ou então enviaria alguém para de 
novo pregar e consolar o "seu povo". Uma vez desaparecido, seus 
milagres foram num crescendo. A fotografia que tirara em 1898 
passou a figurar nos oratórios de todos os lares, entre os santos. 
Esperava-se-lhe (sic) a ressurreição. Protetor dos fracos, dos 
desamparados, consolador dos aflitos, suas iniciais gravadas nas 
portas são ainda hoje um símbolo de proteção.148 
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 Vez ou outra  apareciam boatos de que ele havia reaparecido em 

algum lugar, sendo o mais citado o que correu em 1911, dando como certo o 

seu aparecimento na cidade de Campos Novos. Tudo falso. Certo mesmo foi 

a aparição, em 1912, de um curandeiro de ervas que se dizia chamar José 

Maria de Santo Agostinho reivindicando ser irmão do Monge João Maria, 

procurando parecer-se em tudo com ele, inclusive fisicamente, no intuito de 

auferir o prestígio adquirido pelo monge desaparecido.149 

 Logo começa a ganhar fama pelas curas que o povo atesta serem 

efetuadas por ele. A que ganhou mais destaque foi a cura realizada na 

mulher do fazendeiro Francisco de Almeida, que estava desenganada pelos 

médicos. A partir daí sua fama só fez crescer, com pessoas vindo de longe 

para serem tratadas por ele. Muitos resolviam ficar junto do líder. Assim, o 

grupo perambulou por várias localidades, até que se fixou em um arraial 

chamado Taquaruçu, onde, além de atender os doentes, José Maria 

começou a dar um tom político às suas pregações, sempre condenando a 

República e enaltecendo a Monarquia. Em várias ocasiões deixou claro o 

seu distanciamento da Igreja Católica.150 

 Como a sua preferência política e sua influência sobre tantas pessoas 

incomodassem os políticos-fazendeiros poderosos da região, José Maria foi 

denunciado às autoridades como subversivo e monárquico. Tropas foram 

enviadas para prendê-lo e após algumas fugas, o grupo foge para o Paraná, 

indo refugiar-se em uma localidade chamada Irani. Alarmado com a invasão 

de seu território (que era objeto de litígio com Santa Catarina), o governo do 

Paraná envia tropas comandadas pelo Coronel João Gualberto para 

combatê-los. Na batalha que se travou morreram os dois líderes: o monge e 

o coronel.151 

 Com a morte do líder carismático, o grupo de fiéis se dispersou e a 

calma voltou a reinar na região. Mas tal calmaria foi por pouco tempo, pois 

segundo Maria Isaura Pereira de Queiroz, 
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Em fins de 1913, novo agrupamento se verificou em Taquaruçu, 
onde se instalara anteriormente o Monge. Comandava-o Euzébio 
Ferreiro dos Santos, fazendeiro rico e considerado, adepto do 
Monge, e cuja neta Teodora tinha visões: descia o Monge do céu a 
falar-lhe, e mandou-a que fundasse em Taquaruçu uma Cidade 
Santa, uma Nova Jerusalém, pois só disso dependia o seu regresso. 
As famílias afluíram novamente de todos os lados, esperando o 
retorno do Monge, e a organização do povoado foi idêntica à que já 
tinha existido.152 

 

 Com o reagrupamento dos fiéis em Taquaruçu surgiram outros 

líderes, todos eles afirmando possuir algum contato com o Monge José 

Maria, dele recebendo ordens e mensagens , ficando patente que a 

autoridade que possuíam diante do grupo era  concedida pelo Monge. 

Porém, os temores dos fazendeiros voltaram e novamente foi pedido às 

autoridades catarinenses o envio de tropas contra os rebeldes, o que foi 

feito. Depois de algumas escaramuças e a entrada de tropas federais no 

conflito, os rebelados foram derrotados no final de 1915. 

 Ainda assim, o fanatismo e a expectativa messiânica não morreu. Por 

várias vezes foi espalhada a notícia da volta do Monge José Maria. Porém, 

curiosamente, com o tempo, a figura de José Maria foi se diluindo, e cada 

vez mais foi sobressaindo a do Monge João Maria. É significativo o fato de 

que  "ainda hoje, os habitantes da zona serrana de Santa Catarina preferem 

reunir-se e rezar em torno das cruzes de João Maria a ir à igreja. [...] Resta 

hoje, viva e tenaz, a fé em João Maria, que retornou inteiramente à primeira 

plana, e em torno do qual giram profecias e espera messiânica".153 

  

1.4     ANÁLISE      SUCINTA      DO     CAMPO     RELIGIOSO      DOS  

          MESSIANISMOS 

 

 Embora ciente dos perigos que as padronizações e generalizações 

sempre trazem, porque cada movimento possui suas próprias 

características, este pesquisador trabalha com a hipótese de que é  possível 

fazer uma análise dos principais personagens encontrados nos movimentos 

messiânicos estudados, buscando as semelhanças entre eles. Para tanto, 
                                                 
152 QUEIROZ, Maria Isaura Pereira de, O messianismo no Brasil e no mundo. São Paulo: Dominus, 
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contar-se-á com a ajuda de diversos autores, ajuda que permitirá analisar o 

contexto histórico (em seus múltiplos aspectos) dos movimentos citados, a 

figura do líder, dos liderados e a mensagem proclamada pelo messias e/ou 

seu grupo. 

 

1.4.1   O contexto sócio/político e religioso dos  messianismos 

 

Os movimentos messiânicos, além de serem fenômenos religiosos, são, 

intrinsecamente, fenômenos sociais, que precisam ser entendidos e 

estudados como tais, visto que a sociedade humana é produto da 

construção do mundo feita pelo ser humano, em que a  religião ocupa nesta 

construção  um lugar de destaque, como bem frisou Peter Berger.154 

Convém observar que estes movimentos não surgiram do nada, 

espontaneamente. Pelo contrário, o fermento a levedar os participantes 

estava em ação por longo tempo. É preciso entender que o desenvolvimento 

social não é um processo linear, nem  cíclico. Para Desroche, é uma espiral 

formada por anéis que se articulam uns com os outros, daí as contradições, 

semelhanças e diferenças entre os movimentos sociais.155 

Tanto no sertão nordestino quanto na zona serrana de Santa Catarina 

não havia grande diferença no estilo de vida dos fazendeiros e dos pobres. A 

vida era rude para ambos. As brigas entre famílias eram constantes e as 

vinganças de sangue eram, até certo ponto, consideradas normais. A justiça 

era inoperante, seja por falta de condições de fazê-la cumprir (pelo pequeno 

número de policiais), seja pelas relações de compadrio entre população e 

autoridades. As injustiças cometidas pelas autoridades, com abuso do 

poder, eram comuns e, quando aconteciam, os injustiçados acabavam se 

juntando a um grupo de cangaceiros no objetivo de vingar-se de seus 

algozes. Assim, o grosso da população muitas vezes ficava entre dois 

perigos: entre os desmandos das autoridades e a imprevisibilidade dos 
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cangaceiros. Além disto, a estrutura familiar não era das melhores, sendo 

coisa comum a poligamia.156 

Embora nos três movimentos anteriormente citados existissem pessoas 

de posses em seu meio, a maioria era composta de gente pobre, espoliada e 

desesperançada. Cumpre observar que os movimentos eclodem em 

situações drásticas de privações, secas, pestes ou usurpação de direitos, 

quando um enorme contingente de pessoas se vê sem nenhuma alternativa 

de vida, em que a insatisfação e as conseqüentes frustrações formavam um 

terreno fértil para reivindicações e esperanças de um mundo melhor.157 

Quando estas pessoas encontram alguém que lhes fala o que 

gostariam de falar, mas não sabem como fazê-lo, e que acena para a 

possibilidade de construção de um mundo em que eles serão valorizados, a 

vontade de segui-lo é muito grande. Estas pessoas, que antes eram 

marginalizadas e desprezadas no meio em que viviam, acabam encontrando 

no movimento o reconhecimento social, um lugar que nunca tiveram. É que 

no grupo eles  

 

Começam a experimentar a cota necessária de auto-estima para 
tornar suportável a existência de qualquer ser humano. Este 
reconhecimento social inclui a cultura dos indivíduos: já não precisam 
abandoná-la e nem mesmo desprezá-la. Como se pode perceber, há 
inúmeros fatores importantes no plano pessoal e social que nos 
levam a compreender a grande atração que estas expressões 
religiosas, de posse espiritual, de caráter místico, capazes de 
articular com firmeza certa visão de mundo,158exercem sobre homens 
e mulheres pertencentes aos setores populares.159 

 

O contexto político dos messianismos estudados situa-se nos 

primeiros anos da República, que são anos turbulentos, com muitas 

transformações e com muitas crises políticas. De acordo com Duglas 

Monteiro, "de um modo muito geral e com incidências mais ou menos 

acentuadas em cada caso, essas transformações dizem respeito às 
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mudanças no relacionamento entre o sistema local de mando e os círculos 

abrangentes de poder político, de administração e da economia".160 

Uma boa parcela da população, aí incluídos alguns intelectuais e 

formadores de opinião, continuava monarquista. Entre o povo ile trado, como 

os habitantes da região do Contestado, a derrubada da Monarquia e a 

instauração da República trouxe muita inquietação.  Para Robert Graham, 

 

Esse sentimento de apreensão em relação ao novo governo, o 
misticismo do povo, demonstrado na crença no retorno de Dom 
Sebastião à terra, e o medo de que a República significasse a 
destruição de toda religião, tenderam a tornar os habitantes do sertão 
especialmente sensíveis a qualquer movimento, fosse religioso ou 
político, durante o período compreendido entre a abdicação do 
Imperador e a afirmação do novo governo.161 

 

Mas não eram tempos fáceis. Muitos simpatizantes do Império foram 

duramente castigados e qualquer que criticasse a República ou o presidente 

era tachado de monarquista e sofria duras conseqüências.162 

Ainda que haja quem defenda a idéia de que líderes republicanos 

usaram os movimentos messiânicos como propaganda e argumento para 

sua consolidação e uso da força, a verdade é que, em maior ou menor grau, 

eles foram acusados de quererem derrubar o governo e instaurarem a 

monarquia163. Além disto, a política local, tanto no Nordeste quanto na região 

serrana de Santa Catarina era dominada pelos grandes fazendeiros, 

chamados de coronéis, na maioria das vezes inimigos uns dos outros e que 

procuravam usar os grupos messiânicos para atingir seus próprios 

interesses.164 

Tanto no nordeste quanto no sul, a grande maioria da população vivia 

em situação de extrema pobreza. Na região do Contestado a situação se 
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agravou com a chegada de grandes companhias que começaram a explorar 

os recursos naturais da região e conseqüentemente chegaram também 

muitos migrantes, que desalojaram os antigos moradores, criando um 

contingente de marginalizados, sem terras, desesperançados. E assim, "a 

plebe rural, abandonada e desajustada no quadro institucional, refugia-se no 

messianismo e no cangaceirismo, em protesto difuso e sem alvo."165 

Analisando o contexto religioso, nota -se que os movimentos em 

estudo surgiram dentro do Catolicismo. Mas não no catolicismo oficial, e sim 

em um catolicismo que é definido como popular (em oposição ao oficial) e 

leigo, sendo introduzido no Brasil não tanto pelo clero, mas pelos 

colonizadores portugueses, proveniente do 'catolicismo das aldeias 

portuguesas'. E desenvolveu-se aqui, longe do clero que estava a serviço do 

Estado e dos senhores e se limitava à ministração  sumária dos 

sacramentos. Assim, deu amplo espaço à elaboração leiga de formas 

religiosas.166  Sobre isto, Eduardo Hoornaert afirma que "existe um 

catolicismo popular distinto do catolicismo patriarcal. O povo tem uma cultura 

própria e podemos mesmo afirmar que o catolicismo popular constitui a 

cultura mais original e mais rica que o Brasil já produziu durante os 

quatrocentos e tantos anos de sua história." 167 

Para se ter uma idéia mais exata do contexto religioso, some-se ao 

catolicismo popular a já citada herança sebastianista trazida pelos 

portugueses,  e as constantes queixas dos sertanejos contra os padres, que 

segundo eles, não viviam de acordo com as leis de Deus, pois "não 

praticavam nem a pobreza, nem o desprendimento, nem a castidade e 

muitas vezes nem a caridade".168 

Diante desta situação de carências, da falta de um atendimento 

religioso que lhe incuta esperanças, o sertanejo acaba criando uma 

demanda religiosa que precisa ser suprida por uma oferta religiosa, processo 

que Pierre Bourdieu chama de capital religioso e que ele explica ao escrever 

que, 
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O capital de autoridade propriamente religiosa de que dispõe uma 
instância religiosa depende da força material e simbólica dos grupos 
ou classes que ela pode mobilizar oferecendo-lhes bens e serviços 
capazes de satisfazer seus interesses religiosos, sendo que a 
natureza destes bens e serviços depende, por sua vez, do capital de 
autoridade religiosa de que dispõe levando-se em conta a mediação 
operada pela posição da instância produtora na estrutura do campo 
religioso. Esta relação circular, ou melhor, dialética (pois o capital de 
autoridade que as diferentes instâncias podem utilizar na 
concorrência que as opõe, é o produto das relações anteriores de 
concorrência), é a base da harmonia que se observa entre os 
produtos religiosos oferecidos pelo campo e as demandas dos leigos, 
e ao mesmo tempo, constitui a base da homologia entre as posições 
dos produtores na estrutura do campo e as posições dos 
consumidores de seus produtos na estrutura das relações de 
classe.169 

 

 Ainda dentro do contexto religioso, os fiéis precisam criar um mundo 

de significados, pois para eles "a própria existência do mundo quer dizer 

'alguma coisa', que o  mundo não é mudo nem opaco, que não é uma coisa 

inerte, sem objetivo e sem significado. Para o homem religioso, o Cosmos 

'vive' e 'fala'. A própria vida do cosmos é uma prova de sua santidade".170 

 Naquelas circunstâncias de vida, cheia de necessidades e privações, 

os sertanejos precisavam de um suporte que os ajudassem a continuar a 

viver e este suporte foi a religião, que segundo Geertz,  

 

Ajuda as pessoas a suportarem situações de  pressão emocional 
abrindo fugas a tais situações e tais impasses que nenhum outro 
caminho empírico abriria, exceto através do ritual e da crença no 
domínio do sobrenatural. [...] Durante sua carreira, a religião 
provavelmente perturbou os homens tanto quanto os estimulou;  
forçou-os a uma confrontação cara a cara com o fato de terem 
nascido para a luta, da mesma maneira que lhes permitiu evitar tal 
confrontação projetando-os numa espécie de mundo infantil de 
contos de fadas onde – segundo Malinowski – a esperança não pode 
falhar nem o desejo enganar.171 

 

Para  Mircea Eliade, o homem religioso só consegue viver numa 

atmosfera impregnada do sagrado, que para ele é o real por excelência, 

sendo fonte de poder, eficiência e fecundidade. Para tanto, ele procura 
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construir um espaço sagrado, em oposição ao restante do cosmo, que para 

ele é um "outro mundo", um espaço caótico, estranho e demoníaco.172 E ao 

criar este "mundo sagrado", o homem religioso se aliena do restante e passa 

a viver achando que este mundo que ele mesmo criou e a vida que ele 

escolheu viver foi feito e escolhida por poderes superiores.173 

É dentro deste contexto sócio-político e religioso que os movimentos 

messiânicos eclodiram, trazendo consigo as figuras dos messias, dos 

seguidores e das mensagens arregimentadoras, que serão analisadas a 

seguir. 

 

1.4.2   As características dos líderes 

 

 A figura-chave em todos os movimentos, é, sem sombra de dúvida, a 

do messias, seja pretendido ou pretendente. A verdade é que sem ele não 

há movimento algum. Mas como definir um personagem tão controvertido 

como este, que para muitos é um santo, portador de uma mensagem divina, 

e para outro tanto é um louco ou coisa pior? 

 Na pioneira classificação que Max Weber fez dos personagens 

religiosos, muitos entendem que o messias se enquadra na categoria do 

profeta174, que é defendido pelo grande sociólogo como "o portador de um 

carisma175 puramente  pessoal, o qual, em virtude de sua missão, anuncia 

uma doutrina religiosa ou um mandado divino".176 

 Diferentemente do sacerdote instituído, que tem na instituição 

religiosa a sua legitimação, o messias precisa provar que possui poderes 

incomuns, realizando milagres, através dos quais os adeptos reconhecem 

sinais e familiaridade com a divindade. Se no correr do tempo estes "sinais" 
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cessarem, o profeta-messias corre o risco de perder o seu poder-carisma e 

ser abandonado pelos discípulos.177 

 Nos exemplos de messias abordados anteriormente (Antonio 

Conselheiro, Padre Cícero e os monges João/José Maria), viu-se que eles 

tiveram atritos, em maior ou menor grau,  com os sacerdotes católicos, que 

não os apoiavam em seus ministérios. De acordo com as concepções 

weberianas, este choque pode ser considerado normal, porque há uma 

grande diferença entre os ministérios profético e sacerdotal, que consiste no 

conceito de vocação pessoal, que é o fator distintivo entre o profeta e o 

sacerdote. O profeta reivindica autoridade devido à revelação pessoal que 

diz possuir ou pelo seu carisma. Já o sacerdote reivindica autoridade por 

estar a serviço de uma instituição sagrada. Weber chama ainda a atenção 

para o fato de que a imensa maioria de profetas que já apareceu não 

pertencia ao sacerdócio instituído.178 

 Assim, "o poder do profeta baseia-se na força do grupo que mobiliza 

por meio de sua aptidão para simbolizar em uma conduta exemplar e/ou em 

um discurso (quase) sistemático, os interesses propriamente religiosos de 

leigos que ocupam uma determinada posição na estrutura social".179 

 Outro dado também constatado nos movimentos citados é que os 

messias acabam se tornando chefes religiosos e civis de suas comunidades. 

Embora a ênfase fosse religiosa, as orientações messiânicas abrangiam 

quase todas as esferas da vida da comunidade, muitas vezes com uma 

disciplina severa, sendo  difícil separar o que é sagrado do que é profano.180 

 Pelo menos em um caso concreto, o do Contestado, ocorreu o 

fenômeno do esmaecimento da lembrança do monge José Maria, com uma 

crescente lembrança da figura precursora do monge João Maria.  Tal 

fenômeno é explicado em parte pelo historiador Michael Pollack, que diz ser 

necessário levar em consideração que a memória  é um fator de disputa e 

por isso mesmo, deve-se analisar também os conflitos e a competição entre 

                                                 
177 WEBER, Max. Economia e sociedade. v. 2. Brasília: Editora da UnB, 2000, p. 326. 
178 WEBER, Max. Economia e sociedade. v. 1. Brasília: Editora da UnB, 2000, p. 303. 
179 BOURDIEU, Pierre. A economia das trocas simbólicas. São Paulo: Perspectiva, 1999,  p. 92. 
180 VALLE, Edênio. Medo e esperança – Uma leitura psicossociológica do milenarismo brasileiro. In: 
BRITO, Ênio José da Costa; TENÓRIO, Waldeci (Orgs.). Milenarismos e messianismos ontem e 
hoje. São Paulo: Loyola, 2001, p. 76. 
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as memórias concorrentes.181  Embora não haja dados para se afirmar com 

precisão, uma das hipóteses para o esquecimento da memória do monge 

José Maria e o retorno ao monge João Maria por parte dos sertanejos 

catarinenses é que este possuía uma figura mais enigmática e mística, 

características amplamente fortalecidas pelo mistério de sua morte. 

 Constata-se, pois, que  

 

O líder religioso é de grande importância para mobilizar e canalizar 
as forças inovadoras do grupo. Ele, como pessoa carismática, reúne 
através de sua pregação e seu exemplo de vida seu rebanho. 
Captando os  anseios dos deserdados, transforma-se em porta-voz 
das angústias do povo. Há um crescimento do personagem em sua 
missão. O rezador, o curandeiro, o beato peregrino que exercitam 
numa vida de generosidade, de renúncia aos bens deste mundo, de 
penitência, de conformidade com o sofrimento. Isso pode ser 
chamado um processo de divinização. Pois faz os líderes serem 
associados a Cristo ou a outros santos, como aconteceu com José 
Maria, João Maria, Antonio Conselheiro, Padre Cícero e Beato 
Lourenço. Tidos como santos e milagreiros, exercem a máxima 
influência sobre o grupo.182 

 

 Vê-se que "o meio rústico brasileiro goza, pois, da peculiaridade de 

contar hoje, com messias autóctones, que são figuras pertencentes ao 

catolicismo popular, que concentram as esperanças messiânicas das 

populações rústicas dessas regiões".183 

 Porém, os movimentos não contavam apenas com um só líder. Ainda 

que Antonio Conselheiro, Padre Cícero e os Monges detivessem uma 

autoridade quase que inquestionável, de um modo ou de outro eles eram 

rodeados por outros líderes, que, desempenhando as mais variadas 

funções, mantinham a organização do movimento.  Em Canudos vários 

nomes se destacaram como líderes do povo. Para  Walnice Galvão, 

 

O nome que surge mais amiúde é o de João Abade, que recebia os 
epítetos de Chefe do Povo e Comandante da Rua. Seu posto era o 
mais alto de todos, pois chefiava a própria Guarda Católica, portando 
armas, encarregando-se da segurança pessoal do Conselheiro e da 
defesa do arraial. Tinha antecedentes de valentia, como clavinoteiro. 

                                                 
181 POLLACK, Michael.  Memória e identidade social. In: Estudos históricos – teoria e história. Rio 
de Janeiro, v. 5, nº 10, 1992, p. 204. 
182 OTTEN,  Alexandre. "Só Deus é grande" – A mensagem religiosa de Antonio Conselheiro. São  
Paulo: Paulinas, 1990, p. 136.  
183 QUEIROZ, Maria Isaura Pereira de. O messianismo no Brasil e no mundo. São Paulo: Dominus, 
1976, p. 286. 
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Ficou célebre pelo uso de seu apito para transmitir ordens e 
coordenar manobras. Morreria baleado, pouco antes do fim da 
guerra.184 

 
 Além de João Abade, outros líderes se destacaram no movimento de 

Canudos como Paulo José da Rosa, mais velho que o próprio Conselheiro e 

que esteve com ele desde o início de suas andanças pelo sertão, detendo 

uma grande autoridade moral entre o povo. Destacaram-se também os 

negros Pajeú e Pedrão, valentes guerreiros que muita dor de cabeça deram 

ao exército republicano. Havia também Antonio Beato, que era o "repórter" 

do movimento; Maria Francisca e Marta Figueira, professoras; Timóteo era o 

sineiro e Manuel Quadrado cuidava da saúde.185  

A maioria deles era composta de gente simples, pobre e 

desesperançada e ligada ao Conselheiro pelo sistema de compadrio. A 

exceção ficou por conta dos irmãos Vilanova, Antonio e Honório, que eram 

abastados comerciantes. Antonio Vilanova instalou-se no arraial como 

comerciante e chegou a ter muita influência junto ao povo, tornando-se um 

"chefe civil" junto ao povo, rivalizando com o já citado João Abade, chefe 

militar.186 

 No movimento do Contestado, além dos monges, outros líderes se 

destacaram, como as virgens Teodora e Maria Rosa, Manoel, e o menino 

Joaquim, todos alegando ter o poder de conversar com o monge José Maria.  

Com o acirramento dos ânimos entre os caboclos rebelados e o 

exército brasileiro a liderança do feroz Adeodato se consolida.  Isto 

aconteceu porque 

 

Os líderes, sobretudo os primeiros, tinham que demonstrar, 
necessariamente, conhecimentos e práticas religiosas. Eram 
fervorosos crentes e pregadores de um catolicismo popular que, 
paulatinamente, diferenciava os sertanejos face à ordem 
estabelecida. Na medida em que se deu o acirramento do conflito 
"peludos" versus "pelados"187 e se chegou à luta armada, o 
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movimento dos caboclos respondeu a esse novo instante, 
conduzindo à liderança quem dentre eles tivesse, além da fé na 
palavra do monge, maior valentia, maior habilidade no uso de armas 
e maior conhecimento da área, de modo que pudesse desenvolver 
estratégias militares que possibilitassem a defesa, a ampliação e a 
construção do mundo desejado pelos caboclos.188 

 

 Depois de do conflito ter chegado ao fim, Adeodato acabou ficando 

com a fama de sanguinário, violento e vingativo, catalisando para si todos os 

extremos cometidos pelo movimento, como se fosse o único a agir com 

brutalidade. De acordo com Paulo Pinheiro Machado, não foi bem assim. Ele 

escreveu que "é evidente que Adeodato cometeu muitas atrocidades nos 

redutos; porém, efetivamente, ele não era muito diferente de outras 

lideranças rebeldes, que também resolveram à força determinados 

impasses. [...] e há notícias de que a "virgem"  Maria Rosa mandava degolar 

aqueles de quem suspeitasse estarem espionando para os "peludos".189 

 Em Juazeiro, a autoridade do Padre Cícero Romão Batista era 

incontestável, ao ponto de o próprio  dizer para alguns visitantes que "aqui o 

prefeito, a Câmara, o juiz, o delegado, o comandante, a polícia, o carcereiro, 

sou eu!"190 O prestígio de cada um, mesmo dos coronéis abastados era 

medido pela aprovação ou não do santo padre. Ter a sua desaprovação era 

um fardo muito pesado de se levar. Mas à medida que a cidade ia crescendo 

e o número de romeiros também, algumas figuras, como José Marrocos, 

começam a aparecer como lugares-tenentes do velho líder. 

 A autoridade destes líderes estava na proximidade que alegavam ter 

com o líder maior, já morto. Tais fatos acontecem porque "mediante estes 

contatos com o invisível, o indivíduo pode tornar-se o "órgão" ou "porta-voz" 

do divino. Pode exigir que seja encarado como mensageiro ou mediador 

entre o mundo visível e o invisível; e com facilidade pode transformar-se 

numa autoridade decisiva, que exerce extraordinária influência." 191  
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1.4.3  As características dos liderados 

 

Quem eram os fiéis dos messias brasileiros? De onde vieram e como 

se relacionavam com o líder?  Tentando responder a estas perguntas, é útil 

a classificação feita por Joachim Wach acerca dos seguidores de 

movimentos carismáticos e que aponta para a existência de alguns tipos, a 

saber: 

a) os ouvintes efêmeros, que se reúnem e se dispersam com igual 

rapidez; 

b) a multidão casual, que se ajunta ao messias em determinadas 

celebrações, como procissão, novena ou alguma festividade; 

c) o círculo permanente, que vive junto ao líder e o segue em suas 

andanças; 

d) aqueles que residem fora da comunidade messiânica, mas que 

procuram, sempre que podem, estar presentes nas reuniões do 

movimento.192 

Enfocando especificamente os do círculo permanente, há uma 

variedade de interpretações. Em Juazeiro, em volta do Padre Cícero se 

reuniu gente de todas as classes sociais, com destaque para os mais 

necessitados, que sempre são maioria. No Contestado, havia muitos 

fazendeiros e pequenos comerciantes, ainda que os despossuídos fossem 

maioria. Em torno de Antonio Conselheiro se reuniu um grupo que causa 

controvérsias até o presente.  Euclydes da Cunha carrega nas tintas ao 

descrever os liderados pelo Conselheiro como um bando de "aparência 

deplorável", jagunços bárbaros, doentes da alma e da cabeça.193 

 Silvia Azevedo é mais enfática ainda ao escrever que os 

conselheiristas eram 

 

Como um numeroso magote de ciganos, errando por países 
estrangeiros. Aleijados, doidos, donzelas, ladrões, doentes, 
assassinos, vagabundos, cantadores, mocambeiros, cegos, 
possessos, incestuosos, pobres, afortunados, prostitutas, a mais 
hedionda mescla que se pode aglomerar por monomania religiosa, 
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estendia-se atrás do Conselheiro, o chefe, o pastor e pai daquele 
ambulante Pátio dos Milagres."194  

 

Já há escritores que viam os habitantes de Canudos com olhos mais 

condescendentes. Um deles é Alexandre Otten, que escreveu que "a 

composição dos que chegaram era bem heterogênea: pobres e pessoas de 

bens, brancos, mestiços e ex-escravos, gente do sul como do nordeste". 195 

Alvin Horcades, citado por Otten, também vai nesta linha ao escrever que 

"pelas averiguações a que procedi, cientifiquei-me de que quase todos, 

senão todos os habitantes eram casados, deixando isso patente, que aquele 

povo só era carente de instrução, tão descurada pelos governos ineptos." 196 

     Maria Isaura Pereira de Queiroz afirma que embora o grupo formado 

em torno de Antonio Conselheiro fosse composto de pessoas de todas as 

índoles (inclusive bandidos), ao adentrarem no movimento a maioria 

procurava cumprir as muitas regras (às vezes rígidas demais) ditadas pelo 

messias, vivendo sob uma ordem que não conheciam até então. Os que se 

desviavam dos padrões estabelecidos, eram exemplarmente punidos.197 

Embora esteja se referindo ao movimento de Canudos, tal análise pode ser 

aplicada a outros movimentos sem problema algum. 

Quando se analisa o movimento do Contestado, vê-se que ele 

possuía uma organização peculiar. Logo no inicio do movimento, o  monge 

José Maria escolheu vinte e quatro homens dentre os mais devotados, 

corajosos e respeitados entre o grupo e os nomeou como Os Doze Pares de 

França. Era o pelotão de elite nas lutas a serem travadas com os infiéis. A 

seguir, ele dividiu os homens e as mulheres em "comandos de reza", cada 

um com seu responsável. Havia ainda os comandantes dos acampamentos, 

responsáveis pela disciplina e segurança e, por fim, um ministério composto  

dos ministros da guerra, da agricultura e das finanças.198 
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Essa preocupação com a organização e a criação de cargos mostra a 

necessidade da estruturação que todo movimento religioso passa. Começa 

de forma muito livre e solta, mas depois de um certo tempo vão sendo 

introduzidos mecanismos de controle, disciplina e organização, de modo a 

permitir ordem e continuidade ao movimento. Este estabelecimento de 

normas, regras e leis, coaduna perfeitamente com o que Max Weber 

denominou de rotinização do carisma.199  

Na falta de modelo mais próximo para ser usado, não se sabe bem por 

qual razão, o principal livro usado pelo movimento era o romance Carlos 

Magno e os Doze Pares de França. Os 24 soldados que compunham o 

grupo eram considerados a elite do acampamento. Havia um ritual 

específico para fazer parte do grupo. Suas montarias, todas brancas, eram 

as melhores, bem como suas armas. Portavam um estandarte branco com 

uma cruz verde no centro. Em ocasiões festivas, eram os primeiros a 

desfilar. O livro era lido constantemente ao povo, nas reuniões solenes.200 

Para Duglas Teixeira Monteiro, a apropriação de aspectos da lenda de 

Carlos Magno por parte dos seguidores dos monges era uma das poucas 

alternativas de um povo rural sem cultura e sem história de possuírem um 

modelo histórico. Ou seja: "História e estória se confundem para o sujeito em 

busca de uma concepção de si mesmo e de sua vida. O acontecido ontem  e 

aqui ombreia com o acontecido em eras remotas e bem longe." 201  

Para o autor supra citado, as descrições superficiais do movimento  de 

Carlos Magno serviram para os sertanejos rebelados do Contestado 

construírem suas normas e códigos de conduta, principalmente no que se 

refere à igualdade entre os membros da irmandade202, à condenação dos 

bens materiais, da usura e da cobiça. A honra, a lealdade ao grupo e a terra 

eram valores descritos no romance e adotados pelo grupo religioso. Mas o 

elemento mais importante de todos era a fé, por propiciar um nivelamento 

nas relações sociais.203 
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 Interpretando esses fatos,  Duglas Teixeira Monteiro escreveu que 

 

A incorporação da lenda de Carlos Magno ao universo ideológico da 
irmandade significou a busca de um nexo entre um presente 
intolerável e um passado percebido com a ordem justa e boa. As 
angústias concretas não se reduziam, desse modo, ao presente 
vivido, não apareciam como experiências singulares de privação, 
sofrimento e opressão, mas adquiriam o estatuto de um corte dentro 
de um tempo grandioso, tensão e crise de passagem entre uma 
ordem pretérita que degenerou e a construção de uma ordem 
sagrada.204 
  

Desde o início do movimento na região do Contestado as festas 

ocuparam um lugar de destaque. Após a implantação dos redutos, elas 

tornaram-se mais constantes, quase que uma festa permanente.  Segundo 

relatos de sobreviventes, o ambiente nos redutos rebeldes era de alegria, 

com muitas procissões, festas para os batismos, para os casamentos e 

muito ócio, principalmente para os mais velhos.205 

 Esmiuçando um pouco mais o cotidiano dos redutos da região do 

Contestado, Duglas Teixeira Monteiro narra que, 

 

Na irmandade, no entanto, as comemorações dessa natureza não 
são mais apenas marcadas pelos dias em vermelho das folhinhas 
caboclas – todo o calendário torna-se encarnado e o quotidiano 
tende a transformar-se numa contínua comemoração. Vários 
cronistas e, até mesmo um depoente, ex-jagunço, assinalaram que a 
vila santa era um lugar que atraia a juventude que "gosta muito de 
barulho, de reunião". Outros, chamam a atenção para a tendência 
sempre presente entre os irmãos  de, a qualquer pretexto, manifestar 
seu júbilo descarregando as armas para o alto.206 

 

Ainda que não houvesse bailes, danças, jogos, visto que eram 

proibidos, havia outras atividades grupais que os substituíam muito bem. Na 

verdade, os relatos atestam que  

 

Vivia-se uma existência fora do comum, que era confundida com o 
paraíso terrestre. No reduto, ninguém morria, "passava" para o lado 
de José Maria, a quem ia comunicar o que estava acontecendo. E, 
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num dia muito próximo, voltariam todos rodeando o Monge, os 
estandartes brancos flutuando ao vento; para maior alegria, os 
velhos regressariam moços; os feios, bonitos; numa melhoria geral. 
Lugar sagrado, o reduto garantia tudo isto aos que nele se 
encontravam.207 

 

 Embora não se caracterizasse como uma festa propriamente dita, 

duas vezes ao dia a irmandade se reunia no centro do acampamento para o 

cumprimento do ritual que eles denominavam de forma, numa cerimônia que 

misturava aspectos práticos, organizacionais e religiosos, procurando manter 

a unidade do reduto. 

 Durante as formas, os comandantes agrupavam o povo de acordo 

com critérios hierárquicos: primeiro os comandantes, depois os Pares de 

França, os combatentes, as mulheres e as crianças. Além de transmitir 

informações práticas e religiosas do movimento, este era o momento da 

aplicação dos castigos aos infratores das leis. Havia um sermão ou a 

simples leitura do livro sagrado, Carlos Magno e os Doze Pares de França. 

Depois de rezarem ajoelhados, todos percorriam os limites do acampamento 

(que era um quadrado, tendo em cada ponta uma grande cruz) nove vezes, 

beijando os cruzeiros ali existentes. No final, o comandante agitava a 

bandeira do movimento, davam vivas e todos voltavam às suas atividades 

normais ou iam cumprir as missões que lhes foram confiadas.208 

 Para Duglas Teixeira Monteiro, a forma, "de modo ritualizado e 

dramático, exprimia a necessidade premente de definir limites, de dar 

unidade à experiência através da objetivação concreta de uma Ordem que, 

através dela, penosamente, afirmava-se e reafirmava-se."209 

Quanto à questão das posses materiais, a idéia principal, difundida 

pelos Monges era que todos deveriam ser iguais. Assim, um preceito ético, o 

da divisão de todas as coisas entre os participantes do movimento, era 

resumido em um breve ditado: "Quem tem, mói; quem não tem, mói 

também, e no fim todos ficarão iguais".210 
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No início do movimento, devido ao fervor místico, muitos adeptos 

desprezaram e esqueceram os bens que possuíam.  Muitos chegaram a  

rasgar os documentos de suas propriedades. Porém, o mais comum era 

levarem o que pudessem transportar, e depois voltavam para buscar o que 

ficou. Quando chegavam no acampamento, tudo era repartido. Se alguém 

precisava de alguma coisa e alguém tinha de sobra, era obrigado a dar. Se 

vendesse, podia ser condenado à morte, pois os líderes criam que a posse 

de dinheiro destruiria a fraternidade existente entre eles. Porém, objetos 

pessoais, como armas e cavalos eram conservados com o dono. Se a venda 

era proibida, a troca de mercadorias era comum.211 

Se no aspecto da divisão dos alimentos havia igualdade, constatou-se 

porém que havia certos privilégios estabelecidos pela hierarquia do 

movimento. Depois de um saque, por exemplo, a melhor parte ia para as 

virgens, para os chefes, e para os Pares de França. O restante era 

distribuído entre os adeptos.212 

Cumpre ressaltar que, além de possuir liderança natural adquirida 

antes da adesão ao movimento, fator importante na escolha dos chefes era 

a convicção religiosa e a dedicação aos ensinos dos monges. Seja por 

convicção ou por conveniência, todos procuravam demonstrar a 

religiosidade preconizada pelas instruções recebidas dos monges ou dos 

seus representantes.213 

Como já foi dito, no Contestado, o agrupamento dos fiéis formava a 

irmandade, onde todos deviam considerar e tratar os outros membros como 

irmãos na fé. E como irmãos e irmãs, deviam amar-se uns aos outros, evitar 

falar mal do próximo, afastar os maus pensamentos, portar-se com respeito 

durante as celebrações, fugir das maldades e acima de tudo, não roubar uns 

aos outros. Tais atos eram punidos porque trazia a desagregação ao 

movimento.214 
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Enquanto o Monge José Maria estava vivo, era ele o chefe supremo 

do movimento, e não acreditar em sua palavra ou desobedecê-lo era o pior 

dos pecados. Com a sua morte, o poder passou para as Virgens 

Inspiradoras,215 que diziam receber dele  instruções, orientações e novas 

revelações. Se as orientações passadas pelas virgens afrontassem as leis 

brasileiras, estas eram deixadas de lado e as orientações recebidas eram 

cumpridas. Os casamentos eram considerados indissolúveis e o adultério da 

mulher era punido com a morte. Nos redutos, mesmo para as pequenas 

coisas era necessário ter a permissão dos chefes, sendo a forma mais 

comum de castigo o açoite com um chicote em praça pública, para exemplo 

dos demais.216  

Sobre isto, Maria Isaura Pereira de Queiroz registrou que 

 

As exigências eram ainda mais severas para os "soldados de José 
Maria". Quando em serviço ou em missão, não podiam falar alto, 
nem rir, nem beber pinga, nem conversar com mulheres, nem entrar 
em casa alguma; não podiam perguntar para onde eram enviados 
(só o chefe do piquete o sabia), nem mostrar pressa em voltar para o 
reduto; e os "irmãos" de um mesmo piquete deviam comportar-se 
com o maior respeito uns para com os outros.217 

 

 Ainda que houvesse muita manifestação mística por parte dos líderes 

do movimento, havia um certo controle para estas manifestações por parte 

do povo.  Quem não tivesse o respaldo do grupo, como as Virgens 

Inspiradoras ou alguém com religiosidade comprovada que se tentasse 

atribuir a si próprio o poder das visões e dos êxtases, era visto como um 

endemoninhado e punido severamente com açoites.218 

Uma possível conclusão a esse respeito é que em termos sócio-

econômicos, a massa de fiéis era composta, em sua maioria, por sertanejos 

pobres, carentes e desesperançados, que vislumbravam nas pregações 

messiânicas uma resposta às suas necessidades. Weber explica porque isto 

acontece quando escreveu que "quanto mais se desce na escala social tanto 
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mais radicais costumam ser as formas que assume a necessidade, uma vez 

surgida, de um salvador".219 

Não é que não existissem pessoas de boa condição financeira dentro 

dos movimentos. Havia, mas estes acabavam constituindo uma classe à 

parte dos demais, exercendo liderança e reproduzindo a realidade da 

sociedade em geral. Além disto, a expectativa destes era diferente da 

expectativa dos despossuídos. Os pobres, em sua maioria iam em busca da 

salvação, tanto da alma quanto dos sofrimentos, enquanto que os mais 

privilegiados procuravam, de certa forma, legitimar seu estilo de vida.220 

 Porém,  

 

A religião vivida nas classes oprimidas é uma elaboração complexa 
numa cultura simples. Ela pode ser considerada pelas suas múltiplas 
possibilidades de utilização nas situações mais diversas. Ás vezes, é 
apolítica e alienada das preocupações materiais, caindo num 
sentimentalismo afetivo. Mas, outras vezes, esse mesmo grupo que 
parecia alienado mostra-se muito mais capaz de organizar-se do que 
podemos imaginar para enfrentar, seja a igreja oficial, seja o poder 
civil.221   

 

Também é importante levar em conta que 

 

A formação de grupos significativos não pode ser considerada como 
algo natural, ou então como processo viável apenas porque 
desejado. [...] Mesmo grupos de tipo comunitário são objeto de uma 
construção. Mais que dados pela partilha de caracterís ticas 
preexistentes nas pessoas, instaurá-los importa em construir um 
sentido, um significado que permita a unidade. Trata-se, enfim, de 
instituir um sentimento de pertencer a uma unidade maior que o 
próprio indivíduo.222 

 

 O cimento a unir estas inúmeras vidas nos movimentos messiânicos  

aponta para o desejo de pertencer a algo maior na vida, de ser mais do que 

se é realmente, de encontrar um lugar em que a vida tenha sentido, 

esperança e futuro, estabelecendo laços familiares, sociais e políticos 

através da religião. Roberto da Matta sintetiza estas idéias afirmando que "o 

                                                 
219 WEBER, Max.  Economia e sociedade, v. 1. Brasília: Editora da UnB, 2000, p. 332. 
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222 LIMA, Carlos  A. M.  Em certa corporação: politizando convivências em irmandades negras no 
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problema, então, é o de transformar o 'filho de Fulano' em algo muito mais 

generalizado, como 'Filho de Deus' e irmão de todos os outros peregrinos – 

por pior que sejam as suas condições materiais, morais e espirituais".223 

 

1.4.4   Os discursos dos movimentos 

 

A "palavra" ou mensagem ocupa um lugar central no movimento 

messiânico. Isto acontece porque, de acordo com Joachim Wach, 

 

A "palavra", espontaneamente pronunciada ou recitada como fórmula 
e usada por seu efeito numinoso ou para transmitir o sentido 
definitivo, sempre conseguiu resultado particularmente forte na 
mente dos homens. O mago sabe disso e murmura seu carmen ou 
palavra balbuciada; o "sacerdote" tribal sabe disso e recita sua 
sagrada fala. Também o pregador tem conhecimento disso, e desta 
maneira a palavra "confortadora", a alocução espontânea, a 
exortação, se transformam em meios dos mais poderosos de 
"propaganda" religiosa. A palavra oral e escrita conquista e une as 
almas, desde as "primitivas" narrativas e mitos, que o guardião da 
sagrada tradição conta aos seus ouvintes, até as homilias com que o 
pregador cristão, hindu ou budista aperfeiçoa moralmente sua 
congregação.224 

 

No caso específico dos movimentos messiânicos, a palavra é o 

grande trunfo ou capital  simbólico do profeta -messias, ao ponto de Weber 

afirmar que "o profeta, [...] está sempre ausente onde não há a anunciação 

de uma verdade religiosa de salvação em virtude de revelação pessoal. 

