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ANTUNES FILHO, Edemir. Religião, corpo e emoção: educação dos sentidos e 

habitus de classe na igreja Comunidade da Graça no ABC paulista. Tese de Doutorado 

em Ciências da Religião. São Bernardo do Campo: Universidade Metodista de São 

Paulo, 2009. 

 

SINOPSE 

 

O objeto de estudo desta pesquisa é a Comunidade da Graça, presente há dez anos em 

São Bernardo do Campo, região do ABC paulista. Analisa-se o lugar da emoção 

religiosa e sua relação com a educação dos sentidos nesta confraria protestante 

pentecostal formada majoritariamente por pessoas de classe média, como propiciadora 

da assimilação de um habitus e de um forte auto-controle individual evidenciando a 

eficácia do adestramento corporal pela via da religião. Imersa em uma realidade social 

de muitas mudanças que provocam reconfigurações das religiões, no tipo específico de 

pentecostalismo estudado nota-se que, na gestão dos bens simbólicos, o ingrediente 

emocional é o principal acessório a fim de responder às demandas coletivas e 

individuais deste público religioso. Se há alguns anos a centralidade cúltica do 

protestantismo pentecostal estava no ouvir a prédica e reviver a experiência do 

pentecostes cristão, hoje em dia o foco neste é a emoção que deve perpassar todo o 

culto. O mesmo ocorre nos dois espaços catequéticos privilegiados desta igreja, a saber, 

a reunião no templo chamada de “Conhecendo as Escrituras” e os encontros de grupos 

nos lares. Esta mudança se evidencia, também, nos corpos dos fiéis, pois estes se 

constróem e modelam-se à realidade social vigente e expressam as experiências 

vivenciadas neste contexto. A partir da observação dos cultos e reuniões catequéticas 

desta igreja, analisa-se neste trabalho o modo como a emoção religiosa é construída, 

difundida e reproduzida, levando-se em consideração as condições sociais e econômicas 

específicas do grupo religioso em questão. 

 

Palavras-chave: pentecostalismo, Comunidade da Graça, corpo, emoção, ABC paulista. 
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ANTUNES FILHO, Edemir. Religion, body and emotion: education of the senses and 

habitus in the class of Grace Community Church in the ABC Paulista. Thesis of 

Doctorate in Science of Religion. São Bernardo do Campo: Universidade Metodista de 

São Paulo, 2009. 

 
 
ABSTRACT 

 

The object of this research study is the Community of Grace, these ten years ago in Sao 

Bernardo do Campo, Sao Paulo region of the ABC. Is analyzed in this Pentecostal 

Protestant brotherhood formed mostly by people of middle class, the place of religious 

emotion and its relation to the education of the senses as offering the assimilation of a 

habitus and a strong self-control individual demonstrating the effectiveness of the 

training body through religion. Immersed in a social reality of many changes that cause 

reconfiguration of religions, in particular type of Pentecostalism studied note that, in the 

management of symbolic goods, the main ingredient is the emotional attachment to 

respond to collective and individual demands of public religious. If some years the 

central cultic of Pentecostal Protestantism was in listening to the sermon and relive the 

experience of the Christian Pentecost, today the focus here is the emotion that must 

cross the entire worship. The same occurs in two areas of catechetical privileged church, 

namely the meeting in the temple called "Knowing the Scriptures" and the meetings of 

groups in homes. This shift is evident also in the bodies of believers, because they build 

and shape to the existing social reality and express the experiences in this context. From 

the observation of religious and catechetical meetings of this church, in this work 

examines how the religious emotion is constructed, reproduced and distributed, taking 

into account the social and economic conditions specific to the religious group 

concerned. 

 

Keywords: Pentecostalism, Grace Community Church, body, emotion, ABC Paulista. 
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ANTUNES FILHO, Edemir. Religión, cuerpo y emoción: educación de los sentidos y 

habitus de clase en la iglesia Comunidad de la Gracia en el ABC paulista. Tesis de 

Doctorado en Ciencias de la Religión. São Bernardo do Campo: Universidade Metodista 

de São Paulo, 2009. 

 

RESUMEN 

 

El objeto de estudio de esta investigación es la Comunidad de la Gracia, que se localiza 

hace diez años en São Bernardo do Campo, región en el ABC paulista. Se analiza, en 

esta cofradía protestante pentecostal, que se constituye la mayoría por personas de clase 

media, el lugar de la emoción religiosa y su relación con la educación de los sentidos 

como propiciador de la asimilación de un habitus y de un fuerte auto control individual 

evidenciando la eficacia del adiestramiento corporal por la vía de la religión. Inmersa en 

una realidad social con muchos cambios que despiertan remodelaciones de religiones, 

en el tipo específico de pentecostalismo estudiado, se entiende que en la gestión de los 

bienes simbólicos el ingrediente emocional es el principal accesorio con el fin de 

contestar a las demandas colectivas e individuales de este público religioso. Si en 

algunos años la centralidad del culto protestante pentecostal estaba en el oír la prédica y 

revivir la experiencia del Pentecostés cristiano, hoy en día el punto en éste es la 

emoción que debe pasar por todo el culto. Lo mismo ocurre en los dos espacios de 

enseñanza religiosa privilegiados de esta iglesia, a saber, la reunión en el templo 

llamada de “Conociendo las Escrituras” y los encuentros de grupos en los hogares. Este 

cambio se evidencia, también, en los cuerpos de los feligreses, pues estos se construyen 

y se modelan a la realidad social vigente y expresan las experiencias vivenciadas en este 

contexto. A partir de la observación de los cultos y reuniones de enseñanza religiosa de 

esta iglesia, se analiza en este trabajo el modo como la emoción religiosa es construida, 

difundida y reproducida, tomando en consideración las condiciones sociales y 

económicas específicas del grupo religioso en cuestión. 

 

Palabras clave: pentecostalismo, Iglesia Comunidad de la Gracia, cuerpo, emoción, 

ABC paulista. 
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INTRODUÇÃO 

A pesquisa, a que se destina este trabalho, se situa no âmbito teórico das 

Ciências Sociais, ou melhor, das Ciências Sociais da Religião, área do saber que estuda 

a religião sob o prisma sociológico e/ou antropológico e que tomam como objeto de 

análise os sistemas, as estruturas, os movimentos sociais, os indivíduos religiosos como 

seres culturais e produtores de cultura, bem como os processos econômicos e políticos, 

as interações coletivas e individuais e as suas relações com o fenômeno religioso. A tese 

em questão analisa o pentecostalismo hodierno. 

 

O “mundo” protestante pentecostal brasileiro é bastante amplo, como exemplo, 

as igrejas pentecostais mais conhecidas são: Assembléia de Deus, Congregação Cristã 

no Brasil, Igreja Evangélica Quadrangular, Brasil para Cristo, Deus é Amor, Igreja 

Universal do Reino de Deus, Igreja Internacional da Graça de Deus, Cristo Vive, Sara 

Nossa Terra, Comunidade da Graça, Renascer em Cristo e a Igreja Nacional do Senhor 

Jesus Cristo. Apesar do reconhecimento da Comunidade da Graça como uma importante 

igreja relacionada ao pentecostalismo (Freston, 1993; Mariano, 1999), sociólogos e 

antropólogos não têm se detido a estudá-la. Com exceção de uma Dissertação de 

Mestrado no âmbito teológico, “A práxis educativa no contexto de grupos de 
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discipulado na igreja Comunidade da Graça” (Souza, 2008), até onde se sabe não 

existem outros trabalhos sobre esta religião.1 

 

Esta pesquisa se atém a uma igreja Comunidade da Graça (CG) situada na 

região do ABC, Estado de São Paulo, Brasil. Nesta CG, localizada no bairro de Rudge 

Ramos, na cidade de São Bernardo do Campo, congregam “oficialmente” mil e 

duzentos fiéis. Em termos numéricos esta é a maior igreja pentecostal do bairro e ela é 

formada majoritariamente por pessoas da classe média advindas de igrejas protestantes 

tradicionais e pentecostais.2 A suspeição explicativa deste crescimento vertiginoso 

alcançado em dez anos no município é a de que no campo religioso os interesses dos 

leigos e dos agentes da CG se cruzam. Na gestão dos bens simbólicos a oferta do capital 

religioso responde às demandas individuais de modo a quase suprimir a concorrência no 

mercado das religiões. Ao analisar a circunvizinhança encontrar-se-á igrejas 

protestantes históricas como a Igreja Batista, a Igreja Metodista, a Igreja Presbiteriana, e 

também pentecostais como a Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja Internacional 

da Graça de Deus, a Igreja Apostólica Renascer em Cristo e a Congregação Cristã no 

Brasil, todavia a quantidade de fiéis que as integram são inexpressivos se comparados à 

CG. Possivelmente o sucesso desta igreja se encontre na habilidade de frustrar cismas 

internos e, sobretudo, nas ofertas de uma doutrina que mescla elementos tradicionais e 

pentecostais, de um culto emocional voltado ao prazer e às necessidades dos indivíduos 

de determinada condição social e econômica, de uma linguagem regulada consoante aos 

anseios socioeconômicos e culturais da classe média, de uma valorização do 

relacionamento familiar, da integração dos fiéis a pequenos grupos de plausibilidade, do 

auxílio moral, religioso e financeiro aos membros necessitados desta igreja, e de uma 

prática proselitista não voltada a converter indivíduos freqüentadores das religiões 

católica, evangélica, afro-brasileiras, kardecistas ou orientais, mas ganhar a adesão de 

pessoas que tenham o mesmo nível socioeconômico dos demais membros da igreja, 

independente das suas confissões religiosas. 

 

                                                
1 Embora não tragam grandes contribuições para esta pesquisa, cabe mencionar que existem trabalhos 
escritos sobre igrejas pentecostais brasileiras que atuam com grupos de classe média como é o caso da 
Igreja Apostólica Renascer em Cristo, a igreja Sara Nossa Terra e a igreja Bola de Neve (Siepierski, 
2001; Matayoshi, 1999; Dantas, 2006). 
2 Segundo os índices sociais o bairro de Rudge Ramos é considerado nobre. Ver esta e outras informações 
sobre a igreja, o bairro e a cidade no Capítulo 2, no item que trata da CG em São Bernardo do Campo.  
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A CG está inserida numa realidade pentecostal contemporânea onde são 

notadas transformações ideológicas, cúlticas, rituais, administrativas e organizacionais 

no interior das igrejas como reflexos das mudanças sociais brasileiras. Estas acabam por 

indicar que o pentecostalismo não é uma vertente religiosa homogênea, pois são muitas 

as variações e as ofertas para consumo destes grupos religiosos. Não há sentido então 

em falar em “hegemonia” do pentecostalismo, pois caberia perguntar-se: de que 

pentecostalismo? Assim, o cuidado com as generalizações deve ser redobrado nos 

estudos. As mudanças decorrentes das transformações culturais hodiernas, como fora 

pontuado, afetam os cultos e espaços catequéticos sinalizando, principalmente, uma 

transformação do sistema religioso pentecostal, pois o centro das reuniões passa a ser a 

emoção religiosa e estas mudanças se mostram diferenciadas em uma religião de classe 

média, como é o caso da CG aqui estudada, se comparadas àquelas que se dão nos 

pentecostalismos urbanos compostos por pessoas residentes nas periferias e “forjadas” 

pelas produções, reproduções e representações destes contextos empobrecidos. Assim, 

as orações, os cânticos, as prédicas, o controle do corpo, os testemunhos, as instruções 

religiosas e as demais comunicações com os/as fiéis precisam estar marcadas por um 

alto grau de emocionalidade e ao mesmo tempo responder às preocupações que a classe 

média contemporânea desta igreja demonstra no cotidiano. 

 

Quando se destaca que muitas sociedades estão em mudança, esta assertiva se 

refere principalmente ao mundo ocidental. A secularização, “iniciada” no período 

nomeado de Modernidade, na atualidade se caracteriza como: uma relativização das 

estruturas tradicionais das sociedades que não conseguem mais dar sentido a certos 

grupos humanos e indivíduos; um individualismo reificador e reificante que se põe 

como um desafio às formas existentes de vida social e/ou comunitária; e uma circulação 

dinâmica de bens culturais promovendo fusões, incorporações, criações e aniquilações 

dos mesmos. Sendo assim, todos os setores das sociedades acabam tendo que lidar com 

esta realidade afirmando-a ou negando-a, em partes ou totalmente. Para uma instituição 

tradicional a necessidade de dialogar com este contexto é uma questão de sobrevivência 

no mercado religioso, e é possível que a assimilação de novos valores implique em uma 

continuidade  menos conectada dos seus referenciais históricos. No caso da CG no 

bairro do Rudge Ramos, que não é uma igreja tipicamente “protestante histórica”, ela 

também nem sempre considera as pontuações feitas pela liderança eclesiástica nacional 

da CG, mas responder à novas demandas suscitadas pela realidade dos/as fiéis. 
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Uma vez que a CG, como as demais confissões religiosas, é um produto social 

e um setor da sociedade, a constatação supramencionada de transformações a afeta. 

Dentre as muitas religiões, há que se destacar a vertente a que pertence a CG, ou seja, o 

protestantismo pentecostal. Há alguns anos este mantinha, por mais simples que fosse, 

uma convicção definida e fundamentada em tradições que servia de baliza para o seu 

ethos e as suas ações devocionais e cotidianas. Todavia, as mudanças sociais recentes 

por mais que sejam negadas nos discursos teológicos, ficam explícitas nas ações 

religiosas observadas – sinais de alterações substanciais no sistema religioso. Como 

exemplo, estas modificações podem ser averiguadas no dispositivo do culto pentecostal. 

No passado o cerne deste era a prédica e a experiência revivida do pentecostes cristão, 

mas na atualidade o centro do culto, especialmente neste pentecostalismo de classe 

média, é a emoção religiosa experimentada corporalmente pelos indivíduos, bem como 

a utilização de uma técnica corporal construída e adequada ao “gosto” da classe social 

em referência.  

 

Valendo-se de uma visão superficial, é possível afirmar que estas mutações 

também são variáveis quando se comparam ambientes pentecostais centrais e 

periféricos, formadas por pessoas enriquecidas ou empobrecidas. Mesmo que não haja 

aqui pretensão de retomar a discussão sobre luta de classes, é sabido que o cabedal 

histórico-cultural e os anseios “classistas” das populações contemporâneas são 

diferentes e, até mesmo, divergentes. Esta assertiva pode ser ampliada para o modo com 

o qual se pensa o corpo, também como vive e experimenta-se a emoção religiosa. O 

foco da pesquisa é um grupo religioso de classe média, mas, o exercício comparativo 

com um grupo menor da periferia ajudou a perceber diferenças religiosas associadas a 

diferenças sociais e econômicas. Não há como descartar que uma das razões para estas 

variantes se concentre no fato de que os grupos pentecostais periféricos, ou constituído 

por indivíduos pobres, apresentem outras demandas e não estejam sob a influência 

contínua dos líderes religiosos principais facilitando um contato mais espontâneo com o 

sagrado, isto é, menos domesticado (Bastide, 2006). Fato que poderá ser notado quando 

forem explanadas as atividades religiosas de uma CG composta por fiéis residentes nas 

periferias do ABC paulista. 
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Intencionando diferenciar e testar vínculos entre as igrejas discorrer-se-á 

brevemente no corpo do trabalho sobre a CG Sede localizada em São Paulo, esta com 

características semelhantes à igreja que se encontra no centro da reflexão desta 

pesquisa, e uma CG situada na cidade de Diadema, formada por fiéis 

preponderantemente pobres e que é dependente da CG em São Bernardo do Campo. 

Cabe ressaltar que a proposta desta investigação também encontra respaldo no Projeto 

de Pesquisa alocado no Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião 

(UMESP), coordenado pelo Prof. Dr. Dario Paulo Barrera Rivera, cujo título provisório 

é “Religião e Periferia na América Latina” (REPAL). Observando o Projeto é 

perceptível que seus objetivos se afinam bem a este trabalho, pois este último intenciona 

estudar uma igreja da região, também como compreender e avaliar as técnicas corporais 

e experiências emocionais em uma igreja pentecostal na região do ABC paulista em um 

contexto de transformações sociais. A pesquisa nos levou a uma revisão cuidadosa de 

autores clássicos dos estudos das religiões (Durkheim, Mauss, Weber e também Elias), 

suas teorias e conceitos, procurando construir um marco teórico para estudar as relações 

entre religião, corpo e emoção que nos permitisse elucidar as peculiaridades religiosas e 

emocionais da CG.  

 

Os objetivos desta pesquisa foram os seguintes: 

 

1 – Estudar as características sociais, econômicas e culturais do bairro de 

Rudge Ramos, em São Bernardo do Campo, visando detectar se elas se constituem em 

elementos sócio-econômico-culturais capazes de inibir ou instigar experiências 

emocionais, usos e representações sociais do corpo nos membros da CG; 

 

2 – Analisar as características particulares desta igreja que divergem de outras 

que trabalham com a mesma classe social; examinar o mecanismo de produção e 

reprodução de técnicas corporais e da emoção religiosa suscitada na igreja como a CG; 

 

3 – Compreender as características emocionais e manifestações corporais que 

estão em voga nos cultos e encontros de GCEMs da igreja em questão desencadeadas 

pela catequização. 
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4 – Analisar as afinidades entre práticas sócio-culturais e habitus religioso dos 

membros da Comunidade da Graça. 

 

Esta pesquisa propõe a hipótese de que a emoção religiosa experienciada “nos 

corpos” dos fiéis da Comunidade da Graça em São Bernardo do Campo (SP) atua como 

facilitadora do processo catequético, da aquisição de um habitus3 (Elias, 1990; 

Bourdieu, 2001) religioso aprovado, do fortalecimento da pertença à coletividade e aos 

pequenos grupos de plausibilidade, da experiência religiosa, da sedimentação de um 

modelo de casamento e de família, da modelação corporal por meio da adoção de 

técnicas corporais4 consagradas pelo grupo religioso, da legitimação das escolhas e 

direitos individuais (embora vigiada pela assimilação de preceitos religiosos), da 

validação da presença feminina no mercado de trabalho, da educação dos sentidos e do 

reforço de elementos distintivos da classe média. 

 

Ao avaliar os estudos clássicos em ciências sociais é perceptível que o tema da 

emoção religiosa e do corpo é tratado em meio a outros. Não há, por conseguinte, um 

trabalho exaustivo sobre a emoção religiosa e as técnicas corporais no pensamento dos 

“fundadores” das Ciências da Religião talvez porque os anseios temáticos sejam outros 

(Barrera, 2006) se comparados aos contemporâneos. Apesar destas “limitações”, a base 

teórica da pesquisa fundamenta-se em estudos de Émile Durkheim, Marcel Mauss, Max 

Weber, Norbert Elias e Roger Bastide. Contudo, esta opção não inibiu o diálogo com 

estudiosos contemporâneos como, por exemplo, Barrera que no livro “Tradição, 

transmissão  e emoção religiosa” (2001) se propõe a uma sociologia da transmissão 

religiosa que inclua o lugar da emoção; e em trabalhos realizados na França onde 

Hervieu-Léger & Champion (1990), em “De l’emotion en religion: renouveaux et 

traditions”, analisam o contexto de convulsão institucional, comunitária e tradicional, o 

seu impacto em religiões, e o retorno ou busca pela experiência emocional religiosa em 

um contexto de secularização; ou ainda as obras de Hervieu-Léger, “La Religion pour 

Mémoire” (1993) – a qual discorre sobre a fragmentação das memórias coletivas na 

atualidade, a crise religiosa institucional e o reordenamento das religiões na oferta de 

um capital religioso “desmemorializado” e, por isso, alavancado pela via emocional – e 

                                                
3 O conceito de habitus, importante para esta pesquisa, é desenvolvido por Elias e ampliado por Bourdieu. 
Algumas especificações sobre o termo podem ser observadas nas páginas 55 e 199 desta tese. 
4 Sobre a compreensão de “técnicas corporais” ver estudo de Marcel Mauss (1974a). 
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“O peregrino e o convertido: a religião em movimento” (2008) em que a autora reflete 

sobre a reestruturação das religiões frente às transformações sociais contemporâneas e 

as exigências dos novos tipos de fiéis mais afeitos à experiência subjetiva, sensitiva e 

emocional do sagrado. 

 

Há que se destacar que o campo religioso protestante pentecostal brasileiro 

torna-se cada vez mais abstruso, devido à interação com a pós-modernidade. Ou 

simplesmente, como destaca Hervieu-Léger, em razão das “produções religiosas da 

modernidade” (1993: 9). Neste sentido são oportunas as considerações de Barrera, a 

saber, “o estudo sociológico de religiões contemporâneas mostra que elas caminham em 

direção a novas reconstruções de seus sistemas de crenças e de autoridade, bastante 

autônomas de suas tradições de origem” (2001: 276). Em meio às novas diretrizes e 

reconstruções há que se destacar o elemento emocional como um significante 

diferencial nos pentecostalismos atuais. A emoção religiosa durante muitos anos fez 

parte dos cultos pentecostais, todavia ficavam circunscritos a alguns momentos cúlticos 

como nos espaços dedicados à cura divina e outros milagres, à invocação do Espírito 

Santo para apossar-se dos fiéis e conceder revelações sobrenaturais por intermédio dos 

pastores. Na atualidade, porém, a emoção é suscitada e experimentada pela maioria dos 

crentes da CG desde o início até o final dos cultos e reuniões catequéticas. Cabe 

descobrir as razões que culminam com esta observação. 

 

Para verificar as suspeitas relativas à emoção religiosa da igreja pentecostal CG 

procurar-se-á compreender as características emocionais e manifestações corporais que 

estão em voga nos cultos do pentecostalismo brasileiro em questão. Deste modo, o 

trabalho compreenderá cinco capítulos. Num primeiro capítulo, Emoção, religião e 

corpo nos estudos clássicos das Ciências Sociais, se fará uma tentativa de construir um 

marco teórico para refletir as relações entre emoção, corpo e religião. Para tanto, 

analisar-se-á as contribuições e os limites dos estudos realizados por Emile Durkheim, 

Marcel Mauss, Max Weber e Norbert Elias. É certo que não serão descartados no 

decorrer do trabalho os estudos sobre religião contemporânea (Mendonça, Pierucci, 

Willaime, Aubrée, Mariz), o corpo (Le Breton, Juvin, Goldenberg, Goffman, Del 

Priore) e a emoção (Barrera, Hervieu-Léger, Scheff, Velho, Koury) desenvolvidos no 
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Brasil e no exterior. Entretanto, estes não comporão a base de fundamentos para o 

desenvolvimento da pesquisa. 

 

No segundo capítulo, A igreja Comunidade da Graça: origens, organização e 

presença no ABC paulista, os assuntos analisados são divididos em duas partes. A 

primeira discute as origens e a organização da CG e a segunda trata da CG em São 

Bernardo do Campo. Na parte inicial serão apresentadas as raízes teológicas do 

fundador da igreja, a localização da sede da CG em São Paulo na Vila Carrão, as 

condições socioeconômicas deste bairro, o perfil dos fiéis desta congregação, a 

Fundação CG, os ritos e doutrinas da CG, a estrutura organizacional da CG e o 

treinamento de líderes. No item subseqüente versa-se sobre a CG em São Bernardo do 

Campo no bairro de Rudge Ramos. Para isto oferece-se um breve histórico da igreja; 

dos Grupos de Comunhão, Edificação e Multiplicação (GCEMs) ligados a ela;5 a 

programação desta CG; as características do bairro onde se localiza o templo e a sede 

administrativa; e dados obtidos dos questionários que indicam a moradia, a pertença e a 

religião de origem dos crentes desta confraria. 

 

O capítulo três, Comunidade da Graça: condições sócio-econômicas e religião 

de classe média, é dedicado a discorrer inicialmente sobre o ideário religioso referente 

ao dinheiro, a concepção de gestão eficaz das finanças, a compreensão da doutrina da 

prosperidade financeira e o ato de administrar bem para a glória de Deus. 

Seqüencialmente, são retratadas as marcas da classe média nesta igreja, a forma de 

consumo em perspectiva religiosa, as tentativas de harmonizar religiosamente a riqueza 

e a pobreza, e a composição do templo da CG. Em seqüência verifica-se as informações 

precedentes confrontando-as com os dados colhidos dos questionários referentes a 

renda, os equipamentos de cultura utilizados, os equipamento de saúde utilizado, o uso 

de equipamentos de esporte e lazer. E por fim são checados os dados coletados na igreja 

no Rudge Ramos com aqueles que foram observados na CG em Diadema. 

 

Num quarto capítulo, Comunidade da Graça: família, corpo e emoção, 

procura-se demonstrar o papel e a eficácia do discurso sobre a família como mecanismo 

de controle dos corpos. Desta maneira, discute-se sobre a concepção de família, a 

                                                
5 Tratar-se-á dos GCEMs especialmente nos capítulos 2 e 5 deste trabalho. 
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família na escala de prioridades do fiel da CG, o relacionamento conjugal entre crentes 

e as funções específicas dos cônjuges, a relação entre pais e filhos, o namoro e o 

noivado na perspectiva da CG, a igreja como segunda família e a integração aos 

GCEMs como meio facilitador da assimilação de uma concepção familiar religiosa, de 

uma experiência emocional intimista e do desencadeamento de um importante auto-

controle dos fiéis. 

 

No quinto capítulo, Comunidade da Graça: emoção, catequese e culto, 

demonstrar-se-á que a maneira como a igreja organiza e separa momentos cúlticos de 

reuniões catequizadoras se mostra eficiente para a construção e adestramento de corpos 

segundo o habitus religioso compartilhado. Para tanto, será apresentado o modo como a 

emoção religiosa é acessada nas prédicas, nos cantos litúrgicos, na conversão, no 

batismo nas águas, no batismo no Espírito Santo, viabilizando o processo de educação 

dos sentidos pelo caminho da catequese, da experiência religiosa individual e coletiva, e 

do vínculo à comunidade emocional. 

 

Para o desenvolvimento da temática em pauta importantes fontes primárias 

foram consultadas. Um primeiro destaque se dá aos livros catequéticos da CG que são 

estudados em todas as igrejas ligadas a esta instituição religiosa, nos cultos e, sobretudo, 

nas reuniões dos GCEMs. Para este trabalho o pesquisador analisou a literatura oficial 

produzida pela CG.6 No diário de campo, registraram-se dados coletados dos cultos, das 

prédicas, dos GCEMs, de conversas informais etc. Não obstante, adquiriram-se sermões 

e palestras em CD e DVD, disponibilizados e comercializados na igreja, a fim de serem 

revisados, examinados e incluídos na pesquisa. 

 

Através da observação participante foi possível registrar os discursos durante 

os cultos. Esta atividade foi iniciada no segundo semestre de 2004, a saber, antes do 

ingresso no Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião com vistas ao 

doutorado em fevereiro de 2005. No ano de 2004 as participações se restringiram à 

freqüência em cultos realizados às quartas-feiras e aos cultos de adolescentes e jovens 

que ocorriam no último sábado de cada mês. Com exceção do mês de janeiro de 2005 

em que o pesquisador teve condições de participar também dos cultos dominicais 

                                                
6 Ver as fontes em Anexos. 
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matutinos e vespertinos, nos demais meses deste ano a rotina mantida foi a de 

freqüentar cultos às quartas e aos sábados. O ano de 2006 foi muito importante para a 

pesquisa porque a participação em cultos no templo foi intensa, isto é, aos domingos, 

segundas, quartas e sábados. Acrescenta-se a estes a ida às reuniões de empresários da 

igreja realizadas mensalmente em uma sexta-feira. Em janeiro e julho dos anos de 2007, 

2008 e 2009 a assiduidade nos cultos no templo foi mantida. 

 

A fim de ampliar a pesquisa foram realizadas duas entrevistas feitas em 

outubro de 2008 em uma sala do prédio administrativo desta igreja. 7  A primeira 

concedida pelo Pastor Marcos Marciano, da CG em São Bernardo do Campo, e a 

segunda pelo Pastor Wander da Silva, cedido à CG em Diadema.8 E somando-se às 

informações coletadas junto aos agentes religiosos outros dados foram levantados a 

partir da aplicação de questionários a cento e vinte fiéis da CG, da observação de cultos 

na CG Sede em São Paulo nos meses de janeiro e julho de 2008 e de cultos na CG em 

Diadema no mês de março de 2009, na participação em encontros dos GCEMs no ano 

de 2008, e do acompanhamento dos boletins internos e dos sites da igreja, a saber,  o 

site nacional da CG; o site da Fundação da CG; o site da CG sede; o site da CG em São 

Bernardo; o site do Colégio da CG; o blog do Pastor Carlos Bezerra; o site da Pastora 

Suely Brandoles Bezerra; o site do Pastor e Vereador Carlos Bezerra Junior; o site do 

Pastor e músico Ronaldo Bezerra; o site do Pastor e músico Adhemar de Campos; o site 

nacional do Ministério de Música da CG; o site do Projeto Marcando a Geração 

dedicado aos adolescentes e jovens da CG; e as comunidades do site de relacionamentos 

Orkut: “Comunidade da Graça”, “Comunidade da Graça Sede”; “Comunidade da Graça 

ABC”; “Jovens da Comuna”; “Adolescente da Comuna”; “MAG Brasil”; “GCEM”; “Eu 

curto Adhemar de Campos”; “Ronaldo Bezerra oficial” e “Pr. Carlos A. Q. Bezerra”. 

 

É útil destacar que este trabalho apresenta ao menos três limites. Uma vez que 

o pesquisador se deteve a observar cultos e reuniões de GCEMs da igreja em São 

Bernardo do Campo, o cotidiano dos fiéis não foi examinado com profundidade a fim 

de confrontá-lo com os demais dados coletados. A entrevista das lideranças também é 

limitada, pois ficou circunscrita a dois pastores que trabalham integralmente para a CG 

                                                
7 Confira as entrevistas completas nos Anexos. 
8 A CG em Diadema é uma congregação da CG em São Bernardo do Campo. Para maiores informações 
sobre a igreja na cidade referida ver os capítulos 3 e 5; e para ter acesso ao modelo de questionário 
aplicado aos fiéis veja Anexos. 
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e por ela são pagos, excluindo-se assim os pastores ordenados que não são remunerados 

pela igreja, os leigos que tem funções pastorais em razão de estarem no processo para a 

ordenação, os dirigentes e assistentes de GCEMs, e os líderes dos ministérios 

eclesiásticos. Outro aspecto é a ausência de uma maior participação nas CG Sede em 

São Paulo e na CG em Diadema o que poderia promover uma maior quantidade de 

informações sobre elas e permitir uma posterior comparação mais consistente. Não 

obstante, esta pesquisa procura contribuir com as discussões acadêmicas sobre o 

pentecostalismo contemporâneo,  porquanto tem a pretensão de ser um instrumento 

profícuo para o desenvolvimento da pesquisa sobre a emoção religiosa e contribuir com 

os estudos sobre a relação  entre corpo e religião, levando-se em consideração os 

condicionamentos sociais, econômicos e culturais que contribuem para a constituição e 

reprodução de um habitus de classe. 
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I – EMOÇÃO, RELIGIÃO E CORPO NOS ESTUDOS 

CLÁSSICOS DAS CIÊNCIAS SOCIAIS 

1 – Introdução 

 

Como fora afirmado na introdução da tese este capítulo procura construir um 

marco teórico para refletir a relação entre emoção, corpo e religião – especialmente na 

igreja Comunidade da Graça (CG) em São Bernardo do Campo. Entende-se que a teoria 

é uma parte integrante do processo metodológico, pois ela direciona a elaboração das 

hipóteses e dos conceitos básicos que serão profícuos para uma determinada pesquisa. 

Por outro lado, se apresenta como norteadora do exercício empírico (coleta de dados 

decorrentes da aproximação ao objeto de estudo) que se realiza como substrato 

importante de um dado trabalho científico. Assim, Gil afirma que as teorias são 

importantes, por propiciarem uma apropriada demarcação dos  “conceitos, e de sistemas 

conceituais; indicam lacunas no conhecimento; auxiliam na construção de hipóteses; 

explicam, generalizam e sintetizam os conhecimentos e sugerem a metodologia 

apropriada para a investigação” (1999: 36). 
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Embora uma teoria tenha algo de provisória, transitória e reducionista, há que 

se destacar que a mesma “fornece o melhor instrumento para manipular uma dada 

realidade”, (Bruyne, Herman & Schoutheete, 1908: 106) desde que submetida ao 

questionamento e mostrando ser operacional para uma determinada metodologia global. 

Em outros termos, a teoria vai se construindo ou revitalizando-se à medida que ocorre a 

observação e análise do objeto pesquisado. É, portanto, no desenvolvimento do trabalho 

científico que a teoria irá demonstrar a sua significativa pertinência, coerência 

explicativa e testabilidade. 

 

Ao se construir uma teoria é possível somá-la a outras teorias elaborando um 

sistema teórico com proposições conceituais9 e lógicas, adequadas à problemática 

inicialmente abalizada pelo/a pesquisador/a, e capazes de explicar, testar e avaliar os 

fatos concernentes ao objeto de estudo. Conseqüentemente, tal teorização, se realizada, 

mostrar-se-á contributiva para as ciências humanas, porquanto o conjunto estruturado de 

proposições e conceitos utilizados na pesquisa se empenhará em compreender ao 

máximo um objeto, desvinculado de qualquer noção prévia ou preconceituosa própria 

do senso comum. Nesta direção, o tema regente deste capítulo é a “emoção religiosa” 

como objeto de investigação sociológica, ou ainda, o desenvolvimento de uma teoria 

relativa à matéria em destaque. Assim sendo, a intenção deste é analisar o que os 

cientistas sociais intitulados “clássicos” discutem sobre a emoção religiosa. Para tanto, 

avaliar-se-á as reflexões de Émile Durkheim (1858-1917), Marcel Mauss (1872-1950), 

Max Weber (1864-1920) e Norbert Elias (1897-1990).10 

 

Antes de prosseguir com as análises da contribuição para o estudo do tema dos 

sociólogos supramencionados cabe salientar que a preocupação com o estudo da 

emoção é algo recente na história. Uma tentativa interessante de compreender a emoção 

foi esboçada por Charles Darwin, todavia é uma abordagem que se prende ao estudo do 

desenvolvimento biológico e anatômico das expressões humanas descartando qualquer 

influência ou sentido social nas experiências e manifestações emocionais (Darwin: 

                                                
9 Os conceitos podem ser particulares, universais, genéricos, analíticos, puros e variáveis (Bruyne, 
Herman & Schoutheete, 1908: 113). 
10 A opção de colocar Elias como um autor clássico é decorrente do fato de que as obras por ele escritas 
com o intento de discorrer, dentre outros assuntos, sobre a emoção se dá próximo ao período em que 
Durkheim, Mauss e Weber. Ele traz importantes contribuições para a temática em foco. Além disso, seus 
estudos promovem uma maior compreensão das constatações feitas na observação de uma dada sociedade 
ou grupo social. 
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2000). Por isso, apesar de não ser um intento prioritário para os clássicos da sociologia, 

estes serão estudados a fim de obter contribuições úteis para a reflexão sobre a emoção 

produzida e reproduzida no culto pentecostal da CG e nas reuniões dos GCEMs. 

 

Em Durkheim, procurar-se-á averiguar as seguintes obras: “Da divisão do 

trabalho social – 1893”, “O suicídio – 1897” e “As formas elementares de vida religiosa 

– 1912”. Conseqüentemente, o primeiro tópico a ser discutido é a relação entre força 

coletiva e a emoção, e em seqüência o suicídio e a emoção. De Marcel Mauss avaliar-

se-á os artigos intitulados: “Esboço de uma teoria geral da magia – 1902”, “A expressão 

obrigatória dos sentimentos – 1921”, “Efeito físico no indivíduo da idéia de morte 

sugerida pela coletividade – 1926”, ”A alma, o nome e a pessoa – 1929”, “As técnicas 

corporais – 1936” e “Uma categoria do espírito humano: a noção de pessoa, a noção do 

eu – 1938”. A matéria a ser tratada será dividida em três partes, ou seja, 1) a noção de 

indivíduo e a emoção, 2) a emoção na religião e 3) a emoção na magia. 

 

Outro intento deste capítulo é avaliar algumas obras do sociólogo alemão Max 

Weber, que são contributivas para a compreensão da emoção religiosa como produto e 

produção social, também como, objeto de investigação científica. Sendo assim, para um 

melhor entendimento do tema delimitado, avaliar-se-á as ponderações weberianas 

contidas principalmente em A ética protestante e o espírito do capitalismo – 1915, 

Economia e sociedade – 192211 e Ensaios de sociologia – 1946.12 De Norbert Elias, os 

trabalhos que ajudam a entender a emoção são: “A sociedade de corte – 1933”; “O 

processo civilizador – 1939”: uma história dos costumes; e Formação do Estado e 

Civilização”; “A sociedade dos indivíduos – 1939”. 

 

É importante destacar que os contextos das sociedades em que se dão os 

estudos dos “clássicos” são grandemente marcados pela centralidade da razão, em 

detrimento daquilo que é concernente à afetividade e aos sentimentos. De outro lado, a 

influência da coletividade na existência dos indivíduos modernos não é tão intensa 

quanto o foi em épocas anteriores, como atesta Durkheim ao estudar povos “antigos”. 

                                                
11 Max Weber inicia a escrita da obra “Economia e Sociedade” em 1909. Uma vez que Weber morre em 
14 de junho de 1920 ele não vê o seu trabalho publicado. Todavia, a publicação da mesma dá-se apenas 
em 1922, por sua esposa Marianne Weber. 
12 “Ensaios de sociologia” é uma seleção de escritos fundamentais de Weber organizados por Hans Gerth 
e Wright Mills. 
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Todavia, convive com esta realidade uma espécie de “cultura sensual” que estima pelas 

percepções e as sensações, ambos diretamente associados ao erótico e ao estético. 

Enfim, esta conjuntura não somente caracteriza o complexo social em que estão 

inseridos como pode condicioná-los de alguma maneira. 

 

2 – A emoção nos estudos de Émile Durkheim 

 

2.1. A força coletiva e a emoção 

 

Ao analisar o totemismo, Durkheim faz menção a uma força anônima e 

impessoal despertada na sociedade de indivíduos e que suscita diversos sentimentos 

coletivos. No entanto, antes de analisar esta força é preciso entender que cada religião 

totêmica possui um totem que simboliza o seu Deus e a sua sociedade. O totem é, 

conseqüentemente, um símbolo que possibilita a visualização do clã sobre os seus 

marcos, crenças, ritos, ideais e os valores que lhe são característicos. Por sua vez, o 

totem tem também a capacidade de captar os sentimentos coletivos, pois os membros de 

um grupo totêmico ao observarem este se reconhecem nele. Dessa forma, mesmo que 

um indivíduo não esteja participando de um determinado culto, o simples ato de fitar o 

totem gera na pessoa sentimentos semelhantes, mas não tão intensos, àqueles que se dão 

quando o grupo está reunido. 

 

Esta ação coletiva operante nos indivíduos que sentem a presença do totem, 

estando ou não coligados em torno de um rito, é caracterizada por imagens do reino 

animal e vegetal e denomina-se força. As forças são formadas por representações 

coletivas que se tornam impessoais encarnando nas consciências individuais e se 

individualizando. Assim, as forças coletivas hipostasiadas, sejam elas forças morais 

e/ou físicas, “constituem-se de idéias e dos sentimentos que o espetáculo da sociedade 

desperta em nós, não das sensações que vem do mundo físico” (Durkheim, 2001: 389). 

A força coletiva (mana, wakan, orenda, princípio totêmico) objetivada e projetada nas 

coisas é tomada da vida psíquica das pessoas e estendida às coisas. Ao discorrer sobre 

vida psíquica é importante destacar que a mesma forma-se por experiências interiores 

que são construídas a partir das forças  sociais morais, físicas (idéias e sentimentos 

objetivados) e impessoais (coletivas) atuantes em cada indivíduo. 
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As forças estão vinculadas a palavras, gestos e movimentos. Elas inspiram 

sentimentos variados e ajudaram no desenvolvimento de idéias religiosas. Esta força, 

“concebida como incorporada ao emblema totêmico, aparece como exterior aos 

indivíduos e dotada, frente a eles, de uma espécie de transcendência, pode, de outro 

lado, realizar-se (...) somente neles e por eles” (Durkheim, 2001: 277). Sua eficácia 

pode ser notada nos efeitos corporais (físicos) que esta produz em um dado grupo 

social, e os efeitos de caráter moral como respeito e obediência. Percebe-se que as 

forças religiosas são forças coletivas individualizadas, e uma vez tornadas objetivadas 

possibilitam com que a fé do clã possa ser realmente sentida por cada pessoa como 

sendo calor, vida, entusiasmo, exaltação de toda a atividade mental e transporte do 

indivíduo acima de si mesmo.13 Destarte, a força religiosa, segundo Durkheim, é a força 

coletiva e anônima do clã que se expressa por meio de consciências individuais, ou 

ainda, “uma força que ergue a seu redor todo um turbilhão de fenômenos orgânicos e 

psíquicos” (Durkheim, 1999: 68-69). 

 

Estas forças religiosas são físicas e humanas, morais (proibido e permitido, 

bem e mal etc.) e materiais. Exemplificando, a coação, como uma força moral, é 

também sentida sem a devida consciência de onde se origina. Portanto, mesmo que um 

indivíduo não esteja próximo de outros e tenha a oportunidade de realizar algo 

considerado socialmente interditado ele não o faz, pois crê que esta prática lhe trará 

malefícios por se tratar de uma afronta a Deus e ao grupo. Compreendido isto, há como 

entender que estas forças têm um duplo foco, a saber, a sociedade (exterior) e o 

indivíduo (interior). Na ótica da coletividade religiosa esta força operante é o próprio 

Deus que por sua vez apóia a força humana concedendo-lhe a sensação de confiança e 

ânimo. Outros sentimentos gerados nos membros de uma tribo são a franqueza, a 

dependência, o temor, a angústia, entre outros. Desta forma, cada participante do 

totemismo tem a sensação de que o seu Deus está próximo e cada membro do clã traz a 

experiência deste Ser Divino consigo. 

 

                                                
13 Este ideário concernente à interiorização, objetivação e exteriorização posteriormente é aprofundado 
por Peter Berger e Thomas Luchmann em obras como O dossel sagrado: elementos para uma teoria 
sociológica da religião e A construção social da relidade.  
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Quando ocorrem as reuniões dos membros de uma confraria as forças são 

trazidas à tona estimulando a exteriorização de emoções e sentimentos individuais que, 

ao serem partilhados, reafirmam os sentimentos coletivos próprios daquele clã. Nestas 

assembléias a pessoa que discursa sente-se dominada por forças morais e discorre em 

nome “delas”. Dá-se neste contexto que os sentimentos coletivos realçam os 

sentimentos individuais e vice-versa. Desta maneira, tem-se que quanto mais unidas as 

pessoas, mais intensas e duradouras as emoções (Durkheim, 1999: 76-77). As forças 

religiosas, formadas por representações coletivas, são constituídas por elementos da 

consciência. Por isso Durkheim assevera que “parece, ordinariamente, que elas 

apresentam caráter humano somente quando são concebidas em forma humana; mas 

mesmo as mais impessoais e as mais anônimas não são outra coisa senão sentimentos 

objetivados” (Durkheim, 2001: 496). 

 

Em todo o processo discorrido, nota-se que as emoções suscitadas são aquelas 

que permitem uma maior introjeção da sociedade, como também a atualização e 

fortalecimento de todas as concepções ligadas ao totem. Por isso, a religião é 

apresentada por Durkheim como técnica que confere o sentimento de confiança ao 

grupo social. Logo, a percepção do divino é despertada pela sociedade e, uma vez que 

isso ocorre, cada indivíduo adquire a sensação de dependência e acatamento à tudo o 

que diz respeito ao totem. Apenas para elucidar a importância das emoções nos grupos 

analisados, Durkheim indica que a morte de um animal, portador do princípio totêmico, 

leva as pessoas que o reverenciam a manifestações corporais e emocionais como o 

lamento, o choro “e lhe prestam piedosos exercícios, porque um Deus habita nele; mas o 

Deus não está morto. É eterno como a espécie. (...). Fora alma da geração precedente, 

assim como será alma da que sobrevirá” (Durkheim, 2001: 243). Com isso, fica 

evidente que os símbolos religiosos, no caso o animal contemplado no totem, funcionam 

como uma espécie de captadores da consciência moral e dos sentimentos coletivos. 

 

Outro dado importante é que as emoções religiosas vêem corroborar os desejos 

ligados às necessidades individuais e/ou coletivas. Sendo assim, é no exercício do culto 

público que estes sentimentos mostram-se mais intensos, pois o fiel une-se de modo 

mais eficaz à Deus e à sociedade. Nestas práticas religiosas as forças morais manifestas 

agem tão intensamente no indivíduo que causa grande efervescência a ponto de colocá-

lo “fora de si”. Por isso, todas as representações coletivas podem ser tratadas de uma 
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espécie de “delírio”. Nestes eventos cúlticos são partilhados odores, gestos e sabores 

que aguçam as sensações olfativas, gustativas e visuais correspondendo a determinados 

estados objetivos das coisas representadas. Tais representações são convenções cujo 

desígnio é testemunhar que determinado número de indivíduos participa da mesma vida 

moral. Logo, pela intensidade das emoções experimentadas pode haver maior ou menor 

sensação de pertencer e participar do clã totêmico, do seu Deus e de toda a existência. 

 

A emoção religiosa, derivada dos jogos de imagens e combinações mentais, é 

aquela que faz do rito, das histórias relacionadas, e dos ideais, elementos vivos e 

presentes causando no indivíduo a impressão de que algo sagrado habita e age na 

natureza, no seu clã e em si mesmo. Por conseqüência, todos esses sentimentos acabam 

se apresentando como certezas para a sociedade em questão. Desta maneira, os cultos, 

sejam “negativos” ou “positivos”, que conseguem mobilizar mais emoção religiosa têm 

a capacidade de elevar consideravelmente o tônus religioso dos indivíduos, visto como 

propiciam o sentimento de reconforto moral, fé, alegria, paz, serenidade, entusiasmo e 

impulso para crer e viver (Durkheim, 2001: 431-432.494). 

 

Com estas asserções, fica mais claro que a força religiosa é o sentimento 

coletivo projetado para fora das consciências e objetivado. E a exteriorização desta 

força se expressa por meio de gestos e movimentos. Durkheim complementa estas 

assertivas ao afirmar que “as idéias e os sentimentos coletivos só são possíveis graças a 

movimentos exteriores que os simbolizam (...). Portanto, é a ação que domina a vida 

religiosa pelo simples fato de que ela tem por fonte a sociedade” (Durkheim, 2001: 

495). Nesta perspectiva durkheimiana, com a projeção supradita surge a noção de alma 

como representação moral e religiosa que remete à vida interior. Por conseguinte, a 

alma está ligada a um mundo ideal, com superioridade moral e ligada ao cotidiano, 

material. Especula-se, então, que as almas individuais são porções da alma coletiva. 

 

A sensação corporal que o/a fiel tem nos cultos totêmicos é que a emoção 

suscitada atinge a sua alma, seu interior. Destarte, a força social, ou princípio totêmico, 

já presente e interiorizada, é provocada e se exterioriza através de atos, movimentos 

corporais e expressões emocionais durante os cultos (Durkheim, 2001: 438-439). Outra 

pontuação feita por Durkheim é que o caráter representativo de algumas cerimônias 

religiosas tem o intento de despertar idéias e sentimentos ligados ao passado e à 
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coletividade. Estas não têm eficácia física, mas procuram divertir, fazer rir, manter a 

alegria e o bom humor do grupo. Em certos cultos há também a proposta de recrear, dar 

prazer e proporcionar a sensação de comprazimento nos/as fiéis participantes. 

 

Durkheim também indica que certas atitudes cultuais, como saltos, danças, 

gritos, cantos, gestos e movimentos têm apenas o objetivo de recrear o espírito cansado 

pelo cotidiano. Deste modo, a cerimônia se assemelha a uma peça teatral que tem por 

personagem central e expectador o povo envolvido no rito. E neste encontro cerimonial, 

em meio à tensão e o prazer, são suscitados e partilhados as sensações de reconforto, 

revigoramento, festejo e contentamento. Em determinados ritos de luto, as ações 

violentas e os gritos são exercidos para exprimir a tristeza, a cólera e a raiva. Com estas 

práticas os participantes do culto vingam a morte ocorrida. Em casos distintos, os 

prantos são feitos com tanta intensidade e se somam a outros tantos causando grande 

efervescência coletiva. No auge destas ocorrências alguns indivíduos passam a se 

torturar para demonstrarem que estão acima do sofrimento. Não obstante a isso, 

presencia-se uma reação contra o sentimento de diminuição próprio do luto, a saber, o 

grupo se reúne causando uma unidade moral e coesão. 

 

Uma vez que as pessoas estão unidas, os sentimentos individuais se afirmam e 

amplificam-se coletivamente. Cabe destacar que as cerimônias envolvem tristeza para 

por termo ao luto e realçar a vitalidade social e a unidade do grupo apesar da dor. Por 

outro lado, os sentimentos de dor e lamento vivenciados no luto são práticas emocionais 

impostas pelo coletivo para restabelecer a confiança e segurança. Há, portanto, uma 

pressão comunitária e moral para que cada membro do clã esteja com seus sentimentos 

em harmonia com os demais indivíduos e partilhando da morte. De tal modo, a recusa à 

participação nos ritos configura-se como renúncia ao grupo (Durkheim, 2001: 473-474). 

Fundamentando-se nas considerações feitas, uma noção primeira sobre a emoção, num 

ponto de vista durkheimiano, é que esta pode ser compreendida como manifestação e 

expressão relacionada fundamentalmente a um fenômeno social, e não exclusivamente 

psicológico ou fisiológico (Durkheim, 2001: 259ss). Asserção que também pode ser 

observada no estudo de Durkheim sobre as emoções que estão envolvidas em atos 

criminosos como resultantes de uma solidariedade social mecânica (Durkheim, 1999: 

39-83). 
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2.2. O suicídio e a emoção 

 

A questão mais ressaltada por Durkheim em sua obra “O suicídio” é que 

quanto mais desenvolvidos os sentimentos de unidade e coesão do grupo social menos 

probabilidades de suicídio. Sobre isto cabe ressaltar um estudo que faz sobre as práticas 

suicidas entre os grupos religiosos judeus, católicos e protestantes em países europeus 

durante a segunda metade do século XIX. Ao comparar católicos e protestantes 

europeus, Durkheim assevera que os primeiros se suicidam menos do que os segundos. 

Ele atribui esta constatação ao fato de que a ação do culto católico é tão eficaz em seus 

fiéis que proporciona uma maior consistência ao grupo religioso. Estas celebrações 

cúlticas são marcadas por símbolos, mistérios, florescimento de emoções, também 

como, o controle rígido da tradição e dos ritos feito por um agente religioso autorizado e 

especializado. Soma-se a este dado, que o nível escolar da maioria dos participantes é 

nulo ou muito baixo.  

 

Já entre os protestantes há um agravante, pois o próprio protestantismo 

reivindica desde a Reforma a necessidade de liberdade, o livre exame, o 

desenvolvimento das idéias religiosas e a compreensão de todas as emoções vivenciadas 

no culto. Conseqüentemente, as cerimônias protestantes são marcadas por um número 

irrisório de símbolos. O centro do culto é o discurso e não o mistério eucarístico, a 

emoção mais enfatizada está ligada ao ato de conversão, e o domínio do pastor, em 

linhas gerais, é mais restrito, salvo o anglicanismo que possui um clero hierarquizado, 

tradicional e cerceador das liberdades religiosas. Por outro lado, o grau de escolaridade 

dos fiéis é mais alto se comparado ao catolicismo. Logo, a reflexão, a necessidade de 

racionalização e a conscientização são muito maiores. Causas que podem gerar em 

alguns a ausência de sentido existencial e propensão ao suicídio. 

 

No grupo dos judeus, se cotejado com católicos e protestantes, o número de 

casos suicidas é muito inferior. Os cultos praticados são abalizados por muitos 

símbolos, controle ritual feito pelo rabino, suscitação de algumas emoções e ênfase na 

coesão do grupo de fiéis. No entanto, a instrução é amplamente difundida, 

exemplificando, nos ensinos secundário e superior há uma participação maior de judeus 

do que os membros de outras religiões. Portanto, Durkheim destaca que o diferencial 

não se encontra na religião ou na educação, mas na situação social vivida pelos judeus. 
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Assim, estas pessoas, “para poderem resistir com maior segurança contra os ódios de 

que são objeto ou simplesmente em conseqüência de uma espécie de emulação, 

esforçam para serem superiores” (Durkheim, 2000: 199) às demais populações. A 

unidade deste grupo religioso funciona como um mecanismo de defesa, assim, os judeus 

se unem e se empenham em destacar-se em todos os níveis da sociedade para se 

protegerem e combaterem os rechaços. Em diferentes termos, o sentimento de 

solidariedade nesta sociedade compacta se dá em decorrência da perseguição. Outros 

casos, não necessariamente religiosos, que forçam a integração e solidariedade são as 

revoltas e as grandes guerras. Nestas situações os sentimentos coletivos são 

intensificados e grande parte das pessoas se torna mais patriota, confiante na política, 

engajada na sociedade. E, segundo Durkheim, esta uniformidade social pode ser que 

“sobreviva às causas que a suscitaram imediatamente, sobretudo quando ela é intensa” 

(Durkheim, 2000: 257). 

 

Diante de todas estas ocorrências, uma solução apontada para a diminuição de 

suicídios é o revigoramento da saúde social, isto é, o fortalecimento da moral, 

sentimentos e idéias coletivas. Na ótica durkheimiana, quanto mais uma pessoa se torna 

exageradamente individualizada maiores serão as emoções experimentadas como 

melancolia, lassidão, tristeza, desesperança e, por conseguinte, a disposição para o 

suicídio. Se de um lado, o desagregamento social motive um alguém a se desligar da 

vida por não encontrar objetivo para viver, de outro, há grupos sociais que controlam 

demasiadamente um indivíduo, causando um sentimento de dependência, a ponto de 

gerar um sentimento altruísta intenso e obrigatório conduzindo a pessoa ao suicídio em 

favor de uma dada sociedade (Durkheim, 2000: 260-285). Mas é à anomia, como 

patologia social, que Durkheim atribui a maior causa de suicídios, porquanto ela se 

alastra por boa parte dos setores da sociedade. Para ele, uma coletividade sem regras 

claras, valores e limites fomenta nos agrupamentos sociais crises relacionadas à miséria 

e riqueza demasiadas, e nos indivíduos os sentimentos intensos de ausência de 

segurança, respaldo social e impotência por esforçar-se e não alcançar um mínimo de 

bem-estar, conforto e luxo. 

 

É nos setores da indústria e do comércio que a anomia está presente 

cronicamente. Nestes domínios sociais o desejo de controle privado, a inconstância e o 

dinamismo são evidentes e se avivam pelo anseio por coisas novas, prazeres ignorados e 
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sensações inominadas. Em meio a esta efervescência que atinge os outros âmbitos da 

sociedade, as paixões individuais tornam-se exaltadas e o fato de não saciar os desejos 

particulares conduz muitos ao suicídio intitulado de anômico (Durkheim, 2000: 305-

329). Em outros termos, as pessoas menos resistentes e/ou adaptadas a esta realidade 

cedem à pressão e se suicidam (Durkheim, 1999: 127). O suicídio, então, depende da 

intensidade com que as causas suicidógenas agiram sobre o indivíduo. Assim, mesmo 

que haja motivações individuais para este ato moral há, em cada sociedade, uma força 

coletiva atuante, de energia determinada, que leva as pessoas a se matarem pelo motivo 

de estarem mais propensas e frágeis diante da anomia. De tal maneira, os fenômenos 

psicológicos ocorridos nos indivíduos, e que podem culminar com a prática suicida, são 

resultantes de processos sociais globais. 

 

Seguindo esta lógica, Durkheim em seu trabalho sobre o suicídio destaca que a 

maneira como se configura cada sociedade poderá ser determinante para uma maior ou 

menor propensão individual para esta prática, pois: 

 

o que a constitui são as correntes de egoísmo, de altruísmo ou de anomia que afetam a 

sociedade considerada, com as tendências à melancolia apática, à renúncia ativa ou à 

lassidão exasperada que são suas conseqüências. São essas tendências da coletividade 

que, penetrando os indivíduos, os determinam a se matar (Durkheim, 2000: 384). 

 

A solução para o suicídio, indicada por Durkheim, é conscientizar-se ou 

concluir que nas sociedades há a tendência para o egoísmo, o altruísmo e a anomia, e, 

em seqüência, procurar moderá-las e equilibrá-las através de forças coletivas mais 

eficazes (Durkheim, 2000: 414-415.495-505). Como forma de amenizar e/ou aniquilar 

esta prática, Durkheim, em “A divisão do trabalho social”, propõe que seja estabelecida 

uma solidariedade orgânica entre os membros da sociedade. Tal solidariedade permitiria 

com que as pessoas tivessem uma função na divisão do trabalho, bem como a 

consciência e sentimento de interdependência. A manutenção e viabilização deste 

processo se concretizariam à medida que cada indivíduo fosse compelido por meio de 

um sistema de direitos e deveres. Conseqüentemente, cada pessoa teria interiorizado a 

importância da coesão e solidariedade, e o sentido de pertença a uma sociedade orgânica 

(Durkheim, 1999: 85-222). Em linhas gerais, o cultivo de emoções “negativas” 

associado ao estado social anômico pode ocasionar nos membros mais vulneráveis de 
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uma sociedade o anseio pelo suicídio, ou busca por situações que envolvam risco  de 

morte por parte destes indivíduos. Assim sendo, o modo de prevenir esta prática 

suicidógena, firmada no ideal durkheimiano, seria uma sociedade consolidada 

organicamente, pois quanto mais coesa e interdependente maior a unidade e os laços 

afetivos entre os grupos sociais. Em outros termos, as ações mútuas somadas à 

introjeção da idéia de responsabilidade interpessoal suscitaria relações humanas mais 

saudáveis e solidárias. 

 

3 – Emoção e religião no pensamento de Marcel Mauss 

 

3.1. A noção de indivíduo e a emoção  

 

A noção de indivíduo apresentada por Mauss é de grande valia para entender a 

emoção religiosa partilhada pelos membros de uma coletividade. Diferentemente da 

abordagem de Durkheim, a qual supervaloriza o coletivo em detrimento do individual, 

Mauss traz uma importante contribuição ao conjecturar que, mesmo recebendo grande 

influência da sociedade, o indivíduo possui uma certa autonomia. Desta forma, a 

emoção construída, experimentada e partilhada passa necessariamente pelo indivíduo. 

Discutir-se-á essa questão analisando os artigos de Mauss intitulados “Uma categoria do 

espírito humano: a noção de pessoa, a noção do eu”, “A alma, o nome e a pessoa” e “As 

técnicas corporais”. 

 

Avaliando a vida dos povos “zuni”, Mauss destaca que os nomes adquirem 

importante função nas confrarias pelo fato de delimitar posições sociais e organizar 

todas as ações que se dão em cada clã. O nome também ajuda na preservação do status, 

da distinção, da propriedade das coisas, da função, do direito, da herança, da história, da 

alma e da crença religiosa. Deste modo, cada pessoa tem condições de se entender como 

“indivíduo”, porém sem descartar que ele/a é parte de um povo. É interessante que entre 

os “kwakiutl” as fases da vida são marcadas por rituais religiosos nos quais os 

indivíduos recebem novos nomes e títulos. Em algumas tribos australianas, o nome 

recebido também pode estar relacionado com ancestrais eternos que garantem as 

“funções exercidas nas cerimônias clânicas e tribais” (Mauss, 1974d: 222). A posição 

alcançada em um grupo, em decorrência destas relações de parentesco, requer o uso de 
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uma máscara cerimonial específica que simboliza o desempenho de um papel social. 

Em suma, o nome está relacionado à função exercida por uma personagem na 

coletividade. 

 

Com o recebimento de um novo nome e funções, o que acontece com os 

participantes desta sociedade é uma maior inserção e vínculo com o grupo. Disto 

decorre a idéia de pertença, pois os mecanismos sociais coagem todos/as a 

permanecerem ligados/as ao povo. Tal apreensão se apresenta quase imperceptível aos 

membros da coletividade, exemplificando, cada indivíduo ao se referir ao grupo trata-o 

como seu: “o meu povo”. E uma vez que as expressões culturais, políticas e religiosas 

reproduzem esta noção, gradativamente este ideário se torna natural e até inquestionável 

para a nação. Por outro lado, a noção de indivíduo, ou pessoa, é um pouco mais recente 

na história da civilização e indica a consciência individual. Provavelmente, tal 

percepção é encontrada primeiramente na Índia e China antigas. Assim, a recepção de 

um nome não está conectada à personagem, mas sim à individualidade que, por sua vez, 

está atrelada a um ancestral. Mas é entre os romanos e latinos que surge a idéia de 

pessoa como “algo além de um fato de organização, mais do que o nome ou o direito 

reconhecido a uma personagem e mais do que uma máscara ritual” (Mauss, 1974d: 

229). A persona torna-se sinônimo da natureza do indivíduo, todavia, o direito jurídico 

à recepção do título persona somente se concedia a quem não era escravo. Pois, este 

último era considerado como alguém desprovido de personalidade, corpo, antepassado, 

nome e bens. 

 

Já o sentido moral de pessoa só é obtido nos séculos II a.C e IV d.C. Além da 

compreensão jurídica são acrescidas as idéias de ser consciente, independente, livre, 

autônomo e responsável. Do cristianismo, porém, a noção de pessoa recebe uma base 

religiosa, metafísica, isto é, a alma. E esta última dá sentido às crenças no cristianismo, 

bem como aos/às fiéis que se diferenciam das demais pessoas da sociedade (Mauss, 

1979a: 177-180). Posteriormente, entre os séculos XVII e XVIII, apoiada por algumas 

discussões científicas, a pessoa é concebida como um ser psicológico, uma consciência 

individual que faz escolhas, que pensa em si, que exige a garantia de seus direitos. 

Segundo Mauss, são as noções dos irmãos moravos, dos puritanos, dos wesleyanos, dos 

pietistas que formam a base sobre a qual se erguerá a noção de pessoa como eu e do eu 
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como fruto da consciência.14 Tais conhecimentos são desenvolvidos por Kant (1998) e 

aprofundados pelo seu discípulo Johann Gottlieb Fichte (1982) que faz “da categoria do 

eu, a condição da consciência e da ciência, da razão pura” (Mauss, 1974d: 238-239). 

 

Este estudo de Mauss sugere que a compreensão mais recente de indivíduo é 

fruto de um desenvolvimento “evolucionista” das sociedades. Não obstante a esta 

sugestão, o eu individual sempre deu, em algum grau, uma contribuição para o eu 

coletivo. Com estas considerações há como suspeitar que as emoções, ou a emoção 

religiosa, são assimiladas por um indivíduo antes mesmo de tomar consciência destas 

pelo conhecimento empírico. Tal apreensão se dá via sociedade à qual está situada a 

pessoa. Por outro lado, cada indivíduo social as expressa e experimenta de maneira 

variável. 

 

3.2. A emoção na religião 

 

No artigo “A expressão obrigatória de sentimentos”, Mauss analisa os ritos 

orais funerários na Austrália. Nestes são destacadas diversas manifestações e expressões 

emocionais como fenômenos sociais, não exclusivamente psicológicos ou fisiológicos, 

em indivíduos. Os sentimentos e as idéias partilhadas nos ofícios fúnebres são de cunho 

coletivo. Os gritos, choros, uivos, berros, cantos, injurias contra o inimigo ou o demônio 

e esconjurações da alma do morto são práticas estipuladas pelo grupo como meio de 

extrapolar a dor, o medo e a cólera social. Via de regra, todas as pessoas envolvidas no 

rito cantam, no entanto, as demais demonstrações são realizadas pelas mulheres. Cabe 

salientar que a demonstração de tais emoções coletivas por meio de movimentos e 

ruídos, caracteriza-se como técnicas corporais apropriadas para a ocorrência. Tais 

técnicas são ações corpóreas dos indivíduos intimamente relacionadas ao habitus de um 

grupo. Estas podem ser notadas em práticas cotidianas como, por exemplo, o modo de 

andar ou a forma de sentar-se à mesa. As atividades em referência são provenientes de 

imitações organizadas, autorizadas e experimentadas que se tornam feitos prestigiosos 

em uma sociedade.  

 
                                                
14 Os moravos, puritanos, wesleyanos e pietistas mencionados são grupos protestantes que surgiram após 
a Reforma Protestante na Europa, especialmente na Alemanha, Suíça e Inglaterra. Estes, dentre vários 
ideais, ajudaram a consolidar as noções modernas de indivíduo, liberdade e livre exame. Como sugestão 
ver: RUPP, Gordon. Religion in England: 1688-1791. Oxford: Clarendon Press, 1986. 
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Todos os atos, sejam técnicos, jurídicos, físicos, mágico-religiosos ou 

simbólicos, são eficazes à medida que permitidos e aceitos pelos membros de uma 

coletividade. Realizar bem estas técnicas corporais é imprescindível para a aceitação 

social. Elas são normas estabelecidas que sinalizam um sentimento de identidade e 

pertença a um grupo qualquer. Via de regra, a execução adequada das técnicas é 

traduzida como uma expressão emocional identitária, também como um critério de 

seleção que garante a empatia comunitária. (Mauss, 1974a: 209-234). Os gritos, choros 

e berros, na maioria das vezes, cessam apenas com o término de um dado rito funerário. 

Estas ações ora desarticuladas, ora pronunciadas com frases curtas e simples, possuem 

melodia, ritmo e estética. Somando-se a isso, algumas mulheres praticam 

automacerações a fim de entreter o sofrimento comunitário. Neste caso, a emoção 

religiosa como meio de extravasar a violência social (frustrações, medos, angústias) é 

um elemento que causa coesão e unidade em um dado grupo religioso pelas sensações 

de prazer, conforto, alegria, vitória e esperança atribuídas a Deus. 

 

Outro dado interessante destas expressões sentimentais e emotivas é que as 

mesmas são para o grupo uma forma de apaziguar a dor, eximir-se da culpa ou 

responsabilidade sobre o morto e exorcizar o mal. Embora as manifestações 

supracitadas tenham um caráter coletivo muito intenso, cada indivíduo tem a 

possibilidade de experimentar e expressar os seus sentimentos da maneira que “julgar” 

mais adequada para o momento. Portanto, as práticas grupais que se dão nestes ritos são 

a somatória das ações individuais, aparentemente desordenadas, que se caracterizam 

como linguagem. Assim, Mauss assevera que “todas as expressões coletivas, 

simultâneas, de valor moral e de força obrigatória dos sentimentos do indivíduo e do 

grupo, são mais que meras manifestações, são sinais de expressões entendidas” (Mauss, 

1979b: 153). A força que uma determinada sociedade tribal exerce sobre seus membros 

é algo muito intenso. Este ardor não somente ocorre na partilha da tristeza em razão do 

luto ou da alegria obtida via realização e concretização do rito mortuário. Por 

conseguinte, dependendo da maneira como o indivíduo interage com o grupo a que 

pertence, o ato de transgredir uma norma coletiva pode causar-lhe medo e vergonha 

podendo levá-lo à morte. 

 

Mauss destaca que a morte vivenciada por alguns grupos sociais australianos e 

neozelandeses é resultante da assimilação consciente ou subconsciente no indivíduo de 
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que sua extinção é certa pelo fato de ser alvo de feitiçaria ou por cometer um ato 

pecaminoso. Assim, cada membro destas sociedades é tomado por idéias e sentimentos 

religiosos coletivos que, costumeiramente, afloram diante de uma ruptura de comunhão 

causando na pessoa reações diversas em conseqüência de crer que é culpado ou vítima 

de um encantamento. A causa de várias mortes observadas nos membros das 

coletividades supraditas são decorrentes da pressão social exercida por um grupo, 

provocando impulsos e reações violentas ou excitamento de forças. Mauss relata que a 

pessoa “transgressora” dos preceitos religiosos torna-se doente ou simplesmente 

desfalece, em outros termos, o “indivíduo acredita-se encantado ou em culpa, e morre 

por esta razão” (Mauss, 1974b: 190). Existem várias razões que podem levar à morte 

uma pessoa, a saber, comer alimentos proibidos, ser vítima de feitiçaria ou transgredir 

certas ordenanças. De tal forma, se a comunhão não for restabelecida a tempo, isto é, se 

o equilíbrio não for devolvido por alguma ação que traga o restabelecimento ao 

indivíduo o será pela sua morte. 

 

Em grupos em que a força coletiva das emoções, crenças, tradições e palavras é 

muito forte, a resistência individual se apresenta frágil e ínfima. No estudo dos povos 

“maori”, Mauss assevera que as populações ao se darem conta de seus pecados graves, 

relacionados às violações de tabus e magias, ficam indispostas, doentes e não resistem 

aos danos próprios das doenças e morrem. Não obstante, segundo Dumont, há uma 

tendência maussiana de entender as relações sociais como “alianças” entre pessoas 

(1971). E a partir destes laços tensos, entre os sujeitos e a coletividade, serem 

construídas as práticas e afetividades humanas. Um dado interessante destas assertivas 

todas é que a força externa coletiva sobre os indivíduos se configura com tanta energia e 

violência que é possível a um membro do grupo perder “todo o controle sobre sua vida, 

toda escolha, toda independência, toda a sua personalidade” (Mauss, 1974b: 207). Por 

outro lado, é importante salientar que a emoção vivenciada pelos participantes da 

sociedade nas diversas ocasiões, sob influência destas forças coletivas, é variável, 

específica e condicionada pelo tempo, lugar e inter-relações. Cada vez que o indivíduo 

toma contato com estas emoções, estas são re-significadas adquirindo marcas 

individuais que se somam às coletivas. 
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3.3. A emoção na magia 

 

Ao discorrer sobre “os estados coletivos e as forças coletivas” no âmbito da 

magia, Mauss destaca que o feito do prestidigitador só é eficaz em razão das anuências 

coletivas envoltas por algumas crenças unânimes, sentimentos e emoções semelhantes, 

idéias concebidas como verdadeiras e gestos considerados apropriados. De tal modo, 

mesmo a magia sendo prioritariamente exercida individualmente, cada pessoa traz 

consigo certos juízos mágicos, bem como necessidades e desejos de origem coletiva que 

possibilitam a produção do efeito mágico. Assim, deve-se “considerar a magia como um 

sistema de induções a priori, operadas por grupos de indivíduos, sob a pressão da 

necessidade” (Mauss, 1974c: 154). O poder mágico só é possível pela existência da 

sociedade com suas demandas, coerções, preconceitos e proibições. Uma vez 

encontrando respaldo social, a magia torna-se operante para interditar o que já é 

considerado socialmente interditado, violar tabus coletivos que lhe beneficiem, 

viabilizar-se a partir dos temores e das restrições sociais relativas às práticas mágicas. 

 

Toda esta carga social exercida sobre um dado indivíduo vem acompanhada de 

estados emocionais e afetivos diversos que causam expectativas e excitações frente às 

crenças e rituais mágicos. Conseqüentemente, as intenções e escolhas individuais 

emaranhadas a emoções variadas possivelmente trazem nos subconscientes os estados 

coletivos. É, portanto, com esta realidade que a magia lida e se afirma. Assim que os 

exercícios mágicos se concretizam todas as pessoas envolvidas neles são afetadas e 

tomadas por emoções intensas. Por isso, Mauss ressalta que “forma-se em volta desse 

ato um círculo de expectadores apaixonados, que o espetáculo imobiliza, absorve e 

hipnotiza, que tanto quanto expectadores, sentem-se também atores da comédia mágica” 

(Mauss, 1974c: 160). Como exemplo, a magia, nas tribos marítimas da Nova Guiné, tem 

a capacidade de reunir desejos e sentimentos comuns e promover a superexcitação dos 

participantes disponíveis para a concretização dos seus propósitos. Ao serem suscitadas 

“magicamente” as emoções, a coletividade envolvida no ato reforça a confiança mútua, 

o sentimento de unidade e realização, a certeza comum. 

 

Mauss parte da asserção que “tudo o que é mágico é eficaz, porque a 

expectativa de todo um grupo empresta às imagens que essa expectativa suscita, como 

às que persegue, uma realidade alucinante” (Mauss, 1974c: 167). Ao final, a pessoa tem 
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a sensação de que os fenômenos ocorridos se deram em decorrência de uma intervenção 

divina. Outro fator comum, é que muitas vezes os agentes mágicos também adquirem as 

mesmas convicções que os seus fiéis-clientes, isto é, não percebem as forças coletivas e 

os estados afetivos sociais que fundamentam e propiciam as crenças e manifestações. 

Uma das contribuições de Mauss para o desenvolvimento de uma teoria sociológica da 

emoção religiosa é a inserção do elemento simbólico como um aspecto importante nas 

configurações das sociedades.15 Percebe-se aqui, mais claramente, que os significados 

culturais da emoção são apreendidos antes mesmo de haver uma experiência emocional, 

todavia, de vez que a emoção é vivenciada o seu significado é atualizado, renovado e 

continuado. Deste modo, a emoção é um componente da rede de formas geradas e 

experienciadas por um determinado grupo social. Trata-se, então, de uma representação 

coletiva vivenciada diferentemente por indivíduos. Por outro lado, a emoção é mutável 

de acordo com as sociedades, também como, construídas e condicionadas pelas 

localidades e momentos históricos específicos. 