Esta, constitui, para nós, a característica decisiva do profeta".225 E ele vai 

além, dizendo que quando a mensagem profética é assimilada, atrai 

seguidores permanentes para quem a anuncia.226 

As mensagens messiânicas encontram guarida entre os sertanejos 

porque, ainda que aparentemente elas sejam irreais e contraditórias, há uma 

certa predisposição para crer. Isto acontece por que  

 

O discurso profético tem maiores chances de surgir nos períodos de 
crise aberta envolvendo sociedades inteiras; ou então, apenas 
algumas classes, vale dizer, nos períodos em que as transformações 
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econômicas ou morfológicas determinam, nesta ou naquela parte da 
sociedade, a dissolução, o enfraquecimento ou a obsolescência das 
tradições ou dos sistemas simbólicos  que forneciam os princípios da 
visão do mundo e da orientação da vida.227  

 

O grande atrativo das mensagens messiânicas é que elas colocam 

ordem e lógica no mundo dos fiéis, pois o que estes mais temem é o caos, a 

falta de sentido e lógica na vida.  Para Geertz, 

 

Há pelo menos três pontos nos quais o caos – um túmulo de 
acontecimentos ao qual faltam não apenas interpretações, mas, 
interpretabilidade – ameaça o homem: nos limites de sua capacidade 
analítica, nos limites de seu poder de suportar e nos limites de sua 
introspecção moral. A perplexidade, o sofrimento e um sentido de 
paradoxo ético obstinado, quando se tornam suficientemente 
intensos ou suportados durante muito tempo, são todos eles desafios 
radicais à proposição de que a vida é compreensível e de que 
podemos orientar-nos efetivamente dentro dela, através do 
pensamento – desafios que qualquer religião que pretenda substituir 
tem que enfrentar, por mais "primitiva" que seja228 

 

 Como tentativa de desfazer, ou melhor, de ordenar este caos, as 

religiões (e os movimentos  messiânicos também) de modo geral procuram 

criar uma teodicéia, que é a explicação dos fenômenos anômicos através de 

formulações teológicas. Desta forma, as injustiças, a dor, morte e sofrimento 

não são suprimidos, mas explicados de tal forma que os fiéis os aceitam 

como parte de suas existências. A verdadeira função da teodicéia não é 

trazer felicidade às vidas dos fiéis, mas sim, conferir significado, por mais 

estranho que isso possa parecer.229 

 Mas, em linhas gerais, qual é o conteúdo das mensagens 

messiânicas dos movimentos anteriormente citados? Como já foi mostrado, 

quase todos os messias aparecem dentro de um contexto religioso do 

catolicismo popular, que possui uma cultura própria, distinta do catolicismo 

oficial e patriarcal.  

 Em quase todos os movimentos messiânicos é possível encontrar 

estas características: 

• o anúncio de uma revelação exclusiva de Deus; 
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•  denúncia  da degradação das instituições, inclusive as religiosas; 

• previsão do fim do mundo, com salvação somente para os que 

obedecerem as revelações do messias; 

• apelo para a fundação de uma nova " terra santa" ou "Nova 

Jerusalém"; 

• anunciação da chegada de um novo tempo, ou reino de prosperidade 

e realização total, em que os sofredores serão consolados e 

premiados e os injustos castigados. 

Um dado importante encontrado nas mensagens dos movimentos 

messiânicos é a denúncia da falência das instituições estabelecidas, com 

destaque para a rejeição ao regime republicano e as incoerências do 

catolicismo oficial. Assim, era comum encontrar críticas ao regime 

republicano, tanto por parte de Antonio Conselheiro e de seus seguidores,230  

como por parte dos monges do Contestado e seus discípulos.231 Para eles, a 

República era coisa do diabo e suas leis, a lei do cão. 

Não faltavam críticas à Igreja Católica, principalmente ao estilo de 

vida dos seus sacerdotes. Graham escreveu que, "no caso de Antônio 

Conselheiro, o inimigo era a Igreja, caída, como ela a via, de seu orgulhoso 

estado e severamente necessitada de uma reforma a partir de dentro, da 

qual o profeta seria o instrumento. Como é natural, os frades pregadores, 

dos quais havia no Brasil uma quantidade considerável, eram todos seus 

inimigos."232 

Porém, se por parte de Antonio Conselheiro e dos revoltosos do 

Contestado havia um clima de contestação à liderança católica local, o 

mesmo não ocorreu em Juazeiro, com o Padre Cícero. Na verdade, suas 

mensagens não continham nada de novo, eram reformulações de doutrinas 

já ensinadas.  Queiroz registrou que 

 

Seus sermões, ouvidos com unção, impunham uma série de 
comportamentos, todos em geral concordes com a moral rústica e os 
preceitos correntes da vida sertaneja, mas que viviam como ideal e 
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raramente como padrões reais de conduta na existência quotidiana: 
"Quem estiver amancebado, case! Quem bebeu, não beba! Quem 
preguiçou, não preguice! Quem pecou, não peque! Quem roubou, 
não roube! Quem brigou, não brigue! Quem matou, não mate porque 
Deus, que tudo pode perdoar, não perdoa nunca ao assassino e 
assim este ficará privado da salvação".  Nada de novo, nada de 
revolucionário nestas normas, apenas a tentativa de dar vigência 
àquilo que existia como valor na tradição e não era efetivamente 
seguido.233 

 

A punição que o Padre Cícero sofreu por parte de sua igreja foi mais em 

conseqüência do ciúme e da inveja despertado pela grande aceitação do 

religioso por parte dos sertanejos do que por divergências doutrinárias com a 

Igreja Católica.234 

Nota-se ainda que nas mensagens messiânicas quase sempre estão 

presentes as referências ao passado, à idade do ouro, ao "tempo bom", 

tempo que naturalmente não chega efetivamente e que necessitará ser 

retrabalhado. Para Hobsbawm, o passado é uma dimensão permanente da 

consciência humana. A volta ao passado acaba sendo uma ilusão, porque  

 

Isto implica uma transformação fundamental do próprio passado. Ele 
agora se torna, e deve se tornar, uma máscara para inovação, pois já 
não expressa a repetição daquilo que ocorreu antes, mas ações que 
são, por definição, diferentes das anteriores, mesmo quando se tenta 
realmente retroceder o relógio, isso não restabelece de fato os 
velhos tempos, mas meramente certas partes do sistema formal do 
passado consciente, que agora são funcionalmente diferentes.235 

 

 Ainda que as mensagens messiânicas preconizassem um desapego 

aos bens materiais e centrasse o foco nas práticas de consagração de vida, 

o maior fator motivador de aceitação da mensagem, segundo Queiroz, foi a 

prosperidade prometida. Ela explica que 

 

Em todos os movimentos, o que houve realmente foram promessas 
de enriquecimento futuro para os que dele participassem, fossem 
ricos ou pobres. Quando plenamente se atingisse o Reino 
Messiânico, todos os membros do grupo enriqueceriam porque entre 
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eles se distribuiriam, ou as riquezas de D. Sebastião, ou as 
propriedades dos fazendeiros que combatiam o messias. Estas 
promessas poderiam ser consideradas como a contrapartida da 
pobreza, e realmente as Cidades Santas atraíam como lugares onde 
era possível melhorar o nível de vida; muitos dos que acorriam à voz 
do messias tinham mais a ambição do ganho fácil num importante 
aglomerado de gente, do que fé nas suas virtudes.236 

 

 Não se pode esquecer também que além das falas oficiais, os fiéis 

dos movimentos  (a maioria deles analfabetos) para poderem sobressair 

dentro do grupo ou para fortalecer a unidade do movimento, muitas vezes 

acabam usando estratégias que incluem boatos, sonhos, visões e rumores. 

Naturalmente, que toda visão ou sonho está ligada de alguma forma ao líder 

do movimento, vivo ou morto.237 

 As profecias apocalípticas também são uma constante nos 

movimentos messiânicos. Alexandre Otten transcreveu uma profecia 

proferida no contexto do movimento promovido pelo Padre Cícero, em 

Juazeiro. Eí-la: 

 

Brigará nação com nação. Será guerra contra guerra. Guerra em 
terra, guerra nos mares, guerra nos ares, batalha contra batalha. 
Serão grandes as tropas, os povos revoltar-se-ão contra os governos 
e chefes de suas próprias nações, os pobres voltar-se-ão contra os 
ricos. E os ricos, nobres e poderosos os matarão e os vencerão e os 
esmagarão. E os ricos e os pobres andarão, depois, escondidos nas 
cavernas dos montes e rochedos, porém de nenhuma forma 
escaparão.238 

 

 É instigante observar o poder que a palavra possui, em que profecias 

aparentemente sem sentido, formam movimentos, fundam comunidades e 

alteram o quadro político, social e religioso de uma região ou até mesmo de 

um país.  Para Bourdieu, a fundação de uma comunidade é extremamente 

necessária ao movimento messiânico porque 

 

A profecia não pode cumprir totalmente a pretensão (em que ela 
implica necessariamente) que tem de poder modificar de modo 
duradouro e em profundidade a conduta da vida e a visão do mundo 
dos leigos, a não ser que chegue a fundar uma "comunidade" capaz 
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de perpetuar-se numa instituição apta a exercer uma ação de 
imposição e de inculcação duradoura e contínua"..239 

 

 Por outro lado, toda mensagem messiânica que surge longe dos 

círculos institucionais (que aliás, criticam) com o tempo, ainda que não seja 

o desejo expresso do líder, inevitavelmente vai se solidificando em doutrinas 

ou dogmas cujos conteúdos vão se petrificando e também se 

institucionalizando.  

Finalmente, cumpre ainda apontar que a mensagem messiânica tem 

como uma de suas características a ambigüidade, que permite várias 

percepções interpretativas por parte dos ouvintes, atendendo as suas 

expectativas.240 Bakhtin, explica este processo dizendo que  

 

Na realidade, não são palavras o que pronunciamos ou escutamos, 
mas verdades ou mentiras, coisas boas ou más, importantes ou 
triviais, agradáveis ou desagradáveis, etc. A palavra está sempre 
carregada de um conteúdo ou de um sentido ideológico ou vivencial. 
É assim que compreendemos as palavras e somente reagimos 
àquelas que despertam em nós ressonâncias ideológicas ou 
concernentes à vida.241 

 

 Concluindo esta parte, é pertinente ressaltar, mais uma vez, o poder 

da palavra, citando as palavras de um teólogo e poeta, que escreveu: 

"Palavras, nada mais que palavras. E com elas se constroem mundos." 242 

 

1.4.5   As reações sociais e os desdobramentos dos movimentos 

 

 É próprio da natureza das sociedades que todo movimento propositor 

de mudanças radicais desencadeie reações fortes e até mesmo violentas 

contra si. Não foi diferente com os três movimentos apresentados neste 

trabalho. No primeiro, o que foi liderado pelo Padre Cícero Romão Batista 

em Juazeiro, vemos a realidade deste princípio. Ele foi perseguido por 

grande parte da liderança de sua própria igreja, descontente com os rumos 

que o movimento estava tomando naquela cidade, em que os romeiros, 

beatos e fiéis estavam endeusando a figura do padre, em detrimento das 
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orientações oficiais da igreja. Foi perseguido, punido com a suspensão das 

ordens, recorreu à Roma e mesmo tendo ido lá defender-se pessoalmente, a 

punição foi mantida. Porém, como Padre Cícero acatou a punição, não se 

insurgindo contra a cúpula de sua igreja, os argumentos de seus 

perseguidores de que era um insubmisso perigoso acabaram caindo por 

terra.  Como fora proibido de ministrar os sacramentos, partiu para a política, 

nela obtendo sucesso, conforme foi narrado anteriormente.  

 Com o sucesso político, as perseguições param e sua liderança na 

cidade de Juazeiro é incontestável, bem como em todo o Estado do Ceará. 

Nem mesmo a sua morte aos 90 anos de idade enfraqueceu a convicção 

dos seus seguidores de que ele era um homem santo, muitas vezes 

identificado como alguém merecedor de ter o nome colocado junto aos 

nomes de Jesus, de Deus e do Espírito Santo, sendo capaz de atender 

orações, fazendo milagres.243 

 Com o passar dos anos, o movimento  de peregrinação à cidade de 

Juazeiro só fez aumentar, com alguns detalhes que chamam a atenção, pois 

"notícias de seu reaparecimento, profecias de sua próxima chegada, 

despertam de tempos em tempos as populações sertanejas e citadinas em 

surtos messiânicos de curta ou longa duração. A legenda messianizou-o 

totalmente, transformando-o no Apóstolo do Nordeste cujo retorno se dará 

um dia."244 

 No presente, a cidade de Juazeiro recebe mais de 2 milhões de 

romeiros por ano, principalmente no dia 20 de julho (data da morte do Padre 

Cícero).245 A maioria dos romeiros são pessoas que vão em busca de 

conforto e esperança para os seus mais diferentes tipos de males, fazendo 

as tradicionais promessas. Outra parte é composta daqueles que vão 

agradecer as graças recebidas ou mesmo para conhecer a cidade, 

realizando o que se denomina turismo religioso. 

Um fato curioso é que durante toda a sua vida de religioso católico, 

Padre Cícero nunca conseguiu obter uma total aprovação ao seu ministério 

                                                 
243 QUEIROZ, Maria Isaura Pereira. O messianismo no Brasil e no mundo. São Paulo: Dominus, 
1976, p. 244. 
244 QUEIROZ, Maria Isaura Pereira. O messianismo no Brasil e no mundo. São Paulo: Dominus, 
1976, p. 246. 
245 Informações obtidas no site da Prefeitura Municipal da cidade de Juazeiro do Norte, disponível em: 
www.juazeiro.ce.gov.br. 
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desenvolvido em Juazeiro. Pelo contrário, como é sabido, foi punido por 

seus superiores, que viam com reservas as notícias dos milagres ocorridos 

na cidade por  seu intermédio. Como seus fiéis nunca deixassem de venerá-

lo com muita intensidade, a Igreja Católica procurou manter silêncio acerca 

de suas reais opiniões acerca desse seu sacerdote.   

Porém, hoje a Igreja Católica administra e capitaliza tanto 

financeiramente quanto espiritualmente todo o legado deixado pelo Padre 

Cícero, em um processo explicado por Pierre Bourdieu como anexação, em 

que a instituição se apropria dos discursos dos movimentos, usufruindo suas 

conquistas.246 

A economia da cidade de Juazeiro do Norte depende em grande parte 

do prestígio de Padre Cícero. Os industriais e os comerciantes precisam dos 

romeiros para consumirem seus produtos ligados à fé.  Até mesmo os 

políticos fazem questão de usar o nome do santo padre em suas 

propagandas e como já foi dito, a Igreja Católica também tem interesse que 

as romarias continuem.247 

 Já nos dois outros movimentos apresentados, se o fim foi bastante 

diferente, as reações não. No caso de Antonio Conselheiro, desde o início a 

Igreja Católica o viu primeiramente como uma anomalia, uma esquisitice, 

para depois solidificar a idéia de que o Conselheiro e seus seguidores 

representavam uma ameaça à estrutura da igreja no sertão da Bahia e até 

mesmo do Nordeste todo. O problema é que os padres das localidades por 

onde o Conselheiro passava não lhe eram páreo. Por levar uma vida austera 

e penitente, muitas vezes bem diferente da vivida pelos vigários, o povo o 

admirara e acreditava em tudo o que dizia, por mais estranho que fosse.248 

 A principal divergência dos padres com Antonio Conselheiro não 

residia no fato de ele comandar procissões ou restaurar as igrejas. Estava 

na insistência do líder messiânico em fazer suas prédicas aos católicos. 

Alexandre Otten registrou que o Conselheiro insiste em pregar porque  

 

                                                 
246 BOURDIEU, Pierre. A economia das trocas simbólicas. São Paulo: Perspectiva, 1999, p. 62. 
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1976, p. 246. 
248 OTTEN, Alexandre.  "Só Deus é grande" – A mensagem religiosa de Antonio Conselheiro. São  
Paulo: Paulinas, 1990, p. 157. 
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Se vê enviado por Cristo a pregar aos povos e não larga este dever 
por preço algum. [...] A Cúria da Arquidiocese lhe concede tudo, 
menos o ministério da palavra que unicamente compete aos 
ministros, isto é, aos vigários. Antonio Conselheiro, porém, 
considera-se "inspirado por Deus" como revelam os relatórios dos 
vigários, e quando algum pároco o proíbe de pregar e dar seus 
conselhos na matriz, ele eclipsa a autoridade do ministro, passa para 
uma capela, reúne um número de pessoas que chega a dois mil, 
toma uma cadeira como púlpito e prega o fim do mundo, a 
penitência, o jejum, condenando as vaidades do mundo e queimando  
artigos de luxo. O que irrita os vigários é a autoridade com que 
Antônio Conselheiro prega.249  

 

 Esta tensão entre o líder messiânico e os líderes da Igreja Católica, 

que foi registrada na citação acima exposta, é natural e bem explicada por 

Pierre Boudieu, ao escrever que a autoridade dos sacerdotes está contida 

na autoridade da instituição que os consagrou e que reconhece suas 

qualidades de sacerdote por ter cumprido as exigências legais por ela 

impostas a quem quiser se tornar sacerdote. O profeta/messias, por outro 

lado, concentra sua autoridade em sua própria figura, em seu carisma 

pessoal, em sua capacidade de convencer as pessoas de que ele é 

realmente um enviado de Deus e que fala em seu nome, ao contrário dos 

funcionários da igreja institucionalizada (no caso, os padres), que falam a fim 

de garantir  e manter suas posições privilegiadas. É uma competição difícil 

de ser vencida.250  

 Também no movimento do Contestado a relação dos padres católicos 

com os rebeldes foi a pior possível, muito mais tensa do que a que houve 

com os adeptos de Antônio Conselheiro. Os franciscanos que vieram da 

Alemanha e que se estabeleceram na região do conflito a partir de 1892 não 

aceitavam as práticas religiosas conduzidas pelos líderes do movimento 

rebelde. Serpa relata que "as imagens que os franciscanos fizeram dos 

sertanejos que ativamente participaram da guerra eram de fanáticos, 

jagunços, imorais, desordeiros, bandidos, bandoleiros, preguiçosos, ladrões, 

feiticeiros, representantes e agentes do demônio; foram, portanto, imagens 

                                                 
249 OTTEN, Alexandre. . "Só Deus é grande" – A mensagem religiosa de Antonio Conselheiro. São  
Paulo: Paulinas, 1990, p. 157. 
250 BOURDIEU, Pierre. A economia das trocas simbólicas. São Paulo: Perspectiva, 1999, p. 92. 
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denegridoras do outro, o que revelava a postura de quem estava em campos 

contrários, defendendo seus interesses." 251 

 Cabe registrar que no início dos movimentos e mesmo durante os 

conflitos a Igreja Católica, através de seus padres tentou cooptar os líderes 

dos movimentos, aconselhando-os a submeterem-se às normas, doutrinas e 

hierarquia da igreja. A história registra a visita do frei João Evangelista de 

Monte Marciano e mais dois padres ao Arraial de Canudos na tentativa de 

trazê-los de volta ao seio da Igreja Católica.  

Porém, a empreitada não obteve sucesso. Eis um trecho do relatório 

do frei João Evangelista, transcrito por Walnice Nogueira Galvão e Fernando 

da Rocha Peres, após sua pregação na igreja de Canudos: "Estas minhas 

palavras irritaram o ânimo de muitos, e desde logo começaram a fazer 

propaganda contra a missão e os missionários, arredando o povo de vir 

assistir a pregação de um padre maçon, protestante e republicano252, e 

dirigindo-me, quando passavam e até ao pé do púlpito, ameaças de castigo 

e até de morte".253 

 No Constestado também houve inúmeras tentativas de orientação e 

cooptação do movimento. Élio Serpa escreveu que  

 

Frei Rogério Neuhaus manteve vários contatos com sertanejos e 
com João Maria de Jesus. Todos os contatos foram marcados pela 
tentativa de controle e de mudança nas práticas religiosas e, no 
entanto, não lograram êxito. Alguns franciscanos não acreditavam 
nas atitudes pedagógicas de frei Rogério, e frei Spannagel registrou 
que "absolutamente não se pode desprezar a boa vontade e o zelo 
de frei Rogério, mas acho que ele nada alcançará entre os 
verdadeiros jagunços. Somente à espada e à bala pode ser sufocado 
o movimento."  

 

 A profecia do frei Spannagel logo se tornaria realidade, como já foi 

visto anteriormente e ver-se-à  mais adiante. 

 Estas tentativas de enquadramento do movimento e cooptação dos 

fiéis para um retorno à tradição e à religião institucionalizada é sempre um 

recurso usado pelas instituições para tentar esvaziar movimentos 

dissidentes, seja comprometendo-se em realizar as reformas espirituais 
                                                 
251 SERPA,  Élio. A guerra do Contestado (1912-1916). Florianópolis: Editora da UFSC, 1999,  p. 57. 
252 Grifos do autor. 
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Conselheiro.  Salvador: Editora da UFBA/Odebrecht, 2002. p. 26. 
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defendidas pelo movimento, seja adotando partes das propostas, ou 

simplesmente eliminando o movimento ou por ele sendo eliminado.254 Nos 

dois movimentos citados, não houve contemporização. A igreja oficial saiu 

vencedora. 

 Mas, além do conflito com a Igreja Católica, decisivo para o futuro dos 

movimentos foi o conflito travado com o governo federal, instigado por 

fazendeiros e líderes políticos, incomodados com a força e o perigo que eles 

representavam. Tanto em Canudos quanto no Contestado, os movimentos 

eram acusados de conspirarem abertamente contra a República, 

subvertendo a ordem pública e pregando a volta da monarquia imperial 

portuguesa no caso de Canudos, ou instalando sua própria monarquia, no 

caso do Contestado. 

 Antonio Conselheiro era contra o regime republicano, pois "para ele a 

República era herética: afastava o imperador do trono constituído por lei 

divina, separava a Igreja do Estado, tirando o privilégio da Igreja de ser 

religião oficial e abrindo as portas aos protestantes, e introduzia o 

casamento civil".255 Manuel Benício  resume bem as razões do Conselheiro 

em desconjurar o novo regime: "Conselheiro começou a pregar contra a 

República, não porque soubesse o que fosse República, nem porque fosse 

monarquista ou assalariado de conspiração monárquica, mas porque a 

República ameaçava a sua religião."256 

 O fim dos movimentos é sabido por todos. Canudos foi arrasada por 

forças federais depois de várias tentativas frustradas e no Contestado os 

que não morreram nas refregas com o exército brasileiro ou foram presos ou 

fugiram.  

 Os movimentos de Canudos e do Contestado foram derrotados, mas 

não suprimidos da história. Prova disso é a admiração e inspiração que 

Canudos desperta até hoje em movimentos contestatórios.  Peregrino 

transcreve em um artigo duas pequenas trovas  entoadas  até hoje no 

Nordeste. A primeira diz assim: 
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Nossa luta continua  
Pois Canudos não morreu 
O sangue que lá jorrou 
Qual semente floresceu 
É o povo organizado 
Pelos caminhos de Deus. 
 

 A segunda é mais abrangente, incorporando outros movimentos 

históricos: 

Retalhos de nossa história, 
Bonitas vitórias que meu povo tem: 
Palmares, Cabanos, Canudos, 
São lutas de ontem, de hoje também!257 

 

 Na região do Contestado, não há nenhuma vontade de restaurar e 

nem saudade visível do movimento que causou tantas mortes, a maioria de 

inocentes. Porém, até recentemente, a figura do monge João Maria 

permanecia viva na mente dos habitantes daquelas terras.  Segundo Cabral, 

mesmo depois de morto, o monge 

 

Ainda continua vivo na memória dos sertanejos, como o homem 
bondoso, o amigo dos pobres, o curador de males, o piedoso João 
Maria. [...] É ainda um santo para os homens do planalto, que o 
canonizaram, como faziam os antigos cristãos aos seus santos, 
santo que não disputa um lugar nos altares porque o tem no coração 
dos homens simples das zonas que palmilhou."258 

 

 José Fraga Fachel reforça a idéia da permanência da figura do monge 

João Maria no imaginário popular dos habitantes da região do Contestado ao 

escrever que, 

 

O autor, na pesquisa de campo, teve a oportunidade de constatar 
como a memória do monge João Maria permanece viva entre o povo. 
[...] Mostrava a fotografia do monge – a mais divulgada está na capa 
do livro de Marli Auras (1984) – para as pessoas simples que 
estavam nas rodoviárias; nos bares modestos; nas habitações 
humildes das periferias das cidades ou nos ranchos nas margens 
das estradas – perguntando quem era, se sabiam quem era a pessoa 
da fotografia, e todos souberam responder, todos respondiam: "É 
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São João Maria". Isto, em vários municípios do Rio Grande do Sul, 
de Santa Catarina e do Paraná.259 

 

 Dos três movimentos estudados, o de Juazeiro foi cooptado e 

absorvido pela instituição do qual saiu. Não é a regra. É exceção. A regra 

são os outros dois (Canudos e Contestado)  que foram destruídos pela força 

física do exército.  Henri Desroche, ampliando uma tese de Roger Bastide, 

levanta a hipótese de que todo messianismo está destinado ao fracasso, 

pois o fracasso está em sua essência, porque os movimentos messiânicos 

postulam o que ele denomina humanismo integral e triunfalista, ou "a 

totalidade da religião na totalidade da vida". Como isso acaba se tornando 

impossível, pois a rotina da vida inclui muitos outros aspectos além da 

religião, ele fracassa, pois já nasceu fadado a isto.260 

 
 
1. 5   CONSIDERAÇÕES PARCIAIS 

 

  Ao se aproximar dos movimentos messiânicos, vendo-os não 

somente como fenômenos religiosos (que são), mas de uma forma mais 

abrangente, como processos humanos e sociais, procurando compreendê-

los em todas as suas facetas e implicações, descobrindo a riqueza de seus 

significados é possível ver elementos semelhantes e diferentes entre eles. 

Tal observação permite ao pesquisador aproximar-se de algumas 

conclusões. 

 Uma delas diz respeito a possibilidade de  traçar   uma definição 

precisa do que eram os movimentos messiânicos. Esta é tarefa bastante 

complicada, pois há divergências sérias entre os autores. Como exemplo, há 

a opinião aparentemente contraditória de Otten, que os movimentos 

messiânicos podem ser considerados conservadores ou inovadores, e 

justifica sua afirmação dizendo que " quando o combate à anomia se faz 

pelo fortalecimento de valores e padrões tradicionais, o movimento é 

considerado conservador. Isso foi o caso de Canudos. Aquele movimento 

que, como no Contestado, inaugura novos padrões, que procura anular a 
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estrutura e a organização vigentes para reformulá-las de maneira diferente é 

inovador".261 

 Já a visão do papel que estes movimentos estudados ocupam na 

história dos movimentos sociais por parte  de uma das pioneiras no estudo 

do messianismo é bastante positiva. Ela diz que 

 

O movimento messiânico corresponde, pois, às necessidades de 
restauração, de reforma ou de revolução de determinada categoria 
estrutural da sociedade e, como tal, desempenha efetivamente sua 
função: cria  nova estrutura e organização sociais, formando nova 
configuração  sócio-política a reger os comportamentos dos adeptos 
ou reforma as que estão em decadência.  O fato de perseguir uma 
quimérica realização terrena do Paraíso Terrestre não invalida a 
constatação de que realmente um novo grupo passou a existir, no 
qual os indivíduos vivem o Reino Messiânico. Do ponto de vista 
funcional é eficaz, promove a restauração, reforma ou revolução 
visadas, transforma a sociedade conforme propunha o líder.  Seu  
caráter ativo, criador e transformador indica merecer a denominação 
de movimento, e a inadequação da caracterização de autístico. [...] 
Organizado o grupo, postas em prática as normas que do Além 
recebem os adeptos por intermédio do emissário divino, o Reino 
Messiânico efetivamente existe.262 

  

Foi possível detectar até aqui  as características semelhantes entre os 

movimentos, como as etapas de estruturação de um movimento messiânico, 

que são: 

a) uma base sebastianista presente no movimento, consciente ou 

inconsciente;  

b) situação de miséria e privação do grupo; 

c) a esperança e crença numa vida melhor; 

d) o surgimento de um líder carismático 

e) o engajamento do grupo em torno desse líder para o trabalho de 

mudança das condições difíceis da vida do grupo; 

f) atritos com as autoridades civis e eclesiásticas; 

g) perseguição, combate e desbaratamento do movimento; 

h) possível reagrupamento ou reformulação do movimento. 
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Foi possível constatar ainda a veracidade das palavras de Stefano 

Martelli, que registrou que "O paradoxo do sagrado parece consistir no fato, 

averiguável empiricamente, de que quanto mais uma sociedade se 

racionaliza, tanto mais aumenta a fome, por assim dizer, do supramundano e 

do invisível."263   

Neste capítulo foram apresentados os três movimentos messiânicos 

brasileiros mais estudados e conhecidos no Brasil.  Estes três, por serem 

considerados os principais, podem fornecer subsídios para se entender os 

demais movimentos, pois, além de possuírem aspectos particulares, 

possuem muitos pontos de contato entre si, propiciando um modelo de 

análise de outros movimentos.  

Embora esteja situado em situação geográfica e temporal (dentre 

outras), o que o torna diferente dos movimentos estudados, crê-se que o 

movimento liderado pelo Inri Cristo, (e mais particularmente os seus 

discípulos), objeto central desta tese, e que tem sua base de ação na cidade 

de Curitiba, possui elementos comuns a todos eles. 

Porém, antes de apresentar os discípulos de forma mais aprofundada, 

torna-se necessário dar resposta a algumas questões, tais como: Como 

surgiu o movimento do Inri Cristo? Aliás, quem é ele? Qual é o conteúdo de 

sua mensagem? Como é estruturado este movimento? Quais são as suas 

peculiaridades? Quais são as estratégias que o grupo usa para arregimentar 

fiéis? Todas estas perguntas são pertinentes e o próximo capítulo tentará 

respondê-las. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
263 MARTELLI, Stefano. A religião na sociedade pós-moderna . São Paulo: Paulinas, 1995,  p. 368. 



 99 

 

 

CAPÍTULO II 

 

CONHECENDO O MOVIMENTO MESSIÂNICO DO "INRI CRISTO" 

 

 Neste capítulo pretende-se apresentar os aspectos históricos do 

fundador do movimento, Inri Cristo, suas principais idéias, a estrutura de sua 

igreja e as principais estratégias usadas para arregimentação de novos 

adeptos.  

  Ainda que haja bastante material de cunho narrativo (necessário para 

o entendimento da história e pensamento do grupo), não se descuidará da 

análise sociológica feita através do diálogo com alguns autores que 

escreveram acerca do assunto. Tal opção  se justifica pois é um capítulo que 

lidará com muitos  aspectos históricos, e como afirma François Hartog, "não 

pode haver história sem  narrativa". Hartog justifica sua afirmação ao 

escrever que, "a questão central é a do tempo e de sua irrepresentabilidade: 

a historiografia só ocupa, portanto, um momento da pesquisa e a afirmação 

de um elo, mesmo mínimo, entre história e narrativa, depende da hipótese 

principal, segundo a qual, não há meios de existir um tempo pensado fora da 

narrativa."264 

  O material básico para a elaboração deste capítulo foi extraído de 

livros, textos avulsos editados pelo próprio movimento, material recolhido no 

site da igreja265, como um extenso questionário em que o líder responde  a 

dezenas de perguntas que constantemente lhe fazem, sobre os mais 

diferentes assuntos. Além disto há o material colhido pelo autor nas visitas 

que fez ao movimento e em entrevistas particulares266 que teve com o 

próprio Inri Cristo e as notícias e artigos escritos sobre ele e seu movimento 

em jornais e revistas de grande circulação. 

                                                 
264 HARTOG,  François. A arte da narrativa histórica. In: BOUTIER, Jean; JULIA, Dominique. 
Passados recompostos – Campos e canteiros da história. Rio de Janeiro: Editora da UFRJ/Editora da 
FGV, 1998,  p. 202.   
265 http://www.inricristo.org.br 
266 Estas entrevistas foram gravadas e transcritas. 



 100 

  Embora o movimento liderado pelo "messias" Inri Cristo possua 

muitas características semelhantes a outros movimentos messiânicos, é 

possível destacar algumas peculiaridades que o tornam inovador no campo 

dos messianismos brasileiros e por isso mesmo, merecedor de um estudo 

um pouco mais aprofundado, até porque não há até o presente momento 

nenhum trabalho acadêmico sobre o referido tema. 

 Geralmente, nos movimentos messiânicos o líder ganha uma aura 

maior de messianidade após a morte, com interpretações e reinterpretações 

feitas pelos discípulos e posteriores líderes do movimento (quando há 

continuidade). No caso do Inri Cristo é possível estudá-lo agora, em vida, o 

que de certa forma facilita a vida do pesquisador, que pode observar a 

capacidade que estes líderes espirituais (podem ser políticos também) 

possuem de passarem de pessoa para personagem, tentando convencer a 

todos de que em sua presença estão diante não mais do humano, mas do 

divino.267   

Para os que estão ao redor existem as opções de ignorar, evitar ou 

observar mais atentamente a reivindicação messiânica, e isto é possível, 

pois segundo Desroche,  

 

Os messias observáveis são pessoas humanas. Elas pertencem ao 
humano, demasiado humano, e a observação discerne a sucção de 
sua humanidade rumo a esse sobre-humano do qual não sabemos 
com certeza se ele é o reino do sagrado ou da loucura, o reino de 
deus ou do delírio, o reino do desafio a ser aceito ou do impossível 
em que desaparece em corpo e alma.268  

 

Os argumentos e as razões que o Inri Cristo apresenta como provas 

de sua messianidade, bem como a estruturação de seu movimento serão 

mostradas a seguir. 
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2.1 O  MESSIAS 

 

O Inri Cristo afirma que nasceu no distrito de Rio Morto, na pequena 

cidade de Indaial, Estado de Santa Catarina, em 22 de março de 1948, filho 

de Wilhelm Thais e Magdalena Thais, deles recebendo o nome de Iuri Thais. 

Ao contar sua história, procura ressaltar que desde cedo algumas coisas 

apontavam que ele era diferente das outras crianças, possuindo uma missão 

divina neste mundo. 

Em um longo questionário elaborado por uma de suas discípulas, em 

que o Inri  responde a diversas perguntas que constantemente lhe fazem, há 

esta: "Como foi a sua infância?". Eis a sua resposta: 

 

Desde menino minha vida foi diferente das demais crianças. Na 
infância eu era acordado na calada da noite por terríveis visões, que 
mais tarde meu PAI deu-me saber serem premonições sobre o fim 
deste mundo caótico, todavia não pude contar a ninguém, nem 
mesmo ao casal que me criara. Num gesto amoroso eles seguravam-
me no colo e cuidavam para que a febre baixasse. Quando parecia 
estar tudo bem, então era novamente acordado por estas visões 
terríveis, muito nítidas, de pessoas gemendo, arrastando-se sobre 
seus próprios membros... Assim foi até aproximadamente sete anos 
de idade; só quando já adulto algumas vezes voltaram a aparecer. 
Ainda menino, tive que sair da escola para ajudar a mulher que me 
criara. Seu marido trabalhava no extinto curtume Oswald Hot, em 
Blumenau (SC). Ele fora afastado do serviço em conseqüência de 
uma enfermidade pulmonar e o sistema previdenciário não 
respondeu aos encargos inerentes. Como ela lavava muita roupa e a 
água do poço da residência era insuficiente, tinha de buscá-la na 
vizinhança, e assim eu a ajudava no transporte da água. Aos treze 
anos, um dia quando estava só, recebi ordem de sair de casa, 
porque desde criança obedeço a uma voz imperiosa que fala no 
interior de minha cabeça, mas que até o jejum269 não sabia de quem 
era. Minhas vestes, recém lavadas, estavam molhadas, mesmo 
assim peguei-as, coloquei-as num saco plástico e segui em direção 
ao destino que meu Pai me reservara. Passei a peregrinar sobre a 
terra e a vivenciar a realidade das esquinas sociais para conhecer de 
perto os endurecidos corações dos homens, suas fraquezas e 
misérias, as enfermidades disfarçadas em tecidos caros, a hipocrisia 
e a corrupção da sociedade. Muitas vezes eu me perguntava: "por 
que tenho que estar aqui? Por que tenho que passar por isto?"; e só 
depois compreendi ser necessário a fim de que pudesse cumprir 
minha missão.270 

                                                 
269 Este "jejum" a que ele se refere está inserido na descoberta de sua messianidade, que será 
apresentado posteriormente. 
270 SCHMIDDT, Aderexi. Entrevista: Inri Cristo sem censura responde. Disponível em: 
http://www.inricristo.org.br/index25.html  Acesso em 10 jun. 2003, p. 7. 
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No tocante à escolaridade, o vocabulário do Inri Cristo e o domínio de 

vários assuntos que aborda em seus escritos indicam uma educação acima 

da média. Porém, ele afirma que freqüentou a escola apenas por três anos, 

devido às constantes perambulações, que o faziam ausentar-se de casa por 

vários dias. Ele se considera um "teodidata", sua definição para alguém que 

recebe instruções diretamente de Deus.271 

Essa alegada falta de escolaridade formal do Inri, que não foi possível 

à pesquisa confirmar, é uma hipótese bastante plausível, pois via de regra, 

os líderes carismáticos possuem grande capacidade de observação e 

principalmente de expressão, o que acaba transmitindo a idéia de que são 

intelectualmente acima  da média.  

O Inri alega que até 1978  Deus o permitiu viver uma vida dissoluta, 

desfrutando os "prazeres da carne" para entender os sofredores. Quanto a 

este período, do qual não gosta de entrar em detalhes,  sabe-se que antes 

de assumir a messianidade,  foi astrólogo em Curitiba, o que ele não nega. 

O fato de ter sido astrólogo, e por isso mesmo estar familiarizado a 

desempenhar um papel e a lidar com assuntos místicos o aproximam muito 

do conceito de profeta,  elaborado por Norman Cohn. A descrição que ele 

faz deste tipo social, muito comum na Idade Média,  é muito familiar e 

propício a conclusões acerca do Inri Cristo. Escreveu Cohn que  

 

Ao contrário dos líderes dos grandes levantamentos populares, em 
geral camponeses ou artesãos, os profetas raras vezes eram ou 
tinham sido trabalhadores manuais. Umas vezes eram pequenos 
nobres; outras simples impostores; mas em geral eram intelectuais 
ou semi-intelectuais – o ex-padre que se tornava livre pregador era o 
tipo mais comum. E o que todos partilhavam eram uma certa 
familiaridade com o mundo da profecia apocalíptica e milenarista. 
Para mais, sempre que é possível traçar a carreira de alguns deles, 
torna-se patente a sua obsessão pelas quimeras escatológicas muito 
antes de lhe ocorrer, no meio de algum grande abalo social, apoiar-
se nos pobres como possíveis discípulos.272 

 

                                                 
271 LUSZ, Pedro. Inri Cristo – O furacão sobre o Vaticano S.A. Curitiba: Schade Editora, 1991, p. 
45. 
272 COHN, Norman. Na senda do milênio – milenaristas, revolucionários e anarquistas místicos da 
Idade Média . Lisboa: Editorial Presença, 1980, p. 233. 
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Ainda segundo o Inri Cristo, sua messianidade lhe foi revelada na 

cidade de Santiago do Chile, durante um jejum, em 1979. Eis o seu relato do 

episódio:  

 

Sendo a primeira vez que jejuava, não sabia da necessidade de 
ingerir água, ou seja, "jejuei a seco". Meu corpo estava em vias de 
um processo de inanição. De repente, a voz disse273, desta vez mais 
imperiosa do que nunca: "Levanta-te!". Ao levantar, mareei porque 
quando se jejua o sangue demora a subir à cabeça. Minhas mãos 
não me ampararam, bambearam para trás. Meus braços não me 
sustentaram e caí com o nariz no chão, como podeis atestar até hoje 
a cicatriz resultante da queda. Então, em meio a uma poça de 
sangue, a voz disse: "As dores são necessárias, o sangue é 
necessário para que quando te insultarem e reprovarem, te lembres 
que é o mesmo sangue que derramaste na cruz. Eu sou o DEUS de 
Abraão, de Isaac e de Jacob, Eu sou teu SENHOR e DEUS, e tu és 
meu Primogênito e Unigênito, o mesmo que crucificaram. E 
doravante caminharás sobre a Terra como um peregrino errante. 
Serás prisioneiro, expulso, humilhado, odiado. Pagarás para dormir e 
não te deixarão dormir, tua túnica estará suja e não terás quem a 
lave, muitos rirão e debocharão de ti para que conheças bem os 
corações de teus filhos, que são o teu povo. Mas Eu serei contigo". 
Então ele me revelou, como se fosse na tela de um filme, todo o meu 
passado, os estágios das anteriores encarnações.274 

 

Nesta narrativa está presente o mito fundador do grupo: a visão 

extraordinária, a revelação da divindade e a missão a ser cumprida, o que 

leva a concluir que a base do ministério do Inri não foge do padrão 

estabelecido pelos grandes líderes carismáticos religiosos, que precisam de 

uma história fantástica, de uma "vocação pessoal" que justifique suas 

alegações. Isto é importante para provar aos seguidores que ele, o 

candidato a messias, possui as credenciais divinas e corretas para 

reivindicar atenção, obediência e respeito.275  Para Weber todo candidato a 

profeta necessita alicerçar sua mensagem de salvação em uma revelação 

pessoal. Para o sociólogo, esta era a principal e decisiva característica do 

profeta.276 

                                                 
273 Essa voz ele alega ouvir desde criança falando dentro de sua cabeça. Para ele, é a voz de Deus. 
(CRISTO, Inri. Despertador I. Curitiba: MÉPIC, 1996, p. 17). 
274 SCHMIDT, Aderexi. Inri Cristo sem censura responde. Disponível em: 
http://www.inricristo.org.br/index25.html  Acesso em 10 jun. 2003, p. 8. 
275 WEBER, Max. Economia e Sociedade v.2. Brasília, Editora da UnB, 2000,  p. 326. 
276 WEBER, Max. Economia e Sociedade. v. 1. Brasília: Editora da UnB, 2000,  p. 307. 
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 Sendo estas experiências espirituais cruciais para o reconhecimento e 

validação do postulador messiânico, são importantes as palavras de 

Durkheim, quando escreveu que as experiências espirituais experimentadas 

por carismáticos líderes religiosos  possuem uma grande aproximação com 

o delírio. Não é o mesmo que invenção, mentira ou enganação.277  

Durkheim explica a razão e a extensão desse delírio afirmando que 

 

As imagens que o constituem não são puras ilusões como aquelas 
que naturistas e animistas colocam na base da religião; 
correspondem a algo no real. Certamente, é inerente à natureza das 
forças morais a capacidade de exprimir que não se pode agir com 
alguma energia sobre o espírito humano sem colocá-lo fora de si 
mesmo, sem mergulhá-lo em estado que podemos qualificar de 
extático, desde que a palavra seja tomada no seu sentido etimológico 
(ecstásis); mas não se pode absolutamente concluir daí que sejam 
imaginárias. Ao contrário, a agitação mental que provocam atesta a 
sua realidade.  Trata-se simplesmente de nova prova de que uma 
vida social muito intensa exerce sempre sobre o organismo, bem 
como sobre a consciência do indivíduo, uma espécie de violência 
que perturba o seu funcionamento normal. Assim, ela não pode durar 
senão por tempo limitado.278 

 

Como ficou explícito na narrativa acerca da descoberta da sua 

divindade e missão (acima transcrita), no Chile é que lhe foi revelado que ele 

era a reencarnação de Jesus Cristo e que viera com a missão de restaurar a 

sua igreja que estava corrompida (no caso, a Igreja Católica). Lá, ele foi 

orientado a mudar o nome de Iuri para Inri, que seriam as iniciais de "Jesus 

Nazareno Rei dos Judeus", colocada sobre a cabeça de Jesus Cristo na 

cruz, acrescido do nome "Cristo", daí o nome Inri Cristo.279  Seus discípulos 

referem-se a ele como "Inri" apenas.280 

A partir deste fato, sempre procurando justificar seus atos com 

versículos bíblicos, começa a usar uma túnica branca, um manto vermelho, 

sandálias, barbas compridas, cetro e até mesmo uma coroa de espinhos, 

tudo fazendo para ficar o mais parecido possível com o "Jesus Cristo" que 

                                                 
277 DURKHEIM,  Émile. As formas elementares de vida religiosa . São Paulo: Paulus, 1989,  p. 282. 
278 DURKHEIM,  Émile. As formas elementares de vida religiosa . São Paulo: Paulus, 1989,  p. 283. 
279 CRISTO, Inri. O verbo divino sobre Roma . Curitiba: MÉPIC Edições, 2000, p. 6. 
280 Dado recolhido pelo pesquisador nas visitas que fez ao movimento. 