 

4 – Emoção e religião no pensamento de Max Weber 

 

4.1. Ação social e emoção 

 

Na busca por compreender a emoção religiosa procurou-se subsídios nos 

escritos de Max Weber. Nessa perspectiva, para entender o pensamento desse autor, é 

de suma importância avaliar primeiramente o conceito de ação social. Este, em linhas 

gerais, diz respeito a intersubjetividade, isto é, a atividade relacional entre indivíduos 

que trazem consigo marcas subjetivas. Assim sendo, nesta relação ocorrem as trocas, as 

criações, os consensos, os dissensos, entre outras coisas, porquanto os movimentos dos 

atores sociais permitem ou não ações (Weber, 1974: 7-111). A subjetividade, aspecto 

individual intrínseco da ação social, se configura a partir da somatória de estados 

afetivos, assimilações tradicionais, condutas valorizadoras e anseios racionais. Em 

suma, os estados afetivos são motivados pelos sentimentos; as assimilações tradicionais 

são arraigadas por costumes; as condutas valorizadoras, ou racionais visando valores, 

                                                
15 Esta contribuição maussiana do elemento simbólico acaba por influenciar várias escolas sociológicas e 
antropológicas que estudam não somente as religiões, mas todo o tipo de troca realizada por indivíduos 
em sociedade. Por outro lado, “Mauss enfraquece a dicotomia símbolo/morfologia presente na obra de 
Durkheim”, pois ele mostrava que “a morfologia social também é um fato simbólico” (LANNA, 2000: 
188). 
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são determinadas por valores éticos, religiosos, estéticos etc.; e os anseios racionais se 

dão em consonância com interesses e objetivos claros visando finalidades específicas 

(Weber, 1992: 20-21). 

 

Antes de prosseguir, é importante ressaltar que todos esses elementos 

integrantes do aspecto subjetivo não são tão facilmente identificados numa análise 

qualquer, pois os mesmos se encontram entrelaçados. Desta forma, ao se pretender 

salientar qual a motivação para que um indivíduo aja de uma maneira ou de outra, 

possivelmente o resultado desta será a constatação do envolvimento de rudimentos 

variados numa mesma ação. Em outros termos, na perspectiva weberiana, toda ação é 

multicausal (Weber, 1999: 51). Nota-se, portanto, que os construtos sociais são 

produções edificadas a partir de condutas humanas com significados subjetivos. Nesta 

interação de indivíduos estão presentes as tensões e os conflitos, também como as 

manifestações emocionais. Por exemplo, um indivíduo que exerce uma conduta legítima 

para um determinado grupo obtém a aprovação resultando em sensações prazerosas para 

si. Entretanto, se esta mesma pessoa age de modo deslegitimo possivelmente receberá 

uma reprimenda ou será expulsa da coligação, e as emoções vivenciadas não causaram 

deleite a ela. 

 

Uma vez entendido que as ações sociais se concretizam nas interações 

humanas, cabe ressaltar que as primeiras também são frutos de procedimentos racionais 

e irracionais. Na ótica de Weber, uma ação racional é aquela que se realiza de maneira 

premeditada e planejada, já a ação irracional é motivada primordialmente por 

condicionamentos afetivos e emocionais. Todavia, independente da racionalidade16 ou 

irracionalidade, as ações são também produções e produtos de emoções variadas. Outra 

peculiaridade da ação social é que ela se constrói na reação de um indivíduo em 

resposta ao ato de alguém, também como, na recusa por reagir. Destarte, tanto uma 

quanto a outra são portadoras de sentidos subjetivos e influenciarão diretamente outras 

relações. De tal forma, a subseqüência do que se realizou anteriormente implicará em 

transformações de cunho afetivo, profissional ou institucional nas interações entre 

indivíduos. Seguindo este raciocínio, para exemplificar, um dado interessante é que as 

recusas em atuar, ou as ações frustradas, são capazes de gerar sentimentos e/ou 

                                                
16 É proposital o uso do termo racionalidade neste trabalho, no entanto, a idéia transmitida por Weber é de 
algo dinâmico que poderia ser melhor traduzido como “racionalização”. 
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ressentimentos diversos comprometendo significativamente toda a existência do 

indivíduo ou da coletividade. Em outros termos, estas ocorrências poderão dissimular 

todas as trocas humanas que se derem posteriormente.  

 

Com as assertivas supraditas, torna-se compreensível que as emoções se 

encontram intimamente relacionadas às atividades sociais. Por outro lado, estas últimas 

sempre se referem a anseios individuais ou coletivos que se apresentam como projetos17 

e projeções, objetiváveis ou objetificadas, para outrem. Posto isto, há como supor que a 

emoção, juntamente com outros elementos subjetivos, possibilita desígnios prováveis 

para as concepções sociais. (Weber, 1971: 309-346). É no processo de construção 

social, produto das interações humanas, que a história se forma e a consciência humana 

é estabelecida. Conseqüentemente, as elaborações e as ações estão submetidas aos 

processos formadores dos agentes da ação, a saber, àquilo que se configura como sua 

subjetividade em tensão com as trocas políticas, econômicas, simbólicas, ideológicas e 

culturais. Uma vez que os projetos individuais se afinam e equiparam, os laços afetivos 

entre indivíduos tornam-se mais consistentes, consensos vão sendo estabelecidos, 

ordens e estruturas de poder são edificadas e verdades sociais se constituem. Por 

conseqüência, a legitimidade da ação social se concretiza na medida em que se 

constroem acordos e afinidades entre os indivíduos. Weber assinala, mais precisamente, 

que a ordem legítima é garantida por variadas razões, ou seja, pela entrega sentimental, 

pelos valores comuns, pela crença religiosa e pelos interesses. E à medida que esta gama 

de acontecimentos se formam, sejam por coações físicas e/ou psíquicas, as convenções e 

os direitos são estabelecidos (Weber, 1992: 27-31). 

 

Ao concluir este tópico é válido mencionar que nos trabalhos de Weber há 

como perceber a constatação de pelo menos duas características sociais  modernas 

distintas, se comparadas àquelas que eram marcantes na maioria das sociedades 

tradicionais, a saber, a desvalorização da afetividade e a valorização da individualidade. 

No entanto, as reflexões weberianas apontam que, por mais que a maioria dos 

indivíduos modernos ressaltem o valor central da racionalidade, o elemento subjetivo 

não está ausente. Valendo-se das elucubrações weberianas supramencionadas, a 

resposta para as manifestações emocionais não estarem tão evidentes em seu contexto, 

                                                
17 Com o termo “projeto” pretende-se apontar os meios mentalizados, buscados e estabelecidos para a 
objetificação racional dos anseios de agentes individuais e/ou coletivos. 
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ou serem disfarçadas por determinados atores sociais, encontra-se no modo como os 

indivíduos se relacionam, isto é, em suas práticas hegemônicas ou não, em seus 

objetivos e em como suas produções interferem no complexo social específico e geral. 

Cabe ressaltar que a história acontece no processo relacional, logo não há uma 

significação de origem, de destino e de finalidade. Com a sua categoria analítica 

intitulada “ação social”, Weber torna explícito que os conflitos e tensões entre 

indivíduos e grupos, subjetividade e racionalidade, são indicativos da presença variável 

do elemento emocional nos relacionamentos interpessoais. De tal forma, isso fica mais 

evidente quando tratam das ações individuais como unidades analíticas essenciais para o 

estudo sociológico, mas considerando os condicionamentos relacionais sofridos por 

cada pessoa. Por fim, as proposições weberianas concernentes à ação social e à emoção, 

até então observadas, mostram-se profícuas para a discussão que será tratada em 

seqüência. 

 

4.2. Comunidade e emoção 

 

Feitas as devidas considerações concernentes à ação social e à emoção, agora 

há suporte para avaliar o conceito tipológico de Gemeinschaft, ou comunidade, na ótica 

weberiana. O sentido deste termo traz uma idéia de dinamismo a este tipo de relação 

social onde cada um dos participantes constitui o todo como uma unidade, em outros 

termos, o “nós”. Para elucidar, a palavra espanhola comunización18 transmite mais 

precisamente tal acepção por referir-se à união de indivíduos e o movimento produzido 

nesta cumplicidade. Diferentemente de uma sociedade que se move majoritariamente 

pela compensação ou união de interesses racionais (fins ou valores), a concepção 

tipológica de comunidade se apresenta como uma relação social, cuja ação social é 

fundamentalmente inspirada por um sentimento subjetivo (afetivo ou tradicional), 

variável quanto à intensidade, vivenciado por todos os membros do grupo. Nestas 

relações comunitárias são estabelecidos também os sentimentos de pertença e de 

diferença. O primeiro diz respeito ao indivíduo com seus pares, as motivações fundantes 

do grupo e os desejos compartilhados, ou seja, a subjetividade que fundamenta a 

unidade de uma dada confraria. Por outro lado, o segundo proporciona aos membros da 

                                                
18 Em português uma tradução aproximada, ainda que um neologismo, pode ser “comunização”. 
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coletividade a percepção de que há outros grupamentos que lhes são contrários por uma 

série de fatores. 

 

Weber destaca que a relação social comunitária tanto pode ser aberta quanto 

fechada ao exterior. Ela é aberta quando as ações sociais exercitadas não são tolhidas ou 

ordenadas por nenhuma espécie de regimento. De modo oposto, a fechada impede com 

que os participantes do grupo ajam para além das “fronteiras” da comunidade. Logo, 

independente da abertura ou fechamento há que se ressaltar que elas estão 

condicionadas pela tradição, afetividade, valores e fins. Assim sendo, para que a 

comunidade mantenha-se uniforme frente às diferenças e/ou ações sociais externas, na 

maior parte dos casos, uma série de pressões internas “violentas” se realiza. Estas não 

necessariamente se concretizam por agressões físicas, pois, via de regra, as persuasões e 

coerções emotivas são mais eficazes. Exemplificando, as formas coercitivas podem ser 

realizadas garantindo prestígio, honra e satisfação ao participante da coletividade. Deste 

modo, quanto mais íntimos os membros do grupo são, maior é a suscetibilidade às 

influências afetivas e/ou tradicionais, homogeneizadoras e homogeneizantes (Weber, 

1992: 37). 

 

Não obstante às possíveis finalidades racionais que podem ser traçadas e 

galgadas, segundo Weber, as comunidades são primeiramente organizadas e 

desenvolvidas a partir de seus alicerces emocionais como sendo de ordem pneumática, 

erótica, piedosa, nacional e familiar. O aspecto subjetivo é, portanto, o diferencial destas 

relações sociais, sejam elas econômicas, políticas, domésticas, militares, étnicas ou 

religiosas (Weber, 1971: 390-400). Uma vez que a comunidade religiosa é aquela que 

apresenta um maior interesse ao estudo proposto neste capítulo, passa-se em seqüência a 

analisá-la. No parecer weberiano, esta é marcada por representações e fins subjetivos do 

indivíduo. Mas a ação produzida por esta coletividade, embora sendo mágica e/ou 

religiosa, também possui um nível racional, pois ela se desempenha firmada em regras 

de experiência. Somando-se a isto, ela procura os meios mais adequados para se ampliar 

e alcançar os fins almejados pelo grupamento, dentre os quais é possível ressaltar o 

anseio por viver bem no mundo. 

 

Segundo Weber, por mais que um grupamento religioso se reporte, por meio de 

símbolos e significações, a uma existência ultramundana e a poderes supra-sensíveis, 
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grande parte das finalidades religiosas não objetiva uma vida prazerosa e eterna após a 

morte, mas sim o desfrute econômico, político e histórico no presente. Em outras 

palavras, nesta Gemeinschaft também estão em jogo os interesses e os ideais materiais e 

subjetivos. Para esta comunidade específica a tradição é um elemento sempre presente, 

ainda que instável devido às transformações sociais. Assim, determinadas atitudes ou 

posturas no relacionamento com um Deus, com o cosmos e com outras pessoas são 

condicionadas por aquilo que se tornou uma convenção para o grupo em tensão com o 

cotidiano comunitário. Desta forma, tanto para o grupo dos ascetas intramundanos 

quanto para os místicos, tudo aquilo que contraria a sua fé e o seu ethos não é válido. 

 

Outro componente que integra esta relação social é a força não-cotidiana 

intitulada carisma. Trata-se de uma representação coletiva que se torna impessoal e 

interiorizada pelos membros do grupo após um longo processo de sublimação. À 

semelhança do mana ou da orenda, o carisma é um “dom” que uma pessoa ou objeto 

possuem por natureza ou por meio extraordinário, sendo concedido pela força supra-

sensível de um Deus que atua sobre o curso de um fenômeno concreto (Weber, 1992: 

329-330). No carisma percebe-se então que estão presentes forças coletivas 

interiorizadas. Estas se constituem com a mescla de conceitos, manifestações afetivas e 

emocionais, e sentimentos individuais e da sociedade propiciando à confraria, por 

exemplo, as idéias de alma, Deuses, demônios, também como, a opinião de que o acesso 

às entidades ultramundanas só é possível através de atos simbólicos permanentes (culto 

e rito) e presididos preferencialmente por portadores/as do carisma.19 

 

Com base neste ideário, ao refletir sobre a comunidade religiosa há como supor 

o exercício de uma “ação religiosa”. E a constatação desta não desabona a ação social 

desta coligação piedosa, mas acrescenta que o seu movimento em direção a outros 

indivíduos é insuflado pela relação dos membros do grupo com poderes supra-sensíveis 

e a crença de que estes últimos podem interferir no mundo exterior. Conseqüentemente, 

é razoável nomear este agir de “ação social religiosa”. Após estas considerações fica 

mais claro perceber que a comunidade em questão se constrói sob um círculo de 

representações simbólicas interiorizadas extremamente complexas (Weber, 1971: 399). 

                                                
19 Não há pretensão de especificar a diferença entre liderança carismática ou tradicional, mas sim destacar 
que o carisma é um diferencial na comunidade religiosa. Sobre as características de cada um dos 
comandos comunitários mencionados ver: WEBER, 1992, p. 180-203. 
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Neste há o choque entre racionalidade e subjetividade que, do mesmo modo, se 

permitem notar nos comportamentos religiosos mais ou menos irracionais. Nota-se que 

na comunidade religiosa os elementos religiosos, afetivos, tradicionais e racionais se 

entrelaçam. Por outro lado, um ou dois desses rudimentos pode prevalecer sobre outros 

em decorrência dos interesses do grupo. E, para tanto, uma vez mais, as emoções 

envolvidas serão grandemente influenciadoras do modo de se conduzir das confrarias e 

poderão obter novos significados e magnitudes à medida que nos atos devocionais, 

cultos e ritos, os sentimentos forem reforçados de alguma maneira. 

 

4.3. Comunidade religiosa ascética e emoção 

 

Nas obras A ética protestante e o espírito do capitalismo, Ensaios de 

Sociologia e Economia y sociedad, dentre vários temas abordados, Weber assinala que 

as comunidades religiosas protestantes que incentivaram mais fortemente o 

desenvolvimento do capitalismo foram o calvinismo e as seitas batistas,20 ambas ascetas 

e seguidoras da doutrina da predestinação.21 É importante destacar que, em linhas 

gerais, o ascetismo consiste na negação do corpo em favor da purificação da alma até 

alcançar a salvação  (Weber, 1971: 371-410).22 Para tanto, negam-se os desejos e 

prazeres carnais, o luxo e o conforto, ou seja, o/a asceta abstém-se de todos os ímpetos e 

satisfações mundanas a fim de glorificar a Deus e, após a morte, obter a vida eterna. 

Logo, as ações sociais produzidas por esta comunidade são orientadas por esse ethos. 

Weber indica que a ascese protestante é caracterizada por alguns procedimentos diante 

da vida. Estes últimos, se bem realizados, trazem benefícios diretos aos/às fiéis, também 

como a segurança e a certeza de que são dignos/as de morarem no céu com Deus.  

 

Um primeiro procedimento ascético é o de lidar corretamente com o dinheiro 

obtido com o labor diário. Conseqüentemente, a riqueza adquirida por meio de um 

                                                
20 Os calvinistas e batistas são protestantes influenciados principalmente pelo reformador João Calvino, 
nascido na França em 1509. Ver: BALKE, Willem. Calvin na the Anabatist Radicals. Grand Rapids: 
Eerdmans, 1981. E também: MCNEILL, John. The history and character of calvinism. London: Oxford 
University Press, 1954. 
21 Em suma, a doutrina da predestinação assevera que Deus, por sua vontade soberana e imutável, 
determina as pessoas que obterão a salvação e as que serão condenadas. Logo, o indivíduo eleito é 
reconhecido por viver vocacionalmente para glorificar e manifestar a glória da divindade: sendo assíduo 
no trabalho (para obter cada vez mais notoriedade e êxitos para Deus), agindo racionalmente e 
regradamente, renunciando os prazeres carnais, rejeitando as experiências religiosas emocionais, 
realizando o amor fraternal sem nenhum interesse pessoal. 
22 Ver o capítulo intitulado “Rejeições religiosas do mundo e suas direções” na obra em referência. 
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trabalho árduo glorifica a Deus, no entanto não é permitido desfrutar desta, tampouco 

viver ociosamente. Assim sendo, todo lucro que segue esta lógica é bem visto. Diante 

do mundo dos ofícios o/a asceta é alguém consciente de que as funções e atividades 

próprias da divisão do trabalho e das profissões são estabelecidas por Deus. Deste 

modo, cabe ao/à fiel fazer responsavelmente a sua parte na área que lhe foi estabelecida. 

Mas ele/a não deve contentar-se com a sua situação profissional, mas sim se esforçar 

mais ainda para chegar num nível superior e que lhe confira mais ganhos como garantia 

de ser portador/a da bênção divina. 

 

Vale ressaltar em breves palavras o impacto do uso da razão no campo das 

conquistas econômicas, pois no século XVII destaca-se uma Europa em expansão, 

motivada pelo capitalismo comercial, que se utiliza do conhecimento científico 

adquirido para enriquecer, isto é, acumular capital. O que caracteriza este momento 

econômico são as relações assalariadas de produção e a acumulação de capital nas mãos 

dos comerciantes, e não tanto nas dos produtores, como exemplo, as companhias 

mercantis, revendedoras de produtos, eram as que mais lucravam neste período (Arruda 

& Piletti, 1996: 162-163). Sendo assim, neste contexto o ethos do protestantismo 

ascético, rígido e racional, corrobora e/ou incentiva o alargamento do ethos capitalista. 

 

O rigor ascético também engloba a gestão dos bens e negócios. Por 

conseguinte, o/a salvo/a não age com desonestidade e/ou ganância, pois o lucro pelo 

trabalho deve ser obtido legalmente por meio de um ato determinado e intenso. Vale 

reforçar que as benesses alcançadas pelo/a fiel indicam que ele/a é aprovado/a por Deus 

e detém a salvação. Exemplificando, o reformador protestante Martinho Lutero23 

assevera que a desigualdade na distribuição da riqueza é vontade de Deus. Contudo, o 

religioso Baxter24 diverge neste aspecto afirmando que as disparidades sociais, ou 

melhor, a pobreza é reflexo da ausência de uma atitude sistemática, zelosa, empenhada e 

metódica. Nesta perspectiva conclui-se que um/a asceta virtuoso/a é alguém que adota e 

exercita esta postura. No ascetismo, o trabalho (braçal e mental) realizado de modo duro 

                                                
23 Precursor da Reforma Protestante na Europa, viveu entre 1483 e 1546. 
24 Richard Baxter (1615-1691) foi um clérigo protestante inglês expulso da Igreja Anglicana em 
decorrência de sua postura política divergente dos interesses governamentais do período, bem como em 
razão de algumas idéias puritanas e inclinação ao movimento pietista. Outras informações: BAXTER, 
Richard. The reformed pastor. Edinburgh: Banner of Truth, 1974. E também: BARRY, Reay. Fear and 
polemic in seventeenth-century England: Richard Baxter and antinomianismo. Burlington: Ashgate, 
2001. 
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e constante é assinalado como uma vocação divina (Weber, 1999: 110-132). De vez que 

há esta concepção, o/a fiel procura se apresentar cotidianamente vocacionado/a 

rejeitando os deleites de uma vida mundana e descansando dos seus afazeres apenas no 

“Domingo do Senhor”.25 

 

Somando-se ao empenho por este trabalho e ganho legítimos, aproveitar bem o 

tempo é algo também aprovado por Deus, porém o descuido com esta tarefa é 

repugnado e sinaliza que o/a fiel não é salvo/a. Por isso, o/a crente deve estar ciente de 

que o tempo para uma pessoa é muito curto e, desta forma, precisa ser bem utilizado 

para a glória da divindade. Além dos procedimentos relativos ao trabalho, aos negócios, 

ao descanso e ao tempo, o/a asceta tem a tarefa de se apartar de toda a gama de prazeres, 

sensações e emoções que tragam algum tipo de contentamento com coisas relacionadas 

à vida terrena. Isto vale principalmente para o culto a Deus, o sexo e o esporte.  

 

Os exercícios de culto a Deus, bem como todos os atos devocionais, devem ser 

realizados com muita sobriedade, razão e equilíbrio, sob pena de se transformar numa 

afronta ao Ser Divino. Como exemplo, a experiência emocional “aceita” por este 

protestantismo se restringe à conversão.26 Portanto, após o momento emocional da 

conversão o/a novo/a convertido/a passa a receber orientações para decodificar esta 

experiência em termos racionais. Por conseguinte, o/a fiel vai se distanciando desta 

emoção e processualmente fundamenta a sua fé a partir de um saber teológico racional 

mediado por uma dada instituição religiosa. No que tange à prática do sexo, no 

ascetismo ele só deve servir como meio de procriação porque desta forma Deus é 

glorificado. Logo, o prazer sexual deve ser repelido veementemente, pois faz as pessoas 

gostarem mais desta vida e motiva-as a empreenderem os seus preciosos tempos com 

coisas fúteis e que conduzem à perdição. Por outro lado, enveredar pelo caminho 

prazeroso do esporte, da arte, do teatro, da música e do entretenimento de modo geral é 

oposto à ascese protestante. Tudo aquilo que causa “sensações não-racionais” afasta o/a 

fiel de Deus e, conseqüentemente, sinaliza que o/a crente idolatra a carne, não é nem 

vocacionado/a e nem salvo/a. Em suma, o/a asceta deve cultivar e aperfeiçoar  uma 

                                                
25 O “Domingo do Senhor” é o dia em que os/as cristãos/ãs protestantes se prestam à realização de 
encontros para reflexão bíblica, oração e cultos. 
26 Segundo Weber, tal experiência emocional é mais enfatizada em setores do luteranismo e do 
metodismo. 
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alegria por viver procedente de uma postura racional, econômica, laboriosa e 

autocontralada. 

 

Nestes protestantismos de linha “exclusivamente” ascética, o sentimento de 

pertença é muito forte e as interferências nas condutas dos fiéis pelos outros 

participantes das comunidades são intensas. Se de um lado o individualismo é 

grandemente cultivado nestas confrarias, por outro a força repressora da coletividade é 

inegável. Enfim, embora sejam religiões que, além de interesseiras, são produtos de 

estados tradicionais e afetivos, somente no estudo das comunidades ascéticas27 mais 

afinadas à “cultura sensual”28 que será possível observar a “emoção religiosa” para além 

da conversão. 

 

4.4. Comunidade religiosa entusiasta e emoção 

 

Inicialmente é importante destacar que Weber não se vale especificamente do 

termo “emoção religiosa” no sentido de estados irracionais vivenciados por indivíduos, 

que partilham de uma dada confissão de fé, no momento preciso do culto, mas o 

pressupõe. É muito comum nas obras deste autor, ao tratar do tema em referência, o uso 

de palavras como sentimentalismo, ato emocional, sentimento de certeza, fervor, 

excitamento emocional, sentimento religioso, irracionalidade, fervorosidade, 

entusiasmo, efervescência religiosa, comunidade emocional, entre outras. Por 

conseguinte, o papel da emoção religiosa na religião é de fundamental importância nos 

escritos de Max Weber, fator que se torna evidente quando este estudioso analisa os 

diversos tipos de protestantismo em sua obra A ética protestante e o espírito do 

capitalismo (1999). Os estados afetivos em questão são elementos importantíssimos 

para a compreensão destas comunidades religiosas entusiastas e interferem diretamente 

nas ações sociais produzidas por estes grupamentos. 

 

Na avaliação de três tipos de protestantismo – o luteranismo, o metodismo e o 

pietismo – são obtidos dados relevantes para o estudo da emoção religiosa.29 Nestas 

                                                
27 Exemplo: o luteranismo, o metodismo e o pietismo. 
28 Termo utilizado por Weber em A ética para indicar a erotização e estetização da vida. 
29 Na ótica weberiana estas três comunidades são consideradas secundárias no estudo que ele propôs em A 
ética protestante e o espírito do capitalismo. Entretanto, para a compreensão da emoção religiosa é de 
grande valia dada a sua proficuidade. 
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comunidades não está descartada a prática ascética, todavia a presença desta é inferior 

se comparada às calvinistas e às seitas batistas (Weber, 1999: 90-101). O luteranismo, 

segundo Weber, possui certos traços ascéticos que não estão relacionados com o 

cumprimento e/ou confissão da doutrina da predestinação. Portanto, cada membro deste 

grupo procura se esforçar para ter uma vida regrada, mas não se intimida se acaso 

cometer algo desaprovado pela religião. Uma vez que ele crê na livre escolha e confia 

na graça de Deus, pode reparar as suas fraquezas e irreflexões confessando o pecado e 

reconciliando-se com a divindade. De vez que os/as luteranos/as partilham desta 

ideologia protestante, a emoção religiosa pode ser experimentada como uma sensação 

de libertação da iniqüidade, unidade com o ser divino e, conseqüentemente, o alívio pela 

regeneração. Por outro lado, neste tipo protestante de ser, as doutrinas e os preceitos 

morais rígidos não exercem tanta força sobre os participantes da confraria, percebe-se 

um menor controle racional e uma maior abertura ao irracional. 

 

Já o pietismo inglês mantém um agir ascético em decorrência de acreditar na 

doutrina predestinista, porém enfatiza a práxis piedosa. Em outros termos, nos 

momentos devocionais os crentes são estimulados à busca pela união simbólica, ou 

melhor, pela possessão mística de Deus num estado de efervescência religiosa 

produzido coletivamente ou por alguém.30 Nestas oportunidades a emoção religiosa é 

vivenciada como deleite pela salvação, pois muito mais importa o gozo por sentir-se 

salvo do que realizar uma luta ascética veemente que confira tal sentimento. Com isto, 

cada fiel tem a chance de permitir-se possuir por Deus e desta relação experimentar os 

mais variados sentimentos, mesmo histerias ou euforias “religiosas”, a fim de constatar 

o que anseia. Após estes desfrutes cada indivíduo sente-se mais desejoso por separar-se 

do mundo a fim de que possa investir mais tempo nos encontros comunitários 

emocionais. 

 

Uma outra comunidade protestante interessante é o pietismo alemão, possuidor 

de características do pietismo “clássico” (inglês) e do luteranismo. Do primeiro herdou 

a busca pela possessão mística, e do segundo a necessidade de sentir-se salvo, perdoado 

e reconciliado. Uma vez que está bastante distante do rigor ascético e afastado da 

                                                
30 Segundo Weber, “o ascetismo ativo (...) é uma ação, desejada por Deus, do devoto que é instrumento 
de Deus e, por outro lado, a possessão contemplativa do sagrado, como existe no misticismo, que visa a 
um estado de ‘possessão’, não ação, no qual o indivíduo não é um instrumento, mas um ‘recipiente’ do 
divino.” Ver: Weber, 1971: 374-375. 
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doutrina da predestinação, uma marca distintiva, provavelmente compensatória, deste 

protestantismo é a necessidade incondicional de experimentar a emoção religiosa 

cotidianamente. Conseqüentemente, esta se configura pelo prazer no relacionamento 

com Deus e a comunidade religiosa, também como uma ação de humildade e abnegação 

no dia-a-dia. 

 

No metodismo, à semelhança do luteranismo, o ato emocional da conversão 

deveria ser experimentado, porém ele era provocado seguindo os moldes da união 

mística do pietismo alemão. Normalmente este acontecimento era acompanhado de 

êxtases intensos, transes, euforia e histerismo.31 No entanto, depois de provada esta 

emoção religiosa o membro da comunidade, cheio de entusiasmo por haver sido 

perdoado, regenerado e justificado, iniciaria uma busca racional incessante pela 

libertação total do pecado (perfeição cristã).32 Um dos sinais que reforçava o sentimento 

de que o indivíduo obteve a salvação pela graça era a prática de boas obras em favor de 

outras pessoas, mas com o intento de glorificar a Deus. Outro sinal era uma conduta 

metódica e empenhada, não determinada pelo predestinismo, na consolidação da 

perfeição. 

 

Fora dito que a emoção religiosa é provocada privilegiadamente no espaço 

cúltico. Com o intento de esclarecer este aspecto, Weber aponta que esta assertiva pode 

ser confirmada durante o ato religioso chamado “cura de almas”.33 Neste, um indivíduo 

de permanente qualificação carismática, por ter o dever de administrar e transmitir o 

carisma, se dispõe a demonstrar o seu cuidado religioso para com os demais 

participantes da comunidade religiosa. Por conseguinte, se um fiel está passando por 

problemas de enfermidade, de relacionamento, de trabalho, de dinheiro, de tomada de 

decisões importantes, ou outro qualquer, ele tem a oportunidade de receber as devidas 

orientações, conselhos e exortações, também como, ter a sua dificuldade resolvida pela 

intervenção mágica do líder carismático – “o gerenciador das almas”. Comumente, 

durante este ato manipulatório é despertado no/a fiel uma série de sentimentos, 

                                                
31 Ao discorrer sobre a prática pós-experiência de conversão Weber assevera: “O excitamento emocional 
tomava a forma de entusiasmo, que era apenas ocasionalmente convulsionado, mas que, de modo algum, 
destruiu o caráter racional da conduta”. (Weber, 1999: 101) 
32 Ver a obra de Wesley intitulada: Explicação clara da perfeição cristã (1984). 
33 A cura de almas pode ser realizada em recintos fechados e de modo particular, entretanto o maior 
interesse se desperta quando a execução do cuidado para com os fiéis se realiza no contexto coletivo do 
culto. 
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atribuídos à presença atuante da divindade, e que pode ser entendida como emoção 

religiosa (Weber, 1992: 373-376). 

  

Outro espaço bastante propício para o despertar desta emoção é o do êxtase 

religioso. Semelhantemente à cura de almas, o êxtase é provocado por alguém que tem 

qualificação para o transe extático de modo a contagiar os membros da confraria. Esta 

experiência pode ser resultante de uma embriaguez e/ou orgia tóxica, musical, erótica, 

estética, dançante etc., e tem uma grande probabilidade de ser experimentada em ritos 

iniciatórios, recepções comunitárias e momentos de conversão. Segundo Weber, 

juntamente com os desejos e precariedades individuais e coletivas, os habitus de uma 

dada coletividade são instigados de uma forma tal que ao adquirir um caráter crônico 

favorece os excitamentos emocionais (Weber, 1992: 424-425). Outro dado é que muitas 

pessoas que vivenciam o êxtase têm a sensação corporal de estarem sendo tomadas por 

um ser supra-sensível.34 

 

5 – Emoção, corpo e civilização no pensamento de Norbert Elias  
 

Os dois volumes do trabalho de Elias intitulado O processo civilizador Uma 

história dos costumes, v.1 (Elias, 1994); e Formação do Estado e civilização, v. 2 

(Elias, 1996) discorrem sobre a “civilização” européia iniciada no século XVI até o 

século XVIII.35 Outra obra que contribui com esta temática é A sociedade de corte 

(Elias, 2001). Especialmente nestes trabalhos é possível compreender a história das 

manifestações emocionais e a dinâmica social que propicia tais ocorrências. O que se 

nota é que principia um tempo “fortemente” marcado pela estratificação social e 

mudança de comportamentos, mentalidade e emoções. Tais transformações não são 

exclusivamente resultantes de atos conscientes e racionais, mas ocorrem em meio à 

dinâmica social que também é movida pela somatória de estados afetivos, assimilações 

tradicionais e condutas valorizadoras (Weber, 1992: 20-21). 

 

                                                
34 Max Weber chama esta ocorrência de “autodivinização”. 
35 Segundo Barrera, esta civilização ocidental “é a autoconsciência que resume todo o legado próprio que 
uma sociedade, nos últimos dois ou três séculos, considerou superior às sociedades anteriores e 
contemporâneas. Como civilização, a sociedade ocidental caracteriza sua peculiaridade e seu maior 
orgulho: a técnica, modos, conhecimentos científicos, idéia do mundo” (Barrera, 2001: 109).  
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Embora Elias não trate da emoção religiosa em si, ele se presta a avaliar o 

contexto sócio-histórico vivenciado pela Europa, especificamente a transformação das 

emoções e comportamentos na Modernidade. Sendo assim, quando Durkheim, Mauss e 

Weber fazem os seus estudos sobre religiões eles estão inseridos numa realidade 

marcada pelo processo civilizatório. E, de maneira consciente ou não, esta constatação 

se torna evidente em suas abordagens.  

 

Até o século XVI era muito comum a exteriorização veemente das sensações 

experimentadas por um indivíduo qualquer. Exemplificando, os acessos de raiva ou 

alegria, além de serem considerados naturais, se manifestavam e se esvaiam 

repentinamente, apresentavam-se sem subterfúgios e vinham acompanhados com certa 

violência. A partir do século mencionado, estes procedimentos vão sendo modificados 

lentamente entre a população pobre, pelo fato deste estrato social ter menos contato com 

burgueses e aristocratas, e entre as classes ricas acontece o oposto, pois passam a 

orientar-se por regras de distinção. 

 

Os indivíduos que participam da corte ao buscar distinguir-se das demais 

“classes” sociais passam a cercear seus sentimentos, suprimir simpatias e antipatias, 

moderar as demonstrações afetuosas, reprimir e ocultar as emoções, buscar harmonias 

aparentes e demonstrar apreços recíprocos. Somando-se a isso, procura-se desenvolver 

um vocabulário diferenciado, bem como atitudes cada vez mais polidas e específicas 

para cada situação. 

 

No processo civilizatório, as funções corporais também se tornam cada vez 

mais íntimas e automáticas fortalecendo assim as concepções do que é público e do que 

é privado. De tal forma, juntamente com aquilo que passa a ser proibido, pelo fato de 

constranger uma outra pessoa, se somam as sanções sociais que forçam os indivíduos ao 

autocontrole e ao entendimento de que as atitudes e as emoções devem estar adequadas 

ao ambiente ocupado. 

 

Para que haja uma “marca de distinção” são acessados os sentimentos de 

prestígio, honra, embaraço, vergonha, repugnância e nojo. Estes por sua vez se dão em 

consonância com as transformações sociais e permitem que as restrições 

comportamentais se solidifiquem. Segundo Elias, “a formação de sentimentos de 
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vergonha e asco e os avanços no patamar da delicadeza são simultaneamente processos 

naturais e históricos” (Elias, 1990: 161-162) Portanto, além de desenvolvimento, as 

classes ricas buscam possibilidades de existência compatíveis com a manutenção do 

prestígio distintivo. 

 

Nos séculos mencionados, cada vez mais o controle social aumenta, e o recurso 

utilizado para tal empreendimento é a coação de uma pessoa sobre a outra. Disto resulta 

a suavização dos comportamentos que também é impressa pela corte, entretanto a 

burguesia procura constantemente assemelhar-se a esta classe que lhe é superior. Uma 

vez que o processo de repressão das atitudes e emoções torna-se mais constante, os 

comportamentos são interiorizados e paulatinamente transmitidos às gerações 

subseqüentes. Produz-se e adquire-se, por conseguinte, um habitus, ou seja, um sistema 

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

longo período (Bourdieu, 2001, 1996). 

 

Na compreensão de Barrera Rivera, a perspectiva de Elias sobre esta realidade 

social européia pode ser sintetizada da seguinte maneira: 

 

a pressão da vida cortesã, a concorrência pelo favor do príncipe e a necessidade de se 

diferenciar dos outros impuseram uma contenção das emoções, uma racionalidade 

cortesã que fazia do cortesão a quintessência  do homem racional aos olhos da 

burguesia opositora do século XVIII (Barrera, 2001: 110). 

 

Destacou-se acima que o controle emocional fora imposto pela elite cortesã, 

porém esta realidade muda no fim do século XVII e no século XVIII. Neste período se 

consolida a interdependência da aristocracia, decadente em termos financeiros, para 

com a burguesia, em ascensão econômica, permitindo a democratização do controle 

social. Embora os anseios de distinção classista motivem a modelação e “humanização” 

dos comportamentos e emoções, não dá para excluir o fato de que a religião,36 o 

capitalismo, a competição, os governos monopolistas, a divisão de funções, a política e 

a racionalização também se desenvolvem, interagem e exercem influência no processo 

civilizador. 

 

                                                
36 Sobre as contribuições da religião no processo civilizador ver: HILL, 2001: 193-244. 
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Com todas estas mudanças sociais, na fase moderna em destaque, é perceptível 

que as pessoas se moldam às outras mais deliberadamente do que na Idade Média 

(século IV ao século XV). Deste modo, constata-se que a estrutura da personalidade, 

também como os anseios e impulsos dos indivíduos adequa-se e/ou resulta deste 

contexto social em transformação. No parecer de Elias, “à medida que mais pessoas 

sintonizavam sua conduta com as das outras, a teia de ações teria que se organizar de 

forma sempre mais rigorosa e precisa, a fim de que cada ação individual desempenhasse 

uma função social” (Elias, 1993: 196). 

 

De vez que as sociedades se tornam mais complexas por uma convivência em 

rede, as possíveis transgressões de condutas passam a ser controladas mais amplamente 

por medos arraigados. Por conseqüência, quanto mais mergulhado nesta realidade, o 

indivíduo ou grupo torna-se mais propenso ao controle dos gestos e impulsos. Tal 

assertiva pode ser notada na estrutura da sociedade “feudal”, que não se caracterizava 

por uma interdependência tão marcante se comparada às sociedades complexas 

chefiadas pela aristocracia cortesã e, posteriormente, também pela burguesia. Na Idade 

Média o relacionamento entre religiosos, nobres, burgueses, guerreiros e camponeses 

era esporádico, contudo do século XVI ao XVIII as relações passam a se estreitar. 

 

Não obstante o nível de ajustamento à realidade social ser variável em acordo 

com as pulsões, as motivações e intenções, o estreitamento entre grupos sociais sinaliza 

alterações do molde social, do código de conduta e de compulsões que podem ser vistas 

na autodisciplina e auto-renúncia individual e comunitária.37 Compartilha-se, neste 

contexto, que o sucesso individual depende do controle emocional, ou seja, a grande 

vitória está na repressão e dominação das paixões momentâneas e impulsos afetivos. 

Disso deduz-se que, nesta mudança social lenta e processual, as condutas e o modo de 

ver as coisas e as pessoas tornam-se mais neutras na esfera afetiva. 

 

Sendo assim, por meio de uma compreensão sócio-histórica dos diversos fatos 

que se arranjam e rearranjam, há como asseverar que as ligações entre pessoas tornam-

se mais próximas possibilitando a mudança de comportamento, de consciência e da 

                                                
37 Sobre este aspecto, Mennel afirma que “o entrelaçamento das ações leva à emergência de padrões e 
processos aparentemente independentes de qualquer ação individual e além do seu autocontrole” (1998: 
p. 258). 
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economia das emoções. Diante disso, fica muito difícil discorrer sobre as origens de 

uma conduta específica, pois ela surge das pressões e tensões sociais. 

 

Uma vez concebida a idéia de que é a sociedade em relação a si quem produz 

comportamentos, atitudes corporais e manifestações emocionais, a hipótese darwiniana 

de que os atos e emoções humanas encontram uma exclusiva explicação na evolução 

biológica dos seres não se sustenta. A tese eliasiana supera também uma tendência de 

que a resposta está calcada numa mera explicação psicológica dos fatos. Logo, é na 

interpenetração e interdependência entre as pessoas que se pode entender o fazer 

humano sem cometer tantos reducionismos. 

 

Há, por conseguinte, mudanças significativas na ação coercitiva coletiva, bem 

como na autocoerção, isto é, com o passar do tempo a última fica mais evidente do que 

a primeira. Além do mais, nota-se um anseio por padronizar emoções e atitudes 

denotando assim uma distinção classista que permita uma maior identificação mútua 

entre indivíduos de uma mesma estirpe (Flechter, 1997, 80-82). 

 

De qualquer forma, na ótica de Elias, fica evidente que as manifestações 

emocionais nem sempre se deram do mesmo modo. E as sociedades quanto mais 

individualizadas tendem a reservar as expressões dos sentimentos a lugares específicos 

onde se está só ou mantendo relações afetivas com pessoas que possuem aspectos e 

anseios comuns.  

 

Outro dado é que as emoções podem ser compreendidas como linguagens 

identificadoras de determinado grupo. As expressões emocionais quando se concretizam 

respeitando as “regras” sociais vigentes têm a capacidade de gerar uma maior sintonia 

comunitária, respeitabilidade e aprovação dos demais membros da coletividade.  

 

Enfim, estas manifestações afetuosas ficam evidentes nos corpos dos 

indivíduos. É na corporificação dos sentimentos que as pessoas demonstram a qual 

coligação pertencem. Até mesmo a preservação da individualidade e do anonimato está 

atrelada à maneira como as pessoas se expressam entre os/as seus/suas companheiros/as 

(Elias, 1994: 151-156). 
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6. Aportes e limites das teorias e conceitos analisados 

 

Com relação ao termo “emoção religiosa”, conquanto não seja utilizado pelos 

cientistas sociais em questão, é deduzido, uma vez que ocorre no contexto religioso e é 

atribuído a um determinado deus. Tal emoção pode ser entendida como uma somatória 

de emoções como alegria, vergonha, medo, que culminam, por exemplo, com o prazer 

dos fiéis que têm a sensação de dever cumprido e experiência concreta com a divindade. 

A emoção religiosa é assim chamada por ocorrer no ambiente religioso e dar a sensação 

aos fiéis que é proveniente de um deus, contudo Weber indica que ela é uma derivação 

direta da acentuação dos elementos que compõem o habitus e a subjetividade de cada 

indivíduo. Assim, depois de experimentado este estado emotivo, as crenças são 

atualizadas e muitas convicções individuais e coletivas são reforçadas, exemplificando, 

cada crente passa a ter a certeza de que na experiência de conversão, arrependimento, 

perdão, justificação e reconciliação o Ser Divino está presente e confirma cada ato. 

 

Somando-se a isso, após o intenso prazer decorrente da emoção religiosa cada 

membro da comunidade sente ânimo para continuar crendo e vivendo, tem os seus 

interesses materiais e afetivos confirmados, também como, é tomado por grande 

entusiasmo para agir conforme as prescrições da religião, para compartilhar com os/as 

companheiros/as sua experiência e para separar-se cada vez mais do mundo material. 

Portanto, todas as ações sociais que se derem após o fervor emocional serão 

variavelmente reformuladas, transformando, conseqüentemente, as relações sociais 

posteriores dos indivíduos que passaram por essa experiência.  

 

Esta emoção religiosa, tal como as demais, é compreendida como recebida pela 

via social, interiorizada e objetivada. Uma vez que resulta da sociedade, influi nos 

sistemas orgânicos e psíquicos das pessoas produzindo sensações físicas e certezas ao 

grupo. Deste modo, na ótica de Durkheim, quando os indivíduos se reúnem para um 

culto qualquer, as emoções são suscitadas nas pessoas e, após serem exteriorizadas, 

reafirmam os sentimentos coletivos. Por outro lado, cabe ressaltar, à semelhança de 

Mauss e Weber, que as emoções são re-significadas, dinamizadas e atualizadas pelos 

indivíduos ao vivenciá-las e compartilhá-las com o grupo social. Em outros termos, as 
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experiências emocionais vivenciadas particularmente são compartilhadas coletivamente 

em um sistema de trocas que vão formando e re-formando os sentimentos do grupo. 

 

Na perspectiva de Durkheim e Mauss a categoria emoção é um fundamento 

subentendido nas sociedades e nos indivíduos que as compõem. Ela não é tratada, em 

última conseqüência, como uma das dimensões indispensáveis para os estudos que 

visam compreender o ser humano, mesmo porque as intenções dos trabalhos propostos 

por estes autores são outras.  

 

Fica evidente, nos livros e artigos abordados, uma ênfase na sociedade ou 

numa força coletiva produzida pela interação de indivíduos e que se torna maior e quase 

imperceptível para as pessoas. Mauss, contrariamente à Durkheim, ainda é capaz de 

supor uma relativa autonomia dos indivíduos e que dá uma abertura à idéia de 

intersubjetividade, porém a influência da coletividade se apresenta inegável. Entretanto, 

é Weber e Elias que demonstram a dificuldade de se apontar o domínio de um sobre o 

outro. 

 

Talvez seja preciso considerar a abordagem maussiana sobre a relação entre a 

sociedade e os indivíduos, e ir além no sentido de compreender que esta ocorre em meio 

a complementaridades, desintegrações, equilíbrios, desequilíbrios, isto é, entre tensões, 

como salienta Weber. Sendo assim, qualquer postura determinista poderia se tornar 

extremamente reducionista de uma questão tão complexa.  

 

A emoção, seguindo este raciocínio, precisa ser locada neste meio abstruso. Por 

isso, quando se discorre sobre a variabilidade, especificidade e condicionamento da 

emoção ao tempo, lugar e inter-relações faz-se necessário considerar esta constatação 

com uma ênfase maior em razão das relações continuamente tensas entre indivíduos e 

sociedades. 

 

Após as análises feitas de determinadas reflexões de Max Weber, algumas 

conclusões sobre a emoção religiosa podem ser obtidas. Primeiramente, ela é gerada da 

conflituosa interação entre os indivíduos que fazem parte de uma dada comunidade e 

desta em sua relação com a sociedade de modo geral, logo implicações sociais e 
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repercute na sociedade. Além disso, o próprio intercâmbio interpessoal é resultado de 

ações sociais que são produções e produtos da subjetividade humana. 

 

O grupamento facilitador da criação e desenvolvimento desta emoção é a 

comunidade religiosa, pois nela são compartilhados, por meio de ações e inações, 

valores diversos, interesses, tradições, representações simbólicas, anseios, sentimentos 

de pertença e diferença etc. Em outros termos, valendo-se das contribuições de Elias, 

um habitus é adquirido, interiorizado e objetivado pela via social, mas cada membro da 

confraria expressa esta “aquisição” de maneira variada em razão das relações sempre 

tensas e conflituosas entre os partícipes que vivem em meio à racionalidade e à 

subjetividade. 

 

Desta relação entre indivíduo e comunidade surge também a idéia de carisma 

como uma força supra-sensível, concedida por Deuses ou Espíritos, às pessoas.38 Assim, 

elas são capacitadas e qualificadas a gerenciarem os bens simbólicos, a cuidar de cada 

membro, a coordenarem cultos às divindades, enfim a realizarem tudo aquilo que diga 

respeito à fé. 

 

Uma vez que existe um portador do carisma, então é ele quem provoca o 

despertamento da emoção religiosa no culto, seja no momento da “cura de almas”, na 

condução ao êxtase ou ao transe. Contrariando as exigências do ascetismo racional do 

puritanismo calvinista, tal experiência é fruto direto da necessidade de sentir Deus e a 

salvação pessoal. Além disso, ela vem corroborar os interesses pessoais e coletivos, 

dentre os quais, o de poder desfrutar da salvação no presente. Como exemplo, este 

desfrute pode ser traduzido em benefícios espirituais que proporcionam um 

relacionamento familiar saudável, vida financeira estável, saúde física, sucesso 

profissional e acadêmico, entre outros. 

 

Uma outra idéia concernente à emoção, que se pôde aferir nas discussões feitas 

por Norbert Elias, indica tratar-se de uma expressão e linguagem coletiva. Esta é 

mobilizada por valores morais, estados afetuosos e sentimentos produzidos pela 

                                                
38 Segundo Weber o carisma também pode estar presente em um objeto. 
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interação entre o grupo e o indivíduo. Além do mais, as emoções são expressões 

identitárias importantes no processo de coesão do grupo. 

 

Corroborando a constatação de Elias e ampliando-a tem-se a afirmação 

maussiana de que os gestos e movimentos corporais praticados pelas pessoas de um 

grupo num culto comunicam às demais a experiência emocional com a Divindade e 

proporciona um sentimento de unidade e pertença. Outras sensações experimentadas 

nestes eventos são o reconforto moral, fortalecimento da fé, ânimo, paz, serenidade, 

entusiasmo e impulso para crer e viver. Conseqüentemente, quanto mais intensa for a 

emoção religiosa, mais duradouros serão os sentimentos mencionados, mais coeso e 

unido o grupo, mais afinadas as técnicas corporais como demonstrações emocionais que 

conferem identidade. 

 

Segundo os estudiosos mencionados, a interiorização e objetivação da emoção 

religiosa são importantes para o desenvolvimento de uma crença, pois ela torna viva e 

presente a fé, o rito, a tradição, os ideais e as histórias. A este dado precisa ser 

acrescentado que no contexto religioso contemporâneo, ao qual cada indivíduo escolhe 

sua religião e não está tão ligado às tradições, a emoção religiosa é construída, 

exteriorizada e despertada prioritariamente pelas necessidades individuais e alguns 

desejos coletivos, e uma vez manifesta, afeta a todos os participantes do rito.39 Assim, a 

tradição, também como, as histórias e ideais que a reforçam, possivelmente ficam para 

um segundo plano. 

 

Ao analisar os estudos de Durkheim, Mauss, Weber e Elias encontram-se 

limites nestes trabalhos. Dentre estes indicam-se os seus objetivos concernentes às suas 

pesquisas sobre grupos religiosos específicos e os contextos sociais ao qual fazem parte. 

Ambos acabam por condicionar a maneira pela qual observam a realidade e os objetos 

de estudo. Aliás, estes dois apontamentos também acompanham o trabalho dos 

estudiosos contemporâneos da religião. Possivelmente um outro aspecto a se considerar 

nos estudos atuais é que se lida na modernidade com religiões em constante e célere 

mutação. 

 

                                                
39 Esta assertiva será melhor esclarecida com o desenvolvimento do tema em pauta. 
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II – A IGREJA “COMUNIDADE DA GRAÇA”: 

ORIGENS, ORGANIZAÇÃO E PRESENÇA                  

NO ABC PAULISTA 

1 – Introdução 

 

Uma vez que o objeto de pesquisa desta tese é a CG, neste capítulo é feito 

um estudo das raízes teológicas do Pastor Carlos Alberto Bezerra, fundador da CG 

em 1979. A discussão se amplia com a análise da sede da CG em São Paulo, as 

particularidades socioeconômicas do bairro ao qual se localiza, o perfil do público 

que freqüenta esta igreja, seu ideário e sua organização eclesiástica. O mesmo se faz 

com relação a CG em São Bernardo do Campo no bairro de Rudge Ramos, da qual 

serão apresentados maiores detalhes. Em suma, considerando as importantes 

contribuições conceituais e teóricas dos clássicos das ciências sociais, revisados na 

primeira parte desta tese, este capítulo se desenvolve a fim de obter subsídios 

importantes sobre as origens e a organização da CG, assim como estudar a presença 

desta agremiação religiosa no ABC paulista. 
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2 – Comunidade da Graça: origens e organização 

 

2.1. As raízes teológicas do fundador 

 

O fundador da Comunidade da Graça (CG), Carlos Alberto de Quadros 

Bezerra, cabe salientar, é originário da Igreja do Evangelho Quadrangular (IEQ), e nesta 

instituição ele iniciou o seu pastorado em 1966 e chegou a exercer cargos de 

repercussão nacional.40 Convém, por conseguinte, prosseguir com um levantamento das 

raízes da CG. Em 1923, na cidade de Los Angeles (EUA), lugar da formação e fundação 

da “International Church of the Foursquare Gospel”, a IEQ brasileira, as atividades 

eclesiais foram iniciadas e encabeçadas pela missionária Aimee Semple McPherson 

(1890-1944). Esta, uma canadense, de família metodista, teve sua primeira experiência 

pentecostal aos 17 anos. Ela foi uma das precursoras da pregação com o tema da cura 

divina em tendas de lona, fato este que se reflete no próprio lema desta igreja, a saber, 

Jesus Cristo o Salvador: enviado por Deus para salvar o mundo; Jesus Cristo o 

Batizador: dando poder e unção do Espírito Santo; Jesus Cristo o Médico: tocando os 

enfermos com poder curador; Jesus Cristo o Rei que voltará: vindo como o Rei dos reis 

(Mcpherson & Cox: 2002). Esses princípios originais estão de alguma forma nas 

origens da CG, por isso o interesse de revisá-los. 

 

A primeira frase que compõe o slogan da Igreja do Evangelho Quadrangular 

assevera: Jesus Cristo o Salvador: enviado por Deus para salvar o mundo. A idéia é 

que todas as pessoas estão destinadas à danação eterna, pois estão distantes de Deus. 

Esta distância iniciou-se quando o casal Adão e Eva, nos tempos primordiais, pecou 

desobedecendo a divindade e foi expulso do Paraíso. Após este banimento todos os 

descendentes do casal nascem e desenvolvem uma existência envolvida com pecados 

gerando visões de mundo, atitudes e pensamentos desvinculados da vontade de Deus. 

Todavia, acredita-se que a pessoa pode ter o seu presente e futuro transformados se ela 

aceitar que Deus, preocupado com a humanidade criada, enviou o seu filho Jesus Cristo 

                                                
40 Para maiores informações ver entrevista concedida pelo pastor Bezerra em 2005 à COMERJ (Conselho 
de Ministros Evangélicos do Estado do Rio de Janeiro) no site: 
http://www.comerj.com.br/index.php?page=estudos.php&id=177; Data do acesso: 15 de julho de 2007. E 
também em seu livro Apascentai o Rebanho (1995). 



 64 

à terra para ensinar, promover uma reorganização simbólica individual e coletiva na 

perspectiva divina, morrer injustamente numa cruz e ressuscitar. É somente por meio do 

sacrifício de Jesus, a vítima fundadora de um novo tempo em favor de todos, que se 

pode reconciliar com Deus. Assumindo estes novos elementos estruturantes da vida, a 

pessoa automaticamente professa que Cristo é o seu Senhor e Salvador (Mcpherson & 

Cox: 2002, 23-24). Uma vez comprometido com Deus do modo como a igreja ensina, o 

fiel tem garantida uma existência terrena adequada, bem como a salvação eterna poderá 

ser desfrutada no plano divino. 

 

A frase seguinte parte da imediata asserção: Jesus Cristo o Batizador: dando 

poder e unção do Espírito Santo. Assim, depois que o fiel assumiu o ethos, que é o 

estilo de vida aprovado, e a visão religiosa do mundo, como estrutura da realidade 

adotada, então ele está preparado para experimentar o “Cristo Batizador”. A adoção da 

forma de ser da Igreja do Evangelho Quadrangular tornando-se sólida e inquestionável 

prepara a pessoa para o rito do Batismo nas Águas. Passando por este ritual o crente 

demonstra que ele rejeita e abandona o modo como viveu até o dia que aceitou Jesus. 

Ao ser mergulhado nas águas o fiel admite que morreu para tudo aquilo que o 

distanciava de Deus e ressuscitou para uma nova vida. Além deste ato simbólico é 

ressaltado que o integrante da igreja está apto para vivenciar a etapa subseqüente 

chamada de Batismo do Espírito Santo, denominado também de Batismo de Fogo, 

Batismo de Poder ou Plenitude do Espírito. Está experiência valida as ocorrências 

rituais anteriores e permite com que a pessoa “seja cheia de Deus” para pregar, 

converter, ensinar e realizar com eficácia os demais trabalhos eclesiais. Através de uma 

experiência extática semelhante ao Pentecostes bíblico citado no livro de Atos capítulo 

dois, o Espírito divino se apodera do crente de uma tal forma que o leva a um patamar 

nunca antes vivido e este é evidenciado pela glossolalia (Mcpherson & Cox: 2002, 24-

25). 

 

A terceira frase do slogan indica: Jesus Cristo o Médico: tocando os enfermos 

com poder curador. Nesta igreja pentecostal é inquestionável a assertiva de que os 

milagres de cura relatados na Bíblia, especialmente os do Novo Testamento, se repetem 

na atualidade. Em outras palavras, Deus, por intermédio de Cristo, realiza curas. As 

finalidades principais para que elas ocorram é a glória de Deus, a testificação de que o 

evangelho é poderoso, a confirmação de que aqueles por quem Jesus age 
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milagrosamente são crentes fiéis. Mas estas só podem ser veiculadas através de uma 

pessoa convertida, batizada nas águas e batizada pelo Espírito. Somente aquele que 

recebeu o poder de Deus tem condições de agenciar a cura dos doentes. Via de regra 

quem administra a sessão de curas é um pastor ou missionário. A igreja, respaldada no 

texto bíblico, realiza curas espirituais através do exorcismo, curas emocionais por meio 

da terapia das feridas interiores, e curas físicas através da ordenação de que a doença 

saia. Embora se anuncie que Jesus cure as doenças psíquicas e espirituais, o que se 

destaca com veemência é a cura do físico. Os membros são estimulados a buscarem um 

apoio médico, todavia isso não impede que palavras de ordem e orações de cura sejam 

feitas nos cultos (Mcpherson & Cox: 2002, 26-27). 

 

Consecutivamente a frase última do slogan é: Jesus Cristo o Rei que voltará: 

vindo como o Rei dos reis. A igreja anuncia Cristo como o Messias que retornará para 

buscar todos/as aqueles/as que lhe foram fiéis. Este retorno porá fim à maldade, ao 

pecado, à injustiça e a violência. Desta maneira, Jesus inaugurará o Reino de Deus 

caracterizado pela justiça, retidão e paz. Os/As crentes que morreram, por ocasião da 

volta de Cristo, ressuscitarão e se algum fiel estiver vivo este será levado aos céus para 

encontrar-se com o Messias. Além disso, o fiel partilha da concepção que o retorno de 

Jesus como Rei se dará em um dia que só Deus sabe e não revelou a ninguém, porém é 

certa. Esta doutrina religiosa, conseqüentemente, dá uma garantia cósmica aos/às 

crentes permitindo-lhes suportar as ambigüidades da vida, bem como as ameaças do mal 

e da morte. Somando-se a isso, esta idéia possibilita ao membro da igreja “lidar melhor” 

com as carências materiais, afetivas e econômicas (Mcpherson & Cox: 2002, 29). 

 

A IEQ somente se estrutura no Brasil em 1955, contudo as atividades desta 

igreja remontam a 1951 com a chegada de Harold Willians (1913-2002), ex-ator de 

filmes de faroeste americano e missionário, na cidade de São João da Boa Vista no 

Estado de São Paulo (Mendonça & Velasques Filho: 2002, 48-52).41 É, portanto, na 

IEQ, no ano de 1962, que Bezerra tem a sua experiência de conversão, batismo nas 

águas e batismo com o Espírito Santo. Em 1963, inicia os seus estudos preparatórios 

                                                
41  Harold Willians dá início à Cruzada Nacional de Evangelização seguindo um modelo semelhante ao da 
missionária Aimee Semple McPherson. 
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para o pastorado no Instituto Bíblico Quadrangular (IBQ),42 e em 1966 começa o 

trabalho pastoral na sede da IEQ em São Paulo.43 

 

O missionário Willians, assim que se instalou no Brasil, formou pequenos 

grupos de pessoas com o intento de ensinar-lhes as lições bíblicas e formar as lideranças 

que atuariam em nome da igreja. No entanto, em 1957 a Igreja Evangelho Quadrangular 

entende que é necessária a organização de uma área de Ensino para sanar as demandas 

eclesiais. Inaugura-se neste período, por conseguinte, o Foursquare Gospel Institute sob 

a direção da missionária Doris Stuart. Até o ano 1961 o curso teológico oferecido por 

esta instituição tinha a duração de um ano. A partir de então, o ensino religioso da igreja 

passa a ser de três anos e o nome da instituição é mudado para Instituto Bíblico 

Quadrangular (IBQ). Dá-se para fins organizacionais, em seqüência, a nomenclatura 

Curso Básico de Teologia (1 ano) e Curso Médio de Teologia (3 anos).  

 

No período em que Bezerra estudou (1963-1965) quem atuava como diretora 

desta escola era a missionária Dorothi Marguerith Halley. Ela permaneceu na direção 

entre os anos 1961 e 1986. No ano seguinte, 1987, assume o pastor Cairo Marques, e o 

nome da instituição muda definitivamente para Instituto Teológico Quadrangular (ITQ). 

Atualmente o ITQ não está circunscrito à cidade de São Paulo, pois todas as regiões do 

Brasil têm os seus centros de ensino, os ITQs. É oportuno ressaltar também que a partir 

de 1966 o pastor Carlos Alberto Bezerra, além dos trabalhos pastorais executados na 

igreja sede da cidade de São Paulo, atuou na Área Nacional de Educação Cristã da 

Igreja do Evangelho Quadrangular auxiliando a direção da escola e lecionando.44 

 

2.2. Comunidade da Graça: início e slogan 

 

Durante o seu pastorado, Bezerra “sente-se chamado por Deus” para atuar mais 

especificamente com famílias num empreendimento religioso diferenciado daquilo que 

conhecia e, por isso, em 1976 desliga-se oficialmente da igreja Quadrangular. A partir 

                                                
42 Segundo Bezerra, na supramencionada entrevista dada à COMERJ, antes do curso de Teologia 
oferecido pelo IBQ, ele já era formado em Direito e Filosofia, também como trabalhava como 
publicitário.  
43 Algumas informações podem ser obtidas no site: http//www.quadrangularbrasil.com.br. Data do acesso: 
15 de julho de 2007. 
44 Ver: http://www.ftsa.com.br/include/janela_noticias.asp?noticia=122. Ver ainda: 
http://itq.catedraldasnacoes.com.br. E também: http://www.ieqcristal.com.br/historiaitq.html 
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de então, ele persegue esta “visão” e cria uma igreja com o intento de corresponder a 

esta “convocação divina”. Nesta ótica, a igreja começa dentro da casa de Bezerra com 

os membros. Com o passar dos anos a Comunidade da Graça cresce e se expande por 

diversas localidades no Brasil e em outros países.45 

 

A igreja sede da Comunidade da Graça (CG) foi fundada em 1979, na cidade 

de São Paulo, pelo Pastor Carlos Alberto de Quadros Bezerra e sua esposa Suely 

Brandoles de Quadros Bezerra. Porém, os dois anos que antecederam a referida data 

foram decisivos. Em 1977, em diversos teatros localizados no centro da cidade, 

especialmente no Teatro Brigadeiro, o pastor Bezerra coordenou uma programação 

semanal denominada “Encontros de Paz”. Estes eram realizados às segundas-feiras e 

tinham um enfoque evangelístico. Apoiado por dois ex-fiéis da Igreja do Evangelho 

Quadrangular, o pastor e sociólogo Carlos Alberto Antunes e o pastor e músico 

Adhemar de Campos,46 Bezerra presenciou muitas pessoas se agregando a eles, fato que 

culminou com a fundação da CG, precisamente em 25 de fevereiro de 1979. 

Posteriormente, os “Encontros de Paz” passaram a se realizar no teatro do Centro do 

Professorado Paulista (CPP), na cidade de São Paulo.47 

 

Desde a sua fundação em 1979 a sede está estabelecida na zona leste da cidade 

de São Paulo, na Rua Eponina, nº 390, Vila Carrão.48 A igreja-sede é formada 

atualmente por mais de 6000 membros, segundo informações contidas no site da CG. 

Além do trabalho voltado aos/às fiéis da CG, eles possuem várias atividades de 

promoção social encabeçada pelo filho do fundador da CG o pastor e vereador Carlos 

Alberto de Quadros Bezerra Junior.49 Segundo o site oficial da igreja,50 todas as ações 

                                                
45 Cf. Bezerra: 2006e, 3. E também a entrevista de Bezerra concedida à COMERJ: 
http://www.comerj.com.br/index.php?page=estudos.php&id=177. 
46 Dados obtidos do testemunho do Pastor Adhemar no DVD de comemoração dos seus trinta anos de 
ministério pastoral e musical – lançamento em junho de 2008. 
47 O CPP está situado na Avenida Liberdade, nº 928, bairro Liberdade, São Paulo – SP. 
48 O site da GG Sede é: http://www.cgsede.com.br 
49 O vereador do município de São Paulo desde o ano 2000, vinculado ao PSDB, além de pastor da CG é 
médico com pós-graduação em Ginecologia e Obstetrícia e graduado pela Escola de Governo da USP. 
Uma curiosidade é que o pastor-vereador exibe em seu dedo um anel de tucum – adereço utilizado 
pelos/as teólogos/as da libertação para reafirmar seu compromisso com as populações pobres e sofridas 
da sociedade. Talvez isso seja um dos motivos que levou Bezerra Jr a colocar o seguinte texto bíblico em 
sua página na internet: “Abre a boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham 
desamparados” (Provérbios 31,8). Ver mais informações no site: http://www.carlosbezerrajr.com.br 
50 Site oficial da Comunidade da Graça: http//www.comuna.com.br 
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da CG estão firmadas em uma visão que se resumem no lema: Uma Igreja Família, 

Vivendo o Amor de Cristo, Alcançando o próximo e Formando Discípulos. 

 

Com a proposição de ser uma Igreja Família a Comunidade da Graça procura 

nortear a vida das famílias que compõem a igreja. Deste modo, ao tomar como 

fundamento um modelo bíblico familiar, os/as fiéis têm condições de formarem os seus 

lares segundo aquilo que a Igreja espera. Com isso, todos podem se precaver dos 

“distorcidos valores sociais” que banalizam e relativizam o casamento, a interação entre 

pais e filhos, enfim, tudo o que diz respeito aos relacionamentos familiares. Para 

exemplificar, ensina-se, por conseguinte, nos cultos e palestras, sobre o valor da 

autoridade do/a pai/mãe sobre a prole, a correção, a imposição de limites, o diálogo 

aberto sobre qualquer tema. Além disso, os pais são instruídos sobre como se portarem 

como casal a fim de darem bons exemplos e criarem famílias fortes.51 

 

Na proposta de Viver o Amor de Cristo, a igreja apresenta uma alternativa 

evangélica para a indiferença, o individualismo e a barganha nas relações. Na 

perspectiva da CG estas práticas são mais comuns fora do ambiente eclesial, mas dentro 

da igreja a proposta é valorizar o/a outro/a tal como ele/a é, viver em comunidade sem 

subtrair a individualidade dos membros e esforçar-se por praticar a ajuda mútua sem 

requerer algo em troca que não seja o amor e o companheirismo ensinado por Jesus 

Cristo (Bezerra: 2006e). Em suma, reforça-se a interdependência e a convivência 

comunitária como meios eficazes de superação do egoísmo vigente em vários setores 

das sociedades. 

 

A Comunidade da Graça, à semelhança de outras igrejas evangélicas, pretende 

que novas pessoas se convertam e passem a integrá-la. Assim, os membros são 

estimulados a encararem a escola, o trabalho, os círculos de amizade, os espaços de 

lazer etc, como campos missionários propícios para Alcançarem o Próximo. Para a 

concretização deste anseio não são utilizadas as formas de evangelização em massa 

como programas de televisão e entregas de folhetos nas ruas. Tampouco os/as fiéis são 

orientados/as a pregarem de casa em casa. A prática conversionista é sutil, isto é, os 

membros se aproximam dos/as possíveis candidatos/as à conversão, ganham a amizade 

                                                
51 O assunto família será discutido alhures. 
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deles/as, passam a falar da fé cristã e, posteriormente, fazem convites para participarem 

de encontros de pequenos grupos, cultos, acampamentos, palestras, entre outras 

atividades. 

 

E o último anseio da Comunidade da Graça, exposto em seu lema, é Formar 

Discípulos. Esta é uma preocupação da liderança, os clérigos e também os leigos. A 

idéia é que todos/as os/as integrantes da CG (crianças, adolescentes, jovens e adultos) 

passem por uma formação catequética contínua que somente termina quando os/as fiéis 

morrerem “passando a viver com Deus na eternidade”. Pois bem, o lugar privilegiado 

para a educação cristã é o pequeno grupo formado por membros, chamado de GCEM. 

Neste as pessoas são expostas às orientações e o modelamento corporal (Mauss, 1974a) 

desta agremiação religiosa, fato que poderá ser compreendido melhor alhures. Nos 

grupos os/as participantes aprendem as histórias bíblicas, a visão de mundo da igreja, as 

doutrinas religiosas, e as práticas aprovadas e rejeitadas para quem faz parte da CG 

(2006d: 23-24). 

 

2.3. O bairro de Vila Carrão: dados socioeconômicos 

 

A Subprefeitura de São Paulo responsável pelos bairros de Vila Formosa, 

Carrão e Aricanduva está localizada no número 82 da Rua Eponina, a saber, a dois 

quarteirões da igreja Comunidade da Graça, número 390. Esta Subprefeitura presta 

serviços a 266.838 habitantes distribuídos em área de 21,5 Km2. Somente o bairro de 

Vila Carrão abrange uma área de 7,5 Km2. Os dados emitidos pela Prefeitura informam 

uma densidade de 9894 hab./Km2 num total de 74205 habitantes.52 

 

 
Mapa 1: Bairros de Carrão, Vila Formosa e Aricanduva 

                                                
52 Conforme: http://portal.prefeitura.sp.gov.br/subprefeituras/spaf/dados/0001 
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A Vila Carrão está situada na região sudeste da cidade de São Paulo e 

completará 85 anos no terceiro domingo do mês de setembro de 2009.53 Este bairro faz 

a transição entre o Centro do município e as regiões mais distantes da Zona Leste. É 

uma área predominantemente residencial, porém a principal atividade econômica do 

bairro, desde a década de 80 do século XX com a saída de indústrias da região, é o 

comércio de alimentos, roupas, souvenires, carros etc. Tanto a Subprefeitura Formosa-

Carrão-Aricanduva (26) quanto a igreja Comunidade da Graça localizam-se na Vila 

Carrão próximas às divisas com a Vila Formosa e Aricanduva.54 Veja mapa abaixo: 

 

 
Mapa 2: Bairros de Vila Carrão, Vila Formosa e Aricanduva 

 

O acesso principal à Rua Eponina é feito pela Avenida Conselheiro Carrão na 

altura do número 2600. As pessoas que se dirigem a esta localidade de carro encontram 

estacionamentos e lugares na rua para este fim, entretanto aqueles/as que dependem dos 

transportes públicos devem parar na supracitada Avenida e seguir a pé. Ao chegar na 

Rua Eponina é perceptível o que se trata de uma área nobre da Vila Carrão, pois logo se 

visualiza prédios de alto padrão, carros “populares” novos e de luxo, casas e sobrados 

com jardins e equipamentos de segurança.55  

 

Conforme o Atlas Ambiental, dentre os noventa e seis distritos municipais da 

cidade de São Paulo, o Carrão está classificado em 32º lugar no que concerne ao perfil 

socioeconômico da população por distrito. Neste quesito este bairro está melhor 

                                                
53 No bairro Carrão está localizado o Cemitério da Vila Formosa, o maior da América Latina, com uma 
área de 780 mil m², estão enterradas cerca de 1.434.000 pessoas – a maioria, pobres, moradores de 
diferentes regiões da zona Leste. 
54 Ver: http://portal.prefeitura.sp.gov.br/subprefeituras/spaf/dados/historico/0003 
55 Ver: http://portal.prefeitura.sp.gov.br/subprefeituras/spaf/organizacao/0002 
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classificado se comparado à Vila Formosa e ao Aricanduva, bairros estes que estão sob 

a supervisão de uma única Subprefeitura.  Veja o quadro abaixo: 

 

 

Distrito Perfil sócio-econômico Classificação 
Carrão 0.362276986 32 

Vila Formosa 0.120361127 40 
Aricanduva -0.57236183 65 

   Quadro 1: dados econômicos comparativos entre os bairros de Carrão, Vila Formosa e Aricanduva 

 

Este índice é alcançado através da avaliação da distribuição territorial, perfil 

etário, nível de renda, escolaridade, condições de saúde, condições de habitação e 

segurança. Esta avaliação se dá a partir do detalhamento dos seguintes indicadores 

socioeconômicos: renda familiar, quota residencial (área construída residencial (m2) / 

habitante), média de anos de estudo da população, idade mediana em anos, taxa de 

mortalidade infantil por 1000 nascidos vivos, taxa anual de crescimento populacional, 

taxa de mortalidade por causas externas por 100.000 habitantes, porcentagem de 

população favelada em relação à população total do distrito, densidade populacional 

bruta - habitantes/hectare. Observe o quadro subseqüente: 

 

Distritos 
Municipais 

Renda 
Familiar 

Quota 
Res. 

Anos 
de 

Estudo 

Idade 
Mediana 

Mortalidade 
Infantil 

Taxa 
Cresc. 

Causas 
Externas 

Pop. 
Favel. 

Densid. 
Pop. 

Carrão 1923 32,58 7,4 31 12,34 -1,88 61,85 0,00 105,90 
Vila 

Formosa 
2025 29,62 7,1 29 16,02 -1,37 48,55 0,88 123,53 

Aricanduva 1311 21,02 6,8 27 18,43 -1,07 76,22 5,38 138,54 
   Quadro 2: Indicadores socioeconomicos comparativos entre os bairros de Carrão, Vila Formosa e Aricanduva 

 

É pelo confronto e relação destes índices que ocorre a classificação. Não 

obstante, alguns valores chamam a atenção como é o caso da população favelada no 

bairro de Vila Carrão que não existe, a média da renda familiar de 1923 reais, os 7,4 

anos de estudo, e o número expressivo de 61,85 pessoas mortas por causas externas. 