 105 

habita o imaginário popular, consagrado na figura que aparece no "Santo 

Sudário"281 e nas pinturas dos artistas renascentistas. 

 Questionado sobre o fato de vestir-se e tentar parecer com a figura 

que o imaginário popular consagrou como sendo Jesus Cristo, ele diz que 

faz tudo isso por orientação expressa de Deus, seu pai.282 Todos estes 

objetos possuem um tremendo valor simbólico que visam fortalecer nos 

seguidores a convicção de que estão diante do Cristo ressuscitado. 

Fortalecendo e ressaltando a idéia da aparência física entre si e 

Cristo, Inri procura formar o mito de sua messianidade, que necessita do 

imaginário de seus adeptos para continuar exercendo o fascínio que exerce 

sobre eles. Ainda que o mito não encontre base na realidade histórica, para 

o líder carismático e para os adeptos isto pouco importa, pois segundo 

Carvalho, "a formação do mito pode dar-se contra a evidência documental; o 

imaginário pode interpretar evidências segundo mecanismos simbólicos que 

lhe são próprios e que não se enquadram necessariamente na retórica da 

narrativa histórica."283 

Com isso, o que o Inri faz é usar de apelos simbólicos de modo a 

reforçar o seu discurso. É coerente com os demais movimentos religiosos e 

messiânicos, pois em qualquer instituição, mas principalmente nas 

religiosas, os símbolos ocupam um lugar muito importante, porque eles, em 

sua aparente fragilidade, revelam-se portadores de uma força muito maior 

do que aparentam, pois são eles que alimentam o imaginário, pois este, 

"apesar de manipulável, necessita, para criar raízes, de uma comunidade de 

imaginação, de uma comunidade de sentido. Símbolos, alegorias, mitos só 

criam raízes quando há terreno social e cultural no qual se alimentarem".284 

Além disto, se os seres humanos não podem prescindir de símbolos 

para viver, muito menos dos religiosos, pois segundo Durkheim, "jamais 

podemos escapar à dualidade da nossa natureza e nos libertar 

                                                 
281 Relíquia religiosa em poder da Igreja Católica e que segundo a versão oficial da referida igreja é 
um lençol que conteria as marcas do rosto de Jesus Cristo, captado por Maria Madalena durante a Via 
Crucis. 
282 SCHMIDT, Aderexi. Inri Cristo sem censura responde. Disponível em: 
http://www.inricristo.org.br/index25.html  Acesso em 10 jun. 2003,  p. 9. 
283 CARVALHO, José Murilo de. A formação das almas: o imaginário da República no Brasil. São 
Paulo: Companhia das Letras, 1990,  p.58. 
284 CARVALHO, José Murilo de. A formação das almas: o imaginário da República no Brasil. São 
Paulo: Companhia das Letras, 1990,  p. 89. 
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completamente das necessidades físicas: para expressar a nós mesmos as 

nossas próprias idéias, temos necessidade de fixá-las sobre coisas materiais 

que as simbolizem." 285    

Explicando o papel do símbolo na vida dos fiéis, Croatto escreveu que  

 

Ele é como uma lente que permite ver o que sem ela não  se vê. 
Sem os objetos convertidos em símbolos, apaga-se a percepção do 
sagrado na forma como se experimenta, e tampouco se pode 
expressá-la. A água utilizada no banho ritual é o âmbito no qual se 
hierofaniza o sagrado como força de purificação. Se em lugar da 
água fosse utilizado outro elemento (azeite por exemplo), o sentido 
do gesto mudaria e modificar-se-ia o aspecto do sagrado vivido no 
primeiro caso. O azeite, de fato, não expressa purificação, mas 
consagração ou alimento substancial.286 

 

Segundo o relato do próprio Inri, em 1980  ele vai para a Europa. É 

expulso da Inglaterra, vai para a França, onde granjeia alguns discípulos 

com base em alguns milagres lá realizados.  Com estes admiradores  funda 

uma pequena igreja, que logo deixa de existir de fato. Volta ao Brasil em 

1981, disposto a restaurar a Igreja Católica, responsável, segundo ele, pela 

adoção de doutrinas que deturparam o Cristianismo.  Reproduzindo palavras 

do Inri Cristo, Cortês, Hollanda e Marini escreveram que em outubro de 

1981, ele invadiu a catedral de Caxias do Sul (RS) durante a missa das dez. 

No altar, dedo em riste, bradou: "Saiam daqui, ladrões mentirosos, 

adoradores de ídolos, vendilhões de falsos sacramentos. Eu sou o Cristo". 

Ele subiu no altar e pegou o crucifixo. Justificou seu ato utilizando o seguinte 

argumento: "Tentei arrancar o bonequinho da cruz e destruí-lo. Seria um 

gesto libertário, mas não consegui concluí-lo porque a estátua era de 

ferro".287 

Em um dos seus livros, Inri Cristo narra a invasão que perpetrou na 

Catedral Católica Romana da Cidade de Belém, no Estado do Pará, em 28 

de fevereiro de 1982. Ele atribui a este fato o início verdadeiro de seu 

ministério, a que chama de ato libertário. Depois de ajuntar uma grande 

multidão na praça existente em frente à igreja, que o ouvia denunciar os 

                                                 
285 DURKHEIM, Émile. As formas elementares de vida religiosa . São Paulo: Paulus, 1989, p. 284. 
286 CROATTO,  José Severino.  As linguagens da experiência religiosa : uma introdução à 
fenomenologia da religião. São Paulo: Paulinas, 2001,  p. 90. 
287 CORTÊS, Celina; HOLLANDA, Eduardo; MARINI, Eduardo. Profetas ou malucos? São Paulo: 
Revista Istoé, nº. 1437, 16 mar. 1997, p. 96. 
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desvios da Igreja Católica, ele resolveu invadir a igreja, e o povo foi atrás, 

como se pode ver na foto abaixo inserida.  

 

  Quando tentava pegar o crucifixo do altar para destruí-lo, Inri agrediu 

o vigário local que tentava impedir que ele consumasse o seu intento. A 

polícia foi chamada e  Inri Cristo foi preso, ficando na cadeia até o dia 15 de 

março de 1982. Os Jornais de Belém cobriram o fato, como comprova a foto 

abaixo.  
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 Solto, ele conseguiu emprestado de um senhor chamado Nicassio 

Kolino um pequeno salão e organizou sua igreja em Belém, com os adeptos 

que conseguira granjear.288 

A perseguição foi grande, a igreja não prosperou e ainda em 1982, 

com duas discípulas, Apillar e Abeverê (nomes dados pelo Inri), que 

granjeara em Belém, decide vir para Curitiba, instalando a sua igreja, a 

SOUST – Suprema Ordem Universal da Santíssima Trindade (da qual 

falaremos mais adiante) em um bairro popular denominado Alto Boqueirão, 

onde está até hoje.289  

Para se ter uma idéia mais acurada do perfil do bairro onde está 

situada a SOUST, o Boletim de Informações Socioeconômicas de Curitiba 

mostra que o bairro do Alto Boqueirão no censo realizado pelo IBGE em 

2000 contava com 51.155 habitantes, configurando-se como o sétimo bairro 

mais populoso da capital paranaense.290 A renda média das residências do 

bairro em 2000 era de  5,09 salários mínimos, situando-se como o 55º. 

dentre os 74 bairros de Curitiba.291 

Em seu relato ele diz que foi orientado em 1983 a  ir a Roma para 

proferir palavras de maldição sobre a sede da Igreja Católica Romana e 

romper pessoalmente, seguindo orientação de Deus, o derradeiro vínculo 

com o Vaticano, firmado com as palavras ditas a Pedro no tempo em que 

ainda se chamava Jesus: "... tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a 

minha igreja" (Mateus c. 16 v. 18).292 

Sobre suas observações sobre Roma, Inri Cristo, falando na terceira 

pessoa escreveu: "E no dia 24 de setembro de 1983, às 9 horas, chegou ao 

Vaticano e viu in loco o maior estabelecimento comercial vendedor de falsos 

sacramentos do mundo; viu com seus próprios olhos o que restava de sua 

filha que se prostituíra e viu como os joguetes que estão a serviço da besta  

                                                 
288 CRISTO, Inri. Despertador II. Curitiba: MÉPIC, 1997, p. 29.. 
289 LUSZ, Pedro. Inri Cristo, o furacão sobre o Vaticano S. A. Curitiba: Schade Editora, 1991, p. 
166. 
290 OLIVEIRA, Josiane Alves de (Coordenadora). Boletim de Informações Socioeconômicas de 
Curitiba – 2005. Curitiba: Prefeitura Municipal de Curitiba, 2005, p. 6. 
291 OLIVEIRA, Josiane Alves de (Coordenadora). Boletim de Informações Socioeconômicas de 
Curitiba – 2005. Curitiba: Prefeitura Municipal de Curitiba, 2005, p. 18. 
292 CRISTO, Inri. O verbo divino sobre Roma . Curitiba: MÉPIC, 2000, p. 19. 
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gravitam em torno do anticristo titular do nº. 666 (Apocalipse c. 13 v. 18), que 

atualmente se chama João Paulo II." 293 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Inri em Roma 

 

Uma de suas maiores alegrias foi o fato de conseguir  modificar seu 

registro de nascimento, substituindo o Iuri Thais por Inri Cristo.  Segundo 

relato do próprio "messias", isto só aconteceu recentemente, em 10 de 

outubro de 2000, depois de longa batalha jurídica,  quando o Tribunal de 

Justiça do Estado do Paraná determinou a retificação da certidão de 

nascimento junto ao Cartório de sua cidade natal, Indaial-SC, possibilitando 

que o nome Inri Cristo conste em todos os seus documentos, como os de 

identidade, CPF e passaporte.294 

O "messias" aqui apresentado demonstra ser alguém atualizado com 

os acontecimentos políticos do Brasil e do mundo. Constata-se isso pelas 

freqüentes referências que ele faz acerca dos principais acontecimentos 

recentes. Um de seus hábitos é escrever aos Presidentes da República do 

                                                 
293 CRISTO, Inri. O verbo divino sobre Roma . Curitiba: MÉPIC, 2000 p. 19. 
294 CRISTO, Inri. O tempo, aliado do filho do homem. Curitiba: MÉPIC, 2002, p. 29. 
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Brasil. No livro Despertador I, ele diz que escreveu cartas aos presidentes 

João Batista Figueiredo, José Sarney e Fernando Collor de Mello e as 

transcreve na íntegra em um de seus livros. As cartas atacam a primazia da 

Igreja Católica e pedem que os presidentes o reconheçam como o Cristo.295 

Nas visitas que o pesquisador fez às reuniões sabatinas do 

movimento, na entrevista pessoal realizada com o líder e mesmo nos 

programas de televisão de que participa, notou-se que o Inri Cristo não 

estende a mão para cumprimentar ninguém e evita tocar em qualquer coisa 

como microfone ou telefone.  A explicação ele dá em um de seus livros, 

explicando que desde que recebeu a revelação de que era a reencarnação 

de Jesus Cristo, Deus lhe disse que ele só poderia usar as mãos para 

abençoar.296 Porém, o pesquisador notou que ele sempre traz consigo 

durante as reuniões uma garrafa branca, da qual bebe em curtos intervalos. 

Ele diz ser água o conteúdo do recipiente. Além disso, pelo menos em um 

programa popular de televisão as pessoas o tocaram, abraçaram e não 

foram rechaçados, levando a concluir que tais interdições, quando a situação 

não está sob seu controle, não são observadas com muita severidade.  

Das já referidas visitas que o autor fez à igreja, das entrevistas com o 

Inri Cristo e dos diálogos informais com alguns discípulos, foi possível 

observar que o líder é uma pessoa muito falante, com cultura acima da 

média (o que impressiona os mais simples) e que procura por todos os 

meios apresentar um arcabouço histórico e doutrinário coerente, por mais 

estranho que isso possa parecer, vindo de alguém que se auto-proclama 

reencarnação de Jesus Cristo. 

Em todas as oportunidades em que o pesquisador viu o Inri, ele estava 

impecavelmente vestido com a túnica, sandálias, manto vermelho e coroa de 

espinhos. Nas aparições públicas é notório que ele se esforça para 

representar o papel de alguém parecido fisicamente com o Jesus que o 

imaginário popular já convencionou. Os gestos, as roupas e até mesmo a 

impostação da voz passam a idéia de que ele está em um grande teatro 

representando um grande papel.  E isso não deve de modo nenhum causar 

espanto, porque segundo Leonildo Silveira Campos,  

                                                 
295 CRISTO, Inri. O tempo, aliado do filho do homem. Curitiba: MÉPIC, 2002 p. 162-166. 
296 CRISTO, Inri. O tempo, aliado do filho do homem. Curitiba: MÉPIC, 2002, p. 26. 
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Teatro e religião são processos sociais em que as coisas intangíveis se 
revestem de tangibilidade, e as visíveis, se atribuem valores invisíveis. 
Ambos se alimentam da necessidade humana de encontrar, além do visível, 
uma razão que dê sentido às ações sociais e um objetivo pelo qual se possa 
viver e até morrer."297 

 

O líder, Inri Cristo gosta de falar, pregar e ensinar, não perdendo 

oportunidade e até mesmo criando algumas para propagar sua mensagem. 

Mas, no que consiste a mensagem desse religioso?  É o que será 

apresentado a seguir. 

 

2.2    A MENSAGEM DO LÍDER 

 

 Todo movimento religioso possui uma mensagem, inicialmente 

propagada pelo seu líder, e depois da falta deste, pelos seus seguidores.  A 

análise do conteúdo dos ensinamentos e das doutrinas é muito importante. 

Joachim Wach afirma que de forma geral, a mensagem de um novo líder 

vem proclamar uma nova experiência ou revelação que ele alega ter tido 

com a divindade. Se encontrar ouvidos receptivos, o movimento cresce e 

inevitavelmente tais experiências darão lugar a um estruturado corpo de 

doutrinas, pois para este autor, "o conhecimento sagrado pode ser 

formulado como revelação sagrada em elocuções individuais (profecia, 

apopthegmata) ou em admoestações moralizantes. Consegue unir aqueles 

que abrem seus ouvidos para ouvir e seus corações para receber a nova 

verdade. Deixa de lado as que não correspondem".298 

 Para os que levantam dúvidas acerca da eficácia dos discursos sobre 

seus ouvintes, Leonildo Silveira Campos escreveu que a retórica continua 

sendo um instrumento  eficaz para os propósitos das religiões.299   

 Discorrendo sobre o modo como é estruturado um discurso e quais 

são os principais elementos constantes em uma mensagem que visa 

convencer os ouvintes a "comprar" as idéias expostas, Leonildo Silveira 

Campos afirmou que no esquema básico de persuasão há um  
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Amplo uso de estereótipos, isto é, de formas tradicionalmente 
consagradas pelo público; substituição de nomes, empregando-se 
eufemismos ou termos equivalentes com força emotiva diferente para 
se conseguirem melhores resultados; contínua criação de inimigos, 
que devem ser derrotados para que o equilíbrio rompido possa ser 
restabelecido; apelo à autoridade dos exemplos citados ou dos livros 
sagrados; finalmente, afirmação e repetição, para afugentar o 
raciocínio crítico e a dúvida, inimiga da persuasão.300  

 

 Tudo isso que foi transcrito acima pode ser dito dos discursos do Inri 

Cristo, pois quando se analisa sua mensagem, nota-se que ela é eclética, 

um tanto confusa e sincrética. Seus argumentos muitas vezes se baseiam 

na bíblia, que é citada como fonte de autoridade, mas quando não lhe 

convém, desautoriza-a sem nenhum constrangimento.  

 No arcabouço doutrinário inriano há um pouco de esoterismo, 

espiritismo e muita criatividade juntos. Porém,  longe de ser uma exceção, o 

uso de uma linguagem eclética e sem muito respeito às normas 

estabelecidas é uma constante em movimentos como o liderado pelo Inri. 

Além disto, é preciso ficar atento ao sentido da linguagem que é usada no  

movimento para poder entender o que realmente se está querendo dizer. 

Isto é importante porque de acordo com Mikhail Bakhtin, 

 

A comunicação verbal não poderá jamais se compreendida e 
explicada fora desse vínculo com a situação concreta. [...] As 
relações sociais evoluem (em função das infra-estruturas), depois a 
comunicação e a interação verbais evoluem no quadro das relações 
sociais, as formas dos atos de fala evoluem em conseqüência da 
interação verbal, e o processo de evolução reflete-se, enfim, na 
mudança das formas da língua.301 

 

   Isto fica implícito na argumentação de Bourdieu, que ao escrever 

sobre as características do profeta, atesta a realidade de um discurso 

eclético, confuso e até mesmo contraditório ao afirmar que o profeta é o 

detentor de uma nova linguagem que incomoda os líderes religiosos 

tradicionais, que nada podem fazer, a não ser persegui-lo. E o profeta 

continua a arregimentar seguidores que reconhecem seus discursos porque 

neles se reconhecem.  Indo adiante, Bourdieu afirma que 
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Muito embora a análise erudita possa revelar que o discurso profético 
não traz quase nada de novo que não estivesse contido na tradição 
anterior, seja sacerdotal, seja sectária, isto  não elimina o fato de que 
ele possa produzir a ilusão da novidade radical, por exemplo ao 
vulgarizar junto a públicos novos uma mensagem esotérica. A crise 
da linguagem ordinária exige ou autoriza a linguagem de crise e a 
crítica da linguagem ordinária. A revelação, ou seja, o fato de dizer o 
que vai ser ou de dizer o que era impensável porque indizível, 
sucede nos momentos em que tudo pode ser dito porque tudo pode 
ocorrer.302 

  

 Por outro lado, deve-se levar em conta que para os seguidores, os 

discursos dos líderes  deste tipo de  movimento precisam ser construídos de 

modo lógico, convincente, transmitindo a idéia de uma totalidade que faz 

sentido.303  Por isso é que se pode concluir, a partir da análise de Max 

Weber, que nestes movimentos proféticos os sermões constituem-se um dos 

principais elementos de coesão interna, vindo a perder força com o tempo e 

com a institucionalização do movimento.304  

 Esta ênfase na fala, nos discursos, encontra a sua razão de ser na 

necessidade que os líderes possuem de reavivar nos fiéis a fé comum a todo 

o grupo. O temor que eles esposam é o de que o afastamento do fiel acabe 

esfriando o ardor inicial e este abandone o movimento.305 Não é por outra 

razão que o Inri insista tanto em que seus discípulos o ouçam 

semanalmente, tendo até colocado uma placa na entrada do templo com os 

seguintes dizeres: "Procura não te ausentares por muito tempo da casa de 

Deus, de modo que não vendo a tua face, venha o Inri a esquecer-te."306 

 Atualmente, como o líder está vivo e presente em todas as instâncias 

do movimento, suas falas constantes são os balizadores, as fontes 

doutrinais dos discípulos, mas vê-se que dia após dia vai se cumprindo no 

grupo o que preconizou Croatto: a tendência de reunir os textos produzidos 

pelo líder em um corpo de escrituras sagradas, que mais tarde irá se 
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constituir em um cânon, veículo condutor das principais doutrinas do 

movimento.307 

 Croatto vai além na explicação da importância do registro da fala 

religiosa ao confirmar que "a interpretação de um corpus escriturístico como 

revelação costuma estar ligada a um personagem que a recebeu e  registrou 

por escrito. O primeiro fenômeno a ser observado é a constituição de um 

texto fundante que recolha as tradições, os mitos, a instituição dos ritos, as 

orações, as leis básicas que regulam a vida de uma comunidade."308 Como 

se verá mais adiante, tudo isto está acontecendo na Igreja comandada pelo 

Inri Cristo, visto que a palavra impressa, transformada em documentos do 

grupo são abundantes. 

 Se, como já foi dito, é importante conhecer o conteúdo dos discursos 

presentes no seio de qualquer movimento social, faz-se necessário conhecer 

os principais elementos constitutivos do arcabouço doutrinário do grupo que 

segue o Inri Cristo, que são: 

 

 2.2.1   A reivindicação da messianidade.  

 

Desroche, descrevendo as características dos movimentos 

messiânicos escreveu que  

 

O messianismo é um fenômeno propício à manifestação das grandes 
personalidades ou, mais exatamente, das personalidades abertas a 
um estado segundo, capazes de canalizar sua pessoa para o 
personagem e, uma vez a primeira identificada com o segundo, viver 
sob o duplo registro da sociedade e da sobresociedade, da natureza 
e da sobrenatureza".309  

 

Tudo isto acontece no grupo liderado pelo Inri Cristo. Porém, 

diferentemente de outros líderes messiânicos surgidos dentro do 

Cristianismo que advogavam terem recebido mensagens de Deus ou de 

Jesus Cristo, sendo apenas um profeta ou servo, o Inri Cristo afirma 
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categoricamente que é o filho de Deus reencarnado, residindo aqui uma das 

radicalidades de sua mensagem.   

O Inri Cristo procura de todas as formas fazer com que os fatos de 

sua vida se pareçam com os fatos conhecidos da vida de Jesus Cristo, 

procurando com isso dar maior credibilidade ao seu ministério. Ele se 

enquadra perfeitamente no quadro traçado por Desroche ao descrever o 

indivíduo que pretende ser messias e assim se auto intitula. É, em suas 

palavras, o messias pretendente. Ele escreveu  ainda que 

 

O pretendente à messianidade vale-se geralmente, de um vínculo 
nativo com o supremo poder divino, senhor da história universal. É 
seu pai, sua mãe, seu filho, sua esposa, etc., ou então, sob a forma 
de um ser redivivus, o próprio Deus ou o Ancestral  divino. Em todos 
os casos a pretensão pessoal à messianidade acompanha-se de 
certa "autodeificação". Tal pretensão pode ser explosiva (segue-se a 
um sonho, uma revelação); mas é, na maior parte das vezes, 
progressiva: é-se inicialmente mensageiro, enviado, profeta do deus, 
e é somente aos poucos que a consciência da missão 
metamorfoseia-se em consciência da messianidade.310 

 

 Se fossem profecias, as palavras Desroche transcritas acima teriam 

se cumprido cabalmente na pessoa do Inri, pois ao analisar os 

acontecimentos que ele faz questão de alardear, o roteiro messiânico foi 

percorrido de maneira quase que total. Vejamos então: 

 

a)   Seu nascimento   

Inri faz questão de divulgar um documento registrado no cartório em 

16 de maio de 1986, assinado pelos seus pais, em que estes corroboram a 

mística em torno do seu nascimento. O documento traz o seguinte texto: 

 

Nós, WILHELM THAIS e MAGDALENA THAIS, declaramos para os 
devidos fins, que no dia 23-3-1948 recebemos em nossa casa na 
localidade de Rio Morto, Município de Indaial, Estado de Santa 
Catarina, a visita da Parteira Dona Bema, que nos entregou um 
menino cujos Pais de origem ignoramos e cujo nome verdadeiro é 
Inri Cristo e que nós criamos como nosso filho. 

Aos 13 anos de idade tornou-se insubmisso, passando a viver 
independente de nós e mudando constantemente de domicílio, 
trabalhando como verdureiro, padeiro, entregador de alimentos etc...,  
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sempre em lugares diferentes e até mesmo em cidades diferentes, 
passando às vezes até mais de um ano sem nos visitar. 

A partir de 1971 passamos a vê-lo na televisão anunciando o 
futuro das pessoas e no ano de 1978, ele nos visitou e nos disse que 
teria de sair do Brasil e voltaria só três anos mais tarde. Desde então 
não tivemos mais notícias a não ser uma reportagem na Revista 
"Fatos e Fotos" nº 1006 datada de 01.12.1980, que o mostrava na 
França curando os enfermos e na qual dizia se chamar Inri Cristo e 
ser o Filho de DEUS  Reencarnado. 

Em 1981 fomos surpreendidos pelo Programa 
"FANTÁSTICO" da TV Globo quando no meio de uma multidão, dizia 
de novo se chamar Inri Cristo e ser o Filho de DEUS, que voltou à 
Terra e ficamos chocados porque depois de três anos de ausência 
nem sequer veio nos ver. 

Muitos meses mais tarde quando visitou-nos acompanhado 
de três pessoas nos aproximamos para abraçá-lo e ele nos repeliu 
afirmando que quando jejuava em Santiago do Chile, seu Pai, 
Senhor e DEUS lhe revelou que nós não somos seus Pais, mas sim 
que ele é nosso Pai e Pai da Humanidade e que seu nome 
verdadeiro é Inri Cristo e não somente o nome, mas que ele é o 
mesmo Cristo que crucificaram. 

Blumenau, 16 de maio de 1986311 
 

 É possível observar no documento acima a tentativa do Inri de criar 

um "fato" misterioso acerca de seu nascimento e infância. As semelhanças 

com a vida de Jesus não são meras coincidências. 

 

b)  Sua adolescência e mocidade  

 Inri Cristo tenta conferir uma certa semelhança entre a sua vida e a 

de Jesus Cristo no período que vai dos 13 aos 30 anos. Neste período ele 

alega que viveu como um homem comum. O seu biógrafo, Pedro Lusz312 

afirma que: 

 

Inri Cristo conheceu os diversos lados da vida. Namorou, soube 
conciliar seu tempo em todos os aspectos das relações sociais. 
Sofreu muito e foi até feliz. Conviveu com a pobreza e compartilhou 
dos confortos que a riqueza material oferece aos homens. Esteve 
nos lugares onde se possa imaginar possíveis aos aventureiros, 
consciente dos limites da lei. Bebeu, fumou, comeu carne, e, 
cumprindo-se os princípios naturais da vida, poderá ter tido até vários 
descendentes biológicos; e por que não?313 
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Quando questionado sobre o silêncio dos Evangelhos  a respeito da 

adolescência e mocidade de Jesus, Inri  afirma que Jesus Cristo fez o 

mesmo que ele, experimentando tudo, daí a sua experiência, compaixão e 

entendimento da natureza humana. Sua argumentação segue o seguinte 

raciocínio:  se Jesus antes de iniciar seu ministério jejuou quarenta dias e 

quarenta noites, conforme narram os Evangelhos, era porque ele precisava 

de purificação, visto que o jejum é um ato de limpeza de pecados, bem como 

o batismo.  A história de que Jesus ficou até os trinta anos sem pecado é 

uma falsa história contada pelos líderes religiosos. 314 

 

c)    O início do ministério  

   O início do ministério do Inri também é apresentado de forma a 

ressaltar a semelhança entre o início do ministério de Jesus Cristo, aos 30 

anos e o dele, aos 31, quando em 1979, em Santiago do Chile, durante um 

jejum recebe a revelação de que era Jesus Cristo encarnado e que deveria 

mudar seu nome para Inri e restaurar a Igreja Católica.315 

A questão da mudança de nome assume para o movimento uma 

importância vital. Para o "messias" e para os seus discípulos, o fato de  um 

cartório curitibano ter aceitado registrá-lo com o nome de Inri Cristo anula os 

nomes usados até então e tudo o que ele fez anteriormente, constituindo-se 

em  prova de que realmente ele é quem diz ser: o cristo reencarnado.316 

 Ainda quanto ao nome, há por parte do Inri Cristo uma 

maldição a todo aquele que usar seu nome. Ele escreveu: "E se alguém 

batizar ou registrar um filho com  o nome de INRI, esta criança desencarnará 

antes de completar sete anos, que é a idade limite quando se inicia o 

pecado; e o nome sagrado que custou o preço do sangue não pode ser 

usado pelos pecadores."317 Aqui se vê a tentativa do líder carismático de 

constituir uma reserva de mercado para o seu nome, de modo a manter a 

mística em torno de si, passando a idéia de que é realmente um 

personagem único, diferente de todos os humanos em geral.   
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O fato de possuir um nome aparentemente único, Inri Cristo, denota 

que o messias está consciente do poder das palavras, visto que "por ser 

uma construção social, toda palavra carrega consigo um juizo de valor" 318, e 

por outro lado, "quando as palavras são recebidas pelo indivíduo, são 

recebidas com marcas."  

 

d)   A aparência física e a aparente semelhança com Cristo 

 

Há uma insistência por parte do Inri Cristo em estabelecer uma clara 

comparação entre a sua aparência e a figura de Jesus Cristo 

tradicionalmente enraizada no imaginário popular através das pinturas 

antigas. Tal atitude é de certa forma natural em postulantes à messianidade, 

o que levou Wach a escrever que muitas vezes estes líderes carismáticos 

procuram através de penteados especiais, das vestes, da maquiagem, dos 

gestos e comportamentos criar ao seu redor um efeito visual que fascina, por 

sugerir que há em torno do "homem santo" algo de misterioso.319 

E esse "algo de misterioso" acaba provocando reações no imaginário 

daqueles que rodeiam o messias e isto é vital, pois como escreveu José 

Murilo de Carvalho "é por meio do imaginário que se podem atingir não só a 

cabeça mas, de um modo especial, o coração, isto é, as aspirações, os 

medos e as esperanças de um povo. É nele que as sociedades definem 

suas identidades e objetivos, definem seus inimigos, organizam o seu 

passado, presente e futuro." 320 

A semelhança física é uma das principais provas que o Inri Cristo 

gosta de apresentar para corroborar sua mensagem de que é o Cristo 

reencarnado. Segundo Pedro Lusz, mesmo antes de Deus revelar ao Inri 

Cristo sua messianidade, as pessoas já percebiam a semelhança entre ele e 

Jesus Cristo e vários foram os episódios que comprovariam o fato.  Eis o 

que ele escreveu: 
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Algumas marcas já denunciavam um grande mistério na 
transformação que Inri sofria ininterruptamente: um dia, quando foi 
ao cabeleireiro, depois de muitos rodeios este falou para Inri que não 
poderia cortar seu cabelo. Olhou várias vezes para o rosto e para o 
cabelo de Inri e disse que não poderia mesmo cortá-lo. Nem ele, 
aquele cabeleireiro, nem ninguém. [...] Outro dia, quando estava na 
suíte do hotel em Copacabana, no Rio de Janeiro, onde se 
hospedara, Inri estava na banheira quando sua secretária se 
aproximou e disse: "Eu sei que seu corpo não poderá ser meu nem 
nunca pertencerá a mulher nenhuma. É o mesmo corpo de Jesus 
Cristo." Numa reunião com a imprensa em Buenos Aires, Argentina, 
um jornalista lhe perguntou: "Você não seria Adão, Noé, Abraão, 
David, Moisés ... Jesus, um pouco de cada profeta, o Messias?."321 
 

O pesquisador pôde notar que o messias aqui estudado dá muito 

valor à sua aparência física, principalmente comparando seu rosto  com o 

rosto que aparece no Santo Sudário. É comum ver seus discípulos 

carregando faixas e banners em que há a comparação das duas figuras, que 

para eles possuem muita semelhança. Ele se esforça para em tudo parecer 

à imagem popular que se faz de Jesus Cristo, tais como cabelos longos, 

barbas, túnica, manto vermelho, sandálias e ultimamente uma coroa de 

espinhos (só por fora, naturalmente), confeccionada por um seguidor. Sobre  

o uso da coroa de espinhos, sua explicação é interessante:  

 

Só passei a usar essa coroa de espinhos quando recebi a ordem do 
SENHOR. Ele determinou que me apresentasse em público assim 
porque foi a última imagem vista pela humanidade e é desta forma 
que o povo me espera, está no inconsciente coletivo. No princípio 
tentei protelar esta ordem, pois sabia que seria incompreendido, 
muitos iriam debochar, como aliás debocham. Diante do impasse, o 
SENHOR fez um sinal: os cabelos de minha cabeça começaram a 
cair, caiam em punhados. Então meu PAI voltou a dizer, desta vez 
com mais veemência, que se eu não usasse a coroa todos os meus 
cabelos iriam cair. Mostrou-me ainda que um ex-servente de 
pedreiro, mesmo não sendo um profissional em assunto de arte, 
seria ungido e inspirado a confeccioná-la. Ao contrário do que muitos 
pensam, esta é uma coroa rústica, talhada na madeira; os espinhos 
são de verdade, como já mostrei a diversos apresentadores de TV. E 
desde que passei a aparecer publicamente com a coroa de espinhos 
conforme a ordem do SENHOR, meus cabelos pararam de cair.322 
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 Nota-se aqui, com o uso de vários elementos visuais, o esforço do Inri 

em "colar"  sua figura no imaginário popular de seus discípulos, fazendo uso 

da sua aparência física, com destaque para o rosto. Para Canevacci o rosto 

possui uma linguagem própria e que está bem inserido dentro do espírito da 

modernidade, pois que "há nos rostos uma espécie de eloqüência silenciosa 

que, sem agir, de qualquer forma 'age'. [...] O rosto fala – através de uma 

linguagem não-verbal – numa estreita conexão com a afirmação de uma 

nova subjetividade: a da modernidade".323 

Outro fator que causa estranheza é que quando ele diz falar com o 

"pai", o faz usando uma voz impostada, com forte sotaque alemão, além de 

não permitir que estranhos o toquem, ele não segura telefone e nem 

microfone. Alega não querer se contaminar e que suas mãos foram dadas 

por Deus para abençoar as pessoas.324  Para Durkheim, isto é normal 

porque o mundo sagrado é diferente do mundo profano e possui 

características bastante próprias, como não tocar, manusear, falar certas 

coisas na presença do sagrado. Por mais estranho que possa parecer, os 

discípulos aceitam isso.325 

  Tais "interdições" ajudam a  convencer seus discípulos de que ele é 

o Cristo.326  Joachim Wach escreveu que tais ações por parte do líder são 

naturais, porque "aquilo que o homem santo é, faz e sabe, explica a honra e 

o profundo respeito que lhe são dispensados. [...] Com freqüência ele e tudo 

que lhe pertence e lhe diz respeito são separados (proibição): comida, 

roupa, instrumentos e objetos de uso pessoal. Desta maneira eles participam 

da dupla natureza do "sagrado": provocar atração e rejeição."327 

Outro dado a ser destacado é o fato de a linguagem religiosa ser 

muito importante para o entendimento dos fenômenos religiosos. 

Comprovando isso, Luiz Roberto Alves escreveu que  

 

O discurso religioso revela-se por vias formulísticas e o 
representante cumpre o seu papel num todo já acordado e exigido. 
Mas não ignora que a representatividade – ou mediação – de fato é 
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exercida, compondo o painel ideológico que também encontramos 
em outras encarnações: a voz do povo é veiculada pelo político, a do 
saber pelo professor etc. Deste modo, o pregador encarna a voz de 
Deus, via de regra iludindo-se nos limites do consentimento ou 
embrenhando-se pela subsunção mistificadora ou pela criação de 
mecanismos mágicos de representação.328 

 

Novamente, vê-se o valor dos símbolos na manutenção e expansão 

do movimento pelo constante uso que deles se fazem no dia-a-dia. Porém, o 

maior trunfo que o Inri tem e não se cansa de usar é a sua própria figura 

como um grande símbolo de muitos significados, no processo que  Mircea 

Eliade admitiu acontecer, em  que "a experiência mágico-religiosa permite a 

transformação do próprio homem em símbolo".329  

 

e)   Os milagres  

  A existência de milagres, operados pelo líder carismático é uma 

característica quase sempre presente nos movimentos messiânicos. É 

quase uma imposição, porque  o  milagre se apresenta como uma prova dos 

poderes supra-humanos do líder, credenciando suas pretensões como 

verdadeiras. Ou seja, o milagre traz credibilidade ao messias, que desta 

forma pode provar que possui os poderes que alega ter.330 

 Como não poderia deixar de ser em quem alega messianidade, o Inri 

Cristo também apresenta vários milagres que atestariam sua divindade. 

Seus discípulos confirmam suas palavras atestando que verdadeiramente  

ele realizou milagres na Cidade do México, quando curou o câncer de uma 

jovem,  e dizem que ele curou várias pessoas na França e no Brasil afora. 

 Um destes milagres, é o de Martine S.,  

 

que trabalhou durante nove anos num centro de recuperação para 
menores deficientes, ao ver seu filho Ludovic, que tinha uma perna e 
uma mão paralisadas, ficar totalmente curado, disse que ele é 
realmente extraordinário. Afirmou também que "existem muitas 
pessoas com poderes mas são tão misteriosas e com Inri Cristo tudo 
é muito claro. Ele não tem dogmas, não pede nada, muito menos 

                                                 
328 ALVES, Luiz Roberto.  Palavração religiosa: a linguagem, a comunicação e a pesquisa. In: 
Comunicação & Sociedade. Nº 12. São Bernardo do Campo: IMS,  P. 83. 
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dinheiro, vive na maior simplicidade possível só com uma túnica, 
calçando sandálias." 331 

  

Quando questionado sobre o fato de não fazer milagres idênticos aos 

que Jesus fizera, como andar sobre as águas, o Inri  respondeu: 

 

Nunca fiz milagres, nem mesmo quando me chamava Jesus. Meu 
Pai, Senhor e Deus, que é em mim, faz milagres. Eu mesmo disse 
antes de ser crucificado: "Eu não sou bom, mas meu Pai é bom, Ele 
faz as obras" (Mateus c. 19 v. 16 e 17, Lucas c. 18 v. 18 e 19, João 
c. 10 v. 32 e c. 14 v. 10). Para quem vende meu nome antigo (Jesus)  
é muito fácil sair por aí dizendo: "Jesus faz milagres", "Jesus Cura", 
quando na verdade quem cura e faz milagre é Deus. Estes são os 
falsos profetas cuja vinda eu previ há dois mil anos: "Orai e vigiai, 
que ninguém vos engane, porque falsos cristos e falsos profetas 
virão em meu nome 332, farão prodígios e enganarão a muitos, até os 
eleitos se possível fosse" (Mateus c. 24 v. 5 e 24), enquanto eu vim 
com um nome novo, INRI, e em nome de meu PAI. Assim como há 
dois mil anos, agora também foi meu PAI quem realizou inúmeras 
obras através de minhas mãos. Nos lugares onde as pessoas tinham 
mais liberdade de pensamento e viam quem sou, o SENHOR operou 
o maior número de milagres, a exemplo da França na ocasião em 
que fui expulso da Inglaterra. Parecia um filme de ficção: os 
paralíticos vinham em cadeiras de rodas e saíam andando; o próprio 
jornalista autor da matéria no jornal Le Courrier Picard, que era ateu, 
viu a manifestação do poder do CRIADOR e reconheceu que sou o 
Filho de DEUS. Inúmeras outras pessoas, de diferentes lugares, que 
vieram à minha presença e pediram a bênção ao SENHOR 
obtiveram a cura de seus males. Algumas estiveram comigo uma 
única vez e nunca mais voltaram, porque sou o libertador e não 
preciso ficar mendigando testemunho de ninguém. Quem assim 
procede são os falsos profetas, que necessitam dizer nas emissoras 
de rádio e TV: "Conte a bênção, irmão. Conte a bênção". Minha 
principal missão agora não é meramente fazer milagres e sim julgar a 
humanidade e instituir na terra o Reino de DEUS. Quanto a caminhar 
sobre as águas, muitos deliram pensando que eu caminhei 
fisicamente sobre as águas. Isto é invencionice dos homens e 
contradiz a lei da gravidade. Espiritualmente é possível aparecer 
sobre as águas ou em qualquer lugar. Certa vez, enquanto eu estava 
na França, uma vizinha fariséia, idólatra, que sequer freqüentava 
minha igreja, afirmou teimosamente a uma discípula que eu há havia 
voltado a Curitiba, pois ainda não havendo muros na casa do 
SENHOR, ela me vira subir a escada. O mesmo aconteceu em 
Belém do Pará. Uma mulher chamada Tina, num momento de 
desespero invocou-me. Ela morava no segundo andar e viu-me 
entrar pela janela para abençoá-la. Obviamente, nos dois casos 
apareci em espírito. O homem que me criou quando menino, 
Wilhelme Thais, na véspera de desencarnar, disse à sua 
companheira, Magdalena Thais: "Não penses que estou louco, mas 
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eu vi INRI. Ele estava de pé aqui na porta do quarto, próximo à 
minha cama, com a túnica muito, muito mais branca do que quando 
ele veio nas outras vezes". Nesta ocasião, também ele me viu em 
espirito. Convém desmascarar esse rol de mentiras que inventaram 
durante minha ausência na Terra, afastando os seres humanos da 
verdade e, conseqüentemente, de DEUS.333 

 

 Os discípulos do Inri crêem que ele realiza milagres. No questionário 

preenchido por 13 deles, a maioria confirmou ter presenciado um milagre 

físico. Três discípulas relataram terem sido curadas de enfermidades graves 

pelo Inri e outras descreveram a cura de um senhor chamado Dirceu 

Santana, produtor da Rede TV, de São Paulo, que teria sido curado de 

câncer em um dos olhos depois de ter sido abençoado pelo Inri. 