 

Apresentados estes valores relativos ao perfil socioeconômico do distrito 

municipal em que se localiza a sede da Comunidade da Graça, acrescidas das 

observações visuais do bairro, das residências e estabelecimentos localizados à rua 

Eponina, dos cultos e discursos desta igreja, das roupas e aparência dos fiéis, dos carros 
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dos membros estacionados no entorno do templo,56 suspeita-se que os/as 

freqüentadores/as desta congregação religiosa sejam pessoas da classe média. 

 

2.4. Fundação Comunidade da Graça 

 

A CG é uma Associação que tem dois propósitos principais. O primeiro é o de 

promover a unidade da visão, direção, expansão e cooperação entre todas as igrejas 

filiadas. Para contribuir com este desígnio a CG busca viabilizar este propósito criando 

em cada congregação os Grupos de Comunhão, Edificação e Multiplicação (GCEM) e 

desenvolvendo seus alvos nestes. Em cada GCEM é possível compartilhar o ideário da 

CG, também como acompanhar e orientar os/as fiéis com relação à vida conjugal, 

familiar, profissional, estudos e atividades eclesiais. Juntamente com os GCEMs, a CG 

disponibiliza um Centro de Treinamento de Liderança (CTL) que promove a 

capacitação dos/as fiéis para que atuem de modo mais eficaz nas frentes de ação da 

igreja. 

 

O segundo propósito visa a promoção do desenvolvimento social, educacional 

e cultural. 57   Para tanto a CG se vale da sua Fundação, isto é, uma ONG que reúne 

profissionais, especialistas e voluntários que atuam como agentes de “transformação” da 

cidade.58 Ela mantém convênios59 com a Prefeitura do Município, o Governo do Estado 

de São Paulo e Instituições Não-Governamentais, facilitados pela intervenção do pastor 

e vereador Bezerra Junior que pertence ao PSDB, ou seja, o mesmo partido político do 

atual governador, José Serra, e que no âmbito municipal faz parte da base aliada do 

recente prefeito, Gilberto Kassab. A Fundação iniciou suas atividades em 1982, contudo 

somente em 1996 ela passa a oferecer novos projetos sociais e atender pelo nome 

Fundação Comunidade da Graça.60 As frentes de atuação são as seguintes: 

                                                
56  Os veículos dos fiéis são facilmente identificados, pois trazem um adesivo com o logotipo da 
Comunidade da Graça. Estes decalques são vendidos em todos os templos desta igreja num preço 
acessível a fim de que todos os membros coloquem-nos em seus carros. 
57 O presidente da Fundação da CG é o pastor e vereador Carlos Alberto Bezerra Junior. Informações 
obtidas do site: www.fcg.org.br 
58 A sede da Fundação Comunidade da Graça esta localizada à Rua Salvador do Vale, 9, Vila Formosa - 
São Paulo – SP. CEP: 03362-015. Fone: (11) 2672.3232. E-mail: fcg@fcg.org.br 
59 Informações mais detalhadas sobre estes convênios não foram conseguidas em razão da dificuldade em 
consegui-las junto aos órgãos competentes. 
60 Fundação Comunidade da Graça - Rua Salvador do Vale, 9, Vila Formosa - São Paulo – SP - CEP: 
03362-015 - Fone: (11) 2672.3232 - E-mail: fcg@fcg.org.br. Aqui funcionam os seguintes trabalhos: 
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1) CRAF – Espaço da Comunidade I e II61 

 

A CRAF (Centro de Referência Ação Família) visa atender famílias 

residentes nos setores censitários de alta e muito alta vulnerabilidade, 

identificados pelo Índice Paulista de Vulnerabilidade Social – IPVS. Segundo o 

Estatuto da Fundação, este programa tem dois objetivos principais: 1. 

Contribuir no processo de proteção social e transformação na realidade das 

famílias. 2. Fortalecer o convívio social e familiar na comunidade, estimulando 

a economia solidária, contribuindo para alternativas de geração de renda e 

novos espaços de lazer, sempre em parceria com a população, buscando 

atender suas necessidades específicas. 

 

2) CEI – Espaço da Comunidade I, II, III e IV62 

 

Cada creche CEI (Centro Educacional Infantil) objetiva atender crianças de 0 a 

3 anos em tempo integral propiciando aos pais trabalhem e concedendo aos filhos a 

oportunidade de desenvolvimento físico e sociocultural, trabalhando valores éticos e 

morais ressaltados pela Comunidade da Graça. As CEI's são conveniadas com a  

Secretaria Municipal da Educação- SME do Município de São Paulo,  atendendo 

atualmente 900 crianças. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          
Sede, Administração, Voluntariado, Saúde da Mulher, Policlínicas Caritas, Programa Dorcas 
(Comunarte). 
61 CRAF - Espaço da Comunidade I - Rua Salvador Rodrigues, 30, Jd. Santo Eduardo - São Paulo – SP - 
CEP: 03475-100 - Fone: (11) 2253.1123 - E-mail: craf_1@gfcg.org.br; CRAF - Espaço da 
Comunidade II – Rua Carolina Fonseca, 868, Itaquera - São Paulo – SP - CEP: 08230-030 - Fone: (11) 
2054.0160 - E-mail: craf_2@fcg.org.br. 
62 CEI - Espaço da Comunidade I – Av. Padre Virgilio Campelo, 171, Encosta Norte - São Paulo – SP - 
CEP:08131-310 - Fone: (11) 6963.8606 - E-mail: cei_1@fcg.org.br; CEI - Espaço da Comunidade 
II - Rua Diego Sande, 150 - Jd. Camargo Novo - São Paulo – SP - CEP: 08121-100 - Fone: (11) 
2572.0302 - E-mail: cei_2@fcg.org.br; CEI - Espaço da Comunidade III - Rua Tamaindé, 1233, 
Vila Nova Manchester - São Paulo – SP - CEP: 03444-000 - Fone: (11) 2295.3004 - E-mail: 

cei_3@fcg.org.br; CEI - Espaço da Comunidade IV - Rua Orlando Fratucelli, 150, Vila Verde - 
São Paulo – SP - CEP: 08230-520 - E-mail: cei_4@fcg.org.br 
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3) Colégio da Comunidade63 

 

O Colégio da Comunidade é uma instituição de ensino privada, oferecendo 

cursos de educação infantil (a partir do Jardim I) até o ensino fundamental (9o. ano), 

incluindo, além da grade curricular obrigatória, os seguintes cursos e atividades: 

Informática, Música, Ballet, Futebol, Espanhol, Filosofia. A escola, através de um 

programa de bolsas denominado Educação Escolar Cristã para Todos, oferece seus 

cursos a famílias de baixa renda. Conforme o site do Colégio, promove-se “todos os 

anos feiras culturais, festa do livro, visitas à entidades sociais, creches e orfanatos com o 

objetivo de despertar nos alunos o exercício da cidadania e da responsabilidade social.” 

 

4) Programa Saúde da Mulher64 

 

Com este programa são realizados exames ginecológicos com ênfase no 

Papanicolau, direcionado à mulheres da periferia e que tenham dificuldade de acesso a 

rede básica de saúde. Além disso, o Saúde da Mulher é voltado para a prevenção do 

câncer ginecológico e demais doenças femininas.  Para tanto, a Fundação possui uma 

Unidade Móvel de Saúde dirigida por um grupo de voluntários entre motorista, 

médicos, enfermeiras, auxiliares de enfermagem, assistentes sociais. Esta unidade é 

equipada para realizar os exames entre pacientes dos bairros mais carentes da grande 

São Paulo, atendendo com exame de coleta de papanicolau, além de realizar palestras de 

orientação e prevenção do câncer, DSt`s, entre outros. 

 

5) Programa Saber65 

 

O Programa Saber tem como objetivo a alfabetização de pessoas com 

idade superior a 14 anos, visando sua inclusão como membro participativo da 

sociedade e promoção da auto-estima dos participantes “com reflexos na vida 
                                                
63 Colégio da Comunidade - Rua Eponina, 390, Vila Carrão - São Paulo – SP - CEP: 03428-010 - Fone: 
(11) 2090.1821 – E-mail: secretaria@colegiodacomunidade.com.br; Site: 
www.colegiodacomunidade.com.br 
64 Fundação Comunidade da Graça - Rua Salvador do Vale, 9, Vila Formosa - São Paulo – SP - CEP: 
03362-015 - Fone: (11) 2672.3232 - E-mail: fcg@fcg.org.br. 
65 Programa Saber – Rua Eponina, 390, Vila Carrão - São Paulo – SP - CEP: 03426-010; Fone: (11)2672-
3232; E-mail: fcg@fcg.org.br; Programa Saber – Filial Bragança Paulista - Rua Ciro Piovesan, 217, 
Jd. Iguatemi - Bragança Paulista – SP - CEP: 12903-770 - Fone: (11)4035.1598 - E-mail: 

cgbp@uol.com.br. 
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pessoal, familiar e profissional”. A Fundação da Comunidade da Graça conta 

com a ajuda de voluntários, doações, e também mantém um convênio com a 

Clínica Clinoft, na Penha, para exames oftalmológicos, onde 50% dos alunos 

fazem exames gratuitos. Cada turma de alfabetizandos é composta por 

dezessete estudantes. 

 

6) Programa Dorcas66 

 

É um programa direcionado principalmente a mulheres, com o objetivo 

de oferecer uma atividade produtiva em oficina de costura e artesanato,  que 

contribua para geração de renda, bem como o restabelecimento da auto-

estima. O Programa Dorcas é mantido pelo trabalho de mulheres através de 

oficinas de Costura e Artesanato. Os recursos são obtidos de doações, 

voluntariado e a comercialização dos produtos confeccionados. Além da 

participação em feiras, o programa assiste entidades sociais entre creches, 

asilos, associações de bairro, principalmente aquelas situadas nas regiões 

periféricas da Zona Leste, com doações de roupas, calçados e cobertores. 

 

7) Restaurante Bom Prato67  

 

Trata-se de um Restaurante Popular que oferece a população carente 

oportunidade de uma alimentação saudável e nutritiva com preço acessível e com 

qualidade.  O Bom Prato mantém uma parceria com a Secretaria de Agricultura e 

Abastecimento (CODEAGRO) do Governo do Estado de São Paulo. A principal 

característica deste trabalho é oferecer a população de baixa renda uma refeição 

nutritiva, com 1.600 calorias, a um custo de R$ 1,00. Diariamente são atendidas 1.500 

pessoas com refeições de qualidade incluindo sobremesas. O Programa Dorcas também 

foi estendido nas dependências do Restaurante, beneficiando cerca de 120 idosos, que 

além de participarem das atividades de integração feitas através das oficinas, também 

são encaminhados à especialistas para triagem e orientações necessárias na área de 

saúde, assistência social entre outras. 
                                                
66 Fundação Comunidade da Graça - Rua Salvador do Vale, 9, Vila Formosa - São Paulo – SP - CEP: 
03362-015 - Fone: (11) 2672.3232 - E-mail: fcg@fcg.org.br. 
67 Restaurante Bom Prato – Rua Afonso Sardinha, 245, Lapa - São Paulo – SP - CEP: 05076-000 - Fone: 
(11) 3831.0646 - E-mail: bompratolapa@terra.com.br 
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8) Programa Viva Leite68 

 

O Viva Leite promove o fornecimento de leite In-Natura para famílias com 

crianças de 0 a 7 anos. O Programa Viva Leite atende 100 famílias de baixa renda na 

Região de Ermelino Matarazzo. O trabalho é executado por voluntários, que 

disponibilizam orientações a familiares além de encaminhamentos diversos. Este 

Programa é realizado em parceria com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento 

(CODEAGRO). 

 

9) Programa Primícias69 

 

O objetivo do Programa Primícias é assistir famílias de baixa renda através de 

distribuição de Cestas Básicas de alimentos contribuindo para o seu reequilíbrio 

financeiro, pessoal e familiar. O Primícias é pioneiro no trabalho da Fundação e facilita 

às famílias atendidas o acesso e conhecimento de todo o conjunto de ações 

desenvolvidas em prol da população. A partir dos atendimentos muitos usuários são 

encaminhados para tratamento médico na  Policlínica da Fundação, em laboratórios 

parceiros e para o programa de capacitação profissional. Este programa conta com 

doações de alimentos feitas por pessoas físicas e jurídica . Para que a família tenha 

direito a este benefício, é necessária a realização de uma triagem com a Assistente 

Social para a observância das principais necessidades, posteriormente é agendada uma 

visita domiciliar para acompanhamento. 

 

10) Policlinica Cáritas70 

 

A Policlinica Cáritas oferece atendimento médico e paramédico, 

visando a saúde integral do homem e da mulher. Ela conta com o trabalho 

voluntário dos profissionais da área da saúde.: Clínica Médica, Pediatria, 

Ginecologia, Psicologia, Psicopedagogia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, 

                                                
68 Programa Viva Leite - Rua Fábio José Bezerra, 690, Ermelino Mattarazzo – São Paulo – SP; CEP: 
03805-000; Fone: (11)2672-3232; E-mail: fcg@fcg.org.br 
69 Fundação Comunidade da Graça - Rua Salvador do Vale, 9, Vila Formosa - São Paulo – SP - CEP: 
03362-015 - Fone: (11) 2672.3232 - E-mail: fcg@fcg.org.br. 
70 Fundação Comunidade da Graça - Rua Salvador do Vale, 9, Vila Formosa - São Paulo – SP - CEP: 
03362-015 - Fone: (11) 2672.3232 - E-mail: fcg@fcg.org.br. 
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Odontologia e Serviço Social. Além do atendimento em todas estas 

especialidades médicas, a Fundação mantém uma Farmácia para suprir a 

necessidade dos pacientes atendidos, distribuindo gratuitamente, mediante 

receituário médico, remédios à população carente. A Farmácia tem sido 

mantida através de doações que são feitas tanto pela comunidade quanto por 

empresários. 

 

2.5. Ritos e doutrinas da CG 

 

Os supraditos quatro pilares doutrinais da IEQ71 de alguma maneira se 

expressam na teologia da CG, uma vez que o pensador e principal escritor das obras 

oficiais desta igreja é o pastor Carlos Bezerra. Entretanto, Bezerra declara, em seu livro 

Apascentai o rebanho, que os fundamentos teológicos da CG se encontram 

“principalmente entre os puritanos, pietistas, wesleyanos, metodistas, movimentos de 

santidade e pentecostalismo” (1995: 73).72 Dos teólogos Philipp Spener, luterano e 

pietista, e John Wesley, anglicano e metodista, a CG buscou o suporte para organizar 

uma igreja em pequenos grupos com o propósito de favorecer a educação bíblica e 

prática, a oração e evangelização, a intimidade e parceria dos membros, e uma vivência 

devocional que contemplasse o “coração dos crentes”, isto é, as dimensões emocional e 

racional dos/as fiéis. Embora vivendo em épocas e contextos diferentes, as reuniões de 

pequenos grupos de cristãos/ãs, de Spener (Alemanha, 1635-1705) com as suas “escolas 

de piedade” e Wesley (Inglaterra, 1703-1791) com as “classes metodistas”, 

influenciaram inteiramente, no parecer de Bezerra, a estrutura organizacional da CG. 

 

Fundamentando-se na vida e obra dos teólogos acima citados, a CG também 

reafirma a necessidade da pessoa passar pelo arrependimento e conversão do coração, 

novo nascimento e santificação da vida. Com o arrependimento e conversão é gerado na 

pessoa a admissão e público reconhecimento de que ela é pecadora, também como uma 

total mudança de vontade, coração e natureza. E, passando por esta experiência, o/a fiel 

vivenciará um novo nascimento mediado por Jesus Cristo ao qual ele/a terá a 

                                                
71 “Jesus Cristo o Salvador: enviado por Deus para salvar o mundo; Jesus Cristo o Batizador: dando poder 
e unção do Espírito Santo; Jesus Cristo o Médico: tocando os enfermos com poder curador; Jesus Cristo o 
Rei que voltará: vindo como o Rei dos reis”.  
72 Ver: Bezerra, 1995: 73. 
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oportunidade, como filho/a de Deus, de abandonar valores, ética, sentimentos, desejos e 

projetos que não se adequam à vida cristã. Para tanto, ela se submeterá ao processo de 

santificação que consiste em se tornar gradativamente semelhante a Cristo podendo 

alcançar, sob a direção do Espírito Santo, a perfeição cristã. 

 

Mas além destes aspectos ligados aos herdeiros da reforma protestante ocorrida 

em 1517, há também uma valorização da manifestação espiritual, comumente ressaltada 

pelo pentecostalismo clássico, que é o Batismo nas águas e o Batismo no Espírito Santo 

com a “novidade” do mesmo estar ou não acompanhado da glossolalia. No batismo nas 

águas o/a homem/mulher confessa e exterioriza que: 

 

tem uma aliança com Cristo; está arrependido dos seus pecados; Jesus Cristo é o único 

Senhor de sua vida; foi liberto do poder escravizador do pecado e do diabo; foi 

transportado do reino das trevas para o reino de Deus; foi perdoado; recebeu nova 

vida; e tudo se fez novo.73 

 

E o batismo no Espírito, segundo concepção desta igreja, é uma manifestação 

extraordinária de Deus na vida de cada crente a fim de que ele/a espelhe a vida de 

Cristo, anuncie o evangelho com poder, compreenda melhor a vontade de Deus, e leve 

outros/as à salvação. A partir desta experiência emocional intensa o fiel tem condições 

de ser mais ativo e eficaz no trabalho religioso se comparado aos demais membros que 

não a vivenciam.74 

 

Ao lado das temáticas já discutidas, observa-se na teologia da CG o 

desenvolvimento de assuntos como natureza humana e divina, pecado, justificação pela 

fé, salvação, volta de Cristo e Graça de Deus. Estes, além de demonstrarem uma nítida 

influência metodista, são contemplados e estudados nos espaços catequéticos da igreja. 

Não obstante, há também assuntos característicos daquilo que se convencionou de 

neopentecostalismo, a saber, libertação, quebra de maldições e prosperidade. Outras 

novidades litúrgicas e doutrinais se percebem nos cultos da mesma igreja numa região 

periférica do município de Diadema, como veremos alhures. 

                                                
73 Ver: Bezerra, 2006d: 15. 
74 Posteriormente discorrer-se-á sobre o “Batismo no Espírito Santo”. 
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Talvez o diferencial na CG em relação a certos pentecostalismos no que 

concerne à matéria da libertação, está relacionada às enfermidades que requererão uma 

técnica ritual libertadora apropriada. Segundo Bezerra, a maioria das enfermidades tem 

origem física e emocional e a minoria espiritual. Para as primeiras existem profissionais 

como médicos/as, psicólogos/as e terapeutas que podem ajudar, todavia Deus pode 

realizar um milagre e curar imediatamente o físico debilitado. Por outro lado, a pessoa 

pode se livrar das doenças emocionais colocando em prática os ensinamentos bíblicos 

do perdão, do amor, do autoconhecimento, do reconhecimento, da reconciliação, da 

confissão, da misericórdia, da justiça, entre outros. E as doenças espirituais, provocadas 

por espíritos malignos, deverão ser expulsos pela pessoa oprimida ou por alguém 

autorizado que esteja ciente de que a prática do exorcismo se fará em nome de Jesus 

Cristo. 

 

Para todas estas doenças serem devidamente tratadas, os pastores podem ser 

consultados, prioritariamente no momento do aconselhamento pastoral, de maneira com 

que o/a fiel receba um cuidado personalizado e seja oportunamente encaminhado/a. Se a 

liderança do GCEM identificar problemas físicos, psíquicos e espirituais em algum 

participante do grupo, ela pode dar a orientação, contudo o pastor da igreja deve ser 

notificado. Em diálogo com os pastores da CG eles declararam que as possessões 

demoníacas são tratadas a máxima discrição possível a fim de preservar a pessoa 

possessa, não a expondo à massa de fiéis, e não chocar os demais membros da igreja 

com este ritual mágico. 

 

Um outro elemento mágico comum ao pentecostalismo e reproduzido na igreja 

em pauta é a quebra de maldições. Com relação a este ato religioso também existe uma 

compreensão e procedimentos. A maldição para a CG é algo que se apega a alguém com 

o intento de destruir ou prejudicar a pessoa. Esta se manifesta de maneiras variadas, ou 

seja, como enfermidades, miséria financeira, opressões diabólicas, medos, fobias, 

frustração nos projetos de melhoria de vida, perturbações etc.75 Para esta igreja toda 

maldição é conseqüência de um pecado cometido, por exemplo, idolatria, desprezo aos 

pais, enriquecimento ilícito, tirar proveito dos menos favorecidos, homicídios e 

relacionamentos sexuais ilícitos. Nesta lógica, muitos/as não ficam livres da maldição 

                                                
75 De algum modo estes conteúdos e está prática mágica também são objetos que as religiões afro-
brasileiras lidam em seus contextos. Ver: Prandi, 1992: 123-210. 
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porque lhes falta entendimento da obra que Cristo fez na cruz, pois quando isto se dá as 

opressões espirituais são extintas – para tanto não é necessária a intervenção de um 

especialista religioso porque a pessoa ao se conscientizar dos feitos de Jesus pode fazer 

uma auto-libertação.  

 

As regras dadas aos/às membros da CG para quebrar maldições são as 

seguintes: arrepender-se do pecado cometido; receber o perdão de Deus; declarar que no 

nome de Jesus toda maldição foi quebrada e anulada; e não aceitar acusações satânicas. 

Em caso de maldições lançadas contra um/a fiel por meio de palavras a diretriz é esta: 

levar as palavras proferidas diante de Deus e declarar que toda maldição desencadeada 

por essas pessoas foi quebrada e anulada; declarar a bênção de Deus sobre si e sua casa; 

perdoar, no íntimo, as pessoas que lhe fizeram mal; se houver possibilidade, restaurar o 

relacionamento rompido sob a orientação do Espírito Santo. Se porventura o membro da 

CG declarou palavras de maldição contra autoridades isto deve ser quebrado 

observando os seguintes passos: arrependimento do pecado com um coração sincero; 

anulação de todas as palavras de maldição proferidas; declaração da bênção de Deus e 

oração em favor daqueles/as que outrora foram amaldiçoados/as; reatar os 

relacionamentos desfeitos debaixo da orientação do Espírito.76 

 

A prosperidade, temática teológica da CG, é vista como uma promessa do 

Senhor aos/às seus/suas filhos/as. Segundo Bezerra, Deus se importa com todas as áreas 

que formam a vida de cada membro do seu povo. Logo, para que a prosperidade seja 

uma verdade para cada um/a alguns princípios devem ser observados: a) Trabalhar: 

ganhar o pão de cada dia; b) Dar: porque Deus ama quem dá com alegria; c) 

Economizar: gastar menos do que se recebe; d) Planejar: colocar as prioridades em 

ordem; e) Investir: multiplicar o disponível (2006c). De vez que estes princípios 

bíblicos são observados, dezoito alvos deverão ser traçados para a vida financeira:  

 
1) Entregar os direitos sobre as finanças pessoais ao Senhor; 2) Dar os dízimos e 

contribuições para a obra de Deus; 3) Alcançar a libertação financeira; 4) Não 

permanecer endividado; 5) Poupar o dinheiro para poder pagar à vista aquilo que for 

                                                
76 Outra recomendação é feita com relação aos objetos advindos de religiões anteriores à entrega da vida a 
Jesus Cristo. Assim, tudo isso que compõe a realidade anterior à conversão deve ser destruído, quebrado, 
queimado e colocado no lixo, pois todos os vínculos errados devem desaparecer. Confira o livro de 
Bezerra intitulado Realização de um sonho: descubra como ser um cooperador de Deus na história 
(2007). 
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necessário comprar; 6) Estabelecer um orçamento e esforçar-se por viver dentro dos 

limites dele; 7) Não competir com os outros para manter ou mostrar “status” pessoal; 

8) Crer que Deus suprirá todas as reais necessidades pessoais; 9) Lembrar que Deus se 

compromete a suprir as necessidades básicas, mas não todos os desejos particulares; 

10) Ser sempre grato por aquilo que o Senhor suprir; 11) Manter um padrão de valores 

de acordo com a Palavra de Deus e procurar fazer investimentos de valor eterno; 12) 

Dar os bens pessoais aos pobres; 13) Esforçar-se no trabalho para merecer o salário 

ganho; 14) Dar à Deus a prioridade número um (1) na vida; 15) Meditar diariamente 

na Palavra e empenhar-se em obedecer; 16) Ser honesto em todos os negócios, agindo 

para com os outros da mesma forma que você gostaria que agissem consigo; 17) Ser 

generoso com a esposa; 18) Fugir do laço de se tornar fiador (2006d: 64-69). 

 

Resignifica-se, por conseguinte, o modo como pensam e lidam com as 

finanças. Com esta tarefa o dinheiro passa a ser tratado de uma “forma espiritual” 

instigando o equilíbrio financeiro da família. Utiliza-se do conhecimento econômico e 

administrativo para controlar gastos, fazer investimentos e isso dá a impressão ao fiel de 

que Deus está zelando por suas economias. Em resposta a este cuidado o fiel se sente 

impelido a ser ou continuar sendo dizimista.77 

 

Em termos gerais, sem querer adentrar à complexa discussão dos rótulos de 

distinção dos grupos evangélicos, as doutrinas e os rituais ressaltados na CG são 

variados e indicam que a igreja formou a sua identidade religiosa após uma seleção, 

consciente ou não, das predileções do protestantismo, pentecostalismo e 

neopentecostalismo. Não obstante ao fato do pastor presidente desta igreja asseverar que 

os temas da quebra de maldições, prosperidade e libertação não seguem a abordagem 

das novas igrejas pentecostais, fato que pode ser compreendido melhor nos livros de sua 

autoria e não tanto na observação dos cultos, a ideologia cristã da CG valoriza os 

seguintes tópicos do quadro abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 3: temas presentes no ideário religioso da CG 

                                                
77 Adiante a questão econômica para a CG será ampliada nesta pesquisa. 

Protestantismo Pentecostalismo Neopentecostalismo 
Natureza humana e divina Batismo nas águas Quebra de maldições 

Pecado e Perdição Batismo no Espírito Santo Prosperidade 
Conversão e Salvação  Libertação 

Justificação pela fé   
Suficiência das Escrituras   
Reino e Volta de Cristo   

Graça de Deus   
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2.6. Estrutura organizacional da CG e treinamento de líderes 

 

Todas as igrejas e pessoas ligadas à CG estão subordinadas à seguinte 

organização: Pastor Presidente – presidente nacional da Comunidade da Graça, Pastor 

Supervisor de Região – são pastores que ajudam o pastor-presidente no pastoreio e 

administração das várias igrejas, subdivididas em regiões, Pastor Titular de Igreja Local 

– pastores responsáveis por uma igreja local, Pastores de Distrito – pastores que 

auxiliam o pastor de igreja local e são responsáveis pelos pastores de área, Pastores de 

Área – pastores que apóiam os pastores de distrito e gerenciam as atividades de 3 a 6 

supervisores de GCEM, Supervisores de GCEM – ajudam os pastores de área 

pastoreando e administrando as ações de 3 a 6 dirigentes de GCEMs, Dirigente de 

GCEM – tem como responsabilidade apoiar o seu supervisor, dirigir os encontros dos 

pequenos grupos pastoreando de 15 a 20 pessoas, Auxiliares de GCEM – dão suporte 

aos dirigentes dos seus GCEM e recebem treinamento para se tornarem dirigentes, 

Integradores de GCEM – são treinadas para acompanhar os/as novos/as convertidos/as 

integrando-os ao GCEM e à igreja local. Para uma melhor visualização observar o 

esquema abaixo: 
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Organograma 1: estrutura hierárquica da CG 

Para a liderança da CG as experiências com Deus extrapolam o momento do 

culto e abarcam toda a vida dos/as fiéis. Como exemplo, existe uma série de obras 

escritas pelos líderes da igreja que devem ser estudadas obrigatoriamente por todos os 

membros alocados em GCEMs e Ministérios, nas reuniões que ocorrem semanalmente 

nos lares, pois visam explicitar que as experiências emocionais profundas com o 

sagrado repercutem em todas as áreas do viver humano.78 Deste modo, os/as 

participantes da igreja são divididos em grupos com o número máximo de vinte pessoas. 

Estes/as se submetem ao programa de estudos e treinamento IDE elaborado pela CG a 

partir da orientação bíblica (Marcos 16,15) em que Jesus envia os seus discípulos a 

pregarem: “Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura”. O programa 

dura alguns anos consistindo em reuniões em torno de livros que compõe as partes do 

trilho de treinamento dos/as fiéis. São estes: 

 

1) Trilho I, Início da vida cristã – Decisão: Bem-Vindo à Igreja Família; 

Encontro: Bem-Vindo à Família; Visão da Comunidade da Graça; A Igreja Família: 

Formando discípulos;  

 

2) Trilho D, Desenvolvendo a maturidade – Edificando a família; 

Relacionamento conjugal; Educação de Filhos; Mulheres que fazem a diferença; 

Semeando em Oração; Fé e Finanças; Namoro; Noivos: preparação para o casamento; 

Crianças; 

 

3) Trilho E, E formando líderes – Liderança pessoal: como desenvolver o 

caráter, a intimidade com Deus e administrar a vida pessoal; Liderando pelo serviço: 

como desenvolver relacionamentos saudáveis, evangelizar e formar líderes; Manual da 

visão: trilho de treinamento e dinâmica do GCEM; Manual do Grupo Comunhão, 

Edificação e Multiplicação (GCEM); Dirigente de GCEM; Supervisor de GCEM; 

Ministério Pastoral. 

 

                                                
78 A função controladora dos GCEMs em relação aos fiéis também é observada no material 
confeccionado por esta igreja para uso interno. Ver: Anexos 7 a 12. 
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As pessoas designadas para darem a formação aos GCEMs, além de adquirirem 

as obras acima mencionadas devem passar por um curso introdutório de reflexão e 

treinamento de 106 horas/aula. O Curso é viabilizado pelo Centro de Treinamento de 

Liderança (CTL) da CG a fim de que cada dirigente de GCEM possa realizar uma 

gestão eficiente e eficaz. O CTL também treina candidatos a instrutores que futuramente 

ministrarão os cursos de capacitação para líderes em suas igrejas locais. Ao passarem 

pelo treino os líderes estarão aptos para atuarem segundo os padrões estabelecidos pela 

CG, sempre zelando pelas pessoas, facilitando a apreensão do ideário religioso da CG e 

promovendo o estreitamento dos relacionamentos. Veja abaixo: 

 

Quadro 4: Disciplinas oferecidas pelo CTL ao membro da CG 

 

3 – Comunidade da Graça em São Bernardo do Campo 

 

3.1. Breve histórico 

 

O Estado de São Paulo é o que mais abriga templos/igrejas da CG, a saber, 28 

(vinte e oito) igrejas. Somente na cidade de São Paulo existem quinze congregações. A 

fim de delimitar o foco do trabalho, a CG que será estudada nesta pesquisa situa-se na 

Avenida São João Batista, nº 55, Rudge Ramos, São Bernardo do Campo (SP).79 Os 

                                                
79 CEP da CG em SBC: 09635-000. Os telefones para contato são os seguintes: (11) 4365-4222; 4177-21-
92; 4365-2192. O e-mail é comunidadesbc@uol.com.br. As programações normais da igreja ocorrem aos 
domingos (9h00 e 19h00), terças (14h30) e quartas (20h00). 
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responsáveis por esta igreja são os pastores titulares Luiz Blotta e Marcos Marciano. 

Atualmente a igreja é composta por aproximadamente 1.200 (um mil e duzentos) fiéis. 

Também, como já mencionado, foi pesquisada uma CG num bairro de periferia, o que 

permitiu a comparação entre ambas e perceber as diferenças no culto e nas práticas 

religiosas decorrentes das exigências do contexto social e econômicos dos bairros onde 

elas se encontram. 

 

As atividades da igreja no bairro de Rudge Ramos iniciaram-se com quatro 

pessoas, respectivamente os dois pastores e suas esposas. Portanto, o atual número 

expressivo de participantes foi alcançado em apenas dez anos. Nota-se que juntamente 

com o desenvolvimento socioeconômico nos últimos anos do Rudge Ramos se deu a 

expansão da igreja, contudo a incógnita repousa sobre os motivos que facilitaram o 

crescimento vertiginoso da CG em comparação com as demais igrejas presentes no 

bairro.  

 

Antes da fundação da CG, em 1998, já existiam pessoas desta agremiação 

religiosa, membros da CG sede, que se reuniam num pequeno grupo no bairro de Rudge 

Ramos em um apartamento do pastor Luís Blotta. Estes encontros se tornaram 

freqüentes em 1992. Com o passar dos dias algumas famílias que freqüentavam a CG 

Sede iniciaram sua participação no grupo familiar em referência. Após 6 anos os 

participantes destas reuniões somavam aproximadamente 50 pessoas. Em razão deste 

crescimento, em 1998, os/as fiéis passaram a se reunir em uma creche da prefeitura no 

bairro, posteriormente num outro prédio próximo à “Padaria Pampas”, até se estabelecer 

no endereço atual.80 

 

No início de 1998 o grupo já estava com 150 pessoas divididas em pequenos 

grupos formados por 15 a 20 fiéis cada. Diante deste quadro, os líderes de grupos, Luís 

e Marcos, elaboraram um projeto intitulado “Nasce ABC” e o apresentaram ao casal de 

pastores da CG Sede, Carlos e Suely Bezerra. Após a aceitação do projeto, foi ordenado 

o pastor Luís para oficializar a CG em Rudge Ramos. E, em seguida, o pastor Marcos 

Marciano. Segundo o pastor Marcos, naquele período “Deus lhes deu uma promessa 

                                                
80 Os locais para as reuniões da CG foram conseguidos principalmente pelos contatos do Pastor Luís 
Blotta e do Pastor e Vereador Carlos Alberto Bezerra Junior – Dados obtidos da entrevista feita ao Pastor 
Marcos Marciano. 
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fundamentada na Bíblia, especialmente em Jeremias 23,3-4”, cujo conteúdo indicava o 

seguinte: 

 

Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas, de todas as terras para onde as 

tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos; serão fecundas e se multiplicarão. 

Levantarei sobre elas pastores que as apascentem, e elas jamais temerão, nem se 

espantarão; nem uma delas faltará, diz o Senhor.81 

 

Deste escrito bíblico os pastores Luís e Marcos concluíram que Deus os havia 

levantado para pastorear um grande “rebanho” formado inicialmente por cristãos/ãs da 

CG Sede, membros de outras igrejas evangélicas descontentes com suas comunidades 

de fé, bem como fiéis afastados/as de suas respectivas igrejas. Sendo assim, a CG cresce 

numericamente e, conforme o testemunho do pastor Marcos, “tudo aquilo que fora 

prometido por Deus acontece”.  

 

Atualmente a igreja conta com aproximadamente 1200 fiéis e uma equipe 

pastoral formada pelo casal de pastores, Luís e Márcia Blotta,82 e os pastores Marcos 

(pastor titular em tempo integral), Adilson, Sérgio e Oswaldo. Somando-se a isso, a 

igreja presta uma ajuda com cesta-básica mensal a oitenta famílias carentes. 

 

Em um prédio ao lado do templo da CG de São Bernardo do Campo funciona 

uma sede regional que é responsável também pelas CGs das cidades de Diadema, Mauá 

e São Vicente. Estas últimas igrejas estão vinculadas e são supervisionadas pela 

liderança pastoral da CG Rudge Ramos. Os pastores responsáveis por estas instituições 

religiosas nos municípios em referência, os aluguéis dos templos, entre outras despesas 

são divididas entre a sede no Rudge e as supracitadas igrejas locais. A CG em Diadema, 

coordenada pelo Pastor Wander José da Silva, situa-se à Av. Piraporinha, nº 1286, 

Jordanópolis - Diadema/SP.83 A igreja em Mauá, pastoreada pelo Pastor Carmo 

Aparecido de Farias, está localizada na Avenida da Saudade, nº 377, Vila Nossa 

                                                
81 Bíblia Sagrada: versão revista e atualizada. Barueri: SBB, 1999, p. 817. 
82 Responsáveis oficiais pela CG em São Bernardo do Campo. 
83 Diadema – CEP: 09891-000; Telefone: (11) 4066-1546. 



 87 

Senhora das Vitórias – Mauá/SP.84  E a CG em São Vicente, sita à Rua Capitão Mor 

Aguiar, 734, Centro, São Vicente/SP, é dirigida pelo Pastor Sérgio Alves.85 

 

 

3.2. GCEMs da igreja no ABC 

 

Atualmente a CG em São Bernardo está dividida em 60 GCEMs. Como já foi 

explicado, a sigla GCEM significa Grupo de Comunhão, Edificação e Multiplicação. 

Em cada um destes grupos há uma participação variável de 15 a 20 pessoas. Os GCEMs 

se reúnem semanalmente na residência dos fiéis, preferencialmente às quintas-feiras à 

noite, com o intento principal de integrar os membros da igreja, contudo eles também 

promovem a evangelização, o pastoreio, o discipulado, a comunhão, o treinamento de 

líderes, o crescimento e a multiplicação.  