 Porém, em seus depoimentos, os discípulos procuram minimizar os 

efeitos e a importância dos milagres em suas convicções. Eles procuram 

ressaltar que é Deus quem realiza os milagres através do Inri e que o mais 

importante que o milagre físico é a mudança de vida que o Inri produz 

naquele que o segue.  A discípula de nome Assinoê escreveu que, "muito 

superior do que fazer paralítico andar, ele realiza dando consciência ao ser 

humano a ter liberdade mental e espiritual". Outra discípula de nome 

Assages, depois de dizer que quem faz os milagres é Deus, através das 

mãos do Inri, fez a seguinte declaração: -"Mas o maior milagre que 

presenciei foi a volta de Cristo com a mesma voz. Para mim foi como se o 

tempo não tivesse passado". 

 Essa aparente "desvalorização" dos milagres físicos por parte dos 

discípulos é reprodução da fala do líder messiânico. Como  a todo instante 

ele é cobrado a realizar milagres para provar que é o mesmo Jesus Cristo do 

passado e como isso não acontece, a tônica do discurso acaba recaindo na 

importância da mudança de vida, considerada por eles como um grande 

milagre, mantendo intacta a sua divindade e autoridade. 

 

f)  As perseguições   

Quando o próprio Inri é indagado acerca da não aceitação da sua 

alegada messianidade e da perseguição que sofre, ele responde que tudo 
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isto já estava previsto e é muito natural, pois Jesus Cristo também foi 

perseguido e ridicularizado em seu tempo. Ele escreveu: "O que é estranho 

é que esses 'cristãos' não atentem para este fato: se Cristo foi perseguido 

por ditos religiosos e agora Inri Cristo é sempre molestado também por ditos 

religiosos, será uma simples casualidade?".334 Assim, ele transforma a 

rejeição em autenticação do seu ministério, hipótese aceita e difundida pelos 

seus discípulos. Ou seja, ele faz com que uma situação desfavorável se 

reverta em benefício do grupo que lidera. 

 Como foi afirmado no início da discussão acerca da reivindicação de 

messianidade, todas estas argumentações usadas pelo Inri Cristo estão 

dentro dos roteiros previstos para os líderes carismáticos elaborados tanto 

por Desroche, como  por Max Weber, que escreveu que o profeta/messias 

deve demonstrar que possui o carisma, que vem a ser "uma qualidade 

pessoal considerada extracotidiana [...] e em virtude da qual se atribuem a 

uma pessoa poderes ou qualidades sobrenaturais, sobre-humanos ou pelo 

menos, extracotidianos específicos ou então se a toma como enviada por 

Deus como exemplar e, portanto, como "líder".335 

 Aprofundando um pouco mais a explicação das características de um 

líder que possui um brilho carismático, Lindholm escreveu que carisma 

 

É uma faculdade que independe de qualquer título, de qualquer 
autoridade, atributo de um número pequeno de pessoas às quais 
permite exercer um verdadeiro fascínio magnético sobre os que 
estão ao seu redor, embora estes sejam socialmente seus iguais e 
elas não possuam qualquer meio de dominação. Forçam a aceitação 
de suas idéias e sentimentos aos que estão ao seu redor, e são 
obedecidas da mesma forma que o domador de feras selvagens pelo 
animal que facilmente poderia devorá-las.336  

 

 Nas provas apresentadas para reivindicar sua messianidade, nota-se 

que há por parte do messias catarinense uma grande preocupação em 

reforçar a fé dos seus discípulos e tudo faz para que acreditem cada vez 

mais.  E tudo indica que seus discípulos crêem no que ele fala.  A discípula 

                                                 
334 LUSZ, Pedro. Inri Cristo, o furacão sobre o Vaticano S. A . Curitiba: Schade Editora, 1991, p. 
106. 
335 WEBER, Max. Economia e Sociedade. v. 1, Brasília: Editora da UnB,  2000, p. 158. 
336 LINDHOLM, Charles. Carisma – Êxtase e perda de identidade na veneração ao líder. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1993, p. 59. 



 125 

Aderéxi declarou de forma enfática a sua opinião acerca da divindade do 

Inri. Disse ela: -"Eu não duvido. Não tenho dúvida nenhuma quanto a isso, 

inclusive até para a gente poder ser discípula, nenhum discípulo pode ter 

nenhuma dúvida quanto à identidade do Inri..."337 

 Sobre a convicção que o líder deve transmitir aos liderados, Lindholm 

escreveu que  

 

A multidão passiva segue instintivamente qualquer um que manifeste 
intensas convicções porque isso possibilitará a multidão assumir uma 
forma. Portanto, o líder deve representar o seu papel com 
entusiasmo a fim de parecer formidável. Ele precisa fazer uso de 
uma teatralidade carregada de emoção, gestos largos, ilusões 
dramáticas. Por estes mecanismos, o líder demonstra seu fervor, 
concentra a atenção da multidão, e estimula a imitação e a devoção 
servil de seus discípulos.338 

  

Isso tudo acontece porque seus discípulos possuem a necessidade 

de crer que estão seguindo alguém incomum, porque  

 

A demanda nesse meio é por uma comunidade duradoura e próxima, 
que não seja transitória, mas eterna. O carismático, cuja revelação 
energética incorpora a força revitalizante, deixa então de ser um 
especialista que ocasionalmente encarna o deus; para os seguidores 
ele se torna o deus, agora e para sempre, onipresente e onipotente; 
uma identidade transcendente que os seguidores enciumados 
guardam e defendem, tanto contra as próprias e demasiado 
humanas fraquezas do líder, quanto contra todas as influências 
externas.339 

 

 Nas observações feitas pelo pesquisador nas visitas ao grupo, nas 

aparições públicas ou nos programas de televisão de que participa, nota-se 

que o Inri espera ser tratado como o filho de Deus. Tal expectativa está 

alicerçada no fato de que "a sociedade está organizada tendo por base o 

princípio de que qualquer indivíduo que possua certas características sociais 

deve de fato ser o que pretende que é".340 O problema é que isto acaba 

trazendo uma séria conseqüência sobre os que o rodeiam, às vezes até 
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constrangimento, porque "quando um indivíduo projeta uma definição da 

situação e com isso pretende, implícita ou explicitamente, ser uma pessoa 

de determinado tipo, automaticamente exerce uma exigência moral sobre os 

outros, obrigando-os a valorizá-lo e a tratá-lo de acordo com o que as 

pessoas de seu tipo tem o direito de esperar".341 

 Geertz procura esclarecer a razão dessa expectativa por parte dos 

líderes carismáticos anunciando que 

 

A perspectiva religiosa repousa justamente nesse sentido do 
"verdadeiramente real" e as atividades simbólicas da religião como 
sistema cultural se devotam a produzi-lo, intensificá-lo e, tanto 
quanto possível, torná-lo inviolável pelas revelações discordantes da 
experiência secular. Mais uma vez, a essência da ação religiosa 
constitui, de um ponto de vista analítico, imbuir um certo complexo 
específico de símbolos – da metafísica que formulam e do estilo de 
vida que recomendam – de uma autoridade persuasiva.342 

  

O impasse se faz presente no fato de que sempre, em debates ou 

entrevistas na mídia, Inri Cristo se aborrece com aqueles que não 

conseguem ver nele sinais de messianidade e ao invés de reverenciá-lo 

usam de zombaria para com suas afirmações. Provavelmente não haja nada 

pior para um pretendente a messias do que não ser reconhecido como tal. 

Mas apesar de seu aborrecimento com os céticos, ele segue firme em 

seu propósito de mostrar-se como um líder religioso diferente dos demais 

existentes por aí, vestindo com precisão o figurino preconizado para o 

personagem denominado por Bourdieu de profeta (da terminologia criada 

por Max Weber): figura carismática, que apresenta os milagres ou feitos 

sobrenaturais, tais como revelações vindas diretamente da divindade de 

preferência acompanhadas de milagres físicos como credenciais para o que 

postula; uma nova mensagem recebida diretamente da divindade, com forte 

apelo visual, crítica às religiões existentes e um aparente desapego aos 

bens materiais com  um estilo de vida austero e despojado.343   
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g) A reencarnação 

 

Além de explicar a sua messianidade, por reivindicar ser a 

reencarnação de Jesus Cristo, o "messias" defende a doutrina da 

reencarnação como a melhor explicação para as incoerências, diferenças e 

sofrimentos que existem no mundo. Ele escreveu:  

 

A reencarnação é uma realidade insofismável porque DEUS é 
perfeito. Entre todas as virtudes que integram a perfeição está a 
justiça. DEUS perfeito é justo. Injusto não seria perfeito e então não 
seria DEUS. Em conseqüência, se a reencarnação não existisse, 
como seria razoavelmente crer em DEUS, sendo que todas as 
pessoas nascem diferentes, num leque variável, indo de rico e de 
boa saúde até pobre e aleijado? Qual justiça seria esta se (assim 
como ensinam os falsos religiosos) cada um tivesse direito a uma 
única existência terrena? Segundo quais critérios seriam distribuídas 
saúde, riqueza, pobreza doença...? Só a reencarnação põe lógica em 
tudo isto.344 

 

 Além disto, o Inri ataca a doutrina da ressurreição de Jesus Cristo, 

defendida pela maioria dos cristãos, afirmando que a ascensão física de 

Jesus ao céu é uma mentira que a igreja católica espalhou e que acabou se 

firmando como uma verdade. Para ele, Jesus não ressuscitou fisicamente, 

mas o que apareceu aos seus discípulos foi o seu espírito, sendo que a 

Bíblia  mostra a ressurreição como um milagre, como o que aconteceu com 

Lázaro e com a filha de Jairo. Já a reencarnação é uma doutrina geral, para 

todos. Para provar  sua tese, ele cita os textos que mostram ser João Batista 

a reencarnação do profeta Elias, cita a afirmação de Jesus a Nicodemos, 

encontrada no Evangelho de João, capítulo 3  e a interpreta dizendo  que 

somente "nascendo de novo" em uma outra encarnação é que ele poderia 

entrar no céu, e usa  a referência de Jesus ao cego de nascença, episódio 

também encontrado no Evangelho de João, no capítulo 9, que segundo ele, 

pecou em outra vida para que nascesse cego. Para o Inri, estes textos são 

provas cabais da realidade da reencarnação.345 

 Acerca de sua própria reencarnação, ele afirma: 
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Agora podeis compreender, meus filhos, o que realmente aconteceu 
há dois mil anos. Eu reapareci espiritualmente às pessoas; o meu 
corpo foi devolvido à mãe Terra e, cumprindo o prometido, voltei 
através da natural lei da reencarnação, recolhendo meu corpo físico 
das entranhas de uma mulher, com a mesma forma de antes da 
crucificação, como podeis atestar através do Sudário. Antes, porém, 
do meu dia de glória cumpre-se a profecia expressa nas Sagradas 
Escrituras ("mas primeiro (antes de seu dia de glória) convém que 
ele (Cristo) sofra muito e seja rejeitado por esta geração" – Lucas c. 
17 v. 25 a 35). A coerência, a lógica e a verdade são indissociáveis. 
Os sensatos meditam...346 

 

 A doutrina espírita, formulada especialmente pelo francês Léon 

Hyppolite Dénizaud Rivail (1804-1869) que trocou o nome para Allan Kardek 

chega ao Brasil na segunda metade do século XIX, e logo encontra adeptos. 

Em 1900 o conjunto de escritos de Allan Kardek conhecido como 

"pentateuco" já estava traduzido para o português. São eles: O Livro dos 

espíritos, o Livro dos médiuns, O Evangelho segundo o Espiritismo, O 

céu e o inferno e A gênese.  No Brasil o principal expoente da doutrina 

espírita foi o médium Chico Xavier, que escreveu uma grande quantidade de 

livros sobre o espiritismo e ajudou a popularizar a religião espírita no 

Brasil.347 

 Um dado interessante que leva os estudiosos em religião a refletirem 

é a constatação que o Catolicismo Romano, que detém a maioria dos fiéis 

no Brasil, defende a doutrina da ressurreição, e condena oficialmente a 

doutrina da reencarnação. Porém, em pesquisas realizadas em 1988 pelo 

Instituto Gallup e em 1997 pelo Vox Populi, constatou-se que mais da 

metade da população católica que freqüenta regularmente as missas dizem 

acreditar na reencarnação. Isto parece mostrar que há uma grande 

receptividade a essa doutrina no imaginário brasileiro.348 

 O que o Inri Cristo faz com o uso da doutrina espírita da reencarnação 

é apresentar uma resposta à sua alegada messianidade e filiação com Deus, 

via reencarnação de Jesus Cristo. Este é o alicerce principal de todo 
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arcabouço doutrinário desenvolvido pelo pretendente a messias.  Sendo ele 

a reencarnação de Jesus Cristo e apresentando a sua semelhança física 

com Jesus, dentre outras credenciais, é natural que  ele reivindique atenção 

e obediência, pois acredita que tais argumentos legitimem suas pretensões 

messiânicas. 

 Além disto, através da doutrina espírita da reencarnação, ele oferece 

aos seus seguidores uma resposta lógica para uma série de perguntas 

difíceis de serem respondidas, pois além de ser uma doutrina que agrada 

pela simplicidade das respostas, Etienne Alfred Higuet escreveu que na 

doutrina da reencarnação "é fornecida uma explicação mais plausível do mal 

e do sofrimento, social e psicologicamente, assim como das desigualdades 

de todo tipo. Responde-se também ao anseio por uma retribuição depois 

desta vida, a uma necessidade de justiça compensatória das atuais 

desigualdades."349 

 Na verdade, o que ocorre no movimento liderado pelo Inri Cristo é um 

grande sincretismo, definido como "a fusão de elementos de dois ou mais 

sistemas religiosos, podendo significar uma alteração importante da 

estrutura básica de um dos sistemas ou de ambos." 350 O prático do 

sincretismo é que ele pode apropriar-se do que achar conveniente em outros 

sistemas religiosos, rejeitando o que não agrada ou não se encaixa no 

panorama geral de pensamento no novo grupo religioso. 

 

 2.2.2   O boicote à  mensagem 

 

Para o "messias", há um complô geral engendrado pela Igreja 

Católica a fim de não permitir que os meios de comunicação anunciem ao 

mundo todo que o Cristo encarnado está no mundo.  Em uma suposta carta 

enviada ao então Presidente da República do Brasil, João Batista Figueiredo 

em 31 de dezembro de 1983, reclamando do tal boicote,  Inri Cristo assim se 

expressou: 
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350 MAGALHÃES, Antonio Carlos de Melo. Sincretismo como tema de uma teologia ecumênica. In:  
SATHLER-ROSA, Ronaldo. Culturas e Cristianismo . São Paulo: Loyola,  1999,  p. 114. 
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Enquanto o Brasil se mantiver passivamente submisso aos 
estrangeiros do Vaticano que subjugam e manipulam sob coação de 
chantagem os órgãos de comunicação, boicotando a voz do filho de 
Deus, que no cumprimento das Escrituras reencarnou no Brasil, a 
exemplo da minha saída triunfal da prisão de Belém do Pará 
flagrantemente boicotada pelos órgãos de comunicação que 
obedecem vergonhosamente os estrangeiros de Roma; insisto no 
alerta: enquanto o Brasil não der um basta a esta humilhante 
submissão aos estrangeiros usurpadores do Reino de Deus, 
enquanto o Brasil não permitir que o Cordeiro de Deus se manifeste 
livremente sem intervenção dos pseudo-religiosos lacaios de Roma e 
a abusiva coação dos falsos profetas que assolam o país, 
procedentes de diversas partes do mundo, no afã de explorar o 
sofrido povo de Deus na prática da chantagem do dízimo de seus 
salários e no comércio de falsos sacramentos; enquanto o Brasil não 
se despertar desta abominável escravidão aos estrangeiros 
comerciantes das coisas de Deus o Brasil não merecerá a bênção 
divina, não poderá sair do caos que se encontra e cada vez 
naufragará ainda mais. E os falsos religiosos no exercício da 
humilhação ao povo de Deus, fortalecidos pela economia surrupiada 
dos habitantes da terra de Santa Cruz, planejarão novos e 
contundentes golpes contra o sofrido e sacrificado povo eleito de 
Deus. 
Porém, no dia que o Brasil se despertar e escutar o Verbo 
reencarnado, novos horizontes se descortinarão, o sonho de todo um 
povo se realizará e a terra de Santa Cruz deixará de ser vítima da 
exploração de estrangeiros para acolher em seu seio os visitantes 
ilustres que, de todos os rincões da dimensão terrestre, virão 
contemplar extasiados o filho primogênito de Deus que reencarnou 
na sagrada terra de Santa Cruz. 

 

 De acordo com o seu relato, Inri afirma que esteve no Congresso 

Nacional em Brasília no dia 11 de novembro de 1998, alertando os 

parlamentares para o caos social que o Brasil enfrentaria se medidas 

drásticas quanto à agricultura não fossem tomadas e a conclusão que ele 

tirou da recepção que sua mensagem teve não foi totalmente positiva, o que 

o levou a escrever: 

 

O MÉPIC é consciente de que não darão atenção às palavras de 
INRI CRISTO, não o levarão a sério, mas ele terá cumprido sua 
missão, ele advertiu em tempo. Quando foi ao Congresso no dia 
11/11/98, expulsaram-no por haver falado essas coisas aos 
jornalistas presentes no Salão Verde. Entre os órgãos de imprensa 
estava a revista VEJA, que lidera o esquema de boicote urdido pela 
desinformação organizada, desde 28/02/82, no afã de impedir o povo 
de conhecer a verdade sobre INRI CRISTO. Todavia, a Rede CNT 
divulgou parte de seu pronunciamento.351 
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 Quando questionado sobre o fato de que sendo mesmo o Cristo que  

reencarnou, por que razão a maioria das pessoas não o reconhecem como 

tal, o Inri apresenta  como resposta o argumento de que atualmente ele está 

no período de reprovação, período de sofrimento, permitido por Deus, em 

que ele deve ser rejeitado, desprezado, tal qual Jesus foi, até chegar o 

tempo certo de ser conhecido de todo o mundo. Aliado a isto, ele cita  o já 

referido boicote dos grandes meios de comunicação que não têm interesse 

em veicular suas verdades.352  

 A argumentação do Inri de que está passando pelo período de 

provação e que devido a isso não pode ser reconhecido pela maioria da 

população se encaixa perfeitamente no roteiro que Desroche traçou para os 

movimentos messiânicos, sendo este o primeiro passo, que ele chama de 

"abominação da desolação", em que os tempos são duros para as 

pregações messiânicas.353 

 É flagrante a contradição entre o que o líder crê ser um roteiro já 

estabelecido e as constantes reclamações da interferência dos meios 

externos, como os meios de comunicação, que supostamente o boicotam, 

não deixando que ele se revele ao mundo. 

 Porém, ainda que diga esperar o tempo certo de Deus para que todos 

os habitantes da terra saibam que Inri Cristo é Jesus reencarnado, ele 

espera que isto ocorra logo, ao escrever que  

 

Quando chegar o dia do Senhor, todos verão o meu rosto e ouvirão  
minha voz ("Todo olho o verá" – Apocalipse c.1 v.7). Haverá uma 
sintonia mundial propiciando que todos entendam minha mensagem 
através do coração, até mesmo os asiáticos, africanos, australianos. 
Meu Pai dará o dom de compreender a todos os povos de todas as 
línguas, porque Ele é universal.354 

 

 Para ele, o boicote à sua mensagem só será desfeito quando as 

necessidades humanas se tornarem tão agudas que as pessoas passarão a 

exigir a presença dele para ouvirem uma voz de esperança. Esclarecendo 

isso, ele escreveu que "quando chegar a hora, inevitavelmente a cortina 
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negra do boicote se esfacelará, o Altíssimo removerá as viseiras e Inri Cristo 

será visto por todos numa cadeia mundial de televisão para regozijo dos 

homens de coração puro, dos simples, dos humildes, dos justos, dos que 

amam a verdade e servem a justiça".355 

 Enquanto o dia da revelação total ao mundo de que ele é o Cristo não 

vem, seus discípulos são instados a rezarem uma oração apropriada ao 

tema intitulada "Oração Antiboicote", que consiste nas seguintes palavras: 

 

Ó PAI santo, 
Que Tu não Te enfades, 
Mais uma vez Te suplico 

Que remova os obstáculos, os abrolhos do meu caminho 
E desobstruas o bloqueio, 

O boicote que me impuseram nos meios de comunicação. 
Rompe, dissolve, esfacele, 

Ó PAI santo, 
Esta barreira que meus inimigos, 

Inimigos do teu reino, 
Ergueram entre mim e meu povo. 

Eu só Te peço porque Tu disseste: "Pede-me e Eu te darei". 
Seja feito segundo a tua vontade e não minha vontade. 

Mais uma vez Te dou graças 
Porque escutas e atendes as minhas súplicas, 

Ó PAI santo, 
E porque escutaste e atendeste as súplicas do teu servo.356 

 

 Tal oração é feita constantemente nos cultos públicos do grupo, 

presenciada pelo pesquisador. Enquanto ela não é respondida, ele e seus 

discípulos procuram de todos os modos a exposição que os meios de 

comunicação proporcionam. Não importa como, o que vale é aparecer. 

 Se por um lado o autoproclamado "messias" escreve que haverá um 

tempo em que o suposto boicote será derrubado, possibilitando a todo o 

mundo conhecer a figura e a mensagem de Inri Cristo, ultimamente ele tem 

anunciado que este tempo chegou. Em um texto de cerca de duas páginas 

disponíveis no site da igreja na Internet cujo título é: "Exortação do MÉPIC à 

imprensa", o líder escreve que o tempo de sua revelação mundial está 

chegando e apresenta os sinais que comprovariam suas palavras: avanço 
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da ciência, aparecimento de falsos cristos, violências e as muitas guerras.  

Tudo isto levou-o a vaticinar:  

 

 Todavia, já é chegada a hora de mostrar Inri Cristo, expô-lo na 
berlinda (sic) a fim de que ao povo seja facultado, ao  ver o rosto e 
ouvir a voz de Inri Cristo, discernir, caso contrário serão vislumbradas 
cada vez mais mortes, manifestações violentas e fanatismo religioso, 
tentativas de terrorismo provocadas pela proliferação de seitas 
produtoras de vítimas, a exemplo dos impetuosos norte-americanos 
que recentemente foram presos em Jerusalém por planejarem atos 
de terrorismo objetivando a volta do Messias, tão somente por jamais 
haverem tido a graça de ver o rosto e ouvir a voz de Inri Cristo.357 

 

 O que se nota é que há um grande esforço por parte do líder e 

também dos liderados para que as pessoas tomem conhecimento da 

mensagem do grupo. Para o movimento do Inri Cristo, o fato de serem tão 

poucos numericamente deve-se, entre outras razões, a este suposto boicote 

imposto pelos grandes meios de comunicação brasileiros.  

 O que eles talvez não estejam levando em conta é que para a maioria 

das pessoas o Inri Cristo é um charlatão ou um doente mental.358 

Naturalmente, é difícil para alguém ter um líder espiritual assim.  Para 

Goffman, as pessoas de modo geral, ficam chocadas quando vêem alguém 

tentando enganá-las, fazendo-se passar por outra, principalmente alguém 

com o status de Jesus Cristo, o Filho de Deus.359 

 Outro fator a ser levado em consideração é que o assunto religião, de 

modo geral, não atrai tanto a mídia como acontece com outros assuntos. A 

explicação para isto é que  

 

O conjunto de notícias próprios da religião é relativamente pequeno 
se comparado a outros campos secundários em relação à estrutura 
política nacional. O destaque para fatos estritamente religiosos está 
fora dos critérios de newsmaking consagrados pela prática 
jornalística. Entretanto, a religião ganha o primeiro plano do noticiário 
quando se adapta aos critérios da mídia.  Se as instituições religiosas 
em suas características próprias são pouco atraentes como tema de 

                                                 
357 Dados disponíveis em:  http://www.inricristo.org.br/index14.html.  14/08/2003. 
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pauta, existem circunstâncias particulares nas quais a cobertura da 
religião alcança o mesmo destaque do noticiário laico.360 

 

 Ainda que a exposição à mídia não seja a desejada pelo líder do 

movimento, observa-se que o Inri Cristo e seus discípulos constantemente 

estão aparecendo em programas de auditório sensacionalistas, como o 

Programa do Ratinho e assemelhados; em programas mais comedidos 

como o do Jô Soares, em revistas semanais de informação como a  "Isto é" 

e outras um tanto inusitadas, como a Trip e a Sexy.  

 Os debates que o Inri promove com universitários acabam sendo 

notícia de jornal e até mesmo um escritor de renome nacional, Carlos Heitor 

Cony o inseriu em um de seus romances. Apesar de alguma liberdade com 

respeito à sua profissão a alguns detalhes (justificável em um romance), a  

descrição do Inri é aproximada. Ei-la: 

 

Com a lança de Longinus, o arcanjo Miguel, o mesmo que vencera 
Lúcifer na batalha decisiva pelo poder no Céu e na Terra, dera ao 
bancário a terrível notícia de que ele, bancário na praça de Curitiba, 
era a nova encarnação do Cristo Salvador e que lhe competia, além 
de deixar os guichês miseráveis de um estabelecimento que 
explorava o "excremento do Demônio" (alusão de santo Agostinho ao 
dinheiro), partir em pregação por todas as terras e povos anunciando 
o verdadeiro evangelho que os padres e pastores haviam 
corrompido. 
Não consegui apurar como esse bancário chegou ao nome de Inri 
Cristo. Inri era, segundo a tradição, as iniciais da inscrição que 
Pôncio Pilatos mandou colocar em cima da cruz, indicando a quem 
interessar pudesse que o crucificado ali pendente era Jesus de 
Nazaré, rei dos judeus – ironia de um romano cético, que perguntou 
ao condenado o que era a verdade e nem esperou pela resposta. 
Inri ficou sendo o nome do novo Cristo. Vestiu uma túnica branca, 
deixou crescer a barba e ficou realmente um pouco parecido com o 
Cristo que nos foi legado pelos artistas da Renascença. Partiu pelo 
mundo afora criando encrencas com o poder temporal e espiritual 
das cidades, vilas e aldeias que visitava.361 

 

Isto mostra que o tal boicote parece ser mais uma força de 

propaganda que uma realidade, visto que ultimamente seu movimento 

tornou-se conhecido no Brasil inteiro pelos veículos que o Inri diz que o 

boicotam. Porém, ao martelar em cima desse "inimigo" invisível que impede 
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 135 

o movimento de aparecer em horário nobre (de preferência na Rede Globo)) 

e conseqüentemente, crescer, o Inri Cristo está unindo cada vez mais o seu 

grupo, pois além de apresentar uma justificativa para o não crescimento do 

movimento, elege um grande inimigo a ser combatido: os meios de 

comunicação. Como é sabido, todo grupo sectário necessita de inimigos 

para a sua sobrevivência362 

 

2.2.3   As novas orações   

 

Outro ponto que chama a atenção no movimento religioso estudado é 

a lista de orações, muitas delas reinterpretadas e outras totalmente novas, 

como a oração antiboicote, instituída pelo Inri em sua igreja, já transcrita 

anteriormente.  

É inegável que as orações ocupem um espaço privilegiado dentro de 

quase todas as manifestações religiosas e nem poderia ser diferente, pois 

para alguns como Croatto,  a oração é o centro da religião, sendo mais 

especificamente "uma comunhão vivente do ser humano religioso com Deus, 

concebido como pessoal e presente na experiência: uma comunhão que 

reflete as formas das relações sociais da humanidade".363 

Indo um pouco mais além, todo e qualquer grupo religioso necessita 

de aspectos simbólicos, carregados de significados, para poder sobreviver, 

porque "sem seus significados, sem crença, sem identidade e identificação, 

não há nada: nada a que pertencer, de que participar; nada para 

compartilhar, promover, e nada para defender.".364  

Em todo culto na sede da SOUST, depois da introdução feita pela 

discípula sacerdotisa, a encarregada desta tarefa e imediatamente após a 

abertura das cortinas que separam o povo do altar e a aparição do Inri, os 

fiéis se põem de joelhos e recitam o novo credo apostólico, elaborado por 

ele mesmo e que tem o seguinte conteúdo: 

 

Creio em DEUS, PAI todo poderoso,  
criador do céu e da terra 
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E em INRI CRISTO 
Seu Unigênito, nosso SENHOR 
Que, crucificado 
Por ordem de Pilatos,  
Desencarnou, 
Foi sepultado 
E ao 3º dia ressurgiu dos mortos, 
Subiu em espírito ao céus 
E reencarnou 
Para promover o juízo divino. 
Creio no Espírito Santo, 
Na Santíssima Trindade, 
Na SOUST, única igreja de CRISTO, 
Na remissão dos pecados, 
Na reencarnação 
E na vida eterna. Amém.365 

 

Pode-se observar nesta oração a fixação na mente de seus discípulos 

das doutrinas essenciais para a manutenção do movimento. A primeira delas 

é a afirmação de que o Inri é Jesus Cristo, que desencarnou (expressão 

espírita para significar que morreu) e que reencarnou nele mesmo. A 

segunda doutrina a ser fortalecida é a de que a sua nova igreja, a SOUST é 

a única igreja verdadeira.  

Essa bricolagem que o Inri faz é comum em movimentos autônomos e 

sectários. Por não possuírem nenhum compromisso com as igrejas já 

estabelecidas, sentem-se à vontade para utilizarem elementos já existentes, 

no caso, o Credo Apostólico original, conservar-lhe a estrutura, mas 

introduzindo elementos novos, de acordo com os propósitos do grupo. 

  Uma outra oração muito utilizada nos cultos públicos do movimento 

estudado é o novo "Pai Nosso", que o líder diz ser fruto de uma revelação de 

Deus diretamente a ele e que traz  o seguinte texto: 

 

Pai eterno e inefável,  
DEUS  infalível, 

CRIADOR do universo, 
Santificado seja o teu nome; 

Seja feita a tua vontade 
Assim na terra como no céu., 
Graças Te dou pelo manjar 

Que emana de Ti; 
Aparta-me dos erros  

E ilumina-me 
Para que eu Te sirva 
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Sem equívocos, 
Glorificando-Te 
Hoje e sempre, 

Ó PAI.366 
 

 Sobre o fato de haver mudado a oração bíblica do "Pai Nosso", 

ensinado por Jesus Cristo, Inri Cristo explica que 

 

Quando se chamava Jesus, INRI CRISTO ensinou a orar assim: "PAI  
Nosso, que estais no céu.... venha a nós o vosso reino....(Mateus 
c. 6 v.10)367. E o ALTÍSSIMO, em sua infinita bondade, atendendo as 
súplicas do povo cristão, após quase dois mil anos reenviou seu 
Unigênito de carne e osso a fim de instituir na Terra seu santo reino, 
formalizado pela SOUST – Suprema Ordem Universal da Santíssima 
Trindade. Ainda que em condições embrionárias, a duras penas 
viceja, desde 28/02/82. Logo, não é mais lícito continuar pedindo-lhe 
"venha a nós o vosso reino", uma vez que já está estabelecido e 
provisoriamente sediado em Curitiba. Assim disse o SENHOR. 
 Por esta razão é que Ele revelou ao unigênito INRI CRISTO o 
Novo PAI Nosso, que é a oração mais forte, mais perfeita e mais 
bela, o meio mais sublime de contactar-se com o PAI celeste. Os 
filhos de DEUS legítimos, cristãos autênticos, herdeiros do reino dos 
céus, conscientes e confiantes, aprendem a orar o Novo PAI Nosso e 
estabelecem assim uma simbiose com o Supremo Criador, único ser 
incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, 
único SENHOR  do Universo.368 

 

 Novamente aqui se percebe também a facilidade com que grupos 

como o do Inri têm de utilizar-se de elementos já constituídos, apenas dando 

uma nova roupagem ao que já existia.  

 Há muitas outras orações interessantes, como a denominada Primeira 

Litania, em que se pede a consolidação da SOUST como igreja universal e a 

Segunda Litania, cujo teor é um pedido para que todos os que se 

aproximarem do Inri Cristo reconheçam nele a divindade. Há ainda a oração 

Espada de Dois Gumes que se preocupa em provar a divindade e a 

veracidade do líder. Eis a oração na íntegra: 

 

Ó PAI santo, 
Tu que abriste o mar para Moisés passar, 

Tu que me confortaste quando eu agonizava na cruz, 
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Tu que criaste o céu, a terra e até mesmo o Universo 
Do qual és único SENHOR, 

A Ti, ó PAI, Te suplico que me castigues com lepra no rosto 
Se não estou falando a verdade, 

Se não sou teu Unigênito, 
O mesmo CRISTO que crucificaram 

Por ordem de Pilatos. 
Derrama sobre mim tua maldição, SENHOR, 

Se estas palavras não emanam de Ti. 
Mas, ao contrário, 

Como sou teu filho, 
Executor da tua vontade, 

Enviado por Ti para julgar este mundo caótico 
E instituir na terra teu santo reino, 

Eu que Te pedi misericórdia aos que me flagelavam 
Quando eu agonizava na cruz, 

Dizendo: "Perdoai-os, eles não sabem o que fazem!", 
Agora Te imploro 

Que mortifiques com câncer na garganta, 
Ó PAI santo, 

Os que blasfemarem doravante conscientemente contra mim 
Para que, no purgatório da expiação, saibam 

Que sou teu Primogênito, 
E que Tu me enviaste. 

Só Te peço porque Tu disseste: "Pede-me e Eu te darei". 
Seja feito segundo a tua vontade e não minha vontade. 

Mais uma vez Te dou graças 
Porque escutas e atendes as minhas súplicas, 

Ó PAI santo, 
E porque escutaste e atendeste as súplicas de teu servo.369 

  

 Na oração acima transcrita, que na verdade mais parece uma 

declaração doutrinária que oração, o Inri tenta granjear credibilidade ao que 

afirma ser: o filho de Deus. Porém, ao fazer isto acaba  invocando desgraças 

sobre sua própria vida e o pior, acaba invocando doenças para os que o 

zombarem, desprezando sua messianidade. Não deixa de ser uma maneira 

coercitiva de ser aceito. 

 Há ainda a Oração para Clarividência, que como o próprio título já 

indica, pede a Deus capacidade de ver e entender a vontade de Deus, e 

para que o Inri Cristo cumpra a sua missão; a Oração dos integrantes do 

Reino de Deus, feita pelos discípulos declarando sua lealdade ao líder e a 

Oração Pró-vitória, cujo conteúdo é um pedido de proteção para  manter 
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puro tanto no aspecto espiritual, quanto no carnal, com uma clara 

preocupação com a saúde do corpo, mantido com uma dieta vegetariana.370 

 Se tais orações chamam a atenção pelo inusitado de seu conteúdo, 

para os estudiosos da religião e suas manifestações, elas estão presente em 

todas as religiões, apresentando-se sob diferentes formas, sendo 

consideradas ritos religiosos, que são expressões coletivas do sagrado. 

Mesmo que a oração seja individual, sua característica principal é ser 

comunitária, constituindo-se em um importante elemento social, que propicia 

uma maior coesão do grupo.371 

 A oração é um elemento de vital importância dentro de qualquer 

grupo religioso porque ela reflete a sua cosmovisão, composta de ritos e 

mitos.   Na oração, 

 

O rito está unido à crença. A oração, da mesma forma que o mito, 
está carregada de sentido, freqüentemente é tão rica em idéias e 
imagens como um relato religioso. A oração está cheia de força e de 
eficácia, é tão poderosamente criadora como um cerimônia simpática 
[...]. O aspecto ritual e o aspecto mítico são, rigorosamente, no caso 
da oração, as duas faces de um único e idêntico ato. Eles aparecem 
ao mesmo tempo e são inseparáveis [...]. De certo modo, a evolução 
da oração é a evolução da própria religião372 

 

 A criação destas novas orações, além de serem importantes para a 

coesão do grupo, marca a ruptura religiosa do fiel com suas antigas igrejas, 

porque estabelece o diferente, o novo.  Isto é possível porque o profeta 

(categoria em que o Inri se situa), não tendo compromissos com nenhuma 

estrutura já existente, é o agente do novo, portador de uma nova 

interpretação dada pela divindade, com a conseqüente desvalorização dos 

ritos antigos. Sua estratégia é dessacralizar o sagrado existente e sacralizar 

a nova proposta, neste caso, as orações.373 

 Comprovando estas afirmações feitas acima, foram encontradas no 

movimento do Contestado várias orações feitas e escritas pelos seus 

líderes, que foram decoradas pelos fiéis. Aujor Ávila da Luz, um estudioso do 
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citado movimento qualificou o conteúdo de muitas orações de "estapafúrdio 

e exótico", transcrevendo algumas dessas orações em seu livro. Eis uma 

delas, A oração contra o ar: 

 

Ar vivo, ar morto, ar do dia, ar da noite, ar do ferro, ar do aço, ar do 
sol, ar da lua, as das estrela, ar do vento, ar da terra, ar da água, ar 
da sota, ar de estupor, ar de sangue, ar de vidro, ar de paralisia, ar 
de todos os ares [...]. Saia o ar do meu corpo para fora, assim como 
caíram as lágrimas de Nossa Senhora Maria Santíssima, quando viu 
seu Bento Filho preso como um ladrão; saia o ar do meu corpo para 
fora, assim como caíram as lágrimas de Nossa Senhora Maria 
Santíssima, quando viu seu Bento Filho morto, coroado na cruz; saia 
o ar do meu corpo; se for de sangue que corra pelas veias, se for de 
tumor que se espalhe com as palavras de todos os assuntos, Amém 
Jesus. 374 

  

 A importância destas novas orações, juntamente com outros 

elementos, é que elas ajudam a traçar as diferenças entre os grupos 

religiosos antigos e o novo, pois como escreveu Silverstone,  

 

As fronteiras definem, contêm e distinguem. Dentro delas os 
indivíduos encontram significados partilháveis; e os símbolos que 
passam a representar a comunidade também têm um poderoso 
papel em defini-la. Os rituais implicam comportamento simbólico. 
Participamos de atividades impregnadas de significado. Os rituais 
nos unem, em nossas diferenças, sob a égide de um comum, mas 
poderoso conjunto de imagens e idéias que são mecanismos para 
afirmar e reforçar nossa unicidade e nos permitem distinguir-nos 
daqueles – nossos vizinhos – cujo modo de vida queremos afastar e 
excluir.  Os rituais são essenciais à comunidade, e a comunidade, 
em sua expressão e reflexão no ritual, é essencialmente uma 
reivindicação por diferença. A consciência das fronteiras simbólicas 
de nossa cultura e a dramatização de tais fronteiras na performance 
delas são uma precondição para a construção e a manutenção da 
comunidade. Nossas fronteiras nos definem.375 

  

2.2.4  A condenação à idolatria 

 

Em seus discursos e escritos, o líder messiânico procura condenar 

veementemente a Igreja Católica, apontando seus erros e desvios. Dentre 
                                                 
374 LUZ, Aujor Ávila da. Os fanáticos – Crimes e aberrações da religiosidade dos nossos caboclos. 
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375  LUZ, Aujor Ávila da. Os fanáticos – Crimes e aberrações da religiosidade dos nossos caboclos. 
Florianópolis: Editora da UFSC, 1999,  p. 187. 
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os itens mais citados está a condenação à idolatria.  É oportuno lembrar que 

o marco inicial de seu "ministério" se deu em uma confusão na catedral 

metropolitana de Belém do Pará, em 28 de fevereiro de 1982, quando Inri 

Cristo invadiu a igreja, destruiu um crucifixo e agrediu o padre que tentava 

detê-lo. Esse episódio é marcante para o movimento, que o chama de "Ato 

Libertário".376 

Em um dos livros editados pelo movimento, há um trecho em que Inri 

Cristo faz uma análise da alegação dos líderes católicos de que a igreja 

romana não adora imagens. Ele então cita os centros de peregrinação 

existentes no Brasil (que diz ter visitado), como Juazeiro do Norte, no Ceará; 

Trindade, em Goiás;  a Igreja do Senhor do Bonfim em Salvador e Aparecida 

do Norte, dentre outros, como exemplos de explícita idolatria e conclui 

dizendo que "adoração de estátuas é o maior pecado. Quase não dá para 

contar o número de vezes que é condenada no Antigo Testamento. Dá para 

acreditar que a igreja romana nunca leu a Bíblia; ela multiplicou as estátuas 

de seus 'santos' e de Cristo nos seus templos".377 

 Para o líder messiânico, Deus está em cada célula do corpo humano 

e ao adorar uma imagem, o indivíduo está tentando fazer Deus adorar 

coisas criadas por ele mesmo. Como isso não é possível, Deus abandona o 

corpo dessa pessoa, que fica desprotegido espiritualmente, sujeito às ações 

de Satã e à posterior ira de Deus. Segundo ele, a idolatria atrai desgraças 

sobre quem a pratica e como exemplo cita a situação de miséria do nordeste 

brasileiro.378 

Neste quesito, Inri se aproxima muito do pensamento de grande 

parcela dos evangélicos brasileiros, que tendem a atribuir a situação de 

miserabilidade do nordeste à adoração de imagens, incentivadas, segundo 

eles, pela cúpula da Igreja Católica. É a culpabilidade do pecador idólatra.379 

Ele alega que a Igreja Católica mudou os Dez Mandamentos originais, 

procurando retirar a condenação à idolatria. Quanto a isto, ele conclui: 
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A introdução do culto de imagens na igreja, em direta oposição ao 
expresso mandamento de Deus, foi uma das grandes façanhas do 
demônio. Mas a sua obra neste sentido não estava completa. 
Enquanto continuasse o ensino da lei original de Deus, conforme a 
Escritura Sagrada, havia o perigo de o povo levantar-se contra o 
culto de imagens. Esforçou-se, portanto, para levar os homens a 
excluir da lei o segundo mandamento. Seu êxito foi completo. Logo o 
referido preceito foi excluído, e, para que ficasse completo o número 
dos dez mandamentos, o décimo foi subdividido em dois.380  

 

 A argumentação do líder messiânico é que os santos adorados pela 

Igreja Católica não são santos. Só Deus é santo. Para ele, "idolatrar 

qualquer manifestação da natureza, qualquer obra divina, qualquer ser 

humano é tolice. E mais que tolice, erro. E mais que erro, pecado. E mais 

que pecado, é o pecado maior, o pecado absoluto, o supremo insulto a 

Deus."381 

 O pesquisador pode presenciar em suas visitas ao movimento que ao 

final do culto, antes do "messias" retirar-se, ele profere uma oração contra a 

Igreja Católica, condenando-a pelos erros e desvios, principalmente o da 

idolatria. Ele chama este ato de "Sentença contra a Igreja Católica" e o faz, 

segundo diz, seguindo ordens expressas de Deus.382 

 

2.2.5 A condenação ao dízimo 

 

Além de condenar veementemente a Igreja Católica, Inri Cristo ataca 

sem piedade os pastores das igrejas evangélicas, que segundo ele são 

lobos devoradores, egoístas, materialistas, interessados somente no 

dinheiro dos fiéis. Sua citação preferida neste assunto são as palavras de 

Jesus: "Dai de graça o que de graça recebestes."383 

 Na verdade, ele admite que o dízimo foi instituído por Deus no Antigo 

Testamento, principalmente em Malaquias 3.10, texto que diz: "Trazei todos 

os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa".  

Porém, sua interpretação é que o texto está falando de trazer o dízimo do 
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lucro, seja da lavoura ou da pecuária. Como hoje a maioria das pessoas 

moram em cidades e são assalariadas, não há razão para serem dizimistas, 

visto não obterem qualquer lucro com o salário que recebem.384   

 Seu ataque aos líderes evangélicos é contundente ao dizer que: 

 

Agora, eu vos pergunto, meus filhos: onde está o lucro de um 
operário que trabalha de sol a sol na construção civil, numa fábrica, 
numa oficina, numa metalúrgica, etc...e, no final do mês, fatigado, ao 
receber um salário de fome, antes de pagar a conta da luz, da água, 
o gás e o leite das crianças, é coagido a entregar o dízimo, ou seja, 
dez por cento de seu ínfimo salário ao lobo com pele de ovelha, 
impostor que se autonomeou pastor, velhaco, enganador, mentiroso, 
trapaceiro, embustólogo que se diz teólogo, "representante de Deus", 
cuja única ocupação e preocupação consiste em planejar como 
gastar com suas concubinas, na luxúria, na vida licenciosa, os frutos 
da delituosa fraude, sugados, surrupiados em meu nome antigo e em 
nome de meu PAI?385 

 

 A linha de argumentação usada por Inri Cristo no combate ao dízimo 

é fazer um confronto entre as atitudes de padres e pastores e suas  

respectivas igrejas e a SOUST, igreja do Inri, no tocante ao aspecto 

financeiro, mostrando o seu desprendimento financeiro, coincidindo com o 

que afirma Max Weber, quando declara que esta é uma característica do 

profeta: mostrar sua conduta diferente da dos sacerdotes, num total 

desapego material, que vai servir de parâmetro  de comparação.386 

  Isto fica claro quando o Inri argumenta que 

 

A única igreja que eu deixei foi a romana, quando disse no  singular: 
"...tu és Pedro e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja" 
(Mateus cap. 16 vers. 18). E porque falei no singular, todas as 
congregações ditas cristãs carecem de legitimidade e origem 
histórica. E por ela, a romana, haver se prostituído transformando-se 
num principado de iniqüidades, cobrando para batizar, casar e até 
para enterrar os chamados mortos, foi declarada proscrita pelo meu 
PAI387, SENHOR e DEUS em 28-02-82, quando Ele determinou que 
fosse instituída a Nova Ordem Católica, SOUST – Suprema Ordem 
Universal da Santíssima Trindade, única casa de oração onde 
qualquer ser humano pode entrar sem dinheiro, pois por ser a casa 
de DEUS, nela não se pratica a chantagem do dízimo uma vez que 
vive sob os auspícios da graça divina. Os autênticos cristãos dão 
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com a mão direita sem que a esquerda saiba quanto (Mateus cap. 6 
vers. 3) e todos são religados graciosamente com DEUS.388 

 

 A condenação por parte do Inri Cristo daqueles que defendem a 

cobrança do dízimo é muito grande. Além de todos os adjetivos negativos 

usados anteriormente, ele vai além e diz que "a chantagem do dízimo é 

crime, consiste na violação da lei de Deus e dos homens (estelionato – 

artigo 171 do Código Penal Brasileiro). O ilícito penal está caracterizado 

quando alguém se diz meu servo almejando chantagear o dízimo ou cobrar 

qualquer sacramento." 389  

 Não contente por enquadrar padres e pastores no Código Penal, Inri 

Cristo afirma ainda que todos aqueles que recebem os dízimos ou cobram 

para realizar os sacramentos ficarão fora do Reino de Deus, pois "aqueles 

que mentem dizendo-se meus servos e servos de meu Pai no afã de 

extorquir o dinheiro dos incautos, não têm a possibilidade de adentrar o 

Reino de Deus." 390 

Nas  visitas feitas à SOUST para participar dos cultos, o pesquisador 

observou que na ordem do culto há o momento do ofertório, quando a arca 

já citada anteriormente é passada de mão em mão para quem quiser 

contribuir. Nos dois momentos presenciados, não houve coação de espécie 

alguma. Nem todos contribuíram e foi possível notar que alguns, antes de 

começarem os cultos entregaram a uma discípula gêneros alimentícios 

como oferta. 

Ainda que no campo do discurso o líder messiânico catarinense 

mantenha essa postura desapegada aos bens materiais, em contraste com 

os outros líderes religiosos que em sua opinião são gananciosos, ele alega  

não querer utilizar o dom da graça como fonte de rendas. Mas ultimamente 

ele está apelando mais explicitamente para angariar contribuições. Em seu 

endereço eletrônico na Internet, sob o título de "Oferendas à casa do 

Senhor", há um apelo para as contribuições. A exemplo dos evangélicos, o 

texto começa com uma citação bíblica não literal do capítulo 3 e versículo 10 
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do livro de Malaquias, que diz: "Trazei as oferendas ao meu celeiro, haja 

alimento na minha casa, depois disso ponde-me à prova e vereis se não vos 

abro as cataratas do céu, se não derramo minha bênção sobre vós em 

abundância." É interessante notar que o texto evita usar a palavra "dízimo", 

preferindo o genérico "oferendas". A seguir o texto propaga o desapego 

financeiro da SOUST, ao contrário das outras igrejas e faz um apelo com 

uma promessa:  

 

O Reino de Deus viceja sob os auspícios da graça divina. O Senhor 
é o provedor. Ele inspira os seres humanos de coração puro, 
honestos, de bons sentimentos a ofertarem suas dádivas 
espontaneamente com a mão direita sem que a esquerda saiba. Os 
cristãos autênticos, livres pensadores que almejam ser incluídos nas 
orações de Inri Cristo e agraciados com as bênçãos dos céus, 
participando da luta contra o iníquo principado das trevas e 
conseqüente consolidação do Reino de Deus, [...]  podem enviar  
suas oferendas à SOUST.391 

 

 De forma muito natural, ao final do texto eram disponibilizados os 

números da agência  e da conta do Banco do Brasil para a efetuação dos 

depósitos/ofertas. Além disto, em uma visita à sede do movimento, o 

pesquisador observou que em uma estante existente na sala em que o Inri 

costuma receber seus visitantes havia um livro de capa dura com os 

seguintes dizeres: Livro dos beneméritos. Questionado sobre o conteúdo do 

livro, o líder disse que ali estão os nomes dos que ajudam a sustentar seu 

movimento, havendo inclusive ofertantes franceses.  O pedido para dar uma 

olhada nos nomes foi negado. Porém, o pesquisador ganhou um texto 

intitulado "Livro dos Beneméritos", que além de esclarecer a finalidade do 

livro (registrar os nomes dos doadores), prevê bênçãos para os 

contribuintes.392 

Tudo isso vem mostrar que o dinheiro é um elemento muito presente 

em qualquer movimento religioso, seja grande ou pequeno, estruturado ou 

em gestação. 
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2.2.6 A  guarda do sábado  

 

Uma outra doutrina ensinada por Inri Cristo é sobre a guarda do 

sábado. Para ele o quarto mandamento bíblico é válido ainda hoje.  

Seguindo bem de perto a argumentação que os Adventistas usam em 

defesa da guarda do sábado, ao invés do domingo, como faz a maioria dos 

cristãos, ele afirma que esta mudança foi uma deturpação da palavra de 

Deus.  Segundo o seu entendimento, a guarda do domingo começou com a 

apostasia dos cristãos de Alexandria já no século II da era cristã, por 

influência do gnosticismo. Por outro lado, os pagãos, integrantes do império 

romano também guardavam o domingo, como homenagem ao "dia do sol", e 

tal prática começou a ser incorporada às igrejas cristãs. Mas o fator mais 

importante na implantação da mudança do dia veio com a conversão do 

imperador  romano Constantino, que procurou unir o dia sagrado dos 

cristãos, com o "dia do sol" dos pagãos.  Como o imperador possuía muito 

poder, a adesão de seus súditos foi fácil. Como a igreja romana estava 

fragilizada pelo poder temporal, em 364 o Concílio de Laodicéia resolveu 

aprovar a mudança, baixando um edito que ameaçava de excomunhão 

quem guardasse o sábado ao invés do domingo.393 

Como foi apontado no parágrafo acima, de modo geral, estes são os 

argumentos que a Igreja Adventista do Sétimo Dia usa para justificar a 

guarda do sábado e para explicar a adoção do domingo por parte da Igreja 

Católica e das outras igrejas também.394 

Para o Inri, na verdade, tal mudança foi fruto da influência demoníaca 

sobre a igreja, visto não haver nenhuma base na Bíblia para justificar 

tamanho erro. Para tanto, ele cita as palavras de Jesus Cristo, que disse: 

"Não julgueis que vim abolir a lei ou os profetas; não os vim destruir, mas 

sim para o cumprir (sic)".395 

Coerente com o que ensina a esse respeito, as duas reuniões 

semanais na sede da igreja ocorrem aos sábados, uma, mais restrita, às 16 

                                                 
393 CRISTO, Inri. Despertador I. Curitiba: MÉPIC, 1996,  p. 172. 
394 DAMSTEEGT, P. G. (Org.). Nisto cremos – 27 ensinos bíblicos dos Adventistas do Sétimo Dia. 
Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira, 2003, p. 344. 
395 CRISTO, Inri. Despertador I. Curitiba: MÉPIC, 1996,  p. 173. 



 147 

horas somente para aqueles que já são batizados e outra às 17:30 horas, 

para os discípulos e visitantes. 

Esta doutrina, aliada às outras já mencionadas vem reforçar o 

contraponto de diferenciação com a igreja que o Inri escolheu como sua 

principal interlocutora: a Igreja Católica.  É mais uma tentativa de mostrar os 

desvios da grande igreja e ao mesmo tempo fortalecer sua posição de 

defensor da verdade antiga. 

Quanto à uma possível ligação anterior do Inri Cristo com o 

Adventismo do Sétimo Dia, não foi possível ao pesquisador comprová-la.  

Questionado sobre isto, ele negou ter pertencido a esse grupo religioso. 

 

2.2.7 A escatologia do movimento 

 

Para o Inri, céu e o inferno não são lugares físicos, mas sim estados 

de espírito. Ele alegou que "céu é o paraíso em que se transforma a cabeça 

de cada ser humano ao viver em comunhão com o Altíssimo. Da mesma 

maneira, o inferno está no interior de cada ser humano quando está em 

pecado e esquenta a cabeça em conseqüência de haver rompido a simbiose 

com Deus."396 

Segundo os escritos do líder, Inri Cristo, o fim do mundo está próximo, 

porém ele não sabe nem o dia e nem a hora. O que ele sabe é que o mundo 

será destruído por uma grande catástrofe nuclear, conseqüência da 

insanidade humana.  De uma longa visão que ele alega ter tido nos anos 

oitenta, dá para entender um pouco como está elaborada a sua escatologia, 

ou doutrina das últimas coisas: 

 

Estava sentado sobre o leito, no 2º alojamento da 1ª morada, na 
sede do reino de DEUS, quando, de repente, fui levado para fora de 
meu corpo. As paredes desapareceram e comecei a ver, no rumo de 
Umbará (bairro de Curitiba), uma onda de fogo duma altura tão 
elevada que parecia atingir o infinito, à semelhança de um rolo de 
tecido que se desenrola quando puxado, e vinha rolando em minha 
direção. De qualquer lado que eu olhasse: para frente, para trás, 
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para a esquerda ou para a direita, não havia escapatória. Só 
vislumbrava esse imensurável rolo de fogo direcionado para mim, 
acompanhado de um ruído ensurdecedor ao qual se misturavam 
gemidos, gritos de pessoas... E, sentindo que eu também seria 
queimado, perguntei dentro de mim: "Ó PAI, que fiz eu? Eu também 
pequei? Qual o meu pecado, SENHOR?" 
Como o círculo de fogo continuava se acochando em minha volta, vi 
que não havia por onde escapar deste imenso rolo de fogo e me 
deitei em posição fetal, posição que, no passado eu adotava em 
último recurso, quando via que o veículo no qual eu viajava ia 
irremediavelmente sofrer um acidente. Portanto, encolhido, fechei os 
olhos e esperei o que ia acontecer; o ruído era cada vez mais forte, 
cada vez mais próximo... De repente, ele parou e foi substituído por 
um silêncio indescritível. Depois, eu só escutava os gemidos, longe, 
bem longe, quase inaudíveis. Então, na minha visão, abri os olhos e 
vi que, a uma grande distância, o fogo havia cessado, poupando 
unicamente a área onde estávamos eu e os meus. Em volta desta 
área verde, cheia de paz, o fogo destruira tudo e só sobrava uma 
imensurável mancha negra, em qualquer direção que eu olhasse.... 
Foi quando voltei ao meu corpo físico e pude constatar que eu estava 
sentado sobre o leito e as paredes haviam reaparecido. 
Esta foi a visão mais terrível que já tive concernente ao fim do 
mundo: será estarrecedor. Deu-me a impressão de que nem eu e os 
meus eleitos escaparíamos. Mas, na área onde estivermos, eu e os 
meus, que são meus herdeiros e herdeiros de meu PAI, não haverá 
perigo, apesar das aparências apavorantes.397 

 

 Para o líder messiânico, esta catástrofe poupará menos de um milhão 

de pessoas e a maioria destas serão mutiladas e irão  suplicar a morte, o 

que não lhes será concedido.  Depois de purificados no sofrimento e de 

todos reconhecerem a soberania de Deus sobre suas vidas haverá um 

período de mil anos em que Deus reinará inconteste sobre a terra e todos os 

habitantes gozarão de uma felicidade e  harmonia nunca vistas até então. 398 

 Para Inri Cristo, a sede provisória de sua igreja é em Curitiba, mas a 

verdadeira "Nova Jerusalém" descrita no  livro bíblico do Apocalipse é 

Brasília, que futuramente será a sede definitiva da SOUST, conforme consta 

nos seus Estatutos.399 A idealização de uma cidade santa é uma constante 

nos movimentos religiosos. Para Mircea Eliade,  

 

Qualquer nova instalação humana é, em certo sentido, uma 
reconstrução do mundo. Para poder durar, para ser real, a nova 

                                                 
397 CRISTO, Inri. O verbo divino sobre Roma . Curitiba: MÉPIC,  2000, p. 29. 
398 CRISTO, Inri. O tempo-aliado do Filho do Homem. Curitiba: MÉPIC, 2002, p. 33. 
399 SCHMIDT, Aderexi. Entrevista: Inri Cristo sem censura responde. Disponível em: 
http://www.inricristo.org.br/index25.html  Acesso em 10 jun. 2003, p. 35. 
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habitação ou a nova cidade devem ser projetadas, por meio do ritual 
da construção, no 'centro do universo'. Segundo inúmeras tradições, 
a criação do mundo começou num centro e, por esta razão, a 
construção da cidade deve também desenrolar-se em volta de um 
centro.400 

 

A visão do futuro, no milênio predito, é descrita por ele com riqueza de  

detalhes: 

As prisões serão transformadas em escolas, porque, no futuro, os 
homens purificados no sofrimento evoluirão e a delinqüência será 
extinta. A medicina evoluirá e encontrará a cura dos males que 
atormentam o corpo no espírito, porque, após muito sofrimento e 
erro, a humanidade se conscientizará de que todas as fraquezas e 
todas as enfermidades físicas têm sempre início na enfermidade da 
alma. 
O sexo será exercitado como um rito de veneração a Deus. O 
homem, despido dos instintos bestiais, quase consciente dos 
mistérios da procriação, unir-se-á à mulher sob a luz da 
espiritualidade, reconhecendo sua origem divina. O dinheiro será 
utilizado unicamente como um elo sagrado que facilitará o 
relacionamento humano. A humanidade voltará à vida simples e livre 
em comunhão íntima e perene com a natureza e preferirá o manjar 
simples e natural dos frutos e vegetais. 
A profissão mais nobre durante os próximos mil anos será a 
agricultura. O homem buscará na mãe terra o pão místico para o 
banquete divino com a mesma inocência com que as crianças 
buscam no seio materno o leite vital que lhes faculta o crescimento e 
a sobrevivência, ante o olhar dúlcido e aprovador de nosso PAI. 

 

 Quando perguntado se  não poderia evitar essa catástrofe que há de 

vir, trazendo tanto sofrimento, Inri Cristo respondeu que ela é inevitável, por 

ser a vontade de Deus e que quando chegar a hora, os  sofredores serão 

aliviados e os pecadores descrentes serão punidos. 

 Tais afirmações são compreensíveis a luz  dos escritos de Maria 

Isaura Pereira de Queiroz, que ao se referir às profecias milenaristas afirmou 

que "derivando da insatisfação humana diante das imperfeições do mundo, 

comparadas com a pureza de um modelo sobrenatural, segundo o qual se 

deseja modificar o que de errado existe, o Reino Celeste terá sempre as 

características de terreno, mas será santificado e perfeito." 401 

 Quando se analisa o conteúdo profético/escatológico das mensagens 

do Inri Cristo, observa-se que não há um desdobramento linear dos 

                                                 
400 ELIADE, Mircea. Tratado de história das religiões. São Paulo: Martins Fontes, 1998,  p. 301. 
401 QUEIROZ, Maria Isaura Pereira de. O messianismo no Brasil e no mundo.  São Paulo: Editora 
Alfa-Ômega, 1976, p. 9. 
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acontecimentos e nem muito nexo nas várias idéias apresentadas. Mas é 

possível notar a presença de doutrinas peculiares, próprias do grupo 

conhecido como "Testemunhas de Jeová", como a salvação apenas para os 

144 mil, e o milênio,  período de paz e prosperidade citados no livro do 

Apocalipse402. Isto também não é de se estranhar, porque nos novos 

movimentos religiosos a junção de elementos de várias fontes é uma 

constante. Tal sincretismo se dá porque no novo movimento não há 

compromissos pré-estabelecidos, tudo pode, pois alega-se que se está 

criando o novo.  

 

2.3     A IGREJA DENOMINADA "SOUST" 

 

 "SOUST" são as iniciais do nome da igreja do Inri Cristo e quer dizer, 

Suprema Ordem Universal da Santíssima Trindade. A igreja também criou 

um movimento que visa sustentá-la, o MÉPIC, Movimento Eclético Pró Inri 

Cristo. Estas duas organizações serão apresentadas nas próximas páginas. 

 

2.3.1    A SOUST como única igreja verdadeira  

 

Quando surge alguém que se diz portador de uma nova mensagem 

que contradiga as outras já estabelecidas e institucionalizadas e, 

conseqüentemente, granjeia seguidores, é inevitável que ela também acabe 

se estruturando e se institucionalizando.  Durkheim explica a inevitabilidade 

disso ao escrever que 

 

Em primeiro lugar, a vida religiosa e a vida profana não podem 
coexistir no mesmo espaço. Para que a primeira possa desenvolver-
se, é preciso arranjar-lhe lugar especial do qual a segunda seja 
excluída. Vem daí a instituição dos templos e dos santuários: são 
parcelas de espaço reservadas às coisas e aos seres sagrados e 
que lhe servem de moradias; porque não podem se estabelecer em 
terra senão com a condição de se apropriar totalmente dela num raio 
determinado. Essas espécies de arranjos são de tal forma 
indispensáveis a toda a vida religiosa que as religiões, mesmo as 
mais inferiores, não podem dispensá-los.403 

 

                                                 
402 CRISTO, Inri. Despertador. Curitiba: MÉPIC, 1996, p. 83. 
403 DURKHEIM, Émile. As formas elementares de vida religiosa . São Paulo: Paulus, 1989, p. 373. 
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E foi isto que aconteceu. Com o pequeno número de pessoas que 

acreditaram em sua mensagem, Inri Cristo acabou criando a sua própria 

igreja404: a SOUST, Suprema Ordem Universal da Santíssima Trindade, 

fundada em 1982 na periferia de Curitiba.  Ela está sediada em uma 

propriedade simples, possuindo vários locais que servem de templo, 

escritório do movimento e moradia do líder e dos discípulos. Na foto abaixo, 

nota-se o despojamento da propriedade.  

 

 

Segundo as palavras do Inri, A SOUST é a única igreja de Cristo na 

Terra, a única verdadeira.  De acordo com os estatutos da igreja, 

 

A organização será orientada e dirigida no aspecto litúrgico e 
religioso por seu fundador Inri Cristo e se constitui no reino de Deus 
sobre a terra, cumprindo a promessa constante do Evangelho e 
efetuada há dois mil anos, quando o reino de Deus foi instituído pela 
primeira vez sobre a terra, nos tempos que se chamava Jesus Cristo 
e no aspecto material, jurídico e legal, por sua diretoria instituída 

                                                 
404 O termo igreja, aqui empregado, não possui o sentido sociológico desenvolvido por Ernst Troeltsch 
(TROELTSCH, Ernst. Igreja e Seitas. In: Religião e Sociedade, n. 14/3. Rio de Janeiro: ISER, 1987, 
p. 134), mas sim o sentido popular, de agrupamento religioso que se reúne em um local específico 
para prestar culto.  
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nesses estatutos, tendo por finalidade principal a salvação da 
humanidade, prática do bem, ensino religioso, obras filantrópicas e 
respeito às leis do país onde se situa.405 

 

A SOUST é apresentada como a única igreja verdadeira porque, 

segundo o Inri,  a Igreja Católica se corrompeu e precisa ser combatida, o 

que ele faz com muito entusiasmo. Pedro Lusz escreveu  ainda que, 

 

Quando entrevistei-me com Inri Cristo na SOUST em Curitiba, ele me 
disse que somente ele está apto a criticar a igreja romana. Ela é sua 
filha e cabe ao pai julgar a filha rebelde. Disse que é doloroso mas 
como ela, a igreja romana, desobedeceu suas ordens, violou a Lei de 
Deus e se prostituiu, ele a declarou proscrita. Afirmou-me que ela 
pode continuar atuando como já faz há séculos, mas não tem a 
aprovação de Deus. Inri Cristo disse que apesar das inúmeras igrejas 
que se ramificaram não terem a sua bênção nem a de Deus, ele não 
se empenhará em destruí-las, pois elas já nasceram mortas pois não 
tem origem e portanto não são cristãs e nem representam a lei de 
Deus.406 
 

 Em um de seus livros, Inri Cristo transcreve o conteúdo de duas 

cartas enviadas ao Papa João Paulo II. Nelas, ele aproveita para atacá-lo, 

chamando-o entre outras coisas, de traidor da causa divina e de anti-cristo, 

atribuindo-lhe o sentido do número 666, que ele diz conter na mitra papal.407 

Embora ataque a todos os religiosos que o criticam, seus mais duros 

ataques verbais são mesmo contra a Igreja Católica Romana, que como foi 

dito acima, teria se desviado dos propósitos de Deus e enveredado pelo 

erro, sendo o principal deles a idolatria.  Esta oposição, longe de ser 

considerada um fenômeno isolado, ainda que o grupo do Inri Cristo seja 

pequeno e quase nada incomode a grande Igreja Católica, é para Wach um 

fato normal dentro do desenvolvimento das religiões. Ele escreveu que 

 

Todas as religiões mundiais enfrentam de tempo em tempo protestos 
contra a tendência principal do seu desenvolvimento. Esses 
protestos acontecem em todos os três campos de expressão 
religiosa – na teologia, no culto e na organização -  e são dirigidos, 
por um lado, contra a excessiva expansão da organização 
eclesiástica com seus concomitantes compromissos e modificações 
e, por outro lado, contra deficiências e omissões pessoais de líderes 

                                                 
405 LUSZ, Pedro . Inri Cristo, o  furacão sobre o Vaticano S.A. Curitiba: Schade Editora, 1991, p. 
190. 
406 LUSZ, Pedro. Inri Cristo, o  furacão sobre o Vaticano S.A . Curitiba: Schade Editora, 1991, p. 28. 
407 CRISTO, Inri. O verbo divino sobre a terra . Curitiba: MÉPIC, 2000, p. 24. 
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de um complacente organismo que considera com vista curta as 
possibilidades de ulterior crescimento e desenvolvimento.408 

 

 Para manter a afirmação de que a SOUST é a verdadeira igreja 

Católica, ele se justifica escrevendo que, 

 

Em 24/09/1983, objetivando ratificar o rompimento com minha antiga 
igreja, o Supremo Criador do Universo determinou que eu me 
dirigisse pessoalmente ao Vaticano, ocasião em que Ele pronunciou, 
no interior da Basílica de Pedro, esta irreversível sentença de 
extinção: "Seque, árvore enferma, seque! Seque para que a boa 
árvore que Eu plantei viceje e me dê, e aos meus filhos, os frutos que 
tu me negas!". [...] A boa árvore a que o Senhor se referiu é a 
SOUST, onde os filhos de Deus são livres e no dia de sábado se 
reúnem num reencontro amoroso.409 

 

Inri Cristo já provocou muita polêmica ao invadir igrejas e desafiar 

padres, bispos e arcebispos. Por várias vezes ele e seus discípulos 

circularam pelo centro da cidade de Curitiba com cartazes em que 

chamavam o ex-arcebispo da cidade, Dom Pedro Fedalto, de arcebesta. 

Outros cartazes atacavam a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a 

CNBB.410   

Essa "oposição" cerrada que o Inri move contra a Igreja Católica faz 

parte de sua estratégia de arregimentação de discípulos e é explicada por 

Bourdieu como uma ação normal de um grupo minoritário, que procura se 

firmar no cenário religioso se contrapondo ao grupo maior. Ele acrescenta: 

"Em virtude de sua posição inconsistente na estrutura social, dispõem de um 

poder de crítica que lhes permite dar à sua revolta uma formulação (quase) 

sistemática e servir de porta-vozes às classes dominadas. É fácil passar da 

denúncia da Igreja mundana e dos costumes corrompidos do clero, e 

sobretudo dos altos dignitários da Igreja." 411 

Recentemente ele lançou um desafio a qualquer "padreco", pastor ou 

missionário que quisesse debater com ele em um programa popularesco 

denominado "Tribuna na TV" e transmitido pelo SBT. Nenhum padre 

aceitou.412 Mais recentemente, em 12 de junho de 2003, o Padre Oscar 

                                                 
408 WACH, Joachim. Sociologia da religião. São Paulo: Paulinas, 1990, p. 192. 
409 CRISTO, Inri. O tempo, aliado do  Filho do Homem. Curitiba: MÉPIC, 2002, p. 15. 
410 CRISTO, Inri. Despertador II. Curitiba: Mépic, 1997, p.107. 
411 BOURDIEU, Pierre. A economia das trocas simbólicas. São Paulo: Perspectiva, 1999, p. 65. 
412 O pesquisador  possui a fita do programa. 
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Quevedo413 aceitou debater com ele no programa acima citado e prometeu 

confrontá-lo e desmascará-lo, chegando a prometer entregar R$ 10.000,00 

ao Inri se ele fizesse um milagre irrefutável, como restaurar o dedo 

decepado do presidente Lula. Naturalmente, o "messias"  não aceitou o 

desafio, disse que sua missão não era fazer milagres, mas sim trazer 

julgamento. O debate foi bastante acalorado, com muitos xingamentos e 

poucas conclusões.414 

Quanto aos evangélicos, embora diga que não se preocupe com eles, 

freqüentemente lança acusações contra os pastores, aos quais acusa de 

serem interessados apenas nos dízimos dos fiéis. Pedro Lusz transcreve 

palavras suas a respeito das igrejas evangélicas, em que o Inri Cristo afirma: 

 

Estas igrejas que se dizem evangélicas já nasceram prostitutas. São 
as igrejas onde congregam os fariseus deste século. Não me 
preocuparei com elas porque são ovelhas perdidas e que perante o 
plano de Deus não significam nada. Foram fundadas pelos falsos 
profetas, uma geração de ambiciosos reunidos com o intuito único de 
chantagearem o dízimo do povo sofrido que se desiludiu da prostituta 
igreja romana. Estas são governadas por impostores que se auto-
nomearam pastores sem haverem sido ungidos por Deus através de 
mim. Eu avisei que estes lobos com peles de ovelhas viriam. E todos 
usam meu nome antigo, Jesus, só para acumular riquezas 
materiais.415 

 

 Embora o Inri Cristo critique constantemente os padres e os pastores, 

em seus escritos é possível notar que ele também está interessado em 

granjear mais discípulos, e para tanto faz um apelo aos descontentes, um 

tipo de apelo que lembra muito os apelos dos pastores neopentecostais, ao 

escrever que 

 

Só os filhos de Deus estão descontentes. Só os descontentes são 
filhos de Deus. Só os filhos de Deus são bem-vindos ao Reino de 
Deus. A SOUST – Suprema Ordem Universal da Santíssima 
Trindade convida todos os filhos de Deus para se integrarem ao reino 

                                                 
413 Segundo o "messias", ele e Oscar Quevedo já se encontraram e debateram na Faculdade de 
Filosofia de La Paz, Bolívia, no ano de 1978. Sobre Oscar Quevedo, Inri escreveu: "Não é difícil 
desmascará-lo, pois até o título que ostenta é falso. Padre, na tradução do italiano e espanhol significa 
pai, contrariando o que eu disse quando me chamava Jesus: 'A ninguém chameis PAI sobre a terra, 
porque um só é o vosso PAI, o que estás nos céus' (Mateus c. 23 v. 9). Até nisto é fingido, falso e 
mentiroso." (SCHMIDT, Aderexi. Entrevista: Inri Cristo sem censura responde. Disponível em: 
http://www.inricristo.org.br/index25.html  Acesso em 10 jun. 2003, p. 37). 
414 Esta fita também está em poder do pesquisador. 
415 LUSZ , Pedro. Inri Cristo, o  furacão sobre o Vaticano S.A . Curitiba: Schade Editora, 1991, p. 28. 
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de Deus: os enfermos, os divorciados, os desempregados, os 
angustiados, os injustiçados, os carentes de amor e desamparados 
pela sorte... enfim, todo e qualquer ser humano que estiver 
descontente, cansado de sofrer. Vinde ao reino de Deus instituído na 
Terra por seu Unigênito INRI CRISTO, que vos aliviará, amparará e 
libertará de vossas dores, enfermidades e angústias, e vos envolverá 
em seu amor eterno.416 

 

Porém, após este apelo ele declara que somente 144 mil pessoas vão 

aceitar sua mensagem e que apenas estes serão salvos. Sua base é o texto 

de Apocalipse 7.4.417 Mais uma vez se comprova a facilidade com que o 

líder lança mão de doutrinas de outros grupos, neste caso, dos 

"Testemunhas de Jeová", sem preocupação com coerência ou originalidade. 

Tanto os ataques aos concorrentes religiosos como a afirmação de 

doutrinas sincréticas obedecem a um grande objetivo do Inri: fortalecer sua 

congregação. Ao  estabelecer doutrinas discriminadoras, o Inri está tentando 

se isolar das doutrinas concorrentes, mantendo a coesão através da 

propaganda de suas verdades.418 

Ampliando esta análise, toda instituição possui, em maior ou menor 

grau, instrumentos de coerção, e assim, 

 

O poder coercitivo da instituição revela-se tanto na manutenção de 
sua ordem interna quanto no combate às instituições concorrentes. 
Sem significar exclusivamente violência física, o poder coercitivo é 
sempre uma violência, sob qualquer forma de manifestação, pois 
condiciona o indivíduo a um comportamento que segue os padrões 
de expectativa do grupo.419 

 

Nas visitas que fez ao movimento, o pesquisador pode observar que a 

sede da SOUST é bem simples, com uma grande porta metálica, que 

impede aos que passam na rua observar toda a extensão da propriedade, 

que contém o templo, garagem para os veículos do grupo, cozinha, escritório 

e alojamentos para o Inri e seus discípulos.  

 O templo propriamente dito é pequeno, cabendo, no máximo,  umas 

40 pessoas. No interior do templo existem umas cinco fileiras de bancos, 

todos muito rústicos e desconfortáveis. À direita, estão colocadas cerca de 

                                                 
416 CRISTO, Inri. Despertador I. Curitiba: MÉPIC, 1996, p. 83. 
417 CRISTO, Inri. Despertador I. Curitiba: MÉPIC, 1996, p. 83. 
418 WEBER, Max. Economia e sociedade. v. 1. Brasília: Editora da UnB, 2000,  p. 316. 
419 MARTINO, Luís Mauro Sá.   Mídia e poder simbólico. São Paulo: Paulus, 2003, p. 23. 
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dez cadeiras, todas com o encosto revestido com uma fronha em tecido 

contendo a logomarca da igreja, que é uma arca e a inscrição: "corpo 

eclesiástico". As paredes estão cobertas com quadros contendo várias 

reportagens acerca do Inri Cristo (prisões, palestras, supostos milagres, 

debates, viagens...) publicadas em  jornais de vários países, como França, 

Argentina, Chile e Itália.  

Há ainda um quadro que chama bastante a atenção. É uma réplica do 

famoso quadro protestante denominado "os dois caminhos", que retrata o 

fim tanto dos fiéis (céu) quanto dos que levam vida dissoluta (inferno). O 

quadro da SOUST reproduz com fidelidade os detalhes do quadro 

protestante com duas exceções: a entrada do caminho que leva ao céu é a 

própria SOUST (está escrito no muro) e o céu também é a igreja do Inri 

Cristo.  

Em um texto bastante elucidativo acerca das representações do 

quadro acima mencionado, Duglas Teixeira Monteiro explica que, de modo 

geral, o quadro sugere a grande escolha que todo ser humano tem de fazer: 

ficar no mundo da carne ou adentrar no reino dos céus, via igreja. Esta 

escolha é inevitável porque não pode haver compatibilidade entre o mundo e 

a igreja, entre a luz e as trevas, porque o mundo é como se fosse uma 

doença contagiosa, da qual é preciso se afastar a qualquer custo.420 A 

analogia simbólica com o movimento do Inri é evidente. 

A frente do pequeno templo é dividido em dois: à  direita, com cerca 

de dois terços do espaço está um tablado, elevado cerca de meio metro, 

constituindo uma separação entre o líder e os fiéis. Em cima do altar 

somente o Inri é quem fica e para olhar para ele os fiéis precisam estar com 

os olhos sempre levantados. Esta separação de espaços serve para 

demarcar e regular a passagem da esfera sagrada para a comum e para 

validar objetos tidos como especiais por sua estreita relação com o divino.421 

 O altar é coberto por uma cortina branca, que permanece fechada até 

que o Inri apareça. Aberta a cortina, vê-se que há uma grande cadeira de 

madeira, que os discípulos chamam trono, com a seguinte inscrição 

                                                 
420 MONTEIRO, Duglas Teixeira. Sobre os dois caminhos. In: Cadernos do ISER, nº. 5, Rio de 
Janeiro: ISER, nov. 1975, p. 28. 
421 CAMPOS, Leonildo Silveira. Teatro, templo e mercado: Organização e marketing de um 
empreendimento neopentecostal. Petrópolis: Vozes; São Bernardo do Campo: UMESP, 1997, p. 139. 
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entalhada no encosto: INRI REI DOS REIS. Nos braços da cadeira há 

inscrições em latim, como se pode ver na foto abaixo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De um lado do trono há uma bandeira branca com o símbolo do 

movimento (uma arca) e uma estrela da Davi. Do outro, há uma bandeira 

brasileira. À esquerda do templo há uma TV e um aparelho de videocassete 

colocados num suporte de ferro, aparelhos usados durante os cultos. 422 

As reuniões (é assim que eles chamam o culto), já citadas 

anteriormente, ocorrem aos sábados, uma às 16 horas, destinada aos 

discípulos, sendo mais reservada e outra, às 17, mais longa, destinada aos 

visitantes e aos que estão no processo de tornarem-se discípulos. É bom 

salientar que as portas da propriedade somente são abertas um pouco antes 

de começar o culto e só entra quem for conhecido, visitante convidado ou 

visitante que recebeu a autorização do líder. A alegação para tanto cuidado 

                                                 
422 Observações feitas pelo pesquisador em visita ao movimento no dia 13 de abril de 2002. 
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é que no passado eles tiveram problemas com pessoas que foram lá 

somente para tumultuar, espionar e até mesmo fazer proselitismo entre os 

discípulos e seguidores. 

Na entrada do templo há uma discípula a balançar um incensário, 

espalhando fumaça e um forte odor adocicado no recinto. Indagado pelo 

pesquisador sobre a razão do incenso, o líder respondeu: 

 

O incenso é o seguinte: não sei se tu sabes que está escrito na bíblia 
que deverão me trazer três presentes: incenso, mirra e louvor. O 
ouro simboliza o poder terrenal que eles queriam que eu fizesse e 
que eu não pude exercer. O incenso e a mirra têm a finalidade de 
espantar, expulsar os maus espíritos, porque os espíritos malignos 
não se sentem bem perto do incenso e da mirra. Inclusive teve uma 
pessoa, todo sábado tem isso na minha igreja, todas as pessoas que 
vêm com energia negativa na minha igreja, que vêm pessoas 
endemoniadas, elas quando chegam ou se elas não querem entrar, 
voltam, ou elas ou o demônio vai embora e fica só ela, então eu não 
entendo a necessidade da minha igreja fazer uma gritaria para 
expulsar demônios, o incenso é autoridade do Senhor, não a minha 
porque eu não tenho quem tem é Ele faz com que os espíritos 
malignos não fiquem na casa do Senhor, como tu viu um templo 
simples, pequeno, mas que existe uma paz durante a reunião. Esse 
é o principal motivo do incenso, inclusive, faça uma experiência um 
dia que você estiver triste, porque todo mundo fica triste por alguma 
coisa, acenda um incenso para tu ver como vai se sentir bem, o 
incenso quanto mais puro melhor, porque tem uns incensos 
vagabundos aí, infelizmente misturam com não sei o que aí não é a 
mesma coisa, tem que ser incenso puro, infelizmente aqui no Brasil 
não tem incenso puro, você só vai encontrar no estrangeiro e 
infelizmente só se encontra para comprar esse incenso puro, até 
agora não achei nenhum ligar aqui no Brasil, senão dentro do 
armazém da prostituta423. É lá que tem.424 

 

 As reuniões/cultos geralmente são freqüentadas por cerca de 

quarenta pessoas, a maioria mulheres. Quem dirige as reuniões é uma 

discípula de nome Assinoê , que possui o título de sacerdotisa. Ela  inicia  a 

reunião lendo um texto escrito pelo líder, comentando-o depois. É comum  

colocarem uma fita de vídeo, seja de interesse da igreja, como um debate a 

que o Inri participou, ou mesmo uma história bíblica, como a da rainha Éster, 

gravada em vídeo a partir de um filme exibido pela TV Record. Depois do 

filme, é passada uma arca-cofre para os presentes contribuírem. Alguns 

                                                 
423 Para o Inri, a prostituta é a Igreja Católica. 
424 Entrevista realizada pelo pesquisador em 09 de maio de 2002. 
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trazem alimentos para ofertar. Não se observou coação para as 

contribuições..  

Um dado interessante é que não há nenhuma atividade para as 

crianças (que não são muitas) presentes nos cultos. Tudo é realizado como 

se elas não estivessem ali, acompanhando os pais.  Isto pode denotar uma 

despreocupação com o futuro, com a transmissão religiosa, sendo o 

interesse maior o crescimento momentâneo, imediatista. Este tipo de atitude 

foi identificado por Paulo Barrera Rivera ao analisar algumas igrejas 

pentecostais, como a "Deus é Amor".425  

Nota-se que as funções de liderança no grupo, depois do Inri, é claro, 

pertencem às mulheres e uma das razões para isso é que além de serem 

maioria, parecem ser mais preparadas intelectual e academicamente, 

conforme pesquisa feita com os discípulos.  É possível notar também, que 

ainda que de modo incipiente, já está havendo no grupo o processo de 

institucionalização previsto por Max Weber para movimento deste tipo, com 

a constituição de um corpo sacerdotal, a racionalização dos mitos e a 

sistematização das doutrinas, formulando uma teologia, preservada nos 

escritos do grupo.426 

 O ponto alto da reunião é a entrada do líder, que se constitui em um 

ritual bem ensaiado. Antes de ele entrar, várias lâmpadas fluorescentes que 

estavam apagadas se acendem, produzindo um impacto no ambiente. Dá 

para ouvi-lo entrando e  assentando-se  no tal trono elevado, acima descrito. 