 

Cabe pontuar que existem GCEMs que se reúnem no período da tarde durante 

a semana para assistir pessoas idosas e donas de casa, também como grupos que se 

encontram aos sábados à tarde a fim de abarcar aqueles/as que trabalham e estudam. 

Nos encontros destes grupos uma ordem se repete, a saber: quebra-gelo (5 a 10 

minutos); louvor (10 a 15 minutos); troca de idéias relacionando os ensinamentos 

bíblicos às demandas cotidianas (30 minutos); evangelização, desafios e oração (20 

minutos); e confraternização.86 

 

Em cada GCEM os membros recebem um tratamento personalizado sob a 

supervisão de um líder, chamado oficialmente de Dirigente de GCEM. Este último 

exerce funções pastorais no grupo, isto é, ele acompanha os integrantes com 

ensinamentos, orações, aconselhamentos, visitas, telefonemas, e-mails; estimula a 

freqüência ativa nos cultos comunitários; incentiva o engajamento dos fiéis nos 

ministérios, áreas de trabalho, da igreja; e encaminha aos pastores da CG aqueles/as que 

porventura estejam vivenciando situações complexas. Além disso, a liderança do 

GCEM procura promover continuamente o estreitamento de laços interpessoais no 

pequeno grupo ao qual coordena, como exemplo, realizando festas surpresas por 

                                                
84 Mauá – CEP: 09360-000; Telefone: (11) 4546-1399. 
85 São Vicente – CEP: 11310-200; Telefone: (013) 3467-8614. 
86 Dados obtidos de observação participante e da obra: BEZERRA, 2005. 
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ocasião do aniversário de alguém ligado ao GCEM, cafés, chás, almoços, jantares, 

passeios, viagens etc. 

 

O número de membros da igreja, na perspectiva dos pastores, é obtido da 

participação semanal destes nos GCEMs. Acima foi mencionado que são 

aproximadamente 1200 fiéis que são “ativos/as” na CG. Mas pela observação dos cultos 

foi possível constatar que em diversas ocasiões o templo chega a abrigar em torno de 

1500 pessoas. Muitas destas freqüentam os cultos sem se vincularem aos pequenos 

grupos, algumas são visitantes advindas de outras igrejas cristãs e há quem esteja ali 

sem pertencer a nenhum tipo de religião. Estas últimas são as candidatas preferidas à 

conversão de vez que não trazem “vícios religiosos” e poderão ser mais facilmente 

catequizadas nos GCEMs. Apesar do número expressivo de participantes nota-se que a 

grande maioria freqüenta as reuniões da CG pelo menos duas vezes por semana, isto é, 

em um culto comunitário e numa reunião de pequeno grupo. 

 

3.3. Programação da CG87 

 

A programação semanal da CG em São Bernardo do Campo é divida pelas 

seguintes atividades: Domingo – Conhecendo as Escrituras, às 9h00; Domingo – A 

Igreja que Prevalece, às 19h00; Segunda-feira – Bênção para o trabalho, às 6h30. 

Segunda – Mulheres Intercessoras, às 20h00; Quarta-feira – Construa uma vida melhor, 

às 20h00; Quinta-feira – GCEMs.88 

 

A proposta do programa Conhecendo as Escrituras é realizar estudos bíblicos 

com todos os membros da CG, todavia, na prática, na maioria das vezes, ele acaba 

reproduzindo o mesmo formato dos cultos dominicais vespertinos – conforme foi 

explicado acima.89 Quem de fato partilha dos estudos são as crianças, pois estas se 

dirigem ao prédio de educação cristã, ao lado do templo, para ouvir histórias bíblicas e 

fazer desenhos e brincadeiras referentes ao tema tratado. 

 

                                                
87 Estes dados foram obtidos a partir da observação participante e da entrevista ao pastor Marcos 
Marciano. 
88 Anteriormente fora apresentada as características principais dos GCEMs. 
89 Pela observação participante foi constatado que aproximadamente 2/3 dos fiéis que freqüentam o culto 
“Conhecendo as Escrituras” também participa do culto dominical vespertino. 
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O culto denominado A igreja que prevalece é o mais freqüentado no templo da 

CG. Ao lado deste, o culto chamado de Bênção para o Trabalho é o que tem a menor 

participação. O objetivo deste último é orar por todos os membros da igreja que 

trabalham, bem como pedirem a Deus que conceda oportunidades de trabalho para os 

desempregados da CG. Aproveita-se, também, para dar testemunhos de graças recebidas 

referentes ao desenvolvimento na área em que o fiel trabalha e aqueles/as que 

retornaram ao mercado de trabalho procuram testemunhar quais foram as intervenções 

de Deus para que eles/as obtivessem tal conquista. 

 

As segundas-feiras as mulheres (jovens e adultas) da CG se reúnem para 

orarem em favor de suas famílias e seus projetos, compartilharem assuntos que elas 

vivenciam no cotidiano e ouvirem uma mensagem apropriada. Algo semelhante pode 

ser observado nos sermões pregados nos cultos de quarta-feira, Construa uma vida 

melhor. Embora a estrutura litúrgica não traga nenhuma novidade em relação a outros 

cultos, a prédica é construída a partir de textos bíblicos e de exemplos práticos, via de 

regra o pastor apresenta no final de cada mensagem fórmulas para quem deseja obter a 

vitória nas mais diversas áreas que compõem a existência. Este programa é aberto para 

todas as pessoas. 

 

Em cada mês a CG realiza algumas reuniões específicas, a saber: 2ª Sexta-feira 

de cada mês – Encontro com Empresários, às 20h00; última sexta-feira do mês encontro 

de líderes, às 20h00, e Vigília Regional, às 22h00. 1º e 3º sábados – Encontro da 

Maioridade; Último sábado de cada mês – encontrão de adolescentes e jovens, às 

20h00. 

 

No Encontro com Empresários o preletor principal é o pastor Luís Blotta,90 

possivelmente em decorrência de sua experiência no âmbito empresarial. Neste culto há 

espaço para cânticos e orações, entretanto se gasta um tempo considerável na reunião 

com a palestra. Esta é caracterizada pela motivação, por exemplos bíblicos de pessoas 

que foram bem sucedidas, orientações “espirituais” para quem almeja alcançar um 

                                                
90 O Pastor Luís Blotta, juntamente com sua esposa, é o responsável oficial pela CG em São Bernardo do 
Campo. Porém, ele pastoreia em tempo parcial e não recebe salário da igreja em decorrência de suas 
atividades empresariais ligadas à área da saúde (Sul América Seguros) que lhe garantem o sustento 
devido, bem como o mais alto dízimo e oferta dados mensalmente à igreja, conforme suas palavras 
emitidas durante cultos na CG ocorridos em 13/01/2008 e 16/01/2008. 
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maior nível de excelência em seus negócios, realização de parcerias para assistirem 

pessoas e ampliarem as atividades da igreja, e estímulo à ajuda e ao benefício dos 

membros mais carentes da CG que precisam de emprego, cestas básicas, educação 

infantil, cursos universitários, tratamentos médicos, entre outros. 

 

Nos Encontros de Líderes participam as lideranças clérigas e também os leigos 

da igreja, tais como: pastores ordenados e não-ordenados,91 dirigentes de GCEM e 

respectivos auxiliares, e os coordenadores de ministérios. Nestas reuniões são dadas as 

coordenadas do trabalho missionário da CG, fazem-se comentários sobre o 

desenvolvimento dos grupos, ora-se com todos/as, além do fato de receberem os 

corretivos e adulações de modo com que produzam “os frutos dignos do Evangelho”. 

Em seqüência, os membros de todas as igrejas ligadas à CG em São Bernardo 

participam da Vigília Regional que se inicia em torno de 22h00 e encerra às 6h00 do dia 

seguinte. 

 

Dentre as atividades da CG o Encontro da Maioridade é o mais lúdico e 

despojado. Este às vezes acontece durante todo o dia, à tarde, à noite, ou seja, não há um 

horário fixo. As pessoas idosas neste encontro têm a oportunidade de fazer uma 

infinidade de tarefas como passeios, brincadeiras, viagens, cafés-da-manhã, almoços, 

chás-da-tarde, jantares, cultos, palestras, receber orientações de profissionais das áreas 

médica, terapêutica, educação física, nutricionista. 

 

Outra atividade bem freqüentada na CG é o Encontrão de Adolescentes e 

Jovens. Durante este culto, quase todas as partes que o compõe são conduzidas por 

integrantes da Mocidade da igreja. A exceção fica por conta da prédica feita, na maioria 

das vezes, pelo Pastor Luís e, em poucas oportunidades, pelo Pastor Marcos. Um último 

aspecto referente ao Encontrão é a música, a saber, trata-se do culto mais musical da 

CG se comparado aos demais. 

 

3.4. O bairro: alocação da CG em São Bernardo do Campo92 

                                                
91 Estes pastores não ordenados são líderes de GCEMs, supervisores de uma área constituída por alguns 
GCEMs, líderes de Ministérios. Eles são reconhecidos e atuam como pastores, todavia ou não almejam a 
ordenação por questões particulares, ou estão no processo que culminará com uma futura ordenação. 
92 A maioria das informações contidas neste tópico estão fundadas no Compêndio Estatístico 2005 da 
Prefeitura de São Bernardo do Campo. Ver o site: www.saobernardo.sp.gov.br 
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Se a cidade de São Paulo for considerada como referência, notar-se-á que São 

Bernardo do Campo (SBC) está localizada na sub-região sudeste da Região 

Metropolitana de São Paulo. O bairro em que está alocada a CG se chama Rudge 

Ramos.  Este por sua vez se encontra na área norte de SBC e abrange 4,61 KM² da 

cidade. O Rudge é composto majoritariamente por residências e prédio residenciais, 

contudo neste espaço as principais atividades econômicas estão circunscritas ao 

comércio, às empresas de pequeno e médio porte, e demais prestadoras de serviços.  

Veja no mapa abaixo a cidade dividida por bairros: 

 

 
Mapa 3: Bairros do município de São Bernardo do Campo 

 

Em 2005 residiam em Rudge Ramos 40.294 do total de 759.676 habitantes da 

cidade. O bairro é privilegiado se comparado a outros, pois  é o primeiro em número de 

indústrias e segundo com relação a estabelecimentos comerciais e prestadoras de 
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serviços. Estas atividades econômicas acabam por repercutir nos rendimentos de chefes 

de domicílios (em salários): 

 

Até 1 1-2 2-3 3-5 5-10 + 10 SR 
3,46% 5,70% 6,43% 14,53% 28,44% 36,05% 5,39% 

                      Quadro 5: Rendimentos de chefes de domicílios em Rudge Ramos, SBC – SP 

No que tange à educação o bairro Rudge também está bem servido com 

diversos estabelecimentos de ensino municipais, estaduais e particulares. Veja o quadro 

abaixo: 

 

Estabelecimentos Municipais93 Estaduais  Particulares 
Creche 4 – 6 
Pré-escola 4 – 7 
Fundamental 3 4 8 
Médio – 3 7 
Especial 3 – –  
Superior – – 2 

         Quadro 6: Estabelecimentos municipais, estaduais e particulares em Rudge Ramos, SBC – SP. 

 

Um possível reflexo da valorização do estudo no bairro pode ser notado na 

observação de chefes de domicílios segundo anos de estudo conforme ilustração 

subsequente: 

 

Sem instrução  e 
menos de              

1 ano 

1-3 
anos 

4-7 anos 8-10 
anos 

11-14 
anos 

15 ou mais 
anos 

Tot
al 

2,48% 6,15% 23,28% 13,62% 30,66% 23,81% 100
% 

         Quadro 7: Chefes de domicílios segundo anos de estudo em Rudge Ramos, SBC – SP 

 

Outros dados que podem ajudar a entender o Rudge Ramos e seus/suas 

moradores/as são os seguintes equipamentos públicos disponibilizados: 

 

 

Equipamentos 
municipais de 

cultura 

Equipamentos 
de saúde 

Equipamentos da 
área de assistência 

social 

Equipamentos 
municipais de 

esporte 

Equipamentos 
de segurança 

pública 
Biblioteca: 1 Hospital 

público: 1 
Programa e serviços 
governamentais: 2 

Campos de 
futebol: 4 

Polícia Civil: 2 

Teatro: 1 Hospital Entidades não  Defesa Civil 

                                                
93 No bairro há 5 laboratórios de informática e 3 bibliotecas interativas em escolas municipais. 
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particular: 2 governamentais: 4 Municipal: 1 
 Pronto Socorro 

municipal: 1 
  Polícia Militar: 1 

         Quadro 8: Equipamentos públicos disponibilizados em Rudge Ramos, SBC – SP 

 

Quando se averigua a taxa geométrica de crescimento de quantidade de pessoas 

no bairro nota-se um decréscimo desde o ano 2000. Esta população é formada por 

indivíduos predominantemente de cor/raça branca, como se constata em seqüência: 

 

Branca Preta Amarela Parda Indígena Sem declaração 

69,56% 3,44% 1,84% 24,37% 0,15% 0,6% 

         Quadro 9: Taxa geométrica de crescimento de quantidade de pessoas em Rudge Ramos, SBC – SP 

 

Embora não haja uma informação específica com relação ao sexo da população 

residente em Rudge Ramos, uma noção mais ampla é obtida com os dados gerais do 

município que avaliam um período de vinte anos e sinalizam uma pequena inversão 

percentual entre homens e mulheres: 

 
 

                      
     
     
 
 
 
   
 
                            Quadro 10: Sexo da população residente em Rudge Ramos, SBC – SP. 

 

Com relação à vida religiosa em São Bernardo do Campo destacam-se os dados 

do Censo de 2000 (IBGE) e as informações do Compêndio Estatístico (CE) 2005 

(Prefeitura de SBC). Ambos, quando se referem à quantidade de pessoas que se 

declaram evangélicas, apontam para números maiores do que a média nacional de 

15,7% anunciada no último Censo: 

 
 
 
 

 

 

 
 

                                                
94 Dados referentes ao Território Nacional. 

Ano Sexo Masculino Sexo Feminino 
1980 50,96% 49,04% 
1991 49,46%                    50,54% 
1996 49,22% 50,78% 
2000 48,65% 51,35% 

Religião Censo 200094  
Católica 69,21% 

Evangélica 17,94% 
Espíritas 2,54% 

Afro-brasileiras 0,28% 
Outras 2,66% 

Sem religião 7,37% 
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                                          Quadro 11: Vida Religiosa em SBC – SP. Censo 2000 

 

Compare o quadro acima com os dados do CE 2005 abaixo: 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
                                                                 Quadro 12: Vida Religiosa em SBC – SP. CE 2005 

 

                                                
95 Dados referentes ao Município de SBC. 

Religião CE 200595  
Católica 69,54% 

Evangélica 16,49% 
Espírita 2,96% 

Umbandista/Candomblé 0,36% 
Judaica 0,04% 
Oriental 0,81% 
Outras 2,08% 

Sem religião 7,39% 
Sem declaração 0,33% 
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Assim, tanto o número apresentado pelo Censo do ano 2000 de 17,94% quanto 

os 16,49% do Compêndio Estatístico 2005 demonstram uma alta porcentagem se 

comparadas às outras práticas religiosas que se realizam em São Bernardo do Campo. 

 

Para finalizar as informações estatísticas, embora não haja números relativos 

ao Bairro de Rudge Ramos, segundo o Atlas da Nova Estratificação Social no Brasil 

(2006), em SBC existem 118.485 famílias de classe média. Apesar de não haver dados 

indicativos a cerca da população do Rudge, é importante a referência no site da 

Prefeitura Municipal de SBC de que não há pessoas da classe pobre ou abaixo da linha 

de pobreza no Bairro. A maioria é formada por indivíduos da classe média, seguido pela 

classe média-baixa, média-alta e alta. Estas constatações colocam a cidade entre as 

maiores em relação a quantidade de pessoas da referida classe social no Brasil. Veja 

mapa abaixo: 

 
                   Quadro 13: Classificação socioeconomica do bairro de Rudge Ramos, SBC – SP. 

Por conseguinte, pelo mapa disponibilizado no site da Prefeitura,96 fica 

evidente que a CG está situada numa localidade povoada por pessoas de classe média. 

Embora a região esteja razoavelmente servida de transporte público, a própria 

localização já dificulta o acesso de indivíduos pobres à igreja. 

 

3.5. Moradia, pertença, religião de origem 

 

                                                
96 Ver: www.saobernardo.sp.gov.br 
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Uma vez que na CG em São Bernardo reúnem-se 1200 fiéis buscou-se, com a 

aplicação dos cento e vinte questionários, obter uma amostra de dados concernentes aos 

fiéis. Embora a quantidade de aplicações seja limitada, é possível ter uma visão geral 

sobre o perfil dos membros da igreja estudada. Depois de analisados os dados coletados, 

tem-se os seguintes percentuais concernentes à localidade em que habitam estas 

pessoas: 

62%

8%

30%

São Bernardo 

São Caetano

Santo André

 
                                                 Gráfico 1: membros da CG residentes em cidades do ABC Paulista 

 

Assim, 62% moram em São Bernardo do Campo, 30% residem em Santo 

André e 8% em São Caetano do Sul. Em linhas gerais, 2/3 dos fiéis entrevistados, 

oitenta (80) pessoas, declaram ser moradoras de São Bernardo do Campo. De outro 

lado, aproximadamente 1/3 dos fiéis entrevistados, quarenta (40) pessoas, moram em 

Santo André e São Caetano. Sendo que trinta e um (31) na primeira cidade, e nove (9) 

na segunda. 

 

Com relação aos membros da CG que residem em São Bernardo eles estão 

distribuídos em dez bairros da cidade. Pela avaliação dos cento e vinte questionários 

nota-se que embora a igreja esteja localizada no Rudge Ramos não é expressivo o 

número de pessoas que moram nesta localidade se relacionada às outras. Veja: 
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Assunção

Baeta

Centro

Independência

Jordanópolis

Paulicéia

Planalto

Rudge Ramos

Santa Teresinha

Taboão

 
Gráfico 2: membros da CG residentes em bairros de SBC - SP 

 

Em números percentuais têm-se os seguintes resultados: 

 

1 – Rudge Ramos 17% 

2 – Centro 12% 

3 – Paulicéia 12% 

4 – Planalto 12% 

5 – Santa Teresinha 12% 

6 – Assunção 11% 

7 – Baeta 6% 

8 – Independência 6% 

9 – Jordanópolis 6% 

10 – Taboão 6% 

 

Com relação aos fiéis residentes em bairros da cidade de Santo André observe: 
 

Vila Aquilino

Tibiriça

Val Paraíso

Parque
Gerasse

Sacadura
Cabral

 
Gráfico 3: Membros da CG  residentes em bairros de Santo André - SBC 

 

1 – Vila Aquilino 34% 

2 – Tibiriçá 22% 
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3 – Val Paraíso 22% 

4 – Sacadura Cabral 11% 

5 – Parque Gerasse 11%  

 
E sobre os membros situados na cidade de São Caetano do Sul: 

Santo Antonio

Santa Maria

 
Gráfico 4: membros da CG residentes em bairros de São Caetano do Sul- SBC 

 
 

1 – Santo Antonio 56% 

2 – Santa Maria 44% 

 

Com relação à origem religiosa, estes cento e vinte membros da CG têm 

procedências variadas como pode ser visto no gráfico abaixo: 

Gráfico 5: Origem religiosa dos membros da CG 

 

 

Conforme a representação, a jornada religiosa dos atuais membros da CG está 

restrita ao contexto evangélico brasileiro. Deste modo as igrejas de origem destes são as 

seguintes: 
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1 – Comunidade da Graça: 37% 

2 – Igreja Assembléia de Deus: 9% 

3 – Igreja Evangélica do Avivamento Bíblico: 9% 

4 – Igreja Batista: 6% 

5 – Igreja Metodista: 6% 

6 – Igreja Presbiteriana: 6% 

7 – Igreja Renascer em Cristo: 6% 

8 – Igreja Adventista da Promessa: 3% 

9 – Igreja do Evangelho Quadrangular: 3% 

10 – Igreja Evangélica Assembléia de Deus Bereana: 3% 

11 – Igreja Evangélica Betel: 3% 

12 – Igreja Evangélica Ressurreição e Vida: 3% 

13 – Igreja Evangélica Restauração: 3% 

14 – Igreja Evangélica Sinos de Belém: 3% 

 

Como conclusão parcial chega-se à informação que somente 37% do quadro de 

fiéis iniciou na CG e 63% são provenientes de outras igrejas evangélicas. E do número 

último mencionado, 18% foram formados no protestantismo histórico (metodista, 

presbiteriana, batista) e 45% vieram de igrejas pentecostais variadas. Não obstante, os 

anos de freqüência destas pessoas na igreja indica uma certa regularidade como se 

observa no seguinte gráfico: 

Até 1

1 a 3

4 a 6

7 a 8

9 a 10

+ de 10

 
Gráfico 6: Anos de freqüência dos membros na CG 

Por conseqüência, no que tange à participação na CG em número de anos 

apresenta-se os seguintes dados: Até 1 ano: 0%; 1 a 3 anos: 15 pessoas – 13%; 4 a 6 

anos: 50 pessoas – 41%; 7 a 8 anos: 15 pessoas – 13%; 9 a 10 anos: 15 pessoas – 13%; 
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+ de 10 anos: 25 pessoas – 20%. Uma vez que a CG está estabelecida há 10 anos e de 

1992 existe um GCEM  da CG Sede no Bairro que deu origem à igreja em São 

Bernardo, muitos destes fiéis freqüentam desde os primórdios. 
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III – COMUNIDADE DA GRAÇA: CONDIÇÕES 

SOCIO-ECONOMICAS E RELIGIÃO                               

DE CLASSE MÉDIA 

1 – Introdução 

 

Este capítulo estuda a cosmovisão da CG sobre o dinheiro, o seu uso, o 

consumismo e sua relação com a religião,, os atos de ofertar e dar o dízimo, e o modo 

que se compreende a prosperidade como doutrina. Para tanto analisar-se-á a forma de 

administração financeira que esta igreja propõe aos fiéis confrontando-a com índices 

econômicos relativos ao município de São Bernardo do Campo e os dados colhidos 

junto aos fiéis da igreja por meio de questionários. Posteriormente far-se-á uma 

comparação entre esta CG em Rudge Ramos e outra que se localiza na cidade de 

Diadema. Pretende-se, deste modo, verificar como se dá a relação entre classe média, 

habitus e práticas religiosas. Esta tarefa também dará condições de se entender o sentido 

das experiências emocionais que ocorrem nesta igreja e as possíveis intervenções do 
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gosto de classe nas expressões corporais e nas práticas sócio-culturais privilegiadas na 

confraria. 

 

2 – “A libertação financeira”: ideário religioso referente ao 

dinheiro 

 

Na modernidade a crítica da sociedade de consumo torna-se ínfima ou 

inexistente diante dos ideais mercadológicos (Bauman, 1998: 122). Os membros da CG 

mostram essa característica da sociedade moderna contemporânea. Ao participar dos 

cultos na CG em São Bernardo do Campo e dos encontros de GCEMs ligados a esta 

igreja não foi possível detectar nenhum tipo de censura ao sistema capitalista e à busca 

dos fiéis por bens e dinheiro. Antes, o que mais se enfatiza é a capacitação acadêmica, 

técnica, profissional e experimental dos membros diante das demandas e das 

concorrências observadas no Mercado de Trabalho, a administração eficaz das finanças 

familiares, os compromissos financeiros com a instituição religiosa, e o reforço de uma 

forma de viver, valores, bens e gostos classistas identificados como característicos da 

classe média contemporânea brasileira. 

 

Estas ênfases econômicas no contexto da igreja são acompanhadas da idéia de 

que Deus tem real interesse nas finanças dos membros e os ajuda a prosperarem dando-

lhes condições para estudarem, trabalharem e gerirem com sabedoria os recursos 

adquiridos.97 Para tanto, cada integrante da igreja deve inicialmente entregar a Deus os 

direitos sobre as finanças pessoais, ou seja, cada crente precisa rejeitar qualquer 

domínio ou fascínio que o dinheiro exerça sobre si. Ao fiel é requerida a submissão total 

à Divindade, pois assim os valores econômicos ficam em segundo plano, isto é, no lugar 

que lhes é devido. Entende-se, por conseqüência, que “os tesouros deste mundo devem 

servir às pessoas e não o contrário”. Nesta lógica se os crentes passarem a viver para o 

dinheiro, Deus ficará em segundo plano e a pessoa cometerá o pecado da idolatria 

padecendo os males deste ato. Para corroborar o mau agouro que recai sobre aquele que 

age erradamente o manual da CG sobre Fé e Finanças cita o texto bíblico de I Timóteo 

6,10: “Pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males. E algumas 

                                                
97 Ao analisar o uso do termo “sabedoria” na CG conclui-se que se trata da somatória entre o 
conhecimento racional, o conhecimento empírico e as experiências com Deus. 



 103 

pessoas, por quererem tanto dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de 

sofrimentos”. 

 

O ato subseqüente indicativo da entrega dos direitos sobre o dinheiro a Deus é 

o oferecimento dos dízimos e das ofertas para a igreja. Acredita-se na CG que o fiel 

demonstra que é submisso com a atitude de separar parte das finanças e entregá-las no 

altar. Simbolicamente a pessoa religiosa proclama que Deus está no centro da sua vida 

quando, antes de qualquer gasto, ela retira os dez por cento do seu salário bruto e 

gratuitamente deposita-os nas “salvas”98 da igreja. O Manual sobre Finanças reafirma 

que o dízimo deve ser calculado sobre a renda sem descontar os impostos: “Seria 

razoável entregar a Deus menos do que você entrega ao governo? Não é o Senhor mais 

digno do dízimo do que o governo dos impostos?” (Bezerra: 2006c, 29). Crêem também 

que se as economias forem apresentadas nos cultos de maneira voluntária e sincera, 

Deus suprirá todas as necessidades do crente e permitirá que tais valores se 

multipliquem a fim de que o fiel da CG seja bem sucedido em seu trabalho, administre 

com propriedade os seus ganhos, bem como ajude ainda mais a sua família, a igreja e os 

indivíduos carentes. 

 

O membro da igreja ao seguir as etapas anteriores está apto para alcançar a 

libertação financeira. Esta culmina com o suprimento de todas as necessidades pessoais, 

familiares e eclesiais. Segundo Bezerra, algumas pessoas conseguirão mais dinheiro do 

que outras, não obstante a isso Deus sempre suprirá aquilo que for necessário para a 

pessoa subsistir. Independente se a pessoa se torna rica ou não, um discurso que se ouve 

corriqueiramente é que todos aqueles que procuram proceder em fidelidade àquilo que é 

ensinado na CG terá todas as reais necessidades pessoais supridas. Uma vez que Deus 

foi colocado em primeiro plano é necessário que o fiel se empenhe por trabalhar, ajudar 

quem precisa, economizar gastando menos do que se recebe, planejar colocando as 

prioridades em ordem e investir multiplicando o disponível para que ele se livre de ser 

alguém egoísta, avarento, estressado, corrupto, arrogante, presunçoso, infeliz, idólatra 

do dinheiro e amaldiçoado (Bezerra: 2006c, 24-25). 

 

                                                
98 Ao invés do gazofilácio, na CG as ofertas e dízimos são recolhidas nas “salvas”, a saber, recipientes de 
pano em que os fiéis colocam os seus envelopes com dinheiro ou cheque dentro. 
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Às vezes a pessoa que se converte à CG e passa a freqüentar as reuniões da 

igreja encontra-se endividada. Nesta condição ela traz uma maldição consigo que 

precisa ser quebrada com a adoção urgente do ideário religioso ao qual assumiu e a 

prática administrativa aprovada por Deus. Conforme as orientações da igreja a dívida 

nasce quando a pessoa acata as seguintes palavras  “diabólicas”: “você precisa ter, 

todos têm, só falta você; você pode, faça um crediário, parcele, use seu cartão; a parcela 

é pequena, você paga fácil; se você esperar para ajuntar o dinheiro nunca vai ter nada!” 

(Bezerra: 2006c, 26). O crente, por conseguinte, é instigado pelos pastores a não 

permanecer endividado. Para sair desta situação a liderança pastoral se dispõe a orar, a 

aconselhar o portador de dívidas e encaminhá-lo a um GCEM onde receberá orientações 

práticas para se libertar gradativamente destes débitos. Ao “tomar posse da libertação 

financeira”, ou melhor, reprogramar a mente segundo o modo como se deve lidar com o 

dinheiro na perspectiva da CG, bastará ao membro da igreja colocar as orientações 

religiosas em prática e contemplar a Deus em suas finanças. 

 

2.1. Gestão eficaz  das finanças 

 

Tanto nos cultos no templo quanto nos encontros dos GCEMs os fiéis são 

incitados a pouparem o dinheiro para terem condições de pagarem à vista aquilo que for 

necessário comprar. A fim de que isso se concretize na vida de cada crente, o líder do 

GCEM ao qual o indivíduo está vinculado utiliza conhecimentos de Administração e 

Economia somados ao ensinamento religioso de como fazer o orçamento familiar, a 

pouparem e a investirem aquilo que sobra. Via de regra as orientações dadas nos 

GCEMs reproduzem os ensinamentos transmitidos pelos pastores da CG, mas em 

alguns grupos o conhecimento compartilhado é mais aprofundado em decorrência do 

líder ser administrador, economista, contador ou empresário. Sem embargo, uma das 

primeiras ações que o crente precisa fazer para mudar o rumo de sua vida financeira é 

aprender a preencher o formulário intitulado “O que eu devo”. Neste a pessoa coloca 

somente as dívidas contraídas, atrasadas ou não para ter uma visão mais clara do total da 

dívida que ela precisa quitar e qual tem sido o pagamento mínimo mensal. Além deste 

relatório ela é orientada a calcular o valor total do seu patrimônio subtraindo o que deve 

a fim de perceber se as dívidas são maiores ou não do que os bens e dinheiro próprios. 

 



 105 

Outro formulário que visa ajudar os membros é aquele que discrimina a receita 

familiar mensal especificando o rendimento ou salário pessoal, do cônjuge, dos outros 

membros da família e outros rendimentos. E para completar é ensinado ao membro 

preencher o formulário atinente às despesas mensais na seguinte ordem: 1) Dízimos e 

ofertas; 2) Dívidas e bancos: anuidades de cartão, juros cheque especial, CPMF e tarifas 

do banco, dívidas negociadas; 3) Futuro: investimentos, previdência privada, poupança 

e seguro de vida; 4) Alimentação: padaria, mercado, feiras e despesas semanais; 5) 

Despesas da casa: prestação ou aluguel, condomínio, água, empregada, luz, gás, IPTU, 

consertos e manutenção, taxa do lixo, seguro; 6) Educação: colégio, escola, faculdade, 

cursos (inglês, música etc.), lanches, livros e material escolar; 7) Comunicação: celular, 

telefone de casa, internet; 8) Saúde: consultas, dentista, remédios, plano de saúde; 9) 

Transporte: combustível, estacionamento, pedágio, IPVA, despachante, manutenção, 

multas, seguro, passes, táxi; 10) Lazer: jornais, revistas, TV a cabo, diversão, esportes, 

clube, livros, CDs, DVDs, viagens, passeios, restaurantes; 11) Pessoal: presentes, 

vestuário, cabeleireiro, academia, esportes, perfumaria; 12) Filhos: mesadas, passeio, 

vestuário; 13) Outros (Bezerra: 2006d, 61-65). 

 

Descoberta a real situação financeira, o fiel da CG terá que refazer o seu 

orçamento e esforçar-se por conviver dentro dos limites dele. Por isso, nos discursos 

religiosos desta instituição é reforçada as seguintes ponderações de Bezerra: 

 

Nas Escrituras Sagradas observamos que os que serviam a Deus eram pessoas 

prósperas, e não miseráveis. Todos eles tinham o necessário para si e para os outros, e 

nada lhes faltava. Entretanto, hoje encontramos muitos cristãos vivendo uma vida 

financeiramente miserável, instável, endividada (Bezerra: 2006, 12c).  

 

Na ótica desta igreja a gestão do dinheiro é uma questão espiritual e a 

prosperidade é conseqüência de uma espiritualidade cristã eficaz e institucionalmente 

aprovada. Destarte, aquele/a que não obtém da parte de Deus as dádivas econômicas nos 

moldes supraditos é porque não assumiu ainda o habitus (Bourdieu, 2001)da CG, logo 

permanece no erro (pecado). O trabalho, o estudo, a administração das finanças e as 

demais coisas que compreendem a vida de um crente devem ser exercidas com 

empenho e competência para a “glória de Deus”. Então, a pessoa que escolher ficar 
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“escravizada” pela miséria, não acatar as orientações da igreja e continuar na desordem 

econômica estará desonrando a Deus e trará maldição para a vida pessoal e familiar. 

 

Conforme Bezerra, se o fiel necessitar competir com outras pessoas por razões 

estritamente profissionais é profícuo que o faça competentemente segundo as diretrizes 

divinas contidas na Bíblia. Porém, está interditado àquele membro da CG entrar no 

enredo capitalista “para manter ou mostrar status pessoal”. O crente desta igreja deve 

merecer aquilo que ganhou com o trabalho, desde que não seja determinado pelos 

“pecados” da ganância, da lassidão, da improbidade, da aliança com pessoas que 

praticam fraudes e negócios excusos, da vanglória e da confiança exclusiva na própria 

capacidade. Estas motivações são contrárias à ordem da igreja alicerçada no princípio 

da honestidade, pois são indicativas que a pessoa não deu “a Deus a prioridade número 

um na vida” (Bezerra: 2006d, 67).  

 

A administração eficaz somada ao ato simbólico da oração e à doação de 

valores por meio de dízimos e ofertas se configuram como a “cura e libertação 

financeira”99 dos membros da CG. Com a aderência dos costumes morais, estéticos e 

valorativos desta igreja passa-se a entender que a prosperidade gravita entre os planos 

terreno e espiritual, e um posicionamento é necessário a fim de ficar de bem com Deus e 

viver corretamente no mundo. A partir da adesão deste ideário e das experiências 

pessoais e coletivas decorrentes, ao crente abre-se a oportunidade da detecção de 

“maldições” como ganância, lucros desonestos, sociedades com incrédulos, mentiras 

para ganhar mais dinheiro, precipitação, falta de planejamento e conselheiros, não saber 

quanto ganha e quanto gasta, confiar na própria capacidade, entrar em dívidas, ser 

fiador, seguir os próprios conselhos, negligenciar o trabalho, dentre outras relações 

econômicas perigosas (Bezerra: 2006c, 37-39). Para se libertar delas caberá ao crente 

realizar o rito da “confissão vitoriosa” e reordenar suas finanças com base nos textos 

sagrados e nas orientações técnicas da área econômica. 

 

As ofertas e os dízimos são recolhidos exclusivamente nos cultos no templo em 

envelopes. O crente pode colocar dinheiro, cheque ou comprovante de depósito ou 

transferência para a conta bancária da igreja. Cada um destes invólucros de papel trazem 

                                                
99 Expressão bastante usada nos cultos. 
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o logotipo da igreja, imagens (mãos levantadas, plantação de trigo, mãos abertas) e 

versículos bíblicos que reforçam o ideário da CG. Há um envelope destinado ao dízimo 

que traz o seguinte trecho da Bíblia em Malaquias 3,10: “Trazei todos os dízimos à casa 

do Tesouro, para que haja mantimento na minha casa; e provai-me nisto, diz o Senhor 

dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção 

sem medida”. Neste o fiel escreve o seu nome completo, coloca a data de entrega e 

discrimina o valor em reais do seu dízimo. Outro envelope traz uma citação bíblica em 

II Coríntios 9,7: “Cada um contribuía segundo tiver proposto no coração, não com 

tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria”. E em certas 

ocasiões é disponibilizado um envelope que traz a expressão “Gratidão” acompanhada 

da frase da Bíblia em I Crônicas 29,14: “Tudo o que temos feito veio de Deus, e nós 

somente damos ao Senhor o que já é seu!”. Conforme asseveram os pastores no 

momento cúltico, os valores são colocados em envelopes com o intento de não 

constranger os fiéis a terem que expô-los na frente de outros crentes que estejam por 

perto, todavia uma forma de coação ocorre quando os líderes religiosos pedem aos 

crentes que desejam “louvar a Deus com suas finanças” que estendam uma das mãos a 

fim de um diácono levar até eles as sobrecartas em que farão o seu depósito. Como 

muita gente oferta nos cultos, muitos daqueles que não estavam dispostos a participarem 

deste ato acabam por colocar nas salvas algum dinheiro, pois vários fiéis estão 

participando. Em seqüência uma oração é feita a Deus agradecendo a oportunidade de 

compartilhar daquele rito financeiro, pede-se que os crentes não passem necessidades 

econômicas, suplica-se em favor de quem esteja desempregado e não pode contribuir, e 

finalmente solicita-se ao Espírito Santo que desperte aquelas pessoas que têm condições 

e não colaboram financeiramente com o Reino de Deus. 