Quando a cortina é aberta ele está sentado. Quando ele se levanta, todos se 

ajoelham e recitam memorizadamente uma breve oração a ele, que vem a 

ser o "Credo verdadeiro", apresentado e analisado anteriormente. 

Tudo isso junto acaba causando um impacto em quem assiste, 

principalmente se for pela primeira vez e não foi diferente com o 

pesquisador. Sente-se um certo incômodo e constata-se que Goffman 

acertou ao escrever que "a decoração e os acessórios de um lugar onde 

uma representação particular é comumente feita, bem como os atores e o 

                                                 
425 RIVERA, Paulo Barrera. Tradição, transmissão e emoção religiosa . São Paulo: Olho dágua, 2001, 
p. 232.  
426 WEBER, Max. Economia e sociedade. v.1. Brasília: Editora da UnB, 2000,  p. 314. 
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espetáculo geralmente ali encontrados, contribuem para fixar uma espécie 

de encantamento sobre ele".427 

Observa-se que há no templo do Inri um cenário pronto para cada 

reunião e que cada objeto, gesto ou ação obedecem a um objetivo claro: 

causar um impacto visual e emocional tanto nos fiéis, mas muito mais  nos 

visitantes. Para tanto, o pequeno templo é preparado de tal maneira que 

mais parece um teatro. Todos esses elementos materiais encontrados em 

um templo, como o do Inri, Goffman428 denomina de fachada, que é 

composto pelo cenário, com suas mobílias, decoração e palco. A separação 

dos espaços denota os limites do sagrado e do profano, dos líderes e dos 

liderados. A fachada contém, além dos aspectos materiais, aspectos 

pessoais como a idade, sexo, características raciais, aparência e outros, que 

o Inri usa, como já foi afirmado anteriormente, para ficar o mais possível 

parecido com a imagem visual que se faz de Jesus Cristo sedimentada a 

partir dos artistas da Renascença.  

Toda a simbologia429 encontrada no templo e nos cultos do 

movimento, como já foi dito, possui uma razão de ser, explicada nas 

palavras de Clifford Geertz nos seguintes termos: 

 

O homem tem uma dependência tão grande em relação aos símbolos e 
sistemas simbólicos a ponto de serem eles decisivos para sua viabilidade 
como criatura e, em função disso, sua sensibilidade à indicação até mesmo 
mais remota de que eles são capazes de enfrentar um ou outro aspecto da 
experiência provoca nele a mais grave ansiedade."430  

 

Continuando a descrição do culto,  depois da oração dirigida a ele 

mesmo, o Inri agradece à dirigente da reunião até então e passa a discorrer 

sobre algum assunto religioso do momento, como a pedofilia de padres 

católicos nos Estados Unidos e se dispõe a responder perguntas, seja de 

que assunto for. Como o grupo é pequeno, o "messias" conhece todos os 

presentes. No final ele faz uma oração em que condena a Igreja Católica. 

                                                 
427 GOFFMAN, Erving. A representação do eu na vida cotidiana . Petrópolis: Vozes, 1985, p. 117. 
428 GOFFMAN, Erving. A representação do eu na vida cotidiana . Petrópolis: Vozes, 1985, p. 29. 
429 O pesquisador trabalha com o conceito, definido por Meslin, em que  símbolo é "tudo o que, da 
parte do homem, comporta além da sua significação imediata um segundo sentido, que transfigura a  
realidade material e garante assim uma mediação entre o cotidiano do homem de onde provém este 
sinal e uma realidade que o ultrapassa". (MESLIN, Michel. A experiência humana do divino . 
Petrópolis: Vozes,  1992, p. 168). 
430 GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: LTC, 1989, p.114. 
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Todos saem rapidamente. Com exceção do ofertório em que é tocada uma 

música clássica em um aparelho de som, não há cânticos nas reuniões, ou 

seja, o povo não canta nada.431 

Tanto para o líder, quanto para os fiéis, todas as ações, gestos e 

palavras proferidas no recinto sagrado são importantes porque constituem 

no ritual do grupo, definido por Segalen como "um conjunto de atos 

formalizados, expressivos, portadores de uma dimensão simbólica." A autora 

acrescenta que "o rito é caracterizado por uma configuração espaço-

temporal específica, pelo recurso a uma série de objetos, por sistemas de 

linguagens e comportamentos específicos e por signos emblemáticos cujo 

sentido codificado constitui um dos bens comuns de um grupo."432 

Entender o significado dos rituais é entender a essência do que 

mantém o movimento vivo.  Olga de Sá explica a importância dos rituais e a 

sua força,  ao escrever que 

 

Os rituais religiosos mais estranhos são evidentemente pouco 
realistas. Quase todas as práticas mágicas e rituais são inadequadas 
para preservar a vida e obter, para os homens, os bens que eles tão 
ardentemente buscam e evitar os males de que tão insistentemente 
fogem. Nenhum rato de laboratório jamais ensaiaria num labirinto os 
métodos de certos rituais mágicos para obter o tão desejado reforço. 
Reconheceria logo que são ineficazes. Entretanto, esses rituais se 
conservam por gerações inteiras e os povos preservam seus modos 
inadequados de encontrar objetos perdidos, defender a saúde 
ameaçada ou alcançar o amor não correspondido. Os homens, 
mesmo os mais trabalhados pelo ceticismo da civilização moderna, 
encaram com seriedade os ritos religiosos.433 

 

Aos olhos do pesquisador, toda a reunião obedece a um roteiro 

programado em que líder e liderados sabem quais são seus papéis e os 

assumem com convicção, passando a quem contempla a cerimônia uma 

idéia de que estão apresentando a única realidade verdadeira.434  

Tudo isto que foi narrado até aqui se constitui, na linguagem 

sociológica, um trabalho religioso, que se caracteriza pela prática ou 

discursos sacros, atendendo as necessidades espirituais de um grupo de 

                                                 
431 Observação in loco realizada pelo pesquisador no dia 23 de março de 2002. 
432 SEGALEN, Martine. Ritos e rituais contemporâneos. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2002, p.31. 
433 SÁ, Olga de. O caráter estético dos símbolos religiosos e o caráter religioso dos símbolos estéticos. 
Cadernos do ISER, Rio de Janeiro, nº. 2, 1974, p. 5. 
434 GOFFMAN, Erving. A representação do eu na vida cotidiana . Petrópolis: Vozes, 1985, p. 79. 



 162 

pessoas, porque  "enquanto  a experiência mística e a especulação 

permanecem na esfera subjetiva, o trabalho religioso só se completa quando 

as crenças e práticas sugeridas por alguém socializam-se como crenças e 

práticas de um grupo, por pequeno que seja".435 

Durante os cultos uma pesada arca de madeira436 é passada de mão 

em mão dos presentes para colocarem o dinheiro, como se pode ver na foto 

abaixo inserida. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

As ofertas e as contribuições dos fiéis e simpatizantes (que o líder 

afirma serem muitos) é, segundo o movimento, a fonte de recursos 

financeiros que mantém a estrutura da igreja.  No tocante ao dinheiro, o 

discurso do Inri  demonstrando desapego material é claro: 

 

A SOUST vive de doações espontâneas. O Senhor é o provedor e 
inspira os seres humanos de coração puro a dar com a mão direita 
sem que a esquerda saiba quanto (Mateus c. 6 v. 3). Na SOUST, 
todos os sacramentos: batismos, casamentos, bênçãos, são 
realizados graciosamente, cumprindo-se o que eu disse quando me 
chamava Jesus: "Dai de graça o que de graça recebestes" (Mateus 
c. 10 v. 8). Aqueles que quiserem e sentirem no coração vontade de 
contribuir em prol da causa divina, podem contribuir, mas jamais 
serão obrigados. Porque sou o Filho de Deus e Ele não é nenhum 
mendigo, eu nunca pedi e não peço nada de ninguém. Devido à 
minha condição representativa, não possuo nem jamais possuirei 
bens materiais. A própria Polícia Federal já investigou todo o meu 
passado e constatou minha legitimidade, uma vez que não possuo 
bens materiais, não tenho conta bancária, enfim, vivo só para servir 
meu PAI, SENHOR  e DEUS 437. Em verdade, em verdade vos digo: 

                                                 
435 OLIVEIRA, Pedro A. Ribeiro de. A teoria do trabalho religioso em Pierre Bourdieu. In: 
TEIXEIRA, Faustino (Org.). Sociologia da religião – Enfoques teóricos. Petrópolis: Vozes, 2003, p. 
182. 
436 A arca possui um orifício em seu teto, através do qual o dinheiro é colocado. 
437 As palavras em maiúsculas constam do texto original. 

Fonte: Livro Despertador II,  p. 116. 
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minha maior riqueza está justamente em não possuir nada. Se eu 
possuísse qualquer bem material, seria desprovido da minha 
autoridade, do poder espiritual e teocrático de que meu PAI me 
investiu. Os únicos pertences que posso definir como sendo meus 
são minha túnica, meu manto, minha sacola, minhas sandálias. Nada 
tenho contra os bens materiais. Ao contrário, peço ao ALTÍSSIMO 
que vos abençoe com prosperidade e abundância, até para que 
possais participar da provedoria da casa do Senhor. Só eu não posso 
possuir nada em meu nome, pois se possuísse, lesaria a majestade 
espiritual de meu PAI, SENHOR e DEUS, que é em mim.438 

 

 No final do culto, que dura em média uma hora e meia, o Inri parece 

entrar em êxtase439, ergue os olhos para cima e profere uma oração com a 

voz empostada, como se fosse um alemão tentando falar português. É uma 

oração decorada que dentre outros elementos, contém maldições sobre a 

Igreja Católica (o Inri diz que faz isso por ordem de Deus). Seus discípulos 

também parecem estar extasiados durante a oração, olhando fixamente para 

ele. Não é um tempo longo, intenso, mas significativo para o grupo, porque  

o êxtase "como experiência é fugaz, mas com muita intencionalidade e 

sentido. [...] O êxtase religioso percorre o caminho do fugaz, do algo intenso 

e de pouca duração, efêmero. Se não fosse pelos estados alterados de 

consciência, seria o mesmo que um caminho transitório, do qual não se leva 

nada além da lembrança de sua pouca duração".440 

 Estes momentos extáticos que ocorrem na igreja do Inri durante os 

cultos não se constituem em novidade e muito menos em exclusividade do 

grupo. Paul Tillich, descrevendo estes fenômenos extáticos escreveu que 

"hoje o sentido de 'êxtase' é determinado amplamente por aqueles grupos 

religiosos que reivindicam ter experiências religiosas especiais, inspirações 

pessoais, dons espirituais extraordinários, revelações individuais, 

conhecimentos de mistérios esotéricos. Tais reivindicações são tão antigas 

quanto a religião e sempre foram objeto de admiração e valoração crítica".441 

                                                 
438 SCHMIDT, Aderexi. Entrevista: Inri Cristo sem censura responde. Disponível em: 
http://www.inricristo.org.br/index25.html  Acesso em 10 jun. 2003, p. 33. 
439 A palavra êxtase nesta pesquisa terá o sentido de "alegria ou arrebatamento incontido e excessivo. 
Nesse estado permanece suspensa toda a atividade voluntária e também, parcialmente, as funções 
sensoriais e psíquicas em geral, devido à prolongada contemplação de um grupo limitado de idéias. É 
freqüentemente observado nos delírios místicos e na histeria. Nessa condição o indivíduo parece ter 
perdido todo e qualquer contato com o mundo exterior." (CALDERELLI, Paulo. Dicionário 
enciclopédico – Psicologia geral. São Paulo: Editora Formar, s.d., p. 287). 
440 SANTOS, Rosileny Alves dos. Entre a razão e o êxtase – Experiência religiosa e estados alterados 
de consciência. São Paulo: Loyola, 2004, p. 118. 
441 TILLICH, Paul. Teologia sistemática. São Paulo: Paulinas; São Leopoldo: Sinodal, 1984, p. 100. 
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Apesar de apresentar uma aparência de pobreza, a igreja possui, além 

da propriedade onde funciona a sede, uma chácara em Morretes (pequena 

cidade no litoral paranaense), um ônibus-residência em que o líder se 

desloca para outras cidades, e uma caminhonete, tudo comprado com 

ofertas de fiéis e simpati zantes, segundo o Inri.  

Nas visitas que o pesquisador fez à sede da igreja, é bastante visível a 

preocupação com a segurança do patrimônio. Durante o dia a porta só é 

aberta mediante a identificação do solicitante. À noite há sempre alguém de 

guarda na sede, vestido de ninja. Segundo o Inri, tal preocupação se justifica 

devido aos inúmeros ataques que a propriedade já sofreu, tendo sido 

instruído pela própria polícia a colocar os guardas-discípulos a fim de evitar 

os roubos e depredações.442 Ao olhos atentos, é patente uma certa paranóia 

quanto à segurança da igreja. Os "ninjas" à noite dão uma certa aura de 

mistério ao movimento, bem ao gosto do líder. 

 

 2.3.2    MÉPIC– O movimento financiador 

 

Como o líder apregoa um total desapego às coisas materiais, já 

mostrado anteriormente, ele afirmou que Deus o orientou a fundar o 

Movimento Eclético Pró Inri Cristo – MÉPIC, instituição que cuidaria de 

financiar a divulgação da igreja e administrar os seus bens.  Em todos os 

livros editados está escrito assim: 

  

MEPIC – Movimento Eclético pró Inri Cristo e consolidação do Reino 
de Deus na terra – é uma instituição internacional constituída de 
livres pensadores que, indignados com o boicote imposto pela 
desinformação organizada contra INRI CRISTO, decidiram reunir-se 
em associação legal a fim de respaldar a missão de INRI CRISTO.443 

 

Quando o pesquisador o entrevistou, perguntou-lhe acerca da origem 

dos recursos para a publicação dos livros, dos folhetos, dos cds e do site na 

Internet. A resposta foi rápida: através do MÉPIC. Ele disse que antes da 

fundação da organização a igreja não tinha recursos para nada. Sobreviviam 

do que a horta que cultivavam produzia e das ofertas que eventualmente 

                                                 
442 Informação dada ao autor pelo Inri Cristo em entrevista gravada de 09/05/2002. 
443 CRISTO, Inri. Despertador II. Curitiba: MÉPIC, 1997, p. 130. 
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recebessem. Disse ainda que na SOUST é proibido fazer qualquer negócio, 

pois essa foi a expressa vontade revelada de Deus. Assim, Deus lhe 

orientou a criar o MÉPIC, como uma instituição não eclesiástica para receber 

donativos de simpatizantes e produzir o material de divulgação do 

movimento e adquirir os bens materiais que ele e seus discípulos utilizam: 

um ônibus e um furgão.444 

Como ele critica duramente os pastores e missionários evangélicos 

acusando-os de mercenários materialistas, um de seus argumentos é que 

todo o patrimônio da igreja não está em seu nome, mas no nome do MÉPIC, 

passando uma imagem de pobre e desapegado ao dinheiro, bem diferente 

de outros líderes religiosos. 

Sobre o fato de que setores da imprensa noticiam seu gosto por uma 

vida luxuosa, Inri Cristo se defende dizendo: 

 

Só que as mentiras que espalharam sobre o ônibus..., me deu até 
pena de ver. Eu não vou mais deixar  ninguém filmar. Diziam que era 
um luxo só, que tem até geladeira. Pôxa, eu sou vegetariano, se não 
tiver geladeira minha verdura estraga, então tem que ter geladeira 
sim, obviamente, no caso sem geladeira hoje em dia é impensável. 
Luxo não é verdade, mesmo na favela tem geladeira, mas luxo... Eu 
não entrei dentro de uma forma de luxo, aliás, eu acho ridículo luxo 
para mim, eu nunca vou aderir ao luxo, quanto à praticidade para o 
conforto sim, não abro mão de conforto e da praticidade, agora o luxo 
não, o luxo para mim é uma coisa sem sentido.445 

 

 O grande problema do MÉPIC é que na verdade ele se constituiu na 

pessoa jurídica do movimento, provavelmente dirigido pelas mesmas 

pessoas que dirigem a igreja. Usa-se a palavra "provavelmente" porque o 

líder não divulga quem são os diretores do MÉPIC. 

 Ainda segundo o relato de Inri Cristo, o jornalista Pedro Lusz foi um 

dos primeiros membros do MÉPIC e embora nunca tenha se tornado 

discípulo,  se propôs a escrever um livro dividido em duas partes, com a 

primeira contando a história do messias catarinense e a segunda, através de 

vários depoimentos, procurando saber o que as autoridades eclesiásticas, 

civis e militares e as pessoas comuns pensam acerca do Inri Cristo.   O autor 

tentou divulgar sua obra, sem muito sucesso. Por outro lado, Inri Cristo 

                                                 
444 Entrevista concedida ao pesquisador em 09/05/2002. 
445 Entrevista concedida ao pesquisador em 09/05/2002. 
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comemorou, pois segundo suas palavras, muita gente o procurou por causa 

do livro. A sua conclusão é que a publicação do livro trouxe muitos 

dividendos espirituais.446 

 Na verdade, tudo leva a concluir que o MÉPIC e a SOUST sejam a 

mesma coisa, tendo nascido de forma mais ou menos parecida com outras 

igrejas e movimentos. Para  E. H. Schein, citado por Campos, uma 

organização surge desta maneira:  

 

Alguém teve a idéia de um novo empreendimento, reuniu ao seu 
redor um pequeno número de pessoas com a mesma visão que, 
após alguns exames e análises, concluíram que valia a pena 
arriscarem e passaram a trabalhar juntas, lançando as bases do 
empreendimento, enquanto isso, outras pessoas se juntaram ao 
grupo e a história começou".447  

 

 Embora esteja falando do surgimento da Igreja Universal do Reino de 

Deus, a aplicação pode também ser estendida a outros grupos religiosos, 

como o fundado pelo messias catarinense. 

 

2.4    AS ESTRATÉGIAS DE CRESCIMENTO 

 

 Neste ponto provavelmente resida uma das grandes diferenças entre 

o movimento liderado pelo Inri Cristo e os outros movimentos messiânicos 

eclodidos no Brasil e vistos no primeiro capítulo. O movimento do Inri Cristo 

tem sua afirmação no mundo urbano, por isso, diferentemente de outros 

"messias" como Antonio Conselheiro, que via com bastante reserva as 

novidades sociais, sendo bastante conservador, adaptado ao meio rural,448 o 

Inri Cristo, a exemplo de muitos grupos neopentecostais, como a Igreja 

Universal do Reino de Deus  (IURD)449, usa e abusa das inovações 

tecnológicas, seja usando a internet para difundir suas idéias450, seja 

gravando suas mensagens em CD ou participando de programas de TV em 
                                                 
446 Entrevista concedida ao pesquisador em 09/05/2002. 
447 CAMPOS, Leonildo Silveira. Teatro, templo e  mercado – Organização e marketing de um 
empreendimento neopentecostal. São Bernardo do Campo: UMESP/Petrópolis: Vozes, 1997,  p. 389. 
448 OTTEN, Alexandre. Só Deus é grande. São Paulo: Loyola, 1990, p. 363. 
449 CAMPOS, Leonildo Silveira. O marketing e as estratégias de comunicação da Igreja Universal do 
Reino de Deus. In: Estudos de Religião nº. 15. São Bernardo do Campo: UMESP, p. 35, dez. 1998. 
450 A igreja possui um site na Internet:  www.inricristo.org.br onde estão disponíveis todos os produtos 
produzidos pelo movimento, inclusive um  extenso questionário em que o líder responde às principais 
perguntas que lhe fazem. 
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entrevistas ou debates que muitas vezes ele mesmo provoca (já que não 

possui emissora e nem programa), desafiando outros religiosos. Ele não tem 

medo de ser ridicularizado (como na maioria das vezes é); para ele, o que 

importa é aparecer e dar o seu recado.451 

 Em Curitiba o Inri Cristo já apareceu em quase todos os programas de 

auditório, de entrevistas e de debates. Em rede nacional ele apareceu no 

Programa do Jô Soares, do Ratinho, do Pânico, dentre outros.  Na maioria 

destes programas ele é alvo de zombaria e deboche, mas acha que o preço 

a ser pago para que sua mensagem seja propagada vale a pena. Exemplo 

disso é o seguinte texto que o pesquisador recebeu do próprio movimento: 

 

O MÉPIC – Movimento Eclético Pró Inri Cristo, informa que hoje, dia 
26/12/04 o Programa Pânico da Rede TV, transmitido das 18:30 às 
20:00h, apresentará Inri Cristo jogando sinuca com um adversário 
pouco convencional. Não perca, está hilário. Mas lembre sempre que 
esses programas oportunizam aos jovens conhecerem um pouco 
mais sobre Inri Cristo e ver que ele pode falar na linguagem deles. 
Cordialmente, Alíbera França – Relações Públicas.452 

 

 A disponibilidade do messias catarinense para participar de 

programas televisivos faz parte da estratégia de aparecer a qualquer custo, 

pois crêem eles que o simples fato dos telespectadores virem sua figura na 

tela do aparelho de televisão, há de convencer muita gente de que o Inri 

verdadeiramente é o Cristo reencarnado.  

 As participações do Inri nos programas de televisão obedecem às 

normas próprias que este meio de comunicação possui, porque  

 

Quanto ao conteúdo, há que se levar em conta que, para os meios 
de comunicação de massa, particularmente a TV, a matéria a ser 
veiculada deve  ter, necessariamente um caráter simplista e 
simplificador (i.e., de fácil assimilação), superficial, emotiva, apoiada 
no princípio de transferência de valores, do fascínio das estrelas, e 
do narcisismo, entre outros. Quanto mais visual, maior será a chance 
de certo conteúdo ser veiculado no meio televisivo.453 

 

                                                 
451 Com esta estratégia ele já participou de quase todos os programas populares de rádio e TV 
existentes em Curitiba, sendo mais assíduo no programa "Tribuna na TV" veiculado pelo SBT. Já 
participou do Programa do Jô,  do Ratinho, do Marcos Mion, Pânico na TV e muitos outros. 
452 Texto enviado pela SOUST  via E-mail ao pesquisador no dia 26 de dezembro de 2004. 
453 RAMOS, Luiz Carlos. Persuasão homilética na Idade Mídia: a pregação contemporânea e os meios 
de comunicação de massa. In . Revista Caminhando, n. 15, 1º.  sem. 2005, p. 166. 
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 Além dos programas televisivos, o Inri não rejeita conceder 

entrevistas para jornais ou revistas tradicionais como O Estado de São 

Paulo454, a Revista  "Isto é", ou para a Revista Trip455 e Sexy,456 que não são 

tão convencionais para a discussão de assuntos religiosos.  Quanto a essa 

entrevista para a revista Sexy, a justificativa foi a seguinte: "lembre-se que 

Deus escreve direito mesmo que por linhas tortas".457 

 Recentemente o Inri aceitou ser colunista de um site458 que procura 

discutir a evolução da espécie humana e esteve com sua foto estampada em 

diversos outdoors espalhados pela cidade de Curitiba, fazendo propaganda 

do tradicional Festival de Teatro que a cidade realiza todo ano e que se pode 

ver na foto abaixo inserida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
454 Jornal O Estado de São Paulo,  caderno informática, de 20/12/2004. 
455 Revista Trip, nº. 122,  maio de 2004. 
456 Revista Sexy, nº. 300, dez. 2004. 
457 Texto enviado pela SOUST via E-mail ao pesquisador no dia 30 de novembro de 2004. 
458 O site é: www.mundosimio.com 
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O Inri faz tudo isso, porque (provavelmente) mesmo não conhecendo 

a frase de Regis Debray: "um messianismo sem uma agência de notícias 

não dispõe dos meios para atingir seu fim," 459sabe que para que suas idéias 

sejam propagadas e seu rebanho aumente, é necessário usar os meios de 

comunicação, nem que para isso tenha que usar de artifícios para virar 

notícia, como foi o caso do desafio aos padres e pastores para o debate 

televisivo.  

 Nestes debates com pastores, missionários e padres,460 se por um 

lado o Inri é atacado, por outro ele ataca também. Fora dos debates, em 

suas pregações e escritos, os ataques são mais virulentos, principalmente 

contra a Igreja Católica, mas não deixando os evangélicos sem ataques.  

Para Julio de Santa Ana isto não deveria espantar a mais ninguém, porque 

"a história da igreja assinala repetidamente o fato de que quando aparecem 

novos grupos sociais buscando reivindicar seus interesses na história, 

fazendo-se presentes na vida das comunidades eclesiais e nas instituições 

eclesiásticas, ressaltam aspectos escandalosos e chocantes para os que 

administram o poder eclesiástico numa perspectiva tradicional."461 

 Essa fixação em fazer o movimento aparecer não é para causar muita 

surpresa em ninguém, pois como escreveu Martino, "a luta pelo domínio do 

campo religioso é uma realidade. Os meios de comunicação oferecem 

diversos exemplos de como as diversas idéias religiosas digladiam-se na 

conquista de novos adeptos."462 

 Essa insistência em virar notícia a qualquer preço parece estar dando 

certo, pois quase todas as pessoas consultadas pelo pesquisador afirmaram 

ter visto o Inri Cristo em algum programa de televisão.  Essa procura pelos 

meios de comunicação, principalmente o televisivo, através de programas já 

existentes, comprova a importância que a liderança do movimento deposita 

na propaganda de seu produto.  Propaganda, que segundo Leonildo Silveira 

Campos "implica no reconhecimento da insuficiência da mera informação 

sobre as qualidades deste ou aquele produto, idéias ou sistema de crenças, 

                                                 
459 DEBRAY, Regis. Curso de midiologia geral. Petrópolis: Vozes, 1991,  p. 115. 
460 Um de seus maiores oponentes, com quem já discutiu em programas de televisão várias vezes é o 
padre Oscar Quevedo. 
461 SANTA ANA, Julio de. Igreja e seita  (Reflexões sobre este antigo debate). In: Estudos de 
Religião,  n. 8. São Bernardo do Campo: UMESP, out. 1992, p. 22. 
462 MARTINO, Luis Mauro Sá. Mídia e poder simbólico . São Paulo: Paulus, 2003, p. 184. 



 170 

assim como também significa aceitar como evidente, o colapso das formas 

até então vigentes de inculcação de valores." 463 

 Vez ou outra, aos domingos, ele é carregado em seu trono de 

madeira por seus discípulos e circulam pelo centro de Curitiba com faixas, 

cartazes, folhetos e demais materiais produzidos pelo movimento.  Há 

sempre um alvoroço, com zombarias, xingamentos e muita curiosidade. Ele 

faz questão de que seus discípulos carreguem um banner em que há a 

justaposição da foto do "Santo Sudário" e a sua, ressaltando as 

semelhanças entre as duas. Para ele e seus discípulos, esta é uma grande 

prova de que Inri Cristo é  Jesus Cristo encarnado, assunto abordado 

anteriormente. 

 Outra maneira que o movimento encontra para tentar quebrar o 

isolamento é através da palavra escrita. É notório o esforço que Inri Cristo 

faz para as pessoas lerem o que ele escreve. Ele escreve muito, são cerca 

de 6 livros e inúmeros artigos avulsos, que fotocopiados, são distribuídos 

nos cultos, nas ruas e praças das cidades que visita. É interessante notar 

que no rodapé da maioria das mensagens impressas nos panfletos e que 

são distribuídos gratuitamente, há um carimbo, colocado posteriormente com 

a seguinte frase: "Quem fizer fotocópia desta mensagem e redistribuir será 

agraciado com bênçãos do céu."464 É a tentativa de multiplicar o raio de 

ação dos panfletos. 

 Seus livros são muito repetitivos, mas há alguns com muitas fotos, 

reprodução de jornais e revistas com matérias sobre ele. Freqüentemente 

ele e seus discípulos saem às ruas, indo principalmente às praças 

movimentadas para  abençoar os que querem suas bênçãos e também para 

os discípulos venderem os livros e distribuírem panfletos. 

 Como estratégia de marketing para atrair a atenção dos leitores, Inri 

Cristo dá títulos chamativos a alguns de seus livros e livretos. Um deles é: 

Inri Cristo revela, expõe a vacina anticâncer. Na verdade, não há vacina 

alguma. Há o conselho para amar a Deus e ao próximo. Fazendo isto a 

pessoa estará imune ao câncer. Ele alega que devido ao boicote que sofre 

                                                 
463 CAMPOS, Leonildo Silveira. CAMPOS, Leonildo Silveira. Teatro, templo e  mercado – 
Organização e marketing de um empreendimento neopentecostal. São Bernardo do Campo: 
UMESP/Petrópolis: Vozes, 1997, p. 242. 
464 O texto e o carimbo podem ser consultados no anexo de nº. 5. 
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dos meios de comunicação, e aos interesses dos grandes laboratórios, que 

terão um prejuízo enorme, não lhe é possível revelar à humanidade no que 

consiste a tal vacina. No restante do livreto há discussão acerca da 

ressurreição e da reencarnação.465 

 Provavelmente, a estratégia preferida pelo "messias" é o contato face-

a-face. Como a sua aparência causa um certo impacto nas pessoas, um dos 

argumentos que o Inri Cristo usa freqüentemente é o de questionar os que o 

rejeitam sem o terem conhecido. Pelas suas palavras, vê-se que ele confia 

nesta estratégia, pois não hesita em afirmar: 

 

 Um encontro com INRI CRISTO deixa uma impressão incrível: seus 
gestos, sua maneira forte de expressar cada palavra e a rapidez com 
que ele aprendeu a falar o idioma francês. Suas frases são diretas, 
sua voz é muito diferente, fortifica cada palavra. A convicção com 
que ele diz ter nascido para cumprir a vontade de DEUS, tudo isto 
poderia ser interpretado por alguns como fenômenos até normais a 
um paranormal, mas e as curas? Ele curou paralíticos que só tinham 
pele e ossos, portadores de câncer, etc. Ele não é subordinado a 
nenhuma instituição terrestre.466 

 

Reforçando o valor que um encontro pessoal tem, ele escreveu:  

"Vinde todos! Vós que estais cansados de sofrer, uni-vos ao CRISTO vivo! 

Ele é a única solução gratuita seja qual for seu problema. Ele vos libertará 

de vossas angústias, de vossas dores e de vossas chagas, e vos conduzirá 

ao paraíso eterno." 467   

 Uma outra estratégia usada por Inri Cristo é o de prometer bênçãos a 

todos os que ajudarem na divulgação de suas idéias.  Ao final do grande 

questionário disponível no site da igreja na Internet, já citado, aparece a 

promessa: "Todo e qualquer ser humano que divulgar esta entrevista será 

agraciado com bênçãos do céu." 468 

Embora o grande comunicador do movimento seja mesmo o seu líder, 

nas reuniões do grupo na sede da igreja ou nas breves entrevistas feitas 

com o discípulos é possível ouvir testemunhos de como a conversão ao Inri 

modificou suas vidas.  Estes testemunhos, de conversão, de cura de 

                                                 
465 CRISTO, Inri. Inri Cristo revela, expõe a vacina anticâncer. Curitiba: MÉPIC, 2001. 
466 CRISTO, Inri. Despertador I. Curitiba: MÉPIC, 1996, p. 33. 
467  CRISTO, Inri. Despertador I. Curitiba: MÉPIC, 1996, p. 83. 
468 SCHMIDT, Aderexi. Entrevista: Inri Cristo sem censura responde. Disponível em: 
http://www.inricristo.org.br/index25.html  Acesso em 10 jun. 2003, p. 66. 
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enfermidade ou qualquer outra graça alcançada são importantes à medida  

em que outros podem atestar os alegados efeitos positivos para os 

seguidores do messias. Tais testemunhos, além de fortalecer a fé dos que já 

estão no grupo, atraem os que estão fora. 

Outra observação que merece ser feita é que o líder da SOUST  tudo 

faz para parecer que o movimento é maior do que realmente é.  Por isso tem 

dificuldade em revelar o número exato de seus discípulos. Ele alega 

questões de segurança para não divulgar quantos são.469 Certamente isto 

também faz parte da propaganda. 

 
2.5    CONSIDERAÇÕES PARCIAIS 

 

 Este capítulo procurou mostrar a história de Iuri Thais, nascido numa 

pequena cidade do interior de Santa Catarina, suas alegadas visões e sua 

consciência messiânica e os desdobramentos futuros que culminaram na 

adoção de um novo nome "Inri Cristo" e na crença de ser a reencarnação de 

Jesus Cristo. Foi mostrado também o início de seu ministério, suas 

andanças e a fixação de sua igreja em um bairro popular da cidade de 

Curitiba – Paraná. 

 Viu-se também a  fundação da igreja do movimento, a SOUST – 

Suprema Ordem Universal da Santíssima Trindade, os principais rituais 

contidos nos cultos sabatinos e um pouco de sua organização. 

 Abordou-se ainda o conteúdo das principais doutrinas difundidas pelo 

líder messiânico e seus discípulos, como a prova da messianidade de Inri 

Cristo; a doutrina da reencarnação; a defesa de ser a SOUST a única igreja 

verdadeira na terra; o boicote que os meios de comunicação brasileiros 

fazem à figura do líder e à sua mensagem; as novas orações que os 

discípulos devem rezar; o veemente combate à idolatria por parte da Igreja 

Católica; o não menos violento combate à cobrança do dízimo, feito pelas 

igrejas evangélicas; a defesa da guarda do sábado; e, a escatologia do 

movimento. 

 Foram apresentadas as estratégias que o movimento usa para tentar 

romper o isolamento e crescer numericamente. Elas vão desde os mais 

                                                 
469 Informação colhida quando da entrevista realizada com ele no dia 09 de maio de 2002. 
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comuns, como a distribuição de folhetos e venda de livros e discos com 

mensagens, até passeatas, desafios para debates televisivos, e manutenção 

de site sobre o movimento na Internet.  Para o grupo religioso em questão, 

todas estas estratégias são válidas, corroboradas pelas palavras de 

Gouveia, que afirmou que  

 

As relações de caráter religioso, transformadas pelas alterações das 
mentalidades e das visões de mundo, no fim do século passado e 
início do terceiro milênio, ganharam tratamento midiático, 
primeiramente, nas programações radiofônicas, e na imprensa 
escrita, em seguida, nas programações televisivas, bem como, nos 
mais variados ambientes virtuais de aprendizagem. Cresce assim, no 
mundo todo e, em especial no Brasil, a necessidade do 
reconhecimento público do direito dos indivíduos à possibilidade da 
escolha de todos os tipos, inclusive as de caráter religioso.470 

  

Esta gama de informações, que deverão ser completadas em outros 

capítulos, permitirá a quem o ler, ter uma idéia de como se estrutura o 

movimento messiânico liderado por Inri Cristo, conhecendo este grupo 

religioso, que apesar de não ser numeroso, nem por isso o seu estudo deixa 

de ser importante. 

 Ao final deste capítulo pode-se perceber que a história do "messias" 

catarinense é ao mesmo tempo semelhante e diferente dos outros messias 

que surgiram no solo brasileiro. Seu esforço para construir uma trajetória 

messiânica, procurando pontos de identificação entre o seu ministério e o de 

Jesus Cristo é o roteiro básico dentro do estudo dos messianismos. 

Desqualificar os seus "concorrentes" religiosos também é um dos elementos 

importantes, pois tal como o profeta da tipologia bourdiana, ele necessita 

ocupar um espaço já ocupado tanto pela Igreja Católica (cujos membros são 

seu principal público-alvo) quanto pelas evangélicas, que o atacam com 

mais virulência. 

 O inusitado de sua história é o fato de que Inri Cristo assume ser a 

reencarnação de Jesus Cristo, assustando muito quem dele ouve falar, 

certamente dificultando a adesão de discípulos, o que a pesquisa de campo 

procurou comprovar. Além disto, chama a atenção o esforço que ele e seu 

                                                 
470 GOUVEIA, Eliane Hojaij. Apontamentos sobre novos movimentos religiosos. In: SOUZA, Beatriz 
Muniz de; MARTINO, Luís Mauro Sá. Sociologia da religião e mudança social. São Paulo: Paulus, 
2004, p. 155. 
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grupo fazem para serem conhecidos, usando todos os recursos disponíveis 

ao seu alcance. 

 Pode-se notar ainda que o movimento é bastante sincrético, 

apropriando-se de elementos católicos (unicidade da igreja), espíritas 

(doutrina da reencarnação), protestantes (combate à idolatria), e de grupos 

mais fechados, como os "Adventistas do Sétimo Dia" (guarda do sábado), 

"Testemunhas de Jeová" (salvação de apenas 144 mil) e "Congregação 

Cristã do Brasil" (condenação ao dízimo). 

 Esse sincretismo aos olhos do grupo parece normal, porque estando 

o messias descompromissado com as instituições religiosas já solidificadas, 

vindo "de fora", está livre e descompromissado para pregar o que considera 

novo, as novas revelações. Explicando este processo, Pierre Bourdieu 

escreveu que, "é pela capacidade de realizar, através de sua pessoa e de 

seu discurso como palavras exemplares, o encontro de um significante e de 

um significado que lhe era pré-existente mas somente em estado potencial e 

implícito, que o profeta reúne as condições para mobilizar os grupos e as 

classes que reconhecem sua linguagem porque nela se reconhecem." 471 

 Uma pergunta que fazem constantemente aqueles que tomam 

conhecimento da existência do Inri é se ele crê realmente ser o Cristo ou se 

é apenas um impostor. Esta é uma pergunta difícil de ser respondida com 

total segurança. O mais prudente é observar as palavras de Maurício Vinhas 

de Queiroz, que escreveu que 

 

O senso comum, particularmente aquele representado na opinião 
pública citadina e laica, tende a identificar impostura nas atitudes de 
todo e qualquer líder messiânico. Sem dúvida, existe a possibilidade 
de contrafação. Mas em geral, em todo movimento messiânico ou 
paramessiânico, o que se verifica é uma entrega e identificação 
praticamente total da personalidade do líder às atitudes e convicções 
próprias de seu papel.472 

 

 No primeiro capítulo se falou acerca dos movimentos messiânicos, 

sua história, abrangência, características, lideranças, conseqüências, dentre 

outros aspectos. No segundo foi apresentado o movimento religioso liderado 

pelo Inri Cristo, sua mensagem, igreja e estratégias de crescimento.  Porém, 
                                                 
471 BOURDIEU, Pierre. A economia das trocas simbólicas. São Paulo: Perspectiva, 1999, p. 75. 
472 QUEIROZ, Maurício Vinhas de. Messianismo e conflito social . Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 1966,  p. 109. 
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pouco se falou acerca dos discípulos, dos seguidores do messias, sem os 

quais não há profeta que perdure e nem movimento a se instaurar. A 

omissão foi intencional, reservando um espaço próprio para a discussão 

acerca das questões que envolvem os seguidores do Inri Cristo. 

Mesmo não sendo numeroso, o Inri possui um grupo de discípulos a 

segui-lo. Quem são (sexo, idade, histórico de vida, escolaridade, etc)? Quais 

foram as motivações para seguirem o Inri Cristo e com ele permanecer? 

Como vivem na igreja? Como eles interpretam e vivenciam as doutrinas 

ensinadas pelo líder? Estas e outras questões serão tratadas no próximo 

capítulo. 
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CAPÍTULO III 
 
 

OS DISCÍPULOS DO INRI CRISTO 
 
 
 Quem os vê, seja andando pelas ruas de Curitiba ou mesmo 

acompanhando seu líder em programas de televisão, é provável que não 

deixe de perguntar, ainda que intimamente: quem são estes discípulos de 

túnicas coloridas? Qual será a história de cada um? De onde vieram?  Quais 

seriam as motivações para que eles deixassem tudo e seguissem o Inri 

Cristo? Como será a vida deles no dia-a-dia da igreja liderada pelo Inri? O 

que será que podem e o que não podem? Serão eles pessoas normais ou 

possuem algum tipo de distúrbio? 

 Estas perguntas acima formuladas sempre estiveram presentes ao 

redor dos discípulos de líderes messiânicos, como o Inri Cristo. Exemplo 

disso é a pergunta de Machado de Assis, citada por Ventura acerca dos 

seguidores de Antonio Conselheiro: "Que vínculo é esse [...] que prende tão 

fortemente os fanáticos ao Conselheiro?." 473 Responder a esta pergunta, 

redirecionada ao grupo liderado pelo Inri Cristo, é o maior desafio deste 

trabalho, proposto desde o início. 

 

3.1 O PERFIL DOS DISCÍPULOS DO INRI CRISTO 

 

É comum as pessoas demonstrarem curiosidade com relação ao Inri 

Cristo e seu grupo quando tomam conhecimento da realização desta 

pesquisa e procurarem saber quem são seus seguidores. E uma das 

perguntas que geralmente fazem ao pesquisador é: - "Como eles são? São 

normais ou não?". 

Isto acontece porque a imagem que a maioria das pessoas 

(principalmente as adeptas de igrejas tradicionais) fazem dos seguidores de 

seitas e movimentos como o do Inri Cristo é a pior possível. O consenso é 

                                                 
473 VENTURA, Roberto. Euclides Conselheiro da Cunha. In: Caderno Mais!. Folha de São Paulo,  1 
dez. 2002, p. 15. 
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que são pessoas desequilibradas emocional e psiquicamente. Porém, é 

relevante observar a ponderação de Rodrigues, quando afirma que  

 

Poucos se unem a uma seita por más razões. Talvez a maior 
oportunidade das seitas seja atrair as pessoas simples e com bons 
motivos. De fato, atingem mais êxito quando a sociedade ou a 
Igreja474 não lhes deram uma boa motivação. [...] O futuro adepto de 
uma seita não é, geralmente, um indivíduo atípico e desequilibrado; 
não é uma personalidade com "graves problemas psíquicos". Não é, 
falemos claramente, um "louco" ou um "desequilibrado", mas uma 
pessoa angustiada pela constante ameaça dos seus interesses vitais 
por parte da estrutura social.475 

 

 Embora a muitos seja difícil de aceitar, quando um pesquisador entra 

em contato com um grupo como o do liderado pelo Inri Cristo, constata que 

seus seguidores não são pessoas tão estranhas quanto parecem ser quando 

as vemos vestindo suas túnicas na rua ou em programas de televisão. As 

palavras de Juan Bosch acerca dos seguidores de seitas provavelmente 

também se apliquem aos seguidores do Inri. Escreveu ele que  

 

O sujeito que começa a fazer parte de algum grupo marginal não é 
só o rejeitado da sociedade ou o desenganado das religiões ou 
Igrejas institucionais. Esta visão um tanto parcial encontra-se muito 
difundida. Os que chegam a fazer parte destes grupos são, muitas 
vezes, pessoas inquietas, que optaram por um tipo de crenças e 
comportamentos não-conformes com os modelos aceitos pela 
maioria."476 

 

Quando se começa a conhecer os discípulos através das pesquisas de 

campo, observa-se, dentre outras coisas, que eles não fogem ao roteiro 

traçado pelo sociólogo Joachim Wach, que mesmo afirmando que a 

natureza e a organização destes grupos são extremamente mutáveis, há um 

certo padrão com relação aos seguidores. Assim,  para Wach,  

 

Existem os "ouvintes" efêmeros e heterogêneos do pregador ou 
profeta itinerante, atraídos pelo carisma de uma personalidade, que 
se reúnem e se dispersam com igual rapidez. Há também a multidão 
casual, estruturalmente idêntica, que assiste a uma celebração 
religiosa como procissão ou festividade. Além disso, temos o círculo 

                                                 
474 Ao falar em Igreja, o autor está se referindo à Igreja Católica. 
475 RODRIGUES, Pepe. Esclavos  de un mesías – Sectas y lavado de cérebro . Barcelona: Elfos, 
1984, p. 39. (Tradução do pesquisador). 
476 BOSCH, Juan. Para conhecer as seitas. Coimbra: Gráfica de Coimbra, 1995, p. 46. 
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permanente de pessoas que acompanham o fundador, profeta ou 
vidente. Tal grupo é composto de indivíduos insubstituíveis (círculo 
de discípulos ou seguidores) que se perpetua como organização que 
sobrevive aos membros iniciais.477 

 

Nas pesquisas feitas, foi possível constatar a pertinência e a existência 

dos elementos acima descritos por Wach com relação ao movimento do Inri 

Cristo. Tanto no início de seu "ministério", em Belém do Pará, onde arrastou 

atrás de si uma multidão de pessoas (conforme a foto abaixo inserida), 

quanto nas atuais andanças pelo "calçadão" de Curitiba (vide foto na 

próxima página), nota-se o grande número de curiosos que o cercam, sem 

nenhum compromisso. São os chamados ouvintes "efêmeros". 

 

 

              Inri Cristo no centro da cidade de Belém - PA 

 

                                                 
477 WACH, Joachim. Sociologia da religião. São Paulo: Paulinas, 1990, p. 442. 
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Inri Cristo no centro  de Curitiba 

 

Porém,  há um outro grupo que freqüenta a igreja principalmente aos 

sábados à tarde, nas já citadas reuniões, que acontecem às 16 horas e às 

17 horas. Os assistentes destas reuniões vêm de vários bairros de Curitiba e 

até de cidades vizinhas, sendo chamados de seguidores. A assistência varia 

muito de sábado para sábado. O número destes seguidores varia entre 30 e 

40 pessoas, sendo a maioria composta de mulheres.  Alguns são batizados, 

outros não. Segundo relato do próprio Inri, para ser batizado, é preciso que a 

pessoa freqüente a reunião durante sete sábados seguidos, sem faltar a 

nenhuma delas. Se faltar, deve começar a série de novo. Para o Inri, esta é 

uma das provas de que Deus quer esta pessoa no seu movimento.478  

Esta prática das sete semanas acima descrita, é muito semelhante 

às "correntes" ou "campanhas" feitas pelas igrejas pentecostais, como 

atestou Leonildo Silveira Campos ao escrever que "atualmente, a estratégia 

de se usarem "correntes" e "campanhas" não é mais uma exclusividade da 
                                                 
478 Dados colhidos em depoimentos gravados em 9 de maio de 2002. 
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IURD, pois várias outras pequenas igrejas e seitas as copiaram, dado à sua 

praticidade e adaptabilidade às correrias da vida urbana".479 Certamente que 

esta é uma maneira de arregimentar discípulos e seguidores, porque depois 

de passar esse tempo todo freqüentando a SOUST, muitos participantes  

acabam absorvendo grande parte dos discursos do Inri e sendo convencidos 

de que a pregação deste grupo é a verdade. 

O batismo é por aspersão, não sendo realizado por ele e sim por 

discípulos graduados, que possuem o titulo de sacerdote (que batiza os 

homens) ou sacerdotisa (que batiza as mulheres).  A razão alegada para 

que ele atualmente não batize pessoalmente os seus seguidores é que 

antes não havia pessoas qualificadas para fazer isto, mas que agora há e 

que são os sacerdotes ou sacerdotisas. 

Todos são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, 

e o batizador profere as seguintes palavras: -"Eu te batizo para que sejas 

digno de integrar o Reino de Deus e ser destinado e chamado de filho de 

Deus." Após as pessoas serem batizadas, o Inri explica a razão do batismo. 

Para ele "o batismo é a renovação e a libertação. Renovação porque eles 

renovam a intimidade com Deus e libertação porque eu os liberto de toda a 

escravidão, da idolatria, visto que quase todos são oriundos da igreja 

proscrita romana, que o Senhor Deus meu pai declarou proscrita em 28 de 

fevereiro de 1982." 480 

O batismo possui um grande significado para os discípulos. A 

discípula Alizluz explicou que antes todos eram batizados por imersão em 

uma piscina existente na propriedade, piscina que foi desativada. Em seu 

lugar foi construída uma sala.  Ela explicou o sentido do batismo praticado 

na SOUST dizendo que:  

 

 -"Agora, hoje em dia é feito lá na igreja e é feito assim: molha o corpo 
todo, dá um banho naquela pessoa pra lavar qualquer contato, qualquer 
coisa do mundo espiritual que ela viveu antes. Tem que ter um corte. É o 
batismo da comunhão, batismo da renovação. Então, a partir do momento 
que a pessoa recebe o batismo ela começa uma vida nova."481 
 

                                                 
479 CAMPOS, Leonildo Silveira. Teatro, templo e mercado – Organização e marketing de um 
empreendimento neopentecostal. São Bernardo do Campo: Editora da UMESP; Petrópolis: Vozes; 
São Paulo: Simpósio Editora, 1997, p. 144. 
480 Dados colhidos em depoimentos gravados em 9 de maio de 2002. 
481 Entrevista gravada em 20 de maio de 2005. 
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Esta explicação da discípula acerca do objetivo do batismo é uma 

explicação clássica dos movimentos religiosos que o praticam. Eliade 

comprova tal afirmação ao escrever que 

 

A purificação pela água possui as mesmas propriedades: na água 
tudo se "dissolve", toda a "forma" se desintegra, toda a "história" é 
abolida; nada do que anteriormente existiu subsiste após uma 
imersão na água, nenhum perfil, nenhum "sinal", nenhum 
"acontecimento". [...] Desintegrando toda a forma e abolindo toda a 
história, as águas possuem esta virtude de purificação, de 
regeneração e de renascimento, porque o que é mergulhado nela 
"morre" e, erguendo-se das águas, é semelhante a uma criança, sem 
pecados e sem "história", capaz de receber uma nova revelação e de 
começar uma nova vida "limpa".482 

 

Quanto ao círculo mais restrito, o dos discípulos, foi um pouco mais 

difícil precisar o número exato. Houve, inicialmente,  uma certa resistência 

por parte do movimento em dizer exatamente quantos eram. Embora de 

forma velada, eles davam a entender que o grupo era maior do que 

realmente é. O certo é que eles beiram a casa dos 20 discípulos. Porém, 

durante as visitas que o pesquisador fez à sede do movimento, mediante 

suas observações, análise dos dados colhidos através de questionários 

preenchidos por 13 discípulos de vida consagrada (9 mulheres e 4 homens) 

e também através de entrevistas gravadas com 5 cinco discípulos, pôde 

entrar em contato com 14 discípulos de vida consagrada (11 mulheres e 3 

homens), que são aqueles que fizeram juramento, vestem túnica e vivem ao 

redor do líder, servindo-o em tudo o que for solicitado. 

O fato de haver mais seguidores do que discípulos em movimentos 

desse tipo é, na visão de Joachim Wach, um fenômeno natural, porque em 

movimentos desse tipo há sempre mais seguidores que discípulos. É comum 

pois, que o seguidor demonstre seu apreço pelo líder e pelo movimento todo 

e até preste ajuda à igreja de alguma maneira. Porém, como a entrada oficial 

na igreja como discípulo exige um completo rompimento com a vida que 

costumeiramente leva, com os relacionamentos já estabelecidos, isto se 

torna uma grande barreira a ser vencida. Romper com os vínculos familiares 

e sociais não é fácil.483 

                                                 
482 ELIADE, Mircea. Tratado de história das religiões. São Paulo: Martins Fontes, 1998, p. 158. 
483 WACH, Joachim. Sociologia da religião. São Paulo: Paulinas, 1990, p. 168. 
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Estas afirmações podem ser comprovadas no movimento do Inri, pois 

tudo indica que a maior parte dos recursos recebidos pela SOUST vêm de 

seguidores e simpatizantes, registrados no já citado Livro dos Beneméritos. 

Segundo relato dos discípulos e do próprio Inri, muitos ajudam prestando 

algum tipo de serviço, como o ex-discípulo que ajuda vez ou outra montando 

guarda na propriedade-sede da SOUST.484 

Tanto o Inri como seus discípulos afirmam haver um núcleo de 

discípulos na cidade catarinense de Joinville. O pesquisador mostrou 

interesse em conhecê-los, mas segundo Inri Cristo, quando consultados 

acerca do pedido feito, eles responderam que  estão cansados da oposição 

que católicos e protestantes lhes fazem e por isso não aceitaram a visita.  

Além destes, o grupo afirma haver seguidores em outras partes do Brasil e 

até mesmo no exterior, principalmente na França (por onde o Inri andou), de 

onde vêm algumas ofertas financeiras para ajudar a custear a igreja.485 

 Dos 14 que vivem uma vida consagrada, 10 são mulheres e apenas 4 

são do sexo masculino. As idades deles variam muito. A mais nova, de 

nome Assages486, está com 19 anos e a mais idosa, Abeverê, está com 77 

anos. A média de idade do grupo de discípulos é de 37 anos.  

 Quanto à religião de origem dos discípulos, a maioria absoluta afirmou 

ter vindo da Igreja Católica, igreja que o movimento mais critica e que 

planeja restaurar, conforme foi visto no capítulo anterior. Quanto a este fato, 

é importante notar que embora ataquem a Igreja Católica, em muitos 

aspectos o grupo liderado pelo Inri conserva elementos próprios do 

catolicismo, sendo as orações decoradas (ou rezas) uma delas.  Isto faz com 

que o católico veja muitos pontos de contato entre a sua religião e a nova 

proposta oferecida pelo Inri.  

Deve-se levar em conta também o fato que o católico não-praticante é 

uma pessoa vulnerável, carente, muitas vezes carregado de culpa por não 

manter uma vida religiosa ativa, tornando-se o "cliente" preferencial de 

grupos como o liderado pelo Inri.  

                                                 
484 Informação obtida através de entrevista feita com a discípula Alibera em 20 de maio de 2005. 
485 Tais  informações não puderam sem comprovadas pelo pesquisador. 
486 Este não é o seu nome oficial. Ao entrar no movimento, cada um ganha um novo nome. A 
explicação mais detalhada de como isto se processa dentro do movimento será apresentado mais 
adiante. 
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Essa facilidade que os novos movimentos religiosos no Brasil 

possuem de arregimentar seus membros dentre os que se dizem católicos 

se dá, (entre outras razões) segundo o antropólogo Thales de Azevedo 

citado por  Fausto Cupertino, porque  

 

A religião católica, em sua verdadeira acepção, é praticada por 
poucos. O que existe no Brasil é a religiosidade que, realmente, 
atinge um grande percentual da população. O brasileiro é católico 
por tradição, por herança de seus antepassados, os portugueses 
católicos. A criança é batizada e a partir daí é considerada católica 
durante toda a vida, o que é um erro.487 

 

 Assim, a falta de enraizamento do católico no cotidiano de sua igreja 

propicia as constantes mudanças religiosas no Brasil, constituindo o 

fenômeno denominado pelos estudiosos em religião de trânsito religioso. 

 Sandra Duarte de Souza, discorrendo acerca do trânsito religioso, 

caracteriza este tipo de mudança de pertença religiosa de "trânsito de 

pertença", em que o fiel muda de confissão religiosa, adotando novos 

valores e doutrinas do novo grupo, conservando, porém, elementos de sua 

antiga religião. A autora citada esclarece que "obviamente, a admissão de 

uma nova pertença religiosa não é um fenômeno inédito, porém, o 

"converso" contemporâneo tem uma biografia cada vez mais marcada por 

"conversões" sucessivas, o que, do ponto de vista da instituição, gera uma 

rotatividade incessante de "seus" (não tão seus) "fiéis" (não tão fiéis)".488 

 Esse tipo de trânsito pode ser exemplificado nas experiências do 

senhor Manoel, que o pesquisador entrevistou informalmente à porta do 

templo. Ele é um seguidor externo, que participa das reuniões realizadas aos 

sábados. Disse ele que sua origem religiosa era a Católica Romana, mas 

que já havia sido membro da Assembléia de Deus, da Adventista do Sétimo 

Dia e dos Testemunhas de Jeová. Quando tomou conhecimento da 

existência do Inri e de seus ensinamentos através de um livro emprestado 

                                                 
487 CUPERT INO, Fausto. As muitas religiões do brasileiro . Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
1976, p. 54. 
488SOUZA, Sandra Duarte de. Trânsito religioso e construções simbólicas temporárias: uma 
bricolagem contínua. Estudos de Religião , São Bernardo do Campo, nº. 20,  p. 157-167, jun. 2001, p. 
160. 
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por um amigo, descobriu nele a verdade e surgiu o desejo de freqüentar sua 

igreja.489 

 Embora não tenha dados suficientes para afirmar com certeza, porque 

os seguidores externos não quiseram conceder entrevista gravada490, é bem 

possível que muitos deles, além de freqüentarem a SOUST, freqüentem 

outras igrejas também, com isso caracterizando o que Sandra Duarte de 

Souza denominou de "trânsito pertencente", em que "o sujeito religioso 

admite a pertença a uma expressão religiosa específica, participando, 

inclusive de suas atividades, porém, transita em vários outros círculos 

religiosos."491 

 Carlos Rodrigues Brandão é bem didático a esse respeito quanto 

escreve que 

 

Ora, uma certa e sempre não previsível lógica de mercado vivida 
como experiência cultural da busca-de-sentido-de-vida-através-da-fé  
faculta a que as pessoas possam se relacionar com a religião de 
uma tal maneira que, ao mesmo tempo e em um só momento de 
suas vidas, elas se reconheçam partilhando mais de um sistema 
religioso, mais de uma religião, sem se reconhecer necessariamente 
fiéis a uma única. Ainda que essa possibilidade não seja por agora a 
norma, há uma tendência crescente a que as pessoas reconheçam 
em geral o valor potencial de todas as religiões de seu campo visível 
de escolhas, optem por relacionar-se com algumas delas, de acordo 
com a lógica pessoal de suas próprias necessidades, sentindo-se, no 
limite, vinculadas a duas ou mesmo três delas a um só tempo ou em 
movimentos pendulares de adesão provisória.492 

 

 Tal facilidade em mudar de grupo religioso ou mesmo freqüentar duas 

ou mais igrejas ao mesmo tempo é uma das características da pós-

modernidade, em que o indivíduo não consegue ver incoerência em sua 

prática religiosa, mas procura retirar de cada grupo que freqüenta o que 

mais lhe apetece e lhe satisfaça as necessidades. Mas, com a mesma 

facilidade com que entra em um novo grupo, o fiel (não tão fiel assim) pode 

sair. Por isso,  

                                                 
489 Entrevista concedida ao pesquisador no dia 13 de abril de 2002. 
490 É bem possível que muitos seguidores externos não queiram ser associados ao grupo liderado pelo 
Inri Cristo. O motivo pode ser medo de perseguições ou zombarias ou até mesmo vergonha. 
491 SOUZA, Sandra Duarte de. Trânsito religioso e construções simbólicas temporárias: uma 
bricolagem contínua. Estudos de Religião , São Bernardo do Campo, nº. 20,  p. 157-167, jun. 2001, p. 
161. 
492 BRANDÃO, Carlos Rodrigues; PESSOA, Jandir de Morais. Os rostos do Deus do outro  – Mapas, 
fronteiras, identidades e olhares sobre a religião no Brasil. São Paulo: Loyola, 2005, p. 50. 
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As mais díspares religiões, assim, surgem nas biografias dos 
adeptos como alternativas que se podem por de lado facilmente, que 
se podem abandonar a uma primeira experiência de insatisfação ou 
desafeto, a uma mínima decepção. São inesgotáveis as 
possibilidades de opção, intensa a competição entre elas, fraca a 
sua capacidade de dar a última palavra. A religião de hoje é a 
religião da mudança rápida, da lealdade pequena, do compromisso 
descartável.493 

 

 Quanto ao meio que levou cada um ao conhecimento da existência do 

Inri, a maioria afirmou ter sido através da televisão, seguido de amigo ou 

parente. Este dado vem comprovar a eficácia do meio televisivo como o 

meio de comunicação mais importante na arregimentação de discípulos, 

principalmente através das entrevistas que o Inri dá nos programas 

populares de auditório, assistidos principalmente pelas camadas 

economicamente menos favorecidas da sociedade. É bem provável que aí 

esteja a razão pela insistência e disposição do Inri em participar de tais 

programas, mesmo sabendo que na maioria das vezes será alvo de 

zombaria, chacota e oposição. 

 A maioria dos discípulos de vida consagrada está na SOUST entre 

onze e quinze anos. É importante ressaltar que atualmente existem três que 

estão lá a apenas um ano, o que demonstra arregimentações recentes. Foi 

informado ao pesquisador que alguns discípulos deixaram o movimento e 

que (segundo eles) a causa principal foi a falta de vocação, exemplificada na 

dificuldade de viver uma vida celibatária, exigência para os discípulos de 

vida consagrada, assunto que será abordado mais adiante. 

 Segundo relato dos discípulos e do próprio Inri, para uma pessoa se 

tornar discípula é preciso viver um período de sete meses, no mínimo, na   

SOUST, observando tudo e sendo observada. Após esse período, se o Inri 

concluir que a pessoa está pronta, ela precisa recitar, de forma decorada um 

juramento494, sem errar nenhuma palavra. Se errar, deverá esperar mais três 

                                                 
493 PRANDI, Reginaldo. Religião, biografia e conversão: escolhas e mudanças. In: Revista Tempo e 
Presença. Rio de Janeiro: Koinonia, ano 22, n. 310, mar./abr. 2000, p. 34. 
494 O pesquisador solicitou acesso ao conteúdo  do juramento de forma escrita, o que lhe foi negado. 
Porém, o Inri solicitou a uma discípula de nome Aderexi que o recitasse, o que ela fez prontamente, 
sem errar. No juramento, além do voto de fidelidade ao Inri, do voto de viver uma vida celibatária, de 
praticar uma alimentação vegetariana, do reconhecimento de sua divindade e veracidade de suas 
palavras, há a previsão de terríveis maldições sobre os discípulos que abandonarem a igreja, 
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meses para se submeter a um novo teste. Passando no teste, ela é batizada 

por aspersão495, e ganha uma túnica, de cor argila, que é a do iniciante e um 

novo nome, escolhido pelo próprio Inri, atendendo às orientações que ele diz 

receber do "Pai".  

 Todos estes procedimentos podem ser catalogados como "ritos de 

passagem", que marcam etapas importantes na vida da pessoa e possuem 

a finalidade de proporcionar ao indivíduo um novo status, uma nova 

condição que abre portas para algumas  regalias dentro do grupo. Ao batizar 

um novo discípulo, dar-lhe um novo nome e uma túnica para vestir, o Inri, na 

verdade, está criando através dos ritos um novo ser, garantindo a 

solidariedade e a submissão deste à sua pessoa e ao grupo todo.496 

Chama a atenção o fato de que os nomes das discípulas sempre 

começam com a letra "a", como Abeverê, Alysluz, etc.  Segundo a discípula 

Alíbera, o acréscimo da letra "a" à frente do nome é uma homenagem que o 

Inri presta às mulheres, as únicas que não o abandonaram durante a 

crucificação há dois mil anos atrás. Esta homenagem se materializa no 

nome de suas discípulas, pois seus nomes são únicos no mundo.497 

 Todos aqueles que desejarem tornar-se discípulos do Inri devem estar 

conscientes das mudanças que ocorrerão em suas vidas, pois além da 

mudança de nome, haverá um radical rompimento com as vidas que 

levavam até então. Esta fuga do mundo e rompimento com o passado é 

muito normal dentro de movimentos deste tipo, tendo sido observado pelos 

estudiosos de novos movimentos religiosos. Isto é um problema, pois em 

lugar de dizer que o ser humano deve mudar o que está errado no mundo, a 

proposta é abandonar o mundo, com cada um dentro do grupo buscando 

sua própria santidade, e conseqüente salvação.498 

 Depois da túnica argila, o discípulo pode receber a túnica azul, se 

tiver sido obediente, fazendo jus a esta promoção. Não há um tempo 

                                                                                                                                          
renegando o Inri. Dentre estas maldições, está a ameaça do surgimento de células cancerosas nas 
entranhas do apóstata, o que ocasionará uma morte horrível e dolorosa. 
495 A maioria dos discípulos foi batizada por imersão, em uma piscina que existia nos fundos da 
propriedade da igreja. Tal piscina não existe mais. A conclusão a que se chega é que a forma de 
batismo não é uma grande preocupação para o Inri. 
496 LABURTHE-TOLRA, Philippe; WARNIER, Jean-Pierre. Etnologia-Antropologia. Petrópolis: 
Vozes, 1997, p. 207. 
497 Entrevista concedida ao pesquisador em 08 de agosto de 2005. 
498 WILSON, Bryan.  Sociologia de las sectas religiosas. Madri: Ediciones Guadarrama, 1970, p. 39. 
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estabelecido para a mudança de túnica, quem decide quando é a hora da 

mudança é o próprio Inri. Depois da azul há a túnica branca, a última. 

Porém, embora haja no movimento quem já esteja neste nível, somente o 

Inri usa o branco. A razão alegada (tanto pelo Inri quanto pelos discípulos)  

para não usar a túnica branca foi o fato de a cor branca sujar-se com 

facilidade. Porém, em uma entrevista gravada com a discípula Assinoê, ela 

afirmou que como o branco é o último degrau a ser alcançado, para  usá-lo  

a pessoa deve ter uma conduta perfeita, senão corre o risco de ser 

rebaixado e ter a sua túnica branca tirada. Como é difícil manter essa 

posição, o melhor é não arriscar.  

 Por outro lado, é possível que as razões alegadas escondam o fato de 

que apenas o Inri use túnica branca e que não deseje abrir mão dessa 

exclusividade, mostrando assim sua posição superior em relação aos seus 

discípulos. 

  Uma das maneiras visíveis de mostrar que o discípulo cumpriu os 

requisitos e que está no limite máximo da hierarquia é o uso de um cinto 

branco (homens e mulheres) e do lenço para a cabeça da mesma cor (só 

mulheres). Todas as discípulas usam um lenço na cabeça, com a inscrição 

SOUST bordada na frente. A foto abaixo mostra uma parte delas ao redor do 

líder.  

          Da esquerda para a direita: discípulas Abeverê, Alysluz, Alíbera, Aderéxi e Assinoê. 
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 Já quem abandona o grupo de forma tumultuada (por ter transgredido 

as normas da igreja), tem a sua túnica queimada, sendo amaldiçoado com 

as penas previstas no juramento feito quando da entrada no rol de 

discípulos. Está bem vivo na memória da maioria dos discípulos, 

principalmente dos mais antigos, a expulsão  de um discípulo de nome 

Honorato (que os discípulos chamam de "rato", numa alusão ao próprio 

nome), que segundo eles, roubou uma grande quantia em dinheiro 

proveniente de doação de seguidores franceses. Com ele o ritual de 

expulsão foi completo, com queima de túnica e tudo. 

 Mas, segundo os relatos colhidos, nem todos saem amaldiçoados. 

Aqueles que desejam sair por não conseguirem viver no estilo de vida 

proposto pela SOUST, podem pedir ao Inri a dispensa do juramento, que a 

concede. Ele deve devolver a túnica e pode ir seguir sua vida de forma 

normal. Segundo os já citados relatos, o Inri procura ajudar estes ex-

discípulos a conseguirem moradia e emprego em sua vida secular. Mas se 

podem sair de forma tranqüila, eles estão conscientes de que não poderão 

nunca mais voltar a ser discípulos. A entrada e a saída do movimento é uma 

só vez.  Ele pode freqüentar as reuniões aos sábados, marcar audiências 

com o Inri durante a semana, só não pode voltar a ser discípulo 499. 

 Sobre o fato de haver mais mulheres que homens neste grupo 

religioso, a resposta dada por elas nas entrevistas feitas é que existem mais 

mulheres do que homens no mundo, e que a maioria feminina na SOUST é 

apenas uma conseqüência da realidade demográfica. Outro fator 

apresentado foi o de que os homens possuem mais dificuldade em aceitar 

um grande desafio como este, pois quando tomam conhecimento da 

existência do Inri, eles já possuem namoradas, noivas ou já estão casados. 

Além destes fatores, as discípulas apresentaram a justificativa de que 

historicamente as mulheres são mais propensas à vida religiosa, à fé e ao 

sacrifício. O exemplo que quase todos deram foi o fato de que na 

crucificação, somente um discípulo ficou, os demais fugiram, mas as 

mulheres não. Elas ficaram com Jesus até o fim. 

                                                 
499 Foi relatado ao pesquisador que um destes ex-discípulos vez ou outra se oferece para montar 
guarda na propriedade durante a noite. 
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 A constatação de que há mais mulheres que homens no movimento 

liderado pelo Inri Cristo é, de certa forma considerado  um fenômeno natural, 

já que segundo Weber,  

 

é uma característica da religiosidade dos negativamente privilegiados a 
admissão das mulheres com os mesmos direitos. [...] A grande 
susceptibilidade das mulheres para toda profecia religiosa não 
exclusivamente orientada por idéias militares ou políticas, destaca-se 
claramente nas relações livres de preconceito de quase todos os profetas, 
tanto de Buda quanto de Cristo ou Pitágoras".500 

 

 É importante observar que nos mais famosos movimentos 

messiânicos brasileiros, a presença feminina sempre foi forte. Sílvia Maria 

Azevedo, escrevendo acerca do movimento de Canudos, liderado por 

Antonio Conselheiro, afirma que "os mais fervorosos de seus primeiros 

professos saíram dentre as mulheres. Mais tarde, os homens, que viam e 

sabiam-no levando uma vida austera, desprezando gozos e prazeres 

mundanos, admiravam-no."501 Há autores que defendem a tese de que o 

contingente de mulheres em Canudos era bem maior do que se pensava. 

Houve quem dissesse que elas constituiriam dois terços da população total  

do arraial e outros afirmaram que para cada homem havia três mulheres no 

movimento.502 

 Quanto à escolaridade dos discípulos, a maioria possui apenas o 

ensino fundamental. Alguns terminaram o ensino médio e pelo menos dois 

afirmam ter abandonado o curso superior que faziam. O discípulo de nome  

Karinus afirmou ter abandonado o curso de Engenharia Civil que cursava na 

Universidade Federal de Santa Catarina e a discípula Aderexi deixou o curso 

de Direito que cursava na Universidade Federal do Paraná.503 

 Ainda, no tocante à escolaridade, tanto nas respostas colhidas pelos 

questionários respondidos por quase todos os discípulos, quanto nas 

entrevistas pessoais (gravadas) feitas com cinco discípulos, notou-se um 

grande esforço por parte deles em justificar a baixa escolaridade com uma 

                                                 
500 WEBER, Max. Economia e Sociedade. v. 1. Brasília: Editora da UnB,  2000, p. 333. 
501 AZEVEDO, Silvia Maria. O rei dos jagunços de Manuel Benício . São Paulo: EDUSP, 2003, p. 
70. 
502 BRITO, Ênio José da Costa.  Canudos e a Bíblia. In: Revista Espaços, ed. 12/2. São Paulo: ITESP, 
2004,  p. 262. 
503 Informações obtidas através de entrevistas gravadas. O pesquisador constatou que os dois  possuem 
uma articulação acima da média do grupo de discípulos. 
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argumentação que apontava duas direções. A primeira, procurando 

desqualificar o ensino formal obtido nas universidades brasileiras, tido como 

sem sentido prático, enfadonho e bitolado. A segunda, procurando deixar 

claro que dentro do movimento há um aprendizado constante, que o Inri é 

um excelente professor e o conhecimento que ele proporciona aos seus 

discípulos é superior ao que se oferece fora de sua igreja 504. 

 Foi constatado também que a maioria dos discípulos não possuíam 

uma profissão definida antes da entrada no movimento. 

  Foi informado ainda ao pesquisador que, em havendo necessidade, a 

própria SOUST banca alguns cursos específicos, como computação, por 

exemplo. Mas sempre cursos que tenham uma aplicação imediata dentro do 

movimento e que visem melhorar o trabalho do grupo. 

 O real perfil sócio-econômico original dos discípulos é algo difícil de 

precisar, pois há uma sistemática recusa e um certo temor em falar da vida 

anterior à entrada na SOUST. Porém, através de observações, como nível 

de escolaridade, pode-se concluir (com certa cautela) que a maioria dos 

discípulos provêm das classes desfavorecidas da sociedade. Não de 

miseráveis, mas de pobres, situando-se nas classes C e D.  

 O mesmo acontece com os seguidores externos. Eles aparentam ser 

pessoas simples. Alguns possuem automóveis populares com alguns anos 

de fabricação. Vestem-se de maneira  simples e despojada. Dos três que 

preencheram o questionário elaborado pelo pesquisador, dois responderam 

que ganham mais de R$ 2.000,00 mensalmente e um respondeu que ganha 

entre R$ 1.000,00 e R$ 2.000,00. Infelizmente não é possível chegar a uma 

conclusão definitiva acerca desta questão baseada apenas nestas três 

respostas. É possível que haja uma heterogeneidade nesse quesito, 

havendo entre os discípulos e entre os seguidores pessoas muito pobres e 

outras nem tanto. Porém, não há nenhum rico, ou "socialmente privilegiado". 

 Isto acontece porque, como escreveu Max Weber, ainda que uma 

religiosidade de salvação (como a liderada pelo Inri Cristo) possa ter sua 

origem em grupos socialmente privilegiados, é nos grupos mais 

                                                 
504 Em um primeiro momento, quando questionados acerca da escolaridade de cada um dos discípulos, 
todos foram unânimes em responder que possuíam curso superior. Instados a explicarem qual curso 
cada um fez, disseram que o curso era de teologia, cursado na própria SOUST, tendo o Inri como 
professor. 



 191 

economicamente desfavorecidos  que esse tipo de mensagem encontra uma 

maior aceitação.  

Embora esta discussão acerca do perfil sócio econômico dos 

discípulos seja  importante, é oportuno e  necessário prestar atenção ao que 

Wach escreveu a esse respeito: 

 

A experiência religiosa, sentido fundamental, constitui a base para a 
comunhão de caráter muito íntimo, atingindo profundamente o 
âmago dos impulsos, das emoções e pensamentos comuns a todos 
os homens. Esta religião subjetiva tem-se revelado, em todos os 
tempos, suficientemente poderosa para unir e integrar pessoas que, 
por outro lado estão amplamente separadas por diferenças de 
descendência, profissão, fortuna ou posição social. Um estudo da 
condição social daqueles que seguiram os profetas, pregadores e 
fundadores de religião, acabará revelando a surpreendente 
heterogeneidade social dos grupos matizados que se tornaram 
monolíticos, um todo, quando unidos pela experiência religiosa 
comum.505 

 

 A procedência da maioria dos discípulos do Inri é o sul do Brasil, 

principalmente o Estado de Santa Catarina e a cidade de Curitiba. Isto 

explica a ausência de negros dentro do movimento. Embora haja alguns 

pardos, o que predomina é a cor branca. Até onde foi possível investigar, 

não foi detectado pelo pesquisador nenhuma forma de discriminação racial 

dentro do movimento ou mesmo em seus discursos. A predominância de 

brancos no movimento deve-se ao fato de a grande maioria da população 

dos Estados do sul pertencerem a esse grupo étnico e ao fato de a 

penetração da mensagem do Inri ter sido mais intensa nestes Estados. 

 Questionados acerca do pequeno número de discípulos no 

movimento, notou-se que este é um assunto que incomoda. Porém,  tanto o 

líder quanto os liderados apresentam várias razões para que a SOUST não 

cresça.  

 Em primeiro lugar há a questão da alegada pureza do movimento, 

sintetizada na frase: "Qualidade e não quantidade é o que queremos na 

SOUST", proferida pela discípula Alíbera, a relações públicas do movimento,  

em entrevista concedida ao pesquisador. Há, claramente nesta frase, uma 

crítica aos grandes grupos religiosos, que na visão deles estão 

                                                 
505 WACH, Joachim. Sociologia da religião. São Paulo: Paulinas, 1990, p. 284. 
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contaminados por conveniências as mais variadas, e um certo orgulho de 

pertencer a um grupo pequeno, mas diferente de todos os que estão aí.  

Este sentido de pertencer a um grupo "santo", "puro", "escolhido" é uma 

forte característica dos novos movimentos religiosos e de igrejas tipo seita.  

Julio de Santa Ana escrevendo sobre isto, declarou que  

 

Estas comunidades do "tipo-seita" expressam uma crítica radical, 
tanto da sociedade onde vivem, como das igrejas comprometidas 
com a ordem social vigente. [...] Os seguidores dos movimentos 
religiosos não se preocupam, em primeiro lugar, de alcançar um 
reconhecimento social traduzido por grande adesão popular a suas 
crenças. Interessa-lhes, isto sim, ser apreciados pelo estilo de vida 
que levam. É o que os distingue não apenas na sociedade, mas 
acima de tudo na relação com os membros das igrejas ajustadas à 
ordem dominante.506 

  

 Este apelo à santidade e o sentimento de pertencer a algo único 

trabalha o sentido de valorização individual de cada um, conferindo sentido e 

orgulho à opção religiosa que cada discípulo de vida consagrada escolheu. 

Além disto, é ensinado dentro de grupos deste tipo que as recompensas 

futuras a serem dadas por Deus pertencerão apenas àqueles que viverem 

uma vida de acordo com os princípios ensinados pela liderança.  Isto foi 

abordado por Max Weber, que analisando a história do judaísmo, encontrou 

neste grupo elementos suficientemente capazes de sustentar a teoria de que 

somente um grupo especial é merecedor das promessas de Deus.  Ele 

denominou este tipo de manifestação religiosa como "religiosidade pária", 

em que os participantes sentem-se privilegiados, melhores que os outros 

grupos, visto terem sido "escolhidos por Deus" e os outros não. Assim, para 

provar que são realmente os "escolhidos", precisam adotar uma postura de 

vida mais austera, centrada em renúncias e sacrifícios, intermediados por 

uma moral extremamente rígida, cujo objetivo é  diferenciá-los dos outros, 

visto que os "filhos da luz" devem ser o oposto dos "filhos das trevas".507  E 

assim, cumpre-se a máxima bíblica: "muitos são os chamados, mas poucos 

os escolhidos"508 

                                                 
506 SANTA ANA, Julio de.  Igreja e seita (reflexões sobre este antigo debate). In: Estudos de 
Religião, São Bernardo do Campo: UMESP, nº. 8,  out. 1992, p. 27. 
507 WEBER, Max. Economia e sociedade. v. 1. Brasília: Editora da UnB, 2000, p. 336 
508 Evangelho de Mateus, capítulo 22, verso 14. 
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 Em segundo lugar, outro grande argumento para justificar o pequeno 

crescimento do grupo é a perseguição da Igreja Católica, argumento sempre 

presente nos discursos do Inri, que naturalmente é reproduzido pelos  seus 

discípulos. A argumentação é que a Igreja Católica pressiona os meios de 

comunicação, principalmente a Rede Globo, para que o movimento não seja 

mostrado a todo o Brasil e o Inri possa falar a todos os brasileiros, instituindo 

o já citado e esclarecido boicote, visto no capítulo anterior. 

 Em terceiro lugar, o Inri e seus discípulos apontam a questão da falta 

de estrutura física para atender um número maior de discípulos, visto que 

atualmente já há falta de espaço na SOUST. Um dos exemplos dados foi 

que atualmente os dormitórios estão lotados, havendo discípulos dormindo 

no próprio templo. 

 Outro fator inibidor do crescimento numérico do grupo (apontado 

tanto pelo líder quanto pelos liderados) é o medo de perseguição, da 

zombaria, do ridículo.  Os discípulos deixam claro que é preciso ter muita 

coragem para largar tudo e seguir o Inri de forma incondicional, pois há 

muitos obstáculos a enfrentar. O testemunho da discípula chamada Alíbera é 

esclarecedor a esse respeito: 

 

-"Então, porque o nosso grupo não cresce muito? Primeiro, existe 
uma discriminação muito grande. Eu mesma já conheci muita gente 
que viu o Inri na televisão e falou: 
-"Ah!, eu vou lá visitar o Inri. 
Mas aí o padreco vem e diz. O padre ou o pastor, ou sei lá quem, 
quem é que comanda a religião deles. Aí ele fala assim: 
-"O que é isso? Você vai lá? Você é muito maluca. Porque você vai 
lá naquele louco? Porque esse louco vai te fanatizar, porque ele vai 
te hipnotizar, porque ele vai fazer uma lavagem cerebral". 
Pronto, aquilo já joga um balde de água fria nas pessoas. Então, 
existe uma discriminação muito grande contra o Inri, isso é verdade. 
Se a pessoa passa por esse processo, mas ela vem realmente 
conhecer o Inri, aí as coisas mudam. Eu mesma tive uma 
curiosidade muito grande. A princípio,  na primeira vez que eu falei 
eu vou lá visitar o Inri, todos disseram:  
- tudo bem, pode ir. 
Só que depois, ah sim depois, quando eu quis freqüentar aqui 
mesmo de verdade, eu sei as dificuldades que eu passei, entendeu? 
Veio um monte de gente, comissão da igreja, não sei das quantas 
que veio em casa, vem rezar terço pra te impedir de ir, aí realmente 
fica difícil crescer né, mas o Inri não se importa, nós não nos 
importamos muito com isso por causa dessa questão. O que 
adianta?  Eu fico me perguntando às vezes quando eu assisto 
alguns programas evangélicos que passa na televisão e vejo aquela 
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multidão de gente que não sabe nem o que tá fazendo lá dentro. Não 
sabem, eles não tem noção.  Você vai falar com eles e só ouve: mas 
o pastor isso, mas Jesus isso, mas não sabem, não tem noção do 
que estão fazendo lá dentro.  As pessoas que freqüentam aqui na 
igreja elas tem noção, do que que é o Inri, o que estão fazendo aqui, 
porque estão aqui. Esta é a diferença entre a quantidade e a 
qualidade de pessoas".509 

 

 Foi também apontado por eles como empecilho ao crescimento 

numérico da igreja a radicalidade da mensagem do Inri.  De acordo com os 

discípulos, a mensagem do Inri é muito radical. O fato de ele afirmar que é o 

mesmo Jesus Cristo (reencarnado) que viveu há dois mil anos atrás assusta 

muita gente, ainda que consigam ver as semelhanças, inclusive físicas, entre 

os dois. As pessoas temem que, ao aceitar a messianidade do Inri, sejam 

classificadas como loucas. 

 Por fim, apontaram ainda o fator denominado falta de vocação.  Esta 

foi a razão mais alegada pelos discípulos para a baixa adesão ao grupo. 

Segundo eles, é preciso ter vocação para viver uma vida consagrada 

inteiramente ao Inri e à sua causa. Além das regras rígidas que existem no 

movimento, regras que devem ser observadas no dia-a-dia, há a questão da 

vida celibatária, em que os discípulos devem abrir mão de sua vida sexual. 

Nas entrevistas gravadas, os discípulos relataram que a dificuldade em viver 

uma vida assexuada é a principal causa de deserção do movimento, 

principalmente entre os homens.  Isto fica mais claro no relato da discípula 

Asusana: 

 

-Isso (o celibato) para eles era uma dificuldade, porque você só 
consegue viver o celibato se você se livrar das ilusões, das fantasias. 
Se livrar não, controlar. Porque se livrar você não vai conseguir 
nunca. Mas se você conseguir controlar as ilusões e as fantasias, 
você vive super bem o celibato. Vive em paz, tranqüilo..., fica uma 
maravilha. Posso te dizer que você fica no paraíso. Agora, a partir do 
momento que entrou uma fantasia na tua cabeça, uma ilusão, você 
já não vai conseguir viver o celibato. Então..., tá tudo na cabeça da 
pessoa...., e como eles não tinham essa estrutura.... Precisa ter 
umas estruturas psicológicas e espirituais muito fortes e ter um 
objetivo. Então, eles não conseguiram, mas o Inri nessa hora ele 
entende muito a fraqueza do ser humano. Então todos o que 
precisaram sair, saíram com a bênção. Tinha uns que não tinham 
nem lugar para onde ir e o Inri arrumou lugar para ficar, depois 
arrumou emprego pra pessoa começar a se estabilizar novamente e 

                                                 
509 Entrevista gravada em 25 de maio de 2005. 
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qualquer um que está aqui também, digamos, não está satisfeito, tá 
infeliz, vai lá e diz: 
- "Ó Inri, queria sua bênção. Eu quero sair do seu pai porque eu 
quero viver o mundo". O senhor abre as portas e ele sai, tanto que é 
por isso que não tem nenhuma reclamação aqui, senão já teria 
ordem de denúncia contra ele.510 

 

 A relação existente entre a religião e a sexualidade foi amplamente 

discutida por Max Weber, que afirmou ser comum a algumas religiões a 

sublimação da sexualidade, sendo esta transformada num amor (explícito ou 

não) de cunho erótico à divindade.  Isto acontece porque  

 

A ascese de castidade carismática dos sacerdotes e virtuosos religiosos, 
isto é, a abstinência permanente, parece partir sobretudo da idéia de que a 
castidade, como comportamento altamente extracotidiano, seja em parte 
sintoma de qualidades carismáticas e em parte fonte de qualidades 
extáticas, as quais, por sua vez, são empregadas como meios de coação 
mágica sobre o deus.511 

 

 Embora em grau menor, na visão dos discípulos a imposição de uma 

alimentação vegetariana também atrapalha a adesão e permanência de 

mais pessoas ao grupo.  É comum se referirem aos carnívoros como 

"comedores de cadáveres".  