 

2.2. Doutrina da prosperidade financeira 

 

Desde quando a pesquisa de campo na CG do Rudge Ramos foi iniciada em 

2006 até o mês de janeiro de 2008 era comum nos cultos no templo o apelo veemente 

aos fiéis para que entregassem os dízimos e as ofertas a fim de que não fossem 

amaldiçoados. Este pedido, dependendo do dia, variava entre 20 e 50 minutos. Houve 

cultos que o tempo gasto com a provocação para a contribuição excedia o período 

destinado à prédica e aos cânticos de adoração e louvor. Certa feita um membro da 
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igreja100, sentado ao lado e dialogando com o responsável por esta pesquisa, reclamou 

dos pastores desabafando que ele tinha consciência do mandamento do dízimo e da 

oferta, que ele praticava assiduamente os dois, contudo estava afadigado em ouvir 

sempre a mesma apelação nos cultos. Segundo o seu ponto de vista, o ensinamento 

sobre dízimos e ofertas deveria ficar circunscrito ao âmbito dos GCEMs. Por fim, após a 

data mencionada, a partir de fevereiro de 2008, algo ocorre e muda-se diametralmente a 

postura com relação ao pedido de dinheiro, a saber, dificilmente se ouve no culto o uso 

da expressão maldição associada àqueles que não cumprem as suas obrigações 

financeiras para com a igreja e o tempo despendido para esta finalidade raramente 

ultrapassa os cinco minutos.101 

 

Apesar da mudança, o tema da prosperidade financeira familiar não é 

abandonado nas prédicas, nas orações e nos cânticos. Aliás, esta temática diverge, de 

certa maneira, da forma abordada por algumas comunidades pentecostais, como a Igreja 

Universal do Reino de Deus e a Igreja Apostólica Renascer em Cristo, que asseveram 

que Deus é obrigado a dar todas as riquezas ao crente obediente. Pelo menos dois 

elementos diferenciam a CG destas outras instituições religiosas, a saber, a 

administração das finanças e a capacitação para adentrar ao mercado de trabalho. Veja 

abaixo um quadro utilizado por esta igreja que elucida sua compreensão de 

prosperidade: 

 

VISÃO HUMANA VISÃO BÍBLICA  
Teologia da 

Pobreza 
Teologia da 

Prosperidade 
Mordomia (administração) 

Entendimento 
sobre dinheiro 

Desprezo; ter o 
menos possível  é 

bênção. 

É a recompensa do 
justo; ter muito é 
sinal de bênção. 

Confiado a cada um por 
Deus, em proporções 
diferentes, segundo             

Seu propósito. 
Os bens 

materiais são 
Uma maldição. Um direito. Um privilégio. 

Referências Lucas 18,18-22 
Jovem rico;            

dar tudo. 

Mateus 7,7-8               
Pedir; buscar;  bater. 

Mateus 25,14-30             
Parábola dos           talentos. 

Conceito básico Não ter. Ter. Administrar. 
A pobreza É a vontade de 

Deus. 
Não é a vontade de 

Deus. 
Não se pode conhecer a 

vontade de Deus pelo que se 
possui. 

                                                
100  Diálogo informal ocorrido na CG de São Bernardo do Campo, em janeiro de 2008. 
101 Não houve nenhuma justificativa por parte dos pastores para esta mudança litúrgica. Simplesmente foi 
mudada a prática e executada de modo diferenciado. 
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Preocupação 
principal 

Necessidades de 
cada dia. 

Acumular dinheiro, 
preparar o futuro. 

Sabedoria para administrar. 

Atitude 
principal 

Esperar em Deus. Determinar, buscar 
de Deus. 

Ser fiel a                         
Deus. 

Quadro 14: Comparação entre a PM da CG e a TP 

 

A teologia da prosperidade, surgida na década de 1940 nos Estados Unidos, é 

desenvolvida como doutrina pelo pastor Kenneth Hagin, ex-clérigo da Igreja Batista e 

da Assembléia de Deus, que a partir de 1949 trabalha pastoralmente num ministério 

itinerante. Dentre várias práticas Hagin adota a confissão positiva, originária de Essek 

Willian Kenyon, como um diferencial de sua teologia. Esta confissão implica em 

“irrigar a mente” com a idéia positiva de que o crente pode mudar qualquer realidade e 

em seqüência pronunciar com fé as palavras que corroboram o seu pensamento 

(Mariano: 1999, 151-153). Outra particularidade é que a salvação eternal, pós-morte, 

não se mostra tão importante em comparação com os benefícios econômicos e materiais 

que Deus pode dar ao crente. Além disso, Deus se obriga, diante de um fiel 

determinado, a dar-lhe “saúde, forças físicas, dinheiro, felicidade, trabalho justo e 

prosperidade em tudo” (Soares: 1985, 96-97).  

 

Cabe ao crente colocar a sua fé em ação e exigir de Deus que o faça prosperar e 

todas as coisas serão alcançadas. As propensões humanas à dúvida, ao temor, à 

fraqueza, à enfermidade e outros males devem ser esquecidos e, se porventura forem 

lembrados pelos fiéis deverão ser exorcizados, pois Deus só pode operar milagres num 

ambiente favorável (Freston: 1994, 147). Então, se alguém fracassa não conseguindo ser 

próspera é porque está com uma fé débil. Em suma, esta ideologia religiosa afirma que: 

1) A confissão positiva muda todas as coisas; 2) Deus atualmente não está preocupado 

em oferecer o céu aos crentes, mas fazer com que vivam a prosperidade na terra; 3) O 

crente que não prospera deve arcar com os prejuízos de uma fé inoperante; 4) Demônios 

devem ser exorcizados porque intentam roubar o desfrute material que Deus preparou 

para os crentes. 

 

Na CG a concepção de prosperidade material (PM) traz algumas diferenças em 

relação à teologia da prosperidade (TP) de Hagin. Nesta última, a fé ineficiente não 

permite ao fiel alcançar riquezas, na primeira a má administração impede a 

prosperidade. Segundo a idéia da TP os demônios operam enfraquecendo a fé do crente 
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e não os deixa enriquecer. Na perspectiva da PM o crente que não assume os valores 

religiosos a ponto de não se capacitar para administrar eficazmente suas finanças nunca 

prosperará. Para a ideologia da TP, Deus não está mais preocupado com os assuntos do 

céu, antes se angústia em dar aos crentes uma vida material confortável. Já a PM da CG 

é resultado de uma busca por realizar tudo aquilo que conduz o fiel para viver na 

eternidade com Deus. Quando isso se dá as maldições são destruídas e o crente pode 

viver comodamente em sua existência. 

 

Embora haja pontos de discordância entre a TP e a PM, há algumas 

semelhanças. O discurso capitalista consumista da eficácia na TP é associado à fé, isto 

é, uma fé eficiente força Deus a conceder benefícios materiais. E na PM a administração 

competente culmina com o deleite destes bens citados. Para a TP os espíritos malignos 

enfraquecem a fé do crente atravancando a conquista das riquezas. Segundo a PM da 

CG é a falta de uma atuação comprometida com os ensinamentos religiosos e o 

desregramento administrativo que atrapalham a aquisição da prosperidade. Nas duas 

visões a responsabilidade pelo êxito ou pela derrota no campo financeiro é estritamente 

do indivíduo. Por fim, a determinação, o empenho e a obsessão requeridos no âmbito 

capitalista são traduzidos em forma de confissão positiva praticada em todas as 

situações e momentos que abarcam a vida de um crente adepto da TP. E na CG, como 

poderá se observar alhures, a declaração matutina da confissão vitoriosa segue o mesmo 

propósito da TP, apesar de não ser tão intensa e exaustiva quanto esta última. 

 

A doutrina bíblica da CG sobre a prosperidade está precisamente afinada à 

forma do capitalismo contemporâneo, ou seja, para adquirir dinheiro é necessário 

adaptar-se às exigências do Mercado, buscar a habilitação para o trabalho e ser eficaz na 

prestação dos serviços. Está excluída a prática de exigir de Deus que conceda ao fiel o 

retorno financeiro ou de dar todo o dinheiro para a agremiação religiosa e esperar a 

multiplicação financeira acontecer como milagre divino. De tal modo, o membro da CG 

deve investir corretamente o seu dinheiro. Para exemplificar, na igreja discorre-se sobre 

autodesenvolvimento físico, psíquico e espiritual, desenvolvimento sustentável com 

base na visão do Reino Celestial, capacitação divina para concorrer no Mercado de 

Trabalho, administração cristã e consciente dos recursos, investimento sábio das 

finanças, e ajuda amorosa aos familiares e indivíduos carentes para que progridam 

financeiramente vencendo a miséria. Conseqüentemente, obter bens materiais, nesta 
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concepção, é um privilégio somente alcançado por aqueles que estão aptos para transitar 

e proceder segundo as regras religiosas e econômicas. O Deus não concederá riquezas a 

ninguém que não aja racionalmente trabalhando, capacitando-se e se empenhando por 

realizar uma eficiente gestão dos seus negócios e recursos. Em outros termos, ninguém 

prospera só com oração, mas sim com uma administração exemplar em fidelidade a 

Deus. 

 

Uma vez que o fiel empenha-se em respeitar os valores da religião e ser 

competente no seu trabalho ele estará trilhando a senda da prosperidade. O 

profissionalismo como uma das exigências perpetradas aos/às trabalhadores/as nas 

empresas, escolas e instituições capitalistas é também requerido dos membros da CG. 

Esta constatação é um reflexo da sociedade contemporânea, ou seja, ela está mais 

competitiva e extremamente especializada. Tal postura se dá em decorrência da busca 

por alcançar novos mercados e, principalmente, adquirir capital. Em outros termos, 

nesta lógica, quanto maior a habilitação e eficácia na prestação de serviços, melhores 

serão os resultados e os lucros (Moscovici: 1998). Porém, mais do que ser eficiente para 

garantir o salário e especializar-se para sobreviver nesta realidade, o crente deve atuar 

assim porque tudo é destinado prioritariamente para Deus. 

 

2.3. Administrar bem para a glória de Deus 

 

Este anelo por realizar tudo para a glória de Deus é algo que Max Weber 

(1999, 110-132) já observava no ascetismo protestante, especialmente no calvinismo. 

Um primeiro procedimento ascético é o de lidar corretamente com o dinheiro obtido 

através do labor diário. Conseqüentemente, a riqueza adquirida por meio de um trabalho 

árduo exalta a divindade, no entanto não é permitido desfrutar desta, tampouco viver 

ociosamente. Assim sendo, todo lucro que segue esta lógica é bem visto. Diante do 

mundo dos ofícios o/a asceta protestante é alguém consciente de que as funções e 

atividades próprias da divisão do trabalho e das profissões são estabelecidas por Deus. 

Deste modo, cabe ao/à fiel fazer responsavelmente a sua parte na área que lhe foi 

estabelecida. Mas ele/a não deve contentar-se com a sua situação profissional, mas sim 

se esforçar mais ainda para chegar num nível superior e que lhe confira mais ganhos 

como garantia de ser portador/a da bênção divina. Embora na CG não haja esta restrição 
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ao deleite, a forma de tratamento simbólico dado às finanças se equipara à religião 

calvinista. 

 

O rigor ascético também engloba a gestão dos bens e negócios. Por 

conseguinte, o/a salvo/a não age com desonestidade e/ou ganância, pois o lucro pelo 

trabalho deve ser obtido legalmente por meio de um ato determinado e intenso. Vale 

reforçar que as benesses alcançadas pelo/a fiel indicam que ele/a é aprovado/a por Deus 

e detém a salvação. No ascetismo, o trabalho (braçal e mental) realizado de modo duro e 

constante é assinalado como uma vocação divina. Semelhantemente, tal concepção se 

aproxima daquilo que Bezerra pontua: “O Senhor quer nos abençoar através do nosso 

trabalho, a fim de que tenhamos todo o necessário para viver uma vida material digna e 

próspera com a nossa família”. Ele ressalta ainda, conforme o texto bíblico de 

Provérbios 10,4-5, que “o que trabalha com mão enganosa empobrece, mas a mão dos 

diligentes enriquece. O que ajunta no verão é filho entendido, mas o que dorme na sega 

é filho que envergonha” (Bezerra: 2006d, 64). 

 

De vez que Deus é prioritariamente valorizado na dinâmica existencial do fiel 

nunca faltará a este último a provisão relativa às necessidades básicas porque Ele se 

compromete a saná-las. Agora, no que tange aos desejos particulares alguns destes Deus 

têm condições e concederá ao crente, contudo não é obrigação Dele. Por isso, como 

alerta o Manual de Finanças, o fiel deverá manter-se grato por todos e quaisquer bônus 

celestiais recebidos no plano material. E, se porventura, o membro da CG ver 

concretizada em sua vida a “promessa divina da libertação financeira”, ou ir além 

enriquecendo, é solicitado que ele atue para com os pobres e miseráveis do mesmo 

modo que Deus age para consigo. Na doutrina desta igreja a prosperidade nos moldes 

descritos é usufruída porque o fiel mantém um padrão de valores religiosos 

inegociáveis, bem como intenciona fazer investimentos de valor eterno. Isto significa 

que o crente ao atuar segundo a religião, praticar as instruções bíblicas, participar dos 

cultos, está priorizando a sua infindável morada no Céu. 

 

No momento que se alcança a dádiva financeira é preciso proteger estes 

recursos com o exercício do dízimo e das ofertas;102 com uma administração consciente; 

                                                
102 Sobre o papel da igreja na manutenção do capital social ver: Lehmann, 2007. 
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fazendo investimentos em poupança, títulos públicos, ações na bolsa de valores, 

imóveis, debêntures, certificados de depósitos bancários – CDB, recibos de depósitos 

bancários – RDB, e clubes de investimento; e evitar ser fiador de alguma pessoa - 

mesmo que seja da própria família. A fim de desestimular está prática última Bezerra 

cita o texto bíblico de Provérbios 6,1-5: “Filho meu, se ficaste por fiador do teu 

companheiro, se deste a tua mão ao estranho, se te enredaste com as palavras dos teus 

lábios, se te prendeste com as palavras da tua boca, então faze isto, filho meu, para 

livrar-te, pois caíste nas mãos do teu companheiro: vai humilha-te, e importuna o teu 

companheiro. Não dês sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Livra-te 

como uma gazela da mão do caçador, como uma ave da mão do passarinheiro” (2006d, 

71-72). Para completar os atos simbólicos de proteção às finanças os crentes da CG são 

incitados a recitarem o modelo de confissão vitoriosa “Malditos, nunca mais”, composto 

por oito artigos, que sempre inicia da seguinte maneira: “Crendo que a Palavra de Deus, 

como está na Bíblia Sagrada, é a única fonte da verdadeira vida, confesso, em nome de 

Jesus, que viverei vitoriosamente neste dia para glória do Pai”.103 Veja abaixo a 

composição ritual desta confissão, bem como a cosmovisão religiosa e econômica que 

ela procura reafirmar: 

 

1) Quando Cristo morreu, eu morri; estou crucificado com Cristo. A Palavra de Deus 

diz que eu fui incluído na morte de Cristo, a fim de morrer para o pecado. Por isso 

com base na Palavra de Deus, confesso hoje que viverei livre do pecado, da natureza 

má e de todas as obras do diabo; 2) Quando Cristo ressuscitou, eu ressuscitei com Ele, 

para ser uma nova criatura. A Palavra de Deus declara que na ressurreição de Cristo o 

Pai me deu um novo coração e um novo espírito; por isso eu confesso e tomo posse 

agora desta nova vida. Rejeito em meu íntimo: traumas, feridas, complexos e 

lembranças amargas do passado, porque está escrito que agora tenho a mente de 

Cristo, que me capacita hoje para perdoar a todos os que me ofenderam e a ter 

pensamentos e sentimentos livres, cheios de paz e alegria; 3) Quando Cristo derramou 

Seu sangue lá na cruz, todos os meus pecados do passado foram apagados, porque Ele 

foi castigado em meu lugar. Por isso eu rejeito toda culpa ou condenação que o diabo 

ou qualquer outra pessoa quiser colocar na minha mente; 4) Quando Cristo voltou aos 

céus e foi glorificado à direita do Pai, a minha vida foi elevada com Ele nos lugares 

celestiais. A Palavra de Deus declara que, quando Cristo foi exaltado nos céus, Ele me 

                                                
103 Embora esta confissão esteja presente em um dos documentos oficiais da CG, no período da pesquisa 
não se presenciou a execução desta nos cultos e nas reuniões dos GCEMs. 
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deu o Espírito Santo, que é a glória de Deus em mim. Por isso confesso que já fui 

glorificado com Cristo, que sou Templo do Espírito Santo e que recebo agora Sua 

presença em mim, para manifestar hoje o amor e o poder de Deus. Entrego-me ao 

Espírito Santo para que manifeste em mim Seus dons sobrenaturais. Sei que falarei em 

outras línguas como um dos sinais prometidos por Jesus para os que nele cressem. 5) 

Terei saúde perfeita neste dia, porque a Palavra de Deus declara que quando Cristo foi 

crucificado, Ele levou sobre Si as minhas dores e enfermidades e que pelas Suas 

feridas eu fui curado. Por isso, com base na Palavra de Deus, eu rejeito agora toda 

enfermidade, doença e dor no meu corpo. 6) Terei prosperidade financeira neste dia 

porque a Palavra de Deus declara que o ouro e a prata pertencem ao Senhor Jesus, o 

Senhor dos Exércitos, e à sua Igreja. Por isso, com base na Palavra de Deus, rejeito 

pobreza, miséria, falta de provisão, dívidas, desemprego, e confesso que eu, minha 

família e todos os filhos de Deus receberão hoje a provisão perfeita do Pai para uma 

vida material digna e abundante. Em nome do Senhor Jesus despojo Satanás e todos os 

filhos do diabo que através do crime, da corrupção, do roubo e da desonestidade, 

detêm o dinheiro do Senhor Jesus e da sua Igreja. De acordo com a Palavra de Deus, 

confesso que semearei com abundância no Reino de Deus, dando dízimos e ofertas 

com generosidade, o que me trará uma colheita com muita prosperidade. 7. Confesso 

que o Pai estabeleceu comigo e com minha família uma Nova Aliança, firmada no 

sangue de Cristo. Por essa Nova Aliança, a Palavra de Deus me assegura que toda a 

minha casa será salva e que estamos livres de toda a maldição. Rejeito, portanto, na 

minha vida e no meu lar, heranças malditas dos meus antepassados: vícios, doenças, 

miséria, suicídios, depravações, perturbações nervosas e mentais, ligações com 

demônios, feitiçarias, macumbarias, idolatrias e espiritismo. Confesso que, hoje, eu e 

minha família viveremos um dia de proteção, saúde, segurança e prosperidade para a 

glória do Pai. 8. Confesso que neste dia viverei na esperança da volta de Cristo, tendo 

como prioridade o crescimento e a expansão do Reino de Deus aqui na Terra, através 

do meu testemunho, tempo, orações e investimento financeiro na obra. A Palavra de 

Deus me mostra que o propósito eterno do Pai é “ter uma família com muitos filhos 

semelhantes a Jesus”. Sendo assim, este será hoje o meu principal objetivo em casa, no 

trabalho ou nos estudos. Se por causa disso me sobrevierem lutas, perseguições, 

aflições ou dificuldades, permanecerei meditando, confessando a Palavra de Deus e 

agindo de acordo com ela, a qual me fará mais que vencedor, além de me fazer ter 

sucesso e prosperidade em tudo (Bezerra: 2006d, 71-72). 

 

Os cuidados de Deus aos fiéis da CG também são enfatizados em razão do 

sucesso no emprego e também no tempo do desemprego. Nos cultos às segundas-feiras 
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pela manhã, intitulado “Bênção para o Trabalho”, os crentes são conduzidos a elevarem 

preces à Divindade solicitando a proteção no trabalho da inveja, da traição ou da 

perseguição de outros funcionários; a força e a sabedoria para trabalharem com 

eficiência a fim de garantirem os seus espaços de produção, obterem a confiança dos 

superiores, receberem bonificações e promoções. Por outro lado, alguns crentes desta 

igreja sofrem com o problema do desemprego. Então, estes oram para que o Ser Divino 

lhes ajudem na tarefa de distribuição de currículos visando emprego, também como 

intervenha em suas causas e lhes “abra a porta do emprego”. Juntos às orações os 

membros da CG têm a oportunidade de ouvirem testemunhos de pessoas que obtiveram 

o sucesso profissional e outras que começaram a trabalhar após um período de oração. 

Assim, na ótica da igreja, Deus parece ter uma predileção para com os seus fiéis, pois 

Ele dá o sucesso ao crente profissionalmente esforçado, passa o currículo do fiel 

desempregado na frente de outros indivíduos que não professam a mesma fé, e 

constrange os empregadores a chamarem e empregarem as pessoas da CG.  

 

Vale ressaltar que na igreja em Rudge Ramos existem empresários e micro-

empresários que anunciam durante os cultos vagas de empregos nas mais diversas áreas 

para os crentes. Esta prática é decorrente de uma rede de relacionamentos, encabeçada 

pelos/as homens/mulheres de negócios, que visa garantir a proteção dos membros desta 

religião. Em outras oportunidades eventuais gincanas são promovidas com produtos do 

estabelecimento comercial de algum membro; brindes de lojas como souvenires, cds e 

roupas são dados nos cultos após o acerto de uma determinada pergunta bíblica; salões 

de beleza oferecem cortes de cabelo, maquiagem e tratamentos com cosméticos às 

mulheres da igreja que fizeram aniversário durante uma semana específica; e sorteiam-

se vales com descontos para quem for comprar na loja de algum fiel. Utiliza-se, 

portanto, da propaganda como forma de promover as empresas dos crentes e fazer 

circular o dinheiro na CG. Estas ações, quando ocorrem, são acompanhadas da seguinte 

frase emitida pelos pastores: “irmão ajuda irmão”. Não obstante à diversidade de 

indivíduos que congregam juntos, esta ideologia religiosa da prosperidade impregnada 

nos discursos dos especialistas acrescida dos grupos de plausibilidade da igreja geram, 

por conseqüência, a manutenção de um imaginário que funde ideais cristãos a valores 

capitalistas consumistas. 
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3 – Classe média, religião e consumo 

 

Após as reflexões anteriores fica evidente que o fato do autor deste trabalho 

escolher para a análise o pentecostalismo em destaque não é fortuito. Uma primeira 

razão é que a Comunidade da Graça não está tão evidente nas atuais pesquisas em 

Ciências Sociais. Outro motivo que contribui para a pesquisa se observa na sua 

composição, ou seja, a maior parte dos membros da igreja é formada por pessoas de 

classe média.104 Nesta igreja, em oposição a outras comunidades evangélicas que atuam 

na camada populacional em referência,105 percebe-se uma preocupação com a 

integração dos membros, a participação comprometida nas atividades eclesiais e o 

estudo bíblico-doutrinário.106 Para tanto, várias ações são empreendidas para que estes 

anseios se concretizem. E para cada ato o elemento emocional sempre é acessado 

facilitando assim o alcance dos objetivos mencionados. E outro dado interessante é o 

fato da CG ser a maior igreja do bairro em quantidade de fiéis. 

 

A constatação de que esta igreja é composta por uma maioria de pessoas da 

classe média não resulta apenas da aplicação de questionários a todos os membros. Não 

obstante à abertura concedida pelos pastores a participação do pesquisador em todos os 

cultos e encontros de GCEMs nos últimos três anos, a maior dificuldade foi a de aplicar 

os questionários. Apesar das quatrocentas cópias distribuídas destes últimos, somente 

cento e vinte retornaram (120) – sendo que apenas 35 vieram completos. Um dado 

interessante é que aqueles/as que preencheram este material são majoritariamente 

pessoas com idade entre dezoito (18) e trinta e cinco anos (35). Portanto, tal 

comprovação da situação de classe é decorrente do cruzamento de dados, a saber, 

questionários aos/às fiéis, entrevistas aos pastores e informações obtidas a partir do 

diálogo com participantes da CG. 

 

Nesta pesquisa o trabalho de campo, a observação dos cultos, os questionários, 

entrevistas e a observação da igreja em Diadema permitiram levantar o perfil social 

econômico majoritários dos membros desta igreja em Rudge Ramos. Durante os cultos 

                                                
104 Detalhes sobre a terminação “Classe Média” se encontram nas páginas 118, 119, 131, 135, também 
como nas referências bibliográficas contempladas no corpo do trabalho e na bibliografia no final da tese. 
105 Como exemplo: Igreja Apostólica Renascer em Cristo, Igreja Sara Nossa Terra (Mariano: 1999). 
106 Os estudos são realizados especialmente nas reuniões dominicais vespertinas, nos encontros dos 
GCEMs, nos cursos de capacitação das lideranças e nos acampamentos. 
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no templo só foi possível observar as vestes que os fiéis estavam trajando, relógios, 

jóias, perfumes de quem estava próximo e carros. Nos encontros dos GCEMs é possível 

visualizar melhor o bairro, a casa dos líderes e os seus gostos. A suspeita é que a 

maioria destes crentes pelo menos possui carro, pois em dois cultos às quartas-feiras 

ocorreram fatos que alimentam tal desconfiança.107 No primeiro culto o horário 

extrapolou as duas horas convencionadas e o pastor preocupado com os membros que 

não tinham veículos para retornar às suas casas pergunta se alguém depende de 

transporte público para ir embora. Do número aproximado de novecentos fiéis três 

pessoas levantaram as mãos afirmando que se encontravam na situação citada. Logo, o 

pastor solicitou a três crentes que tivessem carros que levassem as pessoas para suas 

residências. Em um segundo culto as pessoas não puderam ir embora em decorrência de 

uma chuva muito forte, assim o horário avança e o pastor faz o mesmo pedido a cinco 

membros da CG que estivessem de carro que levassem os outros crentes para seus lares 

– neste dia havia aproximadamente setecentas e cinqüenta pessoas no culto. 

 

Uma prática consumista que pode revelar está propensão classista é o 

descomedimento na compra de sapatos femininos. Exemplificando, em um culto, 

durante a prédica, o pastor ao discorrer sobre o assunto da obsessão declara que havia se 

casado com uma “centopéia”. E esta “miriápode” com quem ele havia contraído 

matrimônio, sua esposa, tinha uma enorme fixação por calçados. Declarou ele que sua 

mulher possuía mais de cem pares de sapatos e que toda vez que precisavam sair ela lhe 

dizia sobre a sua necessidade de comprar outros pares novos porque ela estava sem 

opções. Seqüencialmente, o pastor pergunta aos homens presentes se alguém passava 

em seu lar um problema semelhante ao que relatara sobre a ”mulher-centopéia”. Com 

exceção dos mais jovens, a maioria dos homens ergueu uma das mãos concordando que 

também passava o mesmo dilema em suas casas. 

 

Outros três dados que ajudam a reforçar a tese de que boa parte dos 

freqüentadores da igreja pertencem à classe média são obtidos da participação dos 

acampamentos, da freqüência no culto dos empresários e dos cultos de batismo. Os 

primeiros, via de regra, são bem freqüentados pelos fiéis e têm custos que variam de R$ 

150,00 a R$ 600,00. Todas as faixas etárias são contempladas nestes eventos que 

                                                
107 Os fiéis que vão de carro ao templo da CG costumam estacioná-los nas ruas próximas, todavia a igreja 
tem seguranças contratados que vigiam os veículos. 
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acontecem ao menos seis vezes por ano. Em seqüência destaca-se a realização mensal 

dos cultos dos empresários da CG dirigidos pelo Pastor Luís e que conta com a 

participação média de cento e vinte crentes – um número expressivo para esta igreja. E 

no caso dos batizados uma grande produção é feita à altura do evento, a saber, uso de 

canhões de luz, imagens, faixas com felicitações aos batizandos, cornetas à gás, apitos, 

serpentina, bexigas, cenografia, camisetas trazendo impressas as fotos dos batizandos, 

filmagens, fotografias e uma banda de música. 

 

Acima se discorreu sobre a programação específica dos empresários que são 

membros da igreja. O resultado do envolvimento dos empresários da CG proporciona a 

alguns membros mais carentes ascenderem para outras classes sociais, especialmente 

porque eles podem se tornar funcionários das empresas dos “irmãos da igreja”. 

Somando-se a isso, os fiéis mais pobres são estimulados a não se contentarem com o 

nível social ao qual se encontram, além do incentivo nos GCEMs e nos Cultos a 

buscarem capacitação acadêmica e profissional. Nesta perspectiva, mesmo que as 

pessoas sejam boas cidadãs e cristãs, não é adequado que continuem na pobreza, elas 

precisam mudar a mentalidade e buscar melhorias. Esta pontuação torna-se explícita em 

um trecho da entrevista concedida pelo Pastor Marcos Marciano: 

 

Mas tem acontecido algo muito interessante... mesmo que as pessoas sejam simples e 

pobres elas... Deus tem honrado através dos ensinamentos da Palavra e tem mudado o 

estilo de vida destas pessoas.  Muitas dessas pessoas... a gente tem aqui jovens que são 

universitários, que estão se empregando em boas empresas. Temos aqui muitos que 

trabalham na Volks, na Mercedes, na Ford, na BASF.  Temos vários jovens nossos que 

estão iniciando carreira em multinacionais. Destes jovens sim... temos o caso de uma 

moça, que eu posso citar aqui, que é a Geane, ela mora no Jardim Silvina né... ou 

melhor, Vila São Pedro, e hoje ela é uma funcionária da BASF, tem sido um exemplo 

de moça, fazendo faculdade... são pessoas muito simples. Então nós temos esta 

realidade aqui hoje.108 

 

Estas pontuações da parte do pastor Marcos advertem que não há 

constrangimento em afirmar que na igreja congregam pessoas pobres, contudo o 

discurso de que é preciso ascender socialmente está evidente. Não há problema em 

                                                
108 Ver: Entrevista ao pastor Marcos Marciano, linhas X a Y. 
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pertencer às classes empobrecidas, pois cada fiel precisa prioritariamente ser um cristão 

exemplar. Mas isso não substitui o dever dos/as crentes em se desenvolverem 

financeiramente trazendo, assim, melhorias para suas famílias e para a igreja que é a 

família da fé. Nesta lógica o membro da CG deve procurar o seu aprimoramento para a 

glória de Deus. Cada fiel precisa ser cristão, compromissado e competente tanto na 

escola quanto no trabalho, tanto na família quanto na igreja, tanto nos relacionamentos 

amorosos quanto nos círculos de amizade. 

 

3.1. Consumismo e religião 

 

O desafio que se põe ao refletir sobre a classe média contemporânea é entendê-

la para além de definições teóricas desconectadas da realidade, ou seja, observando o 

desenvolvimento e o modo como esta identidade classista se apresenta no cotidiano. 

Com este intento logo se nota que o consumo é característica primaz para identificação 

desta. Na atualidade, os projetos sociais devem ser apregoadores da liberdade privada e 

facilitadores dos projetos individuais. Por outro lado, os projetos individuais não 

possuem garantias, tampouco certeza e/ou estabilidade para se concretizarem. Em meio 

a esta complexidade o Mercado oferece a realização individual ao suprir todos os 

anseios de consumo viabilizados pela produção em larga escala através da contínua 

especialização técnica. Exemplificando, vende-se na atualidade alguns produtos para 

consumir como imagens, entretenimento, sensações, supérfluos. Por isso, Bauman 

afirma que “o spiritus movens da atividade consumista não é mais o conjunto 

mensurável de necessidades articuladas, mas o desejo – entidade muito mais volátil e 

efêmera, evasiva e caprichosa, e essencialmente não-referencial que as necessidades” 

(2001: 89).109  

 

Na primeira metade do século XX Brian Owesby (1991) ao estudar as classes 

médias nas capitais do Rio de Janeiro e São Paulo já detectava a distinção entre essas e 

as demais camadas sociais como sendo a propensão às atividades intelectuais, 

educacionais e consumistas - constatação válida na realidade até o término da década de 

1980. Já a partir de 1990 gradativamente o que fica em voga como fator distintivo é o 

                                                
109 Constatação semelhante é feita por Baudelaire quando afirma que “a Modernidade é o transitório, o 
efêmero, o contingente; é a metade da arte, sendo a outra metade o eterno e o imutável”. Ver: Baudelaire, 
1996: 25. 
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consumo e não tanto o nível intelectual ou cultural dos integrantes da classe média. Para 

além do habitus classista apontado por Elias (1990 e 1994) no processo de vir a ser 

civilização das sociedades européias, o ato de consumir e poder fazê-lo em espaços 

segregados (Caldeira: 2003) excede na contemporaneidade à produção de “artefatos” 

culturais peculiares. Embora haja divisões e características diferenciadoras entre as 

pessoas da classe média (Simões: 1992) que não serão estudadas com profundidade 

neste trabalho, ainda assim ressalta-se a atividade consumista como a principal marca 

classista e diferenciadora. 

 

Sendo assim, ao discorrer sobre a classe média, ou uma igreja constituída por 

pessoas desta classe, é necessário pontuar que a caracterização desta disposição 

“classista” se apresenta deveras abstrusa. No contexto brasileiro a antiga camada da 

população em referência teve seus ideais de emprego estável, lazer, educação de 

qualidade, habitação, poupança e facilidade de consumo abaladas pelas transformações 

sociais ocorridas nas décadas de 80 e 90 do século XX. Além disso, segundo Maureen 

ODougherty (1997), surge uma nova classe média com intentos diferentes da 

representação “clássica” da classe média, em linhas gerais é perceptível que a mais 

recente preocupada em desfrutar daquilo que é efêmero e prazeroso, e a anterior 

apegada simbolicamente à idealização de uma superioridade moral firmada na 

capacidade intelectual e bagagem cultural (Oliveira: 1988). 

 

Entretanto, após os tensos rearranjos desencadeados, as práticas de consumo 

permanecem como fatores importantes para a formação, identidade e desenvolvimento 

desta classe. Apesar dos desgastes sofridos especialmente com o achatamento do poder 

aquisitivo de um grupo de indivíduos e a ascensão econômica de outros, a busca por 

distinção e separação continua firmada no consumo e em padrões culturais mesmo que 

voláteis e exacerbadamente provisórios (Mafra, 1993). Por conseguinte, é sobre este 

escopo que se sedimenta a preferência por espaços públicos segregados em que se 

possam consumir bens, imagens, sensações e práticas, bem como fazer uso de uma 

linguagem e ações identitárias. 

 

O foco no consumo, embora esteja respaldado pelas considerações anteriores, é 

também uma reação àquilo que se presencia no trabalho empírico. É fato que existe a 

orientação doutrinária sobre a correta administração das finanças no contexto da CG, 
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contudo isso não exclui que o consumo faz parte da vida de grande parte dos fiéis e 

pastores desta igreja. Se de um lado estão as ponderações precavidas do presidente desta 

instituição religiosa – marcado por uma tradição pentecostal e que vivenciou o período 

do milagre econômico brasileiro e a crise nacional apregoadora de uma reformulação 

social – de outro Bezerra, e sua igreja, procura adequar-se e apresentar respostas e 

ofertas religiosas aos crentes inseridos numa sociedade pós-tradicional e envolvida pelo 

efêmero. Em outros termos, é o antigo interagindo e transformando-se a partir do novo 

como particularidade daquilo que Pierucci nomeia como secularização (2004, 19-20). 

 

O consumo é algo importante para o grupo religioso analisado e isso é 

perceptível nas reuniões dos fiéis. Durante os cultos é considerável a quantidade de 

menções aos produtos valorizados pela classe média como Aparelhos de TV de última 

geração, Canais de Televisão pagos, perfumes importados, roupas de grife, carros, 

viagens, passeios a parques de diversão, moradias em lugares nobres e promoções no 

trabalho. E no cotidiano da igreja o discurso religioso de que Deus supre primeiramente 

as necessidades dos crentes, e eventualmente os desejos, não pode ser entendido como 

somente a guarnição celestial de alimento, emprego, moradia, educação e saúde. 

Embora no diálogo com os fiéis ora se perceba um discurso racional e comedido de 

rejeição moral a tudo que exceda ao suprimento básico para subsistência, outro 

“discurso verbal e não-verbal” mais intenso e presente é que os cinco elementos da 

provisão divina devem estar adequados ao ethos classista dos envolvidos acrescidos dos 

elementos que representam noções de conforto, bem-estar e status da classe média.  