 Ainda que a maioria dos discípulos que respondeu ao questionário 

tenha afirmado que sua família recebeu bem a notícia de sua entrada na 

SOUST, a igreja do Inri, há relatos de perseguição, denúncias à polícia e 

invasão da igreja para resgatar discípulos. O próprio Inri narrou ao 

pesquisador a confusão causada pelos familiares de uma discípula, que o 

denunciaram às autoridades por rapto. Conseguiram levar a moça embora. 

Porém, conforme relato do Inri, começaram a aparecer tantas doenças na 

família da moça, que eles decidiram trazê-la de volta. Ele a aceitou com a 

condição de que seus pais fizessem um documento escrito, passado em 

cartório, abdicando do pátrio poder sobre ela.512 

 O relacionamento entre um grupo tipo seita como esse e os 

familiares que possuem algum membro nele inserido dificilmente será 

totalmente harmonioso. Bryan Wilson e Jamie Cresswell, que escreveram 

                                                 
510 Entrevista gravada em 20 de maio de 2005. 
511 WEBER, Max. Economia e sociedade. v. 1, Brasília: Editora da UnB, 2000, p. 400. 
512 O documento está disponível como anexo nº. 6. 
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acerca dos novos movimentos religiosos e do relacionamento entre os 

familiares e esses grupos, declararam que algumas vezes parece que para 

os parentes, os Novos Movimentos Religiosos possuem um significado muito 

maior do que para os próprios membros e tudo fazem para tirá-los de lá. 

Embora haja amigos e parentes que se alegram com o fato de os "novos 

convertidos" terem encontrado a felicidade, a alegria e um significado para 

suas vidas, há um número significativo de pessoas que têm as suas vidas 

profundamente afetadas pelo fato de um amigo ou parente se juntar a uma 

nova religião como essa. [...] A metáfora da morte tem sido freqüentemente 

usada por pais que falam sobre o sentimento de desolação e que preferiam 

ver o filho morto do que vê-lo na seita.  Há casos em que somente o marido 

ou a esposa  aderiu a um movimento tipo seita e viu ser introduzido entre 

eles um fator de desestabilização, produzindo rachaduras difíceis de serem 

consertadas.513 

 Este é o perfil geral dos discípulos do Inri Cristo. Agora, é preciso 

investigar quais são as motivações que os levam a dedicarem suas vidas ao 

serviço do líder religioso chamado Inri Cristo. 

 

3.2  AS MOTIVAÇÕES DOS DISCÍPULOS NA ADESÃO AO MOVIMENTO  

       E SUA ANÁLISE 

  

 Descobrir o que motiva homens e mulheres a abandonarem seu estilo 

de vida e abraçarem a proposta de um líder religioso não é uma tarefa fácil, 

por envolver muitas variantes. Porém, crê-se ser possível, através das 

pesquisas de campo realizadas, fazer uma aproximação dos principais 

motivos para essa tomada de posição. 

 O estudo das motivações humanas tem sido objeto de estudo de 

muitos cientistas e há muito tempo.  Leonildo Silveira Campos escreveu que  

 

O estudo das motivações que agem por trás das ações humanas 
levou Abraham Maslow a hierarquizar as necessidades na forma de 
uma pirâmide. Na base, Maslow colocou as necessidades 
fisiológicas, fundamentais para a sobrevivência, tais como, fome, 
sede, descanso, sono e outras. Segundo ele, somente após serem 

                                                 
513WILSON, Bryan; CRESSWELL, Jamie . New religious movements: challenge and response. 
London: Rout e Edge. 1999, p. 25. 
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satisfeitas tais necessidades é que o ser humano partiria para a 
satisfação das necessidades de segurança. Nesse tipo de 
necessidade estão incluídas tanto a segurança física como a 
psíquica. No patamar seguinte, estão as necessidades de afeto de 
seus semelhantes, amigos e familiares. O desejo de participar de 
grupos e associações é uma das formas de manifestação desse tipo 
de necessidade. Maslow também classificou as necessidades de 
status e estima, terminando com as necessidades de realização, 
autoconhecimento e autodesenvolvimento.514 

 

 Entendendo que o estudo da motivação é uma árdua procura de 

explicações e sentido para os mais complexos mistérios da natureza 

humana, que são suas ações, reconhece-se ser muito difícil definir 

motivação em termos exatos e definitivos, pois o termo "refere-se a qualquer 

estado orgânico que mobiliza atividade de alguma forma seletiva ou 

orientadora em relação ao ambiente",515 sendo que num sentido mais estrito 

o conceito motivação só pode ser aplicado a indivíduos. A sua aplicação a 

grupos deve ser feita com muita cautela e responsabilidade.   

 David Birch e Joseph Veroff, em seu livro Motivação, explicando o 

fundamento da motivação, apresentam o conceito denominado princípio da 

ação, que tem base nas teorias dos filósofos sociais Helvetius, Locke e 

Jeremy Bentham, os quais  advogavam que a tomada de decisões pessoais 

era motivada pelo princípio de aumentar os ganhos e evitar as perdas, ou 

seja,  evitando a dor e buscando o prazer. 516 

Para M. D. Vernon, são muitos os motivos da motivação, variando de 

pessoa para pessoa, visto que o que motiva uma, não motiva a outra. 

Apresentando a lista de tipos de comportamentos socialmente motivados, 

elaborada por H. A.  Murray e seus colegas, Vernon destaca que dentre as 

necessidades não biológicas, comuns a todas as pessoas, há aquelas que 

possuem a necessidade de exercer o poder ou de aceitar o poder dos 

outros, de dominar ou ser dominado, de buscar a afiliação a um grupo maior 

ou de rejeitá-lo, visto que muitas destas necessidades motivadoras das 

ações humanas "não são necessariamente conscientes e podem dar lugar a 

                                                 
514 CAMPOS, Leonildo Silveira. Teatro, templo e mercado – Organização e marketing de um 
empreendimento neopentecostal. São Bernardo do Campo: Editora da UMESP; Petrópolis: Vozes; 
São Paulo: Simpósio Editora, 1997, p. 201. 
515 NEWCOMB, Theodore M.  Motivação. Dicionário de Ciências Sociais. Rio de Janeiro: Editora da 
FGV, 1987,  p. 787. 
516 BIRCH, David; VERROF, Joseph. Motivação . São Paulo: Editora Herder, 1970, p. 9. 
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um comportamento cuja origem não é imediatamente clara." 517 Para o autor, 

o ser humano, desde a mais tenra infância, é motivado a ajustar-se ao grupo 

dominante do meio em que vive, sendo a busca da segurança o motivo mais 

visível. Mas, além da segurança, outros fatores de motivação são a 

satisfação e o prazer de pertencer a algo maior do que ele mesmo, a fuga do 

mundo, o protesto contra as demais religiões estabelecidas, uma causa por 

que dedicar a vida e o próprio sentido da vida.518 

Leonildo Silveira Campos, em um artigo que escreveu acerca das 

mutações do campo religioso, em que enfoca o surgimento dos Novos 

Movimentos Religiosos, procura responder a pergunta: "Por que as pessoas 

aderem a tais grupos?"  Ele escreveu que se existe procura por movimentos 

sectários é porque, de alguma forma, eles atendem algumas necessidades 

dos fiéis, proporcionando-lhes satisfação. Para o autor, existem oito razões 

que levam o indivíduo a procurar um Novo Movimento Religioso, que são: 

angústia individual – causada pela desagregação social ou perdas pessoais;  

pensamento ou consciência predisposta à magia; perda da crença que os 

ligava às instituições tradicionais de fé e sentido para a vida; temor de 

enfrentar o mundo tal como ele se apresenta – medo da anomia do mundo; 

necessidade de segurança, progresso, autovalorização e poder; interesse 

especial por experiências novas; conflitos familiares permanentes, e por fim, 

cansaço de uma vida que se alterna entre inúmeros grupos e fronteiras 

situadas no interior de uma sociedade complexa.519 

Há uma corrente que defende ser um dos fatores preponderantes, 

propiciando o surgimento de novos movimentos religiosos como o liderado 

pelo Inri Cristo e o aparecimento de discípulos é o processo de 

secularização,520  fenômeno  social que se abateu sobre as religiões 

                                                 
517 VERNON, M. D. Motivação Humana . Petrópolis: Vozes, 1973, p. 177. 
518 VERNON, M. D. Motivação Humana . Petrópolis: Vozes, 1973, 178. 
519 CAMPOS, Leonildo Silveira. As mutações do campo religioso: os novos movimentos religiosos e 
seus desafios à religião instituída no Brasil. In: Caminhando, Revista da Faculdade de Teologia da 
Igreja Metodista. São Bernardo do Camp o, nº 9, p. 97-109,  1º. Sem. 2002, p. 106. 
520 Originalmente a palavra secularização surgiu em um contexto jurídico/religioso para designar a 
expropriação dos bens da Igreja Católica em favor dos príncipes ou das igrejas nacionais reformadas. 
No correr dos tempos o termo foi ganhando novos significados,  sendo um dos principais aquele em  
que a secularização indica a passagem da época da comunidade à época da sociedade, saindo de um 
vínculo baseado na obrigação para um vínculo firmado no contrato,  da "vontade substancial" para a 
"vontade eletiva". (MARRAMAO, Giacomo. Poder e secularização – As categorias do tempo. São 
Paulo: UNESP, 1995, P. 29).  O pesquisador entende o conceito de secularização tal qual o defendido 
por Peter Berger quando diz ser ela "o processo pelo qual setores da sociedade e da cultura são 
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tradicionais. Michel de Certeau escreveu que a secularização abriu as portas 

ao homem para viver sem as rédeas férreas da religião.  O ser humano 

passou a ter outros interesses e todas as tentativas de trazer de volta a 

proeminência da religião para o centro de vida das pessoas não logrou êxito, 

pois a porteira foi aberta e não há como fechar. Não que as religiões 

tradicionais tenham desistido de lutar. Elas lutam com todas as armas 

possíveis, mas "as liturgias que pretendem 'animar' e 'revalorizar'  os lugares 

de trabalho não conseguem transformar o seu funcionamento. Também não 

produzem crentes. O público não é mais tão crédulo. Diverte-se com estas 

festas e com esses simulacros. Mas não se "engaja".521 

Anthony Giddens entendia que a secularização não conseguiu banir a 

religião da vida dos seres humanos, por esta ainda fornecer respostas a 

algumas questões vitais, principalmente as de cunho existenciais. Porém, 

ele defende que a religião já não ocupa o grande espaço privilegiado que 

possuía antes  do  advento  da  modernidade.  Ele esclarece  melhor   este 

ponto ao dizer que 

 

A cosmologia religiosa é suplantada pelo conhecimento 
reflexivamente organizado, governado pela observação empírica e 
pelo pensamento lógico, e focado sobre tecnologia material e 
códigos aplicados socialmente. Religião e tradição sempre tiveram 
uma vinculação íntima, e esta última é ainda mais solapada do que a 
primeira pela reflexividade da vida social moderna, que se coloca em 
oposição direta a ela.522  

 

 Antonio Flávio Pierucci, que discutiu em um artigo a questão do 

reencantamento do mundo versus secularização, defendeu a tese de que o 

propalado "reencantamento do mundo" como sinônimo de uma volta triunfal 

da religião ao centro da vida social, entendida por muitos como uma certa 

"revanche de Deus", não corresponde aos fatos, pois, longe de estar em 

declínio, a secularização está mais presente do que nunca no mundo e 

certamente também no cenário religioso. Ele afirma que em sua opinião,  a 

secularização é o "desenraizamento dos indivíduos", processo em que o ser 

                                                                                                                                          
subtraídos à dominação das instituições e símbolos religiosos". (BERGER, Peter. O dossel sagrado – 
Elementos para uma teoria sociológica da religião. São Paulo: Paulus, 1985, p.119.) 
521 CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano  – Artes de fazer. Petrópolis: Vozes, 10º ed., 2004, 
p. 283. 
522 GIDDENS, Anthony. As conseqüências da modernidade. São Paulo: UNESP, 1991, p. 111. 
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humano é arrancado de suas tradições, começa a acumular dúvidas acerca 

das verdades herdadas de sua religião, abrindo espaço para o novo, para 

novas manifestações religiosas.523 Pierucci vai além e declara que 

 
Do meu ponto de vista, quero crer que, quanto mais esse alardeado 
fortalecimento da religião em nossa sociedade depender do aumento 
real da oferta de religiões e de sua diversificação interna, da 
extensão do leque de opções religiosas ao alcance de cada 
indivíduo, do crescimento numérico e da difusão/dispersão de 
organizações religiosas diversas entre si nas promessas que fazem 
para disputar as mesmas almas, tanto mais essa sociedade 
avançará no sentido de produzir para si, não o reencantamento do 
mundo, mas a dessacralização da própria cultura como condição de 
possibilidade do trânsito religioso legítimo dos indivíduos e grupos e, 
por conseguinte, da apostasia religiosa como conduta socialmente 
aceitável e individualmente reiterável, sem culpa.524 

 

A opinião de Jadir de Morais Pessoa vai na mesma linha de raciocínio 

que Antonio Flávio Pierucci apresentou acima ao declarar que "tudo indica 

também que estará assegurada até mesmo a sobrevivência de pequenos 

sistemas de crença, localizados ou que atendam a demandas simbólicas 

locais ou regionais." 525 

Se o surgimento de movimentos como o liderado pelo Inri Cristo é 

fruto da secularização, cabe agora tentar responder a pergunta crucial para 

esta tese: Quais são as motivações dos discípulos na adesão ao movimento 

já estudado? 

É quase certo que um dos atrativos de todo movimento religioso 

radical como o liderado pelo Inri possui é a promessa de realização pessoal, 

do encontro de um sentido para a vida na esfera religiosa.  Mas como bem 

diz Croatto, "mesmo que a finalidade da vivência religiosa seja 

transcendente (por enquanto, "o sagrado"), trata-se de uma experiência 

humana, própria do ser humano e condicionada por sua forma de ser e pelo 

seu contexto histórico e cultural".526 

                                                 
523 PIERUCCI, Antonio Flávio. Reencantamento e dessecularização  – A propósito do auto-engano 
em sociologia da religião. In: Novos Estudos. São Paulo: CEBRAP, n. 49,  nov. 1997, p. 114. 
524PIERUCCI, Antonio Flávio. Reencantamento e dessecularização – A propósito do auto-engano 
em sociologia da religião. In: Novos Estudos. São Paulo: CEBRAP, n. 49,  nov. 1997 , p. 115. 
525 BRANDÃO, Carlos Rodrigues; PESSOA, Jadir de Morais. Os rostos do Deus do outro  – Mapas, 
fronteiras, identidades e olhares sobre a religião no Brasil. São Paulo: Loyola, 2005, p. 163. 
526 CROATTO, José Severino. As linguagens da experiência religiosa . São Paulo: Paulinas, 2001, p. 
41. 
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José Severino Croatto explica esse fenômeno dizendo que em 

primeiro lugar, esta experiência humana é uma vivência relacional, em que o 

indivíduo está ligado ao grupo humano através de suas diversas instâncias, 

como família, clube, igreja, partido político, vizinhança, dentre outras. Este 

fator é importante na "socialização" da experiência religiosa. Mas além da 

vivência relacional, para o autor existe a dimensão individual dos desejos, 

dos sonhos e das realizações. É a construção do projeto de vida que cada 

ser humano possui.  Porém, esse projeto de vida gera a consciência das 

necessidades tanto físicas quanto psíquicas ou socioculturais, que precisam 

ser atendidas para a consecução do projeto de vida. Aliada a essa 

consciência das necessidades, vem uma outra: a consciência da tríplice 

limitação a que está exposto todo ser humano, que é a fragmentação, a 

finitude e a falta de sentido para a vida.  Como o ser humano tende a buscar 

uma totalidade para a sua vida, mas encontra limites objetivos para a sua 

efetiva realização, ele procura romper, superar isso, buscando, muitas vezes 

de forma desesperada uma resposta aos seus anseios. Assim, "dá-se, 

portanto, uma tensão dialética entre o desejo e sua realização que, como 

nunca é plena, engendra um novo desejo e uma nova tensão. O ser humano 

é, na realidade, "menos" do que deseja ser; mas é sempre, no desejo, um 

"mais" que não chega a se concretizar por inteiro." 527 

Sendo o ser humano um ser carente por atendimento às suas 

necessidades, surgem as propostas da religião, força poderosa por fornecer 

elementos que visam atender as necessidades humanas, sejam elas físicas, 

espirituais, psíquicas ou socioculturais. A religião transmite esperança, 

segurança e, conseqüentemente, sentido para a vida. 

Este sentido para a vida não é um elemento exclusivo de movimentos 

religiosos marginais, como o aqui estudado. É uma característica de todas 

as religiões. Como explicou Berger, quando se analisa a história e os 

acontecimentos de forma objetiva, o ser humano teria de reconhecer que o 

mundo, a história e as ações humanas não têm um sentido claro, que há 

muita contradição e muito caos nas sociedades. Como o ser humano 

necessita de uma certa ordem em sua vida, ordem que lhe traga segurança, 

                                                 
527 CROATTO, José Severino. As linguagens da experiência religiosa . São Paulo: Paulinas, 2001, p. 
44. 
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ele precisa ser convencido de que há um sentido lógico no mundo e que as 

contradições possuem explicações plausíveis. É aqui que reside a força das 

religiões em geral e dos movimentos messiânicos em particular, por  

apresentar uma série de explicações e respostas convincentes aos seus 

seguidores. Estas ações precisam ser elaboradas de tal modo que as 

diretrizes básicas do movimento sejam lógicas e permitam garantir aos 

seguidores uma certa (para não dizer grande) segurança de que estão 

seguindo a verdade, de que o mundo tem sentido, de que há esperança no 

futuro, seja um futuro próximo ou escatológico.528 

 Esta elaboração leva o nome de teodicéia, que é o esforço consciente 

de pessoas e grupos que fazendo uso dos elementos religiosos constroem 

uma explicação plausível para os momentos de anomia, de ameaça à 

desintegração social das pessoas.  Para Berger, o elemento mais importante 

na teodicéia não é a busca do bem-estar ou felicidade por parte do fiel, mas 

a busca de significado. Ao fornecer uma explicação religiosa que forneça 

sentido ao mundo, a teodicéia, seja qual for, proporciona segurança a quem 

nela deposita suas esperanças, principalmente nos momentos de crise.529 

 Esta segurança é muito importante para os discípulos, visto que 

 

Na crença e na prática religiosa, o ethos de um grupo torna-se  
intelectualmente razoável porque demonstra representar um tipo de 
vida idealmente adaptado ao estado de coisas atual que a visão de 
mundo descreve, enquanto essa visão de mundo torna-se 
emocionalmente convincente por ser apresentada como uma 
imagem de um estado de coisas verdadeiro, especialmente bem-
arrumado para acomodar tal tipo de vida. Essa confrontação e essa 
confirmação mútuas têm dois efeitos fundamentais. De um lado, 
objetivam preferências morais e estéticas, retratando-as como 
condições de vida impostas, implícitas num mundo como um 
estrutura particular, como simples senso comum dada a forma 
inalterável da realidade. De outro lado, apóiam essas crenças 
recebidas sobre o corpo do mundo invocando sentimentos morais e 
estéticos sentidos profundamente como provas experimentais da sua 
verdade.530 

 

                                                 
528 BERGER, Peter. O dossel sagrado : elementos para uma teoria sociológica da religião.  São Paulo: 
Paulus, 1985, p. 70. 
529 BERGER, Peter. O dossel sagrado : elementos para uma teoria sociológica da religião.  São Paulo: 
Paulus, 1985, p. 70. 
530 GEERTZ, Cliford. A interpretação das  culturas. Rio de Janeiro: LTC, 1989, p. 104. 
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 Porém, acontece muitas vezes que as explicações religiosas dadas 

pelas igrejas históricas não conseguem satisfazer as necessidades dos fiéis, 

deixando lacunas vitais, gerando insegurança, descrença e pessimismo, o 

que acaba por abrir brechas para que eles busquem as explicações em 

outras fontes. O resultado dessa busca, geralmente acaba sendo a 

"conversão" a outros grupos. Tal "conversão" que ocorre em todos estes 

novos movimentos religiosos, assim como no capitaneado pelo Inri Cristo 

"tem dois aspectos, pois ela é, de um lado, um processo de recusa de um 

arranjo simbólico anterior, e de outro, a aceitação de uma nova ordem, que 

se contrapõe ou que complementa a anterior, agora erodida por novos 

desafios."531 

 Corroborando com a linha de raciocínio de Berger acima exposta está 

Juan Bosch quando escreve que 

 

Para alguns autores, o fenômeno sectário, longe de manifestar um 
mal em si mesmo e um descrédito para aqueles que ingressam em 
suas fileiras, representa mais a possibilidade de se libertar da 
anomia que envolve as sociedades contemporâneas. Os novos 
movimentos religiosos viriam aliviar o sentido de culpabilidade moral 
que muitos indivíduos sentem, precisamente pela sua pertença a 
uma sociedade definida pela anomia. Por isso, e neste sentido, as 
seitas e os novos movimentos religiosos podem chegar a 
proporcionar o reequilibrio perdido por muitas pessoas.532 

 

 Por outro lado, como a maioria dos discípulos de movimentos 

sectários vive à margem da sociedade e até mesmo à margem do centro de 

liderança de suas igrejas de origem, eles encontram em movimentos como o 

do Inri um espaço privilegiado, onde eles podem ser alguém, 

individualizados, adquirindo um reconhecimento social que não possuíam, 

fortalecendo a auto-estima, sentindo-se valorizados e encontrando um 

sentido para a vida e razão para viver.533 

 A base dessa valorização é a experiência mística do fiel, em seu  

marcante encontro com a divindade. No caso do Inri, sua figura (além dos 

problemas naturais já mencionados, como a zombaria)  provoca orgulho em 

                                                 
531 CAMPOS, Leonildo Silveira.. Pentecostalismo, conversão e construção de laços sociais no Brasil. 
Estudos de Religião, n. 22, São Bernardo do Campo: UMESP, p. 85-109, jun. 2002, p. 90. 
532 BOSCH, Juan. Para conhecer as seitas. Coimbra: Gráfica de Coimbra, 1995, p. 58. 
533 SANTA ANA, Júlio de. Igreja e Seita (reflexões sobre este antigo debate). In: Estudos de 
Religião, São Bernardo do Campo: UMESP, nº. 8, p. 11-34, out. 1992, p. 13. 
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seus discípulos, pois estes sentem que estão seguindo alguém único, 

cumprindo o que disse Desroche:  

 

Além da dissidência denominacional, começa a ganhar forma, nos 
candidatos à emancipação, a aspiração a um deus que seja, enfim, 
seu deus, sem procuração e sem alienação, ainda que seja o deus 
apátrida do país que não é, ou que ainda não é, um país, o deus do 
deserto que pode ser igualmente o deus do silêncio, ou o do "falar 
em línguas desconhecidas.534 

  

Mas para encontrar o tão almejado sentido para a vida, é preciso sair, 

separar-se do mundo em que vive e ir em busca das respostas. Para alguns 

estudiosos  como Meslin, o fato dos discípulos  deixarem tudo para viverem 

na sede da igreja, em volta do líder constitui-se um fenômeno religioso 

fartamente encontrado nos peregrinos das grandes religiões, que se 

deslocam de um país a outro em busca da realização espiritual. Ele chega a 

perguntar se este rompimento geográfico, emocional e social não seria um 

dos elementos vitais na conversão religiosa. Ele conclui seu pensamento a 

esse respeito afirmando que "chegamos assim a uma oposição quase 

estrutural, em que aquilo que está próximo é profano e o que está longe se 

torna sagrado." 535  

 Nas entrevistas realizadas com os discípulos do Inri Cristo, foi 

possível observar sem nenhuma dificuldade a importância que eles dão ao 

fato de terem tido a coragem de romper com tudo para seguir o mestre. Para 

todos eles o mundo é ruim e o que eles encontraram na sua pequena 

comunidade não tem nenhuma comparação com o que o restante da 

sociedade tem para oferecer.  Isto se dá porque  

 

As dificuldades, sofrimentos, perseguições e até o martírio que 
assomam para aqueles que unem seus destinos ao novo grupo são 
contrabalançados por suas elevadas esperanças e firmes 
expectativas. A nova e grande experiência que ditou a decisão de 
abandonar tudo e seguir o chamado exige revisão de atitude com 
relação à natureza da verdade suprema, bem como com relação ao 
mundo e aos seus habitantes."536 

 
                                                 
534 DESROCHE, Henri. Dicionário de messianismos e milenarismos. São Bernardo do Campo: 
UMESP, 2000, p. 59. 
535 MESLIN, Michel. A experiência humana do divino : Fundamentos de uma antropologia religiosa. 
Petrópolis: Vozes, 1992, p. 152. 
536 WACH, Joachim. Sociologia da religião. São Paulo: Paulinas, 1990, p. 170. 
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 Esta é claramente uma das características das seitas: separar-se do 

mundo em busca do ideal de uma igreja pura, onde os pecadores não 

entram, somente as ovelhas purificadas. Escrevendo sobre isso, Weber 

afirmou  que "o motivo metafísico pelo qual os membros da seita se reúnem 

numa comunidade pode ser de natureza muito diversa. De importância 

sociológica é este elemento: a comunidade é o aparato de seleção que 

distingue o qualificado do não-qualificado, pois o eleito qualificado tem que 

evitar [...] o contato com o condenado." 537 

 Nestes aspectos até agora mencionados, é inegável que o 

movimento liderado pelo Inri Cristo elaborou e reelabora constantemente 

uma teodicéia, exposta nos escritos, sermões e demais falas do líder e dos 

liderados, que os convence do sentido do mundo a partir de suas 

concepções teológicas. A alegada corrupção da Igreja Católica, os sinais de 

messianidade apresentados pelo Inri como prova de sua relação filial com 

Deus, a necessidade de separação do mundo para  viverem em comunidade 

distinta da sociedade, as perseguições ao líder e ao movimento, dentre 

tantos outros ensinos, formam um conjunto lógico de doutrinas e ensinos. Os 

discípulos sentem-se seguros com as explicações dadas pelo messias e 

dificilmente questionam as aparentes contradições que existem. Para eles, 

tudo faz sentido. E assim, são pertinentes as palavras de Durkheim, quando 

afirma que "o homem que obedeceu ao seu deus e que, por essa razão 

acredita tê-lo consigo, enfrenta o mundo com confiança e com o sentimento 

de energia fortificada." 538 

Este sentido para a vida foi o que alegou ter encontrado no Inri a 

discípula Alibera. Eis seu relato: 

 

- Olha eu namorei, tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas, 
não sou uma pessoa frustrada, não tive nenhuma frustração. Eu 
gostava de namorar, gostava de fazer essas coisas, só que daí 
quando eu encontrei o Inri é como se todas essas coisas fossem 
substituídas por um ideal maior e esse ideal maior me completou 
porque mesmo quando eu vivi lá fora eu namorava, eu saía com 
amigos, eu brincava, eu corria, eu tinha uma vida completamente 
saudável. 

                                                 
537 WEBER, Max. Economia e sociedade.. v.. 2, Brasília: Editora da UnB, 2000, p. 403. 
538 DURKHEIM, Emile. As formas elementares da vida religiosa . São Paulo: Martins Fontes, 2000, 
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Porém, às vezes me sentia um pouco vazia, um vazio que você não 
consegue completar.  Você está com teus parentes, mas está se 
sentindo só.  Não sei, parecia que faltava alguma coisa, não que eu 
fosse uma pessoa infeliz, qualquer pessoa que me conheceu antes 
até achava que eu jamais conseguiria ficar aqui justamente pelo meu 
temperamento, porque eu era muito extrovertida e continuo sendo 
até hoje, mas eles não acreditavam que eu ia conseguir viver uma 
vida assim celibatária ou uma vida assim mais tranqüila como 
religiosa. Mas mesmo estando lá com essas pessoas, fazendo todas 
essas coisas, eu não era feliz. Dentro dos limites que me eram 
impostos eu era feliz, mas faltava alguma coisa e quando eu conheci 
o Inri aquilo me completou de uma forma assim, parece que se 
encaixou, um ideal de vida perfeito.539 

 

Dos treze discípulos que preencheram o questionário, onze 

responderam que o que os motivou a se tornarem discípulos do Inri foi a 

descoberta da verdade, contida em sua pessoa, nas suas palavras, nos seus 

ensinos. Uma afirmou que foi a falta de sentido na vida e um respondeu que 

foi através de uma crise pessoal.  

Pode-se notar que havia na maioria dos discípulos entrevistados uma 

vontade de buscar a verdade, buscar satisfação e sentido para a vida. Esta 

atitude de busca é um elemento importante para se entender as motivações 

de adesão a grupos sectários. Porém, como as pessoas possuem 

necessidades diferentes, esta busca variará de um para outro, pois "as 

buscas são extremamente  variadas e complexas. Sendo fundamentalmente 

religiosas, nem sempre se interessam pelo explicitamente sagrado, mas 

mostram uma atitude positiva, voluntária, livremente querida pelo sujeito que 

eventualmente chegará a mi litar na nova seita." 540 

No relato da discípula Alysluz, pode-se observar claramente o sentido 

e o significado da busca interior na adesão ao movimento do Inri Cristo. Diz 

ela: 

 

-Eu fui católica, nasci e cresci na igreja católica, fiz a crisma na igreja 
católica, acho que a última vez que cheguei a ir na igreja católica foi 
aos 15 anos. Daí foi o período que eu me desiludi com igrejas 
porque eu fui em várias. Eu tava em busca de algo que eu não sabia 
o que era.  Quando eu cheguei até o Inri essa busca cessou. Eu fui 
em todas as religiões procurando esse caminho que eu tava em 
busca e não encontrava, quando eu cheguei ao Inri a minha busca 
cessou, porque todas as minha dúvidas ele preencheu.  Perguntas 
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que eu fazia pra muitos pastores, padres e não tinha resposta ele 
respondia, sem dogmas, sem  sofisma,       ele não foge nenhuma 
pergunta, então isso pra mim foi muito impactante, acho que pra mim 
fechou quando eu cheguei aqui.541 

 

É importante ressaltar que para alguns discípulos, não foram as 

frustrações da vida que os levaram a buscar a companhia de um messias e 

de um guia para suas vidas. Alguns estavam à procura de uma causa por 

que lutar, algo que os fizesse parte de um movimento maior.  Norman Cohn, 

escrevendo acerca de movimentos religiosos sectários afirma que umas das 

características da mensagem do líder de movimentos deste tipo é oferecer 

aos discípulos a oportunidade de transcender a sua própria existência. Diz 

ele que 

 

Geralmente o profeta possuía outra qualificação: um magnetismo 
pessoal que o tornava capaz, com um mínimo de verossimilhança, 
de reclamar um papel especial no prosseguir da história até a sua 
esperada consumação. E essa reclamação da parte do profeta 
influenciava profundamente o grupo que se formava em torno dele. 
Pois o que o profeta oferecia aos seus seguidores não era somente 
uma oportunidade de melhorar a sorte e escapar à premente 
ansiedade – era também e sobretudo o projeto de levar por diante 
uma missão divinamente ordenada duma importância espantosa, 
sem igual. Esta quimera cumpria uma função real para eles ao 
mesmo tempo como escapatória da sua condição isolada e 
atomizada e como compensação emocional do seu abjeto estatuto; e 
assim também eles foram cativados.542 

 

 Lindholm  ajuda a esclarecer este ponto  ao escrever que  

 

É evidente que a disposição para arriscar o eu em movimentos 
carismáticos pode tomar uma forma mais positiva entre aqueles que 
tem confiança em si mesmos e no seu potencial, mas acham que o 
mundo onde vivem é sufocantemente seguro, moralmente corrupto, 
ou simplesmente tedioso. Eles estão prontos a abandonar esse 
mundo, não por causa de desespero ou marginalidade, mas devido 
ao ímpeto aventureiro de viver mais intensa e plenamente.543 

 

                                                 
541 Entrevista gravada em 20 de maio de 2005. 
542 COHN, Norman. Na senda do milênio  – milenaristas, revolucionários e anarquistas místicos da 
Idade Média. Lisboa: Editorial Presença, 1980. p. 234. 
543 LINDHOLM, Charles. Carisma – êxtase e perda de indentidade na veneração ao líder. Rio de 
Janeiro: Zahar, 1993, p. 142. 
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Esta procura por aventura, citada por Lindholm, foi uma das causas 

que levaram a discípula Alíbera a integrar-se no grupo liderado pelo Inri. Eis 

o seu relato: 

 

- Então, eu fiquei muito impressionada com o realismo do Inri, a 
coerência dele, aquilo realmente me chamou muito a atenção e o 
meu coração, porque eu me apaixonei assim pela causa dele no 
primeiro instante, eu sempre também fui muito precoce, era muito 
revolucionária e sou até hoje, entendeu?  
Então, sou muito revolucionária.  Se é pra mudar o mundo, opa tô lá. 
Então, eu sou muito revolucionária, eu tenho essa força da revolução 
nas minhas veias, isso me chamou muito atenção no Inri, o ato 
libertário, aquela coisa de entrar na catedral, os rituais da missa, 
quebrar estátua.  Mesmo eu sendo uma católica praticante de ajudar 
o padre a ir rezar a missa até a benzer as casas, essas coisas todas, 
mas mesmo assim eu fiquei muito impressionada com esse lado 
revolucionário dele.  Isso realmente mexeu muito comigo.544 

 

Um fator que deve ser levado em conta nas motivações de adesão ao 

movimento é a identificação do messias com a figura paterna.  Segundo esta 

teoria, defendida por Norman Cohn, e que está ligada à ordem psicossocial, 

há na relação entre o messias e seus adeptos um relacionamento 

semelhante ao de pai e filhos. Pela personalidade forte do messias, ele 

facilmente era levado a assumir o papel de pai, enquanto que os seguidores, 

em meio às crises diversas que atravessavam, achavam consolo e 

esperança, portando-se como filhos.545 

Esse tipo de relacionamento acima citado está presente no grupo 

liderado pelo Inri Cristo. O relato da discípula Aderéxi é significativo, pois 

apesar de negar a falta de um pai biológico, na mesma fala ela reafirma a 

importância da presença paterna e a da ocupação desse espaço em sua 

vida pela presença do Inri: 

 

-O meu genitor, ele desencarnou quanto eu tinha três anos. Então eu 
não tinha aquela figura paterna, mas eu não sentia falta. Não sei. Pra 
mim aquilo era uma coisa natural assim. Eu não tinha genitor. Tinha 
um coleguinha de escola que também não tinha pai, ele ficava 
acabrunhado assim. Ficava ofendido de não ter um pai e pra mim 
aquilo era uma coisa normal. E daí quando eu conheci o Inri, além do 
aspecto espiritual, do aspecto místico, eu também vi nele aquela 

                                                 
544 Entrevista gravada em 20 de maio de 2005. 
545 COHN, Norman. Na senda do milênio – milenaristas, revolucionários e anarquistas místicos da 
Idade Média . Lisboa: Editorial Presença, 1980, p. 72. 
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figura paterna, foi uma coisa muito chocante. Tanto eu quanto meu 
irmão biológico tivemos uma ligação muito forte com o Inri nesse 
sentido.546 

 

O grande perigo deste tipo de relação, apontado por Bazán, é que "o 

automatismo intrínseco que mobiliza a existência de uma seita permite, de 

um lado, que o fundador cresça como o motor único de uma engrenagem: 

Pai, Mestre, Norma e Vigilante de uma instituição que deve atuar como seu 

reflexo."547 

Vernon escreveu que um dos tipos particulares de motivação mais 

importante é o de afiliação, definido em seu livro como sendo o "interesse 

pelo estabelecimento e conservação de relações positivas de afeto com 

outras pessoas e pelo desejo de ser querido e aceito"548.  Ele conclui 

afirmando que "na verdade, este é o tipo principal da motivação sobre o qual 

estão baseadas a fidelidade e a lealdade dos grupos sociais".549  

O fato de estarem juntos, vivenciando as mesmas experiências, 

permite uma coesão muito grande aos discípulos. Muniz Sodré amplia essa 

idéia ao escrever que 

 

A idéia de grupo impõe-se com a de um outro "lugar", onde o 
indivíduo sente pluralmente. No grupo ou em sua cultura, pode-se ter 
a percepção de estruturas globais, experimentar sensações de 
totalidade, pois, sendo ele a forma que dá substrato à tensão 
luz/trevas, é uma fonte permanente de excitações. Polimorfa, a 
organização grupal contém os mais diversos modos de 
funcionamento psíquico e o horizonte das modulações existenciais 
dos indivíduos. 550 

 

A afiliação, juntamente com outros, é um dos fatores motivantes na 

adesão de discípulos ao movimento do Inri Cristo. Isto fica claro quando se 

observa o estilo de vida comunitária que levam, em que se chamam de 

irmãos, compartilham tudo e tem o Inri como pai, constituindo-se em uma 

grande família. 

                                                 
546 Entrevista gravada em 20 de maio de 2005. 
547 BAZÁN, Francisco García. Aspectos incomuns do sagrado.  São Paulo: Paulus, 2002, p. 235. 
548 VERNON, M. D.  Motivação Humana . Petrópolis: Vozes, 1973, p. 180. 
549 VERNON, M. D.  Motivação Humana . Petrópolis: Vozes, 1973, p. 180. 
550 SODRÉ, Muniz. Claros e escuros – Identidade, povo e mídia no Brasil. Petrópolis: Vozes, 2000, 
p. 141. 
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Sendo o sentimento de afiliação um dos mais importantes, e isso 

parece claro, é preciso descobrir qual elemento na mensagem do Inri Cristo 

proporciona a certeza e a segurança em seus ouvintes, de modo a 

convencê-los de que realmente ele é a reencarnação de Jesus Cristo, que 

sua mensagem é verdadeira e que vale a pena segui-lo por toda a vida. 

Embora não seja possível descartar nenhum elemento, pois eles 

estão de certa forma tão entrelaçados, formando um conjunto de fatores 

coesos, existem dados que levam a concluir que o elemento principal no 

convencimento dos discípulos de que o Inri é realmente o que diz ser, a 

reencarnação do Jesus Cristo histórico, esteja ligado à sua aparência, na 

semelhança física (que ele faz questão de ressaltar) com a figura de Jesus 

Cristo que os pintores (principalmente da Renascença) legaram à 

humanidade.  

O Inri procura trabalhar (ainda que inconscientemente) com o 

imaginário popular herdado dos portugueses, com o legado do 

sebastianismo, que prevê a chegada de um salvador capaz de resolver os 

principais problemas da humanidade e com a imagem que se convencionou 

na mente do povo ser a de Jesus Cristo. Tal hipótese não deve ser 

descartada visto que  

 

Se fizermos um exame do mito e do imaginário do ponto de vista da 
cultura, verificaremos a sua importância para a preservação de 
tradições, costumes, valores morais, crenças religiosas e políticas, 
visando à coesão social. Desse ponto de vista, o imaginário social 
pode ser interpretado em relação à sua funcionalidade, o que se 
verifica no valor do mito na perspectiva antropológica: em lugar de 
ser analisado em relação à Ciência, quanto à sua verdade, o que 
importa é analisá-lo em seu contexto e em sua significação social. O 
papel do imaginário na formação da consciência e na ação dos 
indivíduos e dos grupos sociais pode ser verificado em várias épocas 
da história e em diferentes culturas.551 

 

Todos os cinco discípulos  entrevistados e os treze que responderam 

ao questionário deram um destaque para a aparência do Inri. Todos 

admitem a semelhança entre o Inri e Jesus Cristo. Porém, alguns foram mais 

longe em suas afirmações. Ao serem instados a responderem se achavam 

que o Inri era realmente parecido com  Jesus Cristo,  quatro deles 
                                                 
551 CARVALHO, Isaar Soares de. Imaginário, mito e ideologia: elementos da coesão e da dominação 
social.  Revista Caminhando, São Bernardo do Campo,  Editeo, nº 8, p. 145-169,  jul. 2001, p. 146. 
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responderam que não era semelhante, era o mesmo que viveu há 2000 anos 

atrás. 

Nas entrevistas gravadas, os discípulos relatam a importância da 

figura do Inri, sua postura, sua voz, seu visual. O discípulo Karinus (que está 

no movimento a cerca de um ano)  quando viu o Inri pela primeira vez assim 

se expressou: 

 -"Eu pensei comigo: não, não pode ter outro, sabe. Imagine um outro, 

não existe. Ele é o Senhor e pronto. Não existe outro. E aí foi como se 

tivesse completado assim, sabe, a confirmação, aquele negócio que a gente 

sente dentro da gente, uma convicção." 552 

Para a discípula Alíbera, o choque visual foi muito grande no primeiro 

encontro que ela teve com o Inri. Ela narrou-o assim: 

-"Olha, quando eu vi o Inri, a imagem dele me chamou muito a 

atenção. A imagem dele, aquilo realmente me chocou muito. Quando eu vi 

ele falando, vi que tudo era coerente." 553 

Pedro Lusz registrou o depoimento de uma outra discípula, de nome 

Anúbvia, que narrou seu primeiro encontro com o Inri Cristo em que se 

destaca o impacto visual causado pelo líder carismático. Disse ela: 

 

-Eu sonhei várias vezes com nosso encontro e foi incrível. Eu 
encontrei meu amigo que avisou-me que o Inri estava no Rio de 
Janeiro, onde eu morava naquela época. Fui encontrá-lo numa casa 
simples e humilde onde estava hospedado. Meu coração estava 
batendo muito acelerado. Quando finalmente o encontrei, fiquei 
encantada. Não conseguia parar de olhar para seu rosto. Ele era 
incrível! Seu semblante era calmo como uma paisagem, como um rio 
que murmura lentamente.554 

 

A favor dos discípulos, que vêem no Inri o próprio Jesus Cristo,  

Mauro Passos, ainda que discorrendo acerca da construção de imagens 

simbólicas no seio do Catolicismo, ajuda a entender essa transferência que 

os discípulos do Inri fazem quando afirma que "diferente da idéia de um 

Cristo metafísico e explicado por muitas categorias teológicas, a experiência 

                                                 
552 Entrevista gravada em 20 de maio de 2005. 
553 Entrevista gravada em 20 de maio de 2005. 
554 LUSZ, Pedro. Inri Cristo, o furacão sobre o Vaticano. S..A . Curitiba: Schade Editora, 1991, p. 
321. 