 

Esta tensão entre discurso moral e identitário também se percebe no ambiente 

do culto, do GCEM e nos acampamentos da igreja. No templo, conquanto os pastores 

entrevistados tenham apresentado a ressalva de que não é tão importante, detecta-se 

uma preocupação pelo conforto sonoro, estético (semelhante à CG Sede em São Paulo) 

e dos assentos usados pelos crentes. Nos GCEMs a orientação pastoral de que nas casas 

dos “anfitriões” dos encontros deve-se promover aconchego e satisfação às pessoas é 

obedecida.  E com relação aos acampamentos da igreja o mesmo se repete. Para 

exemplificar, o pastor Luís Blotta por ocasião da proximidade do Acampamento de 

Carnaval 2008, no terceiro domingo de janeiro, emitiu o seguinte parecer: 
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“(...) antigamente nos acampamentos nós dormíamos em barracas, cozinhávamos a 

nossa própria comida, tomávamos banho no rio, fazíamos culto na base do violãozinho, 

não existia nem retroprojetor, não tinha essas frescuras. Hoje em dia a gente ficou mais 

exigente é som de primeira, data-show, suíte, chuveiro quente, cama confortável, 

piscina, quadra, campo de futebol, comida pronta... e tem gente ainda que não manda o 

filho pro acampamento... depois vai reclamar que o filho tá no mundão (...)”. 

 

3.2. Consumo em perspectiva religiosa 

 

Embora no interior da classe média ainda existam indivíduos que façam 

distinções entre “ricos” e “novos ricos”, tendo como um parâmetro hierárquico daquilo 

que é ou deixa de ser nobre e honroso, o capital cultural, educacional e os gostos, estas 

máscaras distintivas não são capazes de suplantar o fato de que o consumo está 

ocorrendo.  Isto era, como foi explicitado anteriormente, algo intenso entre a velha 

classe média brasileira, em crise após os distúrbios econômicos em nível nacional e 

mundial entre os anos 1980 e 1990, e a nova classe média em ascensão, mais atinada a 

consumir aquilo que é efêmero. Independente de se adquirir produtos eletrônicos, 

objetos de arte, sensações, educação, viagens, imagens ou qualquer outra coisa, o 

consumo está presente. Fica nítida a constatação de que a cultura dominante está sendo 

legitimada, também como a reprodução das relações classistas. No âmbito religioso da 

CG ao se reforçar que Deus está preocupado em acabar com as necessidades dos 

indivíduos crentes, devem-se entender tais carências em consonância com uma forma de 

ser classe média na contemporaneidade. A educação ou o consumo desta última, como 

um dos elementos que distinguia simbolicamente (Bourdieu: 1984, 253) dois grupos 

dentro de uma mesma classe, na religião estudada é entendida de outra maneira.  

 

Não se nota no argumento educacional da CG a separação moral entre 

consumistas de “bens intelectuais” e consumistas de “bens fúteis”. Como exemplo, 

nesta igreja a busca pela capacitação acadêmica é um dever de todo fiel que anela 

glorificar a Deus com o seu ato e, conseqüentemente, propiciar melhorias econômicas 

para a sua família e a sua comunidade religiosa. Assim, ao investir em sua formação 

intelectual o crente terá melhores condições de administrar sua vida com eficiência e 

“colher as bênçãos de Deus”. Nesta instituição religiosa, desde quando se iniciou esta 

pesquisa, o mês de janeiro é oportuno para que os seus integrantes reavaliem suas 
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atitudes anteriores, valores, objetivos e metas para o ano que se inicia. De tal forma, 

para facilitar esta tarefa eles recebem uma pequena cartilha intitulada Projeto de Vida 

que deverá ser lida e preenchida pelos membros solteiros e casados. Cada livreto traz 

temas específicos e um deles traz como subtítulo “Eu e meu trabalho/escola”. Os 

deveres ressaltados aos fiéis são os seguintes: 

 

Buscar promessas de Deus para ao meu trabalho/escola; tempo específico de oração 

pelo trabalho/escola; atitudes que vou tomar em relação ao meu chefe; atitudes que vou 

tomar em relação aos meus parceiros; atitudes que vou tomar em relação aos meus 

empregados; atitudes que vou tomar em relação aos meus professores; atitudes que vou 

tomar em relação aos amigos da escola; o que devo fazer para melhor na empresa; em 

que matérias preciso melhorar e o que devo fazer; que pessoas podem me orientar no 

trabalho/na escola; e que cursos complementares posso fazer.110 

 

Em cada um destes itens o crente deve especificar o que fará, quais as datas de 

todas as atividades, quem são as pessoas envolvidas, quais erros foram cometidos, quais 

as ações para melhorar e quais são as observações. Neste mês de janeiro, embora os 

GCEMs entrem em férias, os seus dirigentes e os pastores da igreja se disponibilizam a 

ajudar a cada um fazer o seu projeto, a orar pelos fiéis e em um culto específico a 

ungirem com óleo as pessoas e seus Projetos. E após o reinicio das atividades nos 

GCEMs os crentes são incitados nos encontros a compartilharem com os demais 

participantes do grupo os seus êxitos e a maneira utilizada para alcançá-los, a exporem 

suas dificuldades e receberem sugestões das pessoas, também como apresentarem suas 

derrotas para que haja uma interação a fim de que o quadro negativo seja mudado.  

 

Busca-se, então, insuflar os fiéis a tomarem um contato racional com suas 

debilidades profissionais e acadêmicas a fim de que posteriormente façam o 

investimento em educação e atitudes que lhes renderá os benefícios espirituais e 

materiais galgados. Embora amenizado no grupo religioso pelo discurso de que alguns 

enriquecem mais que outros por vontade divina e que os possuidores de maiores 

recursos devem ajudar os de nenhum ou pouco, o status econômico e social é 

interpretado em termos de “bênçãos financeiras alcançadas”. Quanto mais o crente se 

                                                
110 Ver folheto explicativo nos Anexos deste trabalho. 
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aplica em agir segundo as doutrinas religiosas e exercer uma gestão financeira eficaz, 

mais sucesso ele obterá. 

 

A fim de contribuir com a compreensão do ideário da CG sobre classe e 

dinheiro, vale lembrar Bourdieu, quem ao estudar as diferenciações entre classes 

operárias e burguesas, assevera (1984) que há pessoas que passaram um determinado 

período de “aburguesamento” e isso lhes forneceu a possibilidade de aquisição de 

valores e gostos de classe média, todavia por algum motivo econômico qualquer elas 

não têm mais perspectivas de ascensão social e de consumo requintado como outrora, 

nestas condições elas procuram formas de resignificação do modo como se vive 

pontuando suas diferenças em relação a outros grupos ao ressaltar, como exemplo, a 

educação e cultura adquiridas. Para Paugam (2003), estes indivíduos vivenciam um 

misto de angústia, dificuldades financeiras e humilhação. Se por um lado elas não 

querem ser amparadas, por outro elas nutrem um sentimento de fracasso pessoal que 

lhes dá a sensação de que os demais indivíduos olham para elas como se fossem seres 

inferiores. Nota-se, então, que a identidade negativa incitada pela má situação é 

integrada progressivamente na consciência social. A interiorização mencionada, 

também abarca os sentimentos de inferiorização, desqualificação, e vergonha pela 

degradação do espaço de moradia. Compartilha-se a humilhação por depender de 

alguém, a provação, a consciência gradativa de que não vão ascender a um status social 

superior e a angústia nas salas de espera por terem que recorrer ao sistema de assistência 

social do governo. 

 

Os estudos de Bourdieu e Paugam se dão a partir de uma realidade francesa, 

contudo são profícuas e importantes as contribuições para o entendimento do processo 

de empobrecimento, a relação com o dinheiro, as distinções classistas e os 

comportamentos defensivos que permitem aos indivíduos inverterem simbolicamente a 

condição social pela qual passam. Na CG a ênfase ideológica de que Deus supre as 

necessidades dos/as crentes acrescida da honra social de quem se esforça por ser um 

cristão honesto se mostra como um alento aos fiéis da igreja que no contato com o 

ideário classista religioso via testemunhos e sermões nos cultos notam-se, até então, 

distantes de alcançarem estes padrões impostos pela instituição. Por outro lado, não é 

preciso lamentar a dificuldade em crescer socialmente, pois Deus, embora tenha a 



 125 

atitude convencional de prover o básico aos crentes, Ele possibilita o enriquecimento de 

alguns por razões desconhecidas dos seres humanos. 

 

3.3. Riqueza e pobreza: tentativas de harmonização religiosa 

 

Os próprios mecanismos utilizados por esta religião tendem a diluir ou 

dissimular as diferenças sócio-econômicas dos fiéis. O discurso classista é homogêneo, 

contudo, uma parceria comunitária é o que se percebe nas atividades religiosas 

(almoços, jantares, viagens, festas, acampamentos) promovidas e que carecem de ser 

subsidiadas financeiramente por cada crente. Estes eventos podem ser pagos em 

parcelas sem juros, ou uma parte é amortizada pela pessoa interessada e o restante por 

algum membro da igreja, ou ainda a coordenação destes avalia os casos e em seqüência 

libera a participação dos crentes impossibilitados de pagar. De alguma forma procuram 

incluir a pessoa naquele universo religioso e estimulá-la a procurar os meios que lhe 

farão desenvolver-se em nível econômico tendo condições futuras de arcar com suas 

despesas e, tal como se sucedeu com ela, adote também aqueles que são membros da 

igreja e momentaneamente carecem de subvenção. Não obstante a predileção velada por 

indivíduos de uma mesma categoria, com boa formação acadêmica, boa inserção 

profissional no mercado de trabalho, e níveis médios de renda, há na CG do Rudge 

Ramos pessoas pobres. Entretanto, toda esta estrutura de plausibilidade desta igreja 

culmina em arrimo para pessoas das classes empobrecidas ajudando-as na compreensão 

da estrutura social, fornecendo-lhes sentido e concedendo-lhes orientação (Berger: 

1985, 39). Em outros termos, há um aumento da coesão coletiva e auxílio no 

enfrentamento de problemas humanos, no caso financeiro. 

 

Não se fez aqui uma pesquisa com o intuito de analisar os membros pobres 

desta igreja em relação ao discurso de classe média e o desencadeamento deste nestas 

pessoas. Porém suspeita-se que devem padecer de “um sentimento de inferioridade 

social” em tensão com a sensação religiosa da honra cristã, alimentada pela idéia 

comum de que as pessoas trabalhadoras e esforçadas são “abençoadas por Deus” e o 

juízo de que o bem maior do crente é o ensinamento religioso que modela suas atitudes 

e a certeza de que obterão a salvação permitindo-lhes uma moradia eterna com a 

Divindade no céu. Portanto, a honra está na base do sistema de valores desta sociedade 
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cristã, facilitando a percepção e introjeção das noções concernentes à exclusão/inclusão 

e ao desprezo/respeito. Para estes grupamentos, ter um trabalho é uma expressão de 

privilégio. Por isso, quem se encontra sem um emprego assalariado por tempo 

indeterminado, vive insatisfeito/a com sua condição e deseja ter um trabalho mesmo que 

seja temporário (bicos). Neste sentido, o desemprego é compreendido e vivenciado 

como perda de status social, desorganização, desequilíbrio e carência de recursos. Tais 

concepções, uma vez assimiladas por jovens que desejam melhorar de vida pelas vias 

legais, incentivam a juventude a se casar e/ou ter filhos/as somente quando estiverem 

em um emprego estável e bem remunerado. 

 

Ao observar os discursos na CG, especialmente ocorridos nos cultos, é possível 

detectar um confronto interessante de idéias. Na igreja enfatiza-se a vida familiar, a 

inclusividade, o respeito ao/à semelhante e o convívio fraterno entre os/as fiéis, estes 

compreendidos/as como membros de uma família especial cujo Pai é Deus. Por outro 

lado, as muitas alusões ao “mundo” peculiar da classe média feitas nas orações, 

prédicas, cânticos e testemunhos têm uma propensão a segregar aqueles que não fazem 

parte deste estrato social e porventura estejam presentes nos cultos. Para exemplificar, 

em um culto ocorrido no dia 14 de maio de 2008, no intervalo entre o recolhimento das 

ofertas e o sermão, o pastor convida os/as fiéis a se abraçarem como um sinal de que 

Deus quer abençoar a todos/as e aumentar o nível de amizade entre eles/as. Para tanto 

ele se vale da seguinte consideração: “vocês podem abraçar despreocupados uns aos 

outros. Vocês durante o abraço terão o prazer de sentir perfumes como Armani, Gucci, 

Carolina Herrera. Pode ir tranqüilo...”. Se cada ato devocional catequiza e/ou reforça a 

educação cristã e os gostos na CG, estes últimos funcionam como meios legitimadores 

de uma cultura classista dominante (Bourdieu e Passeron, 1977:152). 

 

De vez que neste trabalho somente uma parcela dos membros foi submetida a 

questionário que intenciona revelar, dentre vários aspectos, a condição sócio-econômica 

das famílias, então procurar-se-á agir com cautela ao buscar caracterizar os/as 

integrantes da CG. Deste modo, prefere-se destacar neste trabalho que há uma tendência 

ou propensão ao enquadramento classista em questão. Isto se evidencia ainda mais nos 

depoimentos de pastores desta igreja dados ao pesquisador, também como firmando-se 

em diálogos informais com parte da liderança dos GCEMs. Embora o corpo pastoral da 
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CG não tenha dados precisos sobre o quadro dos membros da igreja, eles têm uma visão 

melhor em razão do controle exercido sobre os dirigentes de GCEM. 

 

Estes dirigentes são formados/as pela própria igreja. Uma vez que a pessoa 

responsável pelo GCEM percebe em alguns dos seus liderados o perfil para liderança, 

então estes recebem um acompanhamento mais próximo e são indicados ao pastor da 

igreja para fazerem um curso de capacitação específico. O futuro dirigente precisa 

sentir-se “vocacionado” para liderar, o grupo deve enxergar nele as feições para exercer 

tal função, e o dirigente dele também deve atestar que o/a candidato/a pode liderar por 

ser alguém assíduo no estudo da Bíblia, responsável no grupo e comprometido com a 

igreja. 

 

É importante destacar que cada dirigente deve obrigatoriamente fazer um 

relatório mensal do andamento do pequeno grupo ao qual coordena, sob pena de ser 

repreendido ou excluído das suas funções. Neste deve constar nome, idade, data de 

nascimento, número de telefone e endereço dos participantes, situação eclesial de cada 

um (conversão, batismo nas águas, batismo no Espírito Santo, tempo de participação na 

igreja, engajamento em ministérios, freqüência em acampamentos etc), os temas 

trabalhados, o acompanhamento aos membros do grupo, êxitos, carências, principais 

objetivos alcançados, principais objetivos não-alcançados, novas conversões, 

encaminhamento ao pastor das pessoas que farão as aulas que antecedem o batismo e o 

curso para quem deseja se tornar membro da CG, medidas tomadas para solucionar 

problemas e as ações realizadas para aumento da comunhão entre o líder e o sub-líder 

do grupo. 
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4. O templo da CG 
 

 
Foto 1: Templo da CG em Rudge Ramos, SBC - SP 

 

Logo ao entrar no templo da Comunidade Graça (CG) no lado esquerdo nota-se 

a cantina que vende salgados, doces, sucos, refrigerantes, lanches etc. Há também, os 

sanitários masculino e feminino. E deste mesmo lado está a loja que vende CDs, DVDs, 

camisetas, livros, apostilas, panos, broches etc. Uma questão interessante é que os 

alimentos e os produtos da loja comercializados podem ser adquiridos com o pagamento 

em dinheiro, cheque ou cartão de crédito, tudo para o conforto  e satisfação do/a fiel da 

igreja. 

 

Em dias de cultos, especialmente às quartas-feiras, são colocados cinco blocos 

de 200 cadeiras cada para os/as fiéis da Comunidade da Graça. Para cada bloco tem 20 

fileiras e em cada uma delas 10 cadeiras. As cadeiras são de plástico, leves e de fácil 

manuseio, e forradas com um pano de cor branca e estampado o logotipo da igreja em 

vermelho. O piso que abriga estas cadeiras é de cor cinza escura. Vale destacar que aos 

domingos e em eventos especiais são colocadas mais cadeiras dificultando o trânsito dos 

fiéis no templo. 

 

As paredes laterais do templo são brancas e possuem cinco colunas cada, todas 

revestidas com madeira. Entre as colunas das paredes laterais percebe-se um espaço 

aproximado de cinco metros de comprimento e cinco metros de altura. Nestes estão 
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afixados banners com dizeres que ressaltam as atividades e o ideário da CG. Em cada 

uma destas colunas estão presos ventiladores giratórios de cor preta. 

 

No primeiro banner há uma alusão ao GCEM com a frase “Grupo de 

Comunhão, Edificação e Multiplicação”. Abaixo destes dizeres está uma foto tirada na 

sala de uma residência. Na fotografia, em círculo, se encontram dezenove pessoas de 

diferentes gêneros e idades portando bíblias e conversando num ambiente descontraído. 

Debaixo desta fotografia está escrito: Quinta-feira, 20h00. Participe com sua família. 

“Todos os que criam estavam juntos”. Atos 2.44. 

 

Em outro banner há um desenho de uma tocha olímpica acesa, com um 

destaque para as chamas em cores vermelha e amarela, e as seguintes frases 

informativas: A igreja que prevalece: adoradora, profética, conquistadora, terapêutica, 

discipuladora, missionária. Domingo 19h00. 

 

Um terceiro banner é alusivo à programação da mocidade da CG com os 

seguintes escritos: www.com.Jesus: este provedor te dá acesso livre para o Pai... 

Reunião de Jovens e Adolescentes. Todo último sábado do mês – 19h00. GCEM: Todos 

os sábados em diversos lares. 

 

No quarto banner, na parte superior está escrito: Ministério com Crianças. Em 

seqüência apresenta-se uma foto com crianças, ou seja, duas meninas e dois meninos. 

Abaixo segue o versículo: Instrui a criança no caminho que deve andar, e até quando 

crescer, não desviará dele.” Provérbios 22.6. Os dizeres em seqüência indicam: Culto 

infantil. Domingo às 9h00 e 19h00: classes 2 a 11 anos. Quarta-feira às 20h00: classes 

2 a 6 anos. 

 

Outro banner apresenta desenhos de tijolos sobrescritos com a frase: Construa 

uma vida melhor!!! Em continuação destaca-se o texto bíblico de João 10.10b: Eu vim 

para que tenham vida, e a tenham em abundância. E abaixo o dia e horário da 

programação: Quarta-feira. 20h00. 

 

A fim de indicar que todas as faixas etárias são contempladas há um banner 

com fotos de pessoas idosas se exercitando, brincando e conversando. Acima, em 
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destaque nota-se a palavra Maioridade seguida por uma menção ao Salmo 92.14: Na 

velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. E de modo subseqüente 

apresentam-se informações sobre os encontros da maioridade: Todo o 1º e 3º sábado o 

grupo se reúne nos lares para um momento de Comunhão e Edificação. 

 

No sétimo banner faz-se um convite para o encontro das mulheres: Mulheres 

que fazem a diferença! Segunda-feira. 20h00. Acima destes dados há um desenho de 

duas mãos femininas voltadas para cima em sinal de oração em favor do mundo, 

sugerido por um círculo, e chamas promovendo a transformação deste mundo. E 

imediatamente abaixo da imagem vê-se a frase: Mulheres Intercessoras. 

 

No banner seguinte nota-se uma grande foto de um por do sol tendo no centro a 

frase: “Bênção para o trabalho”. Acima é citado o texto bíblico de Deuteronômio 

28.12: O Senhor abençoará toda a obra das tuas mãos! Abaixo se menciona o dia e 

horários da programação: Segunda-feira. 06h30 às 08h00. 

 

Destacando a atividade da CG no domingo pela manhã há um banner que traz 

uma foto de uma Bíblia e na parte superior dele a frase: Conhecendo as Escrituras. No 

centro do banner destaca-se o versículo 16 do capítulo 3 da carta de Paulo aos 

colossenses: Habite, ricamente, em vós a palavra de Cristo; instruí-vos e aconselhai-

vos mutuamente em toda a sabedoria. E em seqüência aparece a informação: Domingo. 

9h00. 

 

No altar destaca-se do lado direito um banner com a seguinte frase: uma igreja 

família vivendo o amor de Cristo, alcançando o próximo e formando discípulos. Logo 

abaixo do lema da CG tem uma foto do planeta terra tirada do espaço e o logotipo da 

igreja em cima. 

 

Um outro banner interessante é referente ao dia das primícias. No fundo há 

uma foto de uma árvore grande com raízes volumosas e visíveis. Em cima está escrito 

Dia das primícias. No centro é mencionado o texto de Romanos 11.16: E, se forem 

santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade; se for santa a raiz, 

também os ramos serão. E abaixo se destaca o dia e horários desta programação: 1º 

Domingo, 9h00, 19h00. 
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Para o ambiente do templo nota-se que o teto foi propositadamente rebaixado, 

aproximadamente 4 metros do chão, a fim de facilitar a acústica. No teto é perceptível o 

uso de um material acusticamente favorável para o espaço, possivelmente composto por 

placas que fundem materiais como madeira, lã de vidro e pano, de modo a absorver o 

som causando no público a sensação de conforto sonoro. A cor do teto é branca. Nele 

estão espalhadas lâmpadas fluorescentes tubulares embutidas no teto. E há recipientes 

preparados para a instalação de um sistema de ar condicionado.  

 

As paredes do altar seguem um modelo semelhante ao das paredes laterais do 

templo, contudo, nesta parte frontal há seis colunas revestidas com madeira e, 

conseqüentemente cinco espaços de parede branca. No espaço central há um grande 

logotipo da CG em acrílico branco e fosco. E os dois outros espaços imediatamente ao 

lado do centro também possuem banners. 

 

O palco, ou altar, é elevado aproximadamente 1m30cm em relação às cadeiras 

que abrigam os fiéis. O piso do palco é forrado por um carpete de cor bege. No centro 

do altar há um púlpito de madeira que traz o logotipo da CG em acrílico bege e branco. 

Do lado direito estão alocadas quatro confortáveis cadeiras de madeira em estofado 

amarelo. Há neste lado uma comprida piscina embutida que é descoberta e utilizada 

exclusivamente por ocasião de cultos específicos para batismos. Entre as colunas do 

lado extremo direito há um grande telão onde são projetadas as letras das canções, dos 

avisos, das mensagens etc, por meio de um data-show. 

 

Na parte extrema esquerda do palco há uma área cercada e reservada para o 

controle da mesa de som e demais aparelhos eletrônicos. Neste mesmo lado esquerdo 

ficam instrumentos como teclado, contra-baixo, guitarra, violão elétrico e uma bateria 

acústica microfonada e cercada por uma fina parede em acrílico transparente. Um pouco 

à frente do palco estão fixadas nas partes extremas do teto caixas de som duplas e no 

centro seis canhões de luzes coloridas. 

 

Quase na mesma direção da mesa de som do palco, porém no fundo do templo, 

há um outro espaço cercado e reservado para controle de luzes, holofotes, e 

aparelhagem apropriada para gravação do som e imagens do palco em CDs e DVDs. 
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Posteriormente à edição daquilo foi captado, os sermões serão comercializados em CDs 

e o culto integral disponibilizado em DVDs para o consumo dos/as fiéis da CG. 

 

Todas as áreas do templo, cantina e loja, revestidas com madeira seguem um 

único padrão. O que separa o templo da calçada são oito grandes portas em ferro de 

enrolar. Todavia, quando elas são abertas há ainda portas de vidro transparente que 

separam o hall de entrada do templo. 

 

Na fachada do templo da CG é de fácil observação as oito portas de ferro 

pintadas com o logotipo da igreja em vermelho e doze vitrôs na parte superior. Acima 

das portas está afixada uma placa com o símbolo da CG e a frase: “Comunidade da 

Graça: uma igreja família vivendo o amor de Cristo, alcançando o próximo e formando 

discípulos”. No lado extremo esquerdo da fachada há um painel luminoso com o 

logotipo da CG em vermelho, o fundo cinza e o nome da igreja na cor preta com 

contorno branco. Ao lado direito do templo há um sobrado da CG que abarca salas para 

educação cristã infantil, escritórios, gabinete pastoral, garagem, banheiros etc. 

 

Há que se destacar também a grande quantidade de carros aparentemente novos 

e majoritariamente nacionais estacionados em ruas no entorno do templo e alamedas 

adjacentes ocupando, em dias de cultos, aproximadamente oito quarteirões, e outra parte 

dos carros estacionada em dois estacionamentos particulares localizados próximos ao 

templo em uma rua chamada Londrina que cruza a Avenida São João Batista.111 

 

5 – Condições de classe, dinheiro e consumo na igreja 

 

Nos questionários feitos aos fiéis da igreja em estudo procurou-se coletar a 

maior quantidade de dados possível capazes de confirmar ou negar a hipótese de se 

tratar de uma religião de classe média, sem a pretensão de enveredar pela complexa 

discussão dos tipos de classe média brasileira, como por exemplo, “nova classe média 

assalariada” ou “emergente classe média pós-industrial (Guerra: 2006, 24-25). Nas 

informações gerais cada pessoa teve a oportunidade de informar a idade, a cidade em 

que reside, o bairro, o nível de escolaridade e a renda. Com o preenchimento destas já 

                                                
111 Ver fotos da CG em Anexos. 
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houve a possibilidade de saber onde as pessoas residem e confrontar este material 

coletado com as especificações que a Prefeitura de São Bernardo do Campo 

disponibiliza sobre as localidades. É fato que estes processos estatísticos reduzem os 

fenômenos sociais, econômicos, culturais a descrições quantitativas concernentes ao 

grupo religioso, porém permitem comprovar suspeitas desde que se faça uma relação de 

dados diversos. Feitas as devidas considerações sobre os questionários aplicados aos 

membros da igreja CG, passa-se em seqüência a apresentar os dados obtidos dos 

questionários e fazer as considerações pertinentes à questão de classe. 

 

5.1. Renda mensal familiar em salários mínimos 

 
Abaixo é possível visualizar as respostas da relação família-salário: 

 
                       Gráfico 7: Renda mensal familiar em salários mínimos dos membros da CG 

 

Considera-se neste tópico o valor atual do salário mínimo brasileiro fixado em 

R$ 415,00.112 Assim compreende-se: Até 1 salário (R$ 0 a R$ 415,00); 1 a 2 salários 

(R$ 415 a R$ 830); 2 a 3 salários: R$ 830 a R$ 1245; 3 a 5 salários: R$ 1245 a R$ 2075; 

5 a 10 salários: R$ 2075 a R$ 4150; + de 10: a partir de R$ 4150,00). Deste modo, após 

a aplicação do questionário a cento e vinte fiéis da CG foi possível constatar que 29% 

dos membros afirmaram ter uma renda familiar acima de 10 salários mínimos, 39% dos 

fiéis possuem renda familiar entre 5 e 10 salários, 10 % dos membros têm uma renda 

familiar que varia entre 3 a 5 salários e 3% dos fiéis recebem de 1 a 2 salários mínimos.  

 

 

 

 

                                                
112 Este valor de R$ 415,00 foi fixado pela Medida Provisória 421/2008, de 29.02.2008, prevaleceu 
enquanto a presente Lei não havia sido publicada. Posteriormente este valor respaldado pela Lei nº 
11.709, de 19.06.2008. De vez que os questionários aos fiéis da CG foram aplicados entre setembro e 
dezembro de 2008 foi considerado o salário mínimo da época. 
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5.2. Equipamentos de cultura utilizados 

 

No questionário consta a pergunta: Quais são os equipamentos de cultura que você 

utiliza? E as respostas conforme ilustração subseqüente: 

 
 

(___) Cinema 

(___) Teatro 

(___) Casa de shows 

(___) Biblioteca 

(___) Exposições 

(___) Museu 

(___) Outros. Quais? 

 

Os dados concernentes à utilização dos equipamentos de cultura acusam que 

80% dos membros dizem freqüentar salas de cinema; 60% freqüentam teatro; 20% vão 

à Casa de Shows; 20% vão à Museus; 40% participam de exposições; 10% freqüentam 

Biblioteca; 50% outros.  O dado que indica uma participação de 60% em peças teatrais é 

expressiva. Estes eventos não costumam ser acessíveis às classes baixas, pois além do 

valor do ingresso considerado alto para a realidade brasileira,113 há ainda gastos com 

condução e alimentação que ajudam a encarecer esta atividade cultural. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

                       Gráfico 8: Utilização dos equipamentos de cultura pelos  membros da CG 

 

 

                                                
113 A acessibilidade a esta atividade ficou mais restrita em decorrência da aprovação do Projeto de Lei de 
09/11/2008 pelo Senado Brasileiro que dá direito aos organizadores destes eventos a restrição a no 
máximo 40% dos ingressos totais aos pagantes de meia-entrada (estudantes e idosos). 
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No item “outros” foi dada a oportunidade para que os/as fiéis indicassem qual é 

ou quais são os outros equipamentos de cultura aos quais se servem. Deste modo, 

aqueles/as que preencheram apontaram a Internet como um equipamento de cultura 

utilizado. 

 

5.3 Equipamento de saúde utilizado 

 

Segundo as informações obtidas dos questionários 96% dos membros da CG 

declaram valer-se de equipamento de saúde particular e apenas 3% utilizam 

equipamento público e 2% indicaram as duas opções. Observe o gráfico: 

95%

3%2%

Particular

Público

Particular e público

Gráfico 9: Equipamentos de saúde utilizados pelos membros da GC 
 

Ao avaliar a rede de serviços médicos, detecta-se que o bairro é um dos mais 

bem servidos em São Bernardo do Campo. No Rudge há hospitais e postos de saúde 

públicos e, também, hospitais, clínicas e consultórios particulares. Apesar desta 

variedade, os subsídios obtidos a partir do quadro acima denotam uma preferência pelo 

sistema de saúde particular. Porém, mais do que isso, mostra que o grupo tem o poder 

aquisitivo necessário para ter este acesso.  

 

5.4. Uso de equipamentos de esporte e lazer 
 
 

Avaliando os questionários foi possível concluir que 100% dos membros da 

CG freqüentam restaurantes; 80% vão a parques; 50% dos fiéis vão a praças; 30% 
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freqüentam centros recreativos; 20% academia; 20% Quadra; 10% Campo de futebol; 

40% outros. Observe abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

               Gráfico 10: Equipamentos de esporte e lazer utilizados pelos membros da CG 

 

No quadro acima fica evidente que os fiéis avaliados não são afeitos à 

freqüência em bares e danceterias. Contudo, faz parte do gosto destes membros 

praticarem esportes, fazerem caminhadas e divertirem-se em parques especialmente os 

parques de diversão Hopi Hari e Playcenter e os parques aquáticos Wet’n Wild e 

Fantasy Acqua Park. Com relação aos outros equipamentos de esporte e lazer houveram 

várias respostas indicando a ida à clubes e piscinas. 

 

5.5. Grau de escolaridade 

 

Com relação ao grau de escolaridade dos fiéis da CG têm-se as seguintes 

respostas: 

3%
17%

80%

Ensino Fundamental 

Ensino Médio

Ensino Superior

 
Gráfico 11: Grau de escolaridade dos membros da CG 

 

Pelo gráfico acima 3% dos crentes declararam ter o Ensino Fundamental e 

apenas uma destas pessoas indicou que não conseguiu completar esta fase dos estudos. 
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Em seqüência 17% daqueles que se submeteram ao questionário destacaram que 

terminaram o Ensino Médio. E 80% apontaram que tem o Ensino Superior. Deste 

último número metade das pessoas afirmou que ainda está cursando uma faculdade e os 

outros 50% já completaram os seus estudos. Destes 50% últimos, 25% disseram que 

fizeram uma pós-graduação. 

 

5.6. Conclusão sobre os dados coletados 

 

Considerou-se na pesquisa o grau de escolaridade, a renda mensal familiar, os 

equipamentos de cultura utilizados, o equipamento de saúde usufruído e os 

equipamentos de esporte e lazer aos quais os fiéis da CG se servem. Por conseguinte a 

conclusão parcial obtida indica que 87% dos membros tem práticas sociais próprias de 

classe média. Além destes, 10% tem amplas condições de ascenderem socialmente e 

apenas 3% são indivíduos pobres. Vale ressaltar que estes números apenas indicam uma 

maior ou menor capacidade de consumo, e a imersão que as pessoas desta igreja têm 

nos setores freqüentados por esta classe social. Além destas considerações, costuma-se 

considerar neste tipo de análise as declarações como verdadeiras, todavia não há como 

descartar que as respostas podem ter sido baseadas em aspirações, ideais ou fantasias 

dos integrantes desta instituição religiosa. De qualquer forma os dados coletados 

permitem afirmar que existem condições materiais que tornam possível práticas sociais 

e culturais próprias de determinada classe social. Em outros termos, está se falando de 

um grupo religioso com determinadas características de classe. No decorrer da pesquisa 

tentou-se detectar a relação dessas características com as orientações religiosas 

correspondentes. 

 

6 – CG em Diadema: dados comparativos 

 

A CG em São Bernardo do Campo, como fora esclarecido, funciona também 

como uma sede regional. Há quase dois anos ela ajuda a manter uma igreja na cidade de 

Diadema e subsidia parte do salário do Pastor Wander. O templo está localizado no 

mesmo prédio em que funciona o popular restaurante Habib´s, numa importante via 

urbana desta cidade, a saber, a avenida Piraporinha, nº 1286. Localizada numa região 

aparentemente nobre, o acesso ao templo é fácil para as pessoas que chegam de carro ou 
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de transporte público (ônibus). Tanto os clientes do Habib’s quanto os fiéis da CG em 

Diadema que possuem veículos compartilham do mesmo estacionamento. Nos quatro 

cultos desta igreja em que o pesquisador esteve presente observou-se que a maioria dos 

fiéis desta CG usa ônibus. Ao entrar no estacionamento identificaram-se alguns carros 

populares com o logotipo da igreja. 

 

Segundo o site da prefeitura de Diadema, esta cidade é composta por 356.537 

habitantes, distribuídos em 32 km2, com uma taxa de urbanização de 100%, alcançando 

uma densidade de 11.141,72 habitantes/km2, e uma renda per capita de R$ 292,40. No 

que tange ao crescimento populacional entre os anos 1991 e 2000 foi de 1,79% ao 

ano.114 Conforme o Atlas da Nova Estratificação Social no Brasil, Diadema possui 

46341 famílias de classe média e esta constatação a faz ocupar uma posição no ranking 

das cem maiores cidades brasileiras neste quesito.  

 

Fundamentando-se nas informações disponibilizadas pelo Censo de 2000 

(IBGE) os números referentes às religiões nesta cidade são os seguintes: Católicos: 

67,24%; Evangélicos: 18,05%; Espíritas: 1,09%; Afro-brasileiras: 0,34%; Sem religião: 

10,24%. E tomando como base o índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS), 

dentre as cidades do Estado de São Paulo, Diadema apresenta os seguintes números: 56 

em riqueza, a 60 em longevidade, a 38 em escolaridade, o 1º lugar em violência, o 2º em 

analfabetismo e pessoas fora da escola, e o 3º em pobreza, desigualdade e riscos para a 

juventude. 

 

Se compararmos estes dados com os da Cidade de São Bernardo do Campo 

temos o seguinte quadro: 

 

 Diadema São Bernardo do Campo 
População 356.537 (4º) 703.177 (1º) 

Religião: evangélicos 18,05% (3º) 16,45% (6º) 
Famílias: classe média 46.431 (3º) 118.485 (1º) 

Riqueza  56 (6º) 68 (2º) 
Longevidade (em anos) 60 (3º) 67 (1º) 

Escolaridade  0,601 (6º) 0,769 (2º) 
Pobreza   0,755 (2º) 0,806 (4º) 

Violência 0,435 (1º) 0,775 (4º) 

                                                
114 Site : www.diadema.sp.gov.br 
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Analfabetismo 6,8% (2º) 4,98% (4º) 
Exclusão social  0,493 (2º) 0,652 (6º) 
Desigualdade  0,121 (2º) 0,447 (6º) 

Melhor situação social no país 1692ª 51ª 
Quadro 15: Dados comparativos entre as cidades de SBC e Diadema 

Fonte: Censo de 2000 – IBGE e SEAD
115 

 

Entre parênteses é possível descobrir a classificação do município em relação 

às sete cidades do ABC Paulista, a saber, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande 

da Serra, Santo André, São Caetano do Sul, São Bernardo do Campo. Deste quadro 

conclui-se que há uma diferença socioeconômica considerável entre as duas cidades. 

Estes índices de certo modo também repercutem no contexto da CG em Diadema. 

 

Através da observação participante notou-se que a média numérica nos cultos é 

de duzentos e cinco pessoas. Desta quantia estima-se que 20% são negras, 40% pardas e 

40% brancas. Ao menos 50% destes crentes são jovens e crianças, 40% adultos, e 10% 

idosos. De todo o grupo aproximadamente 60% são mulheres. 

 

O templo é arrumado com cadeiras de plástico forradas e trazendo o logo da 

igreja. Nas paredes laterais estão fixados ventiladores. O púlpito de vidro transparente e 

azul é imponente e está posto no centro do palco combinando com o carpete azul do 

altar. No lado esquerdo do púlpito localiza-se um imenso telão onde são projetadas, via 

data-show, as letras das músicas, as programações da igreja, textos bíblicos e algumas 

frases emitidas durante a prédica. Tanto os instrumentos musicais quanto as 

aparelhagens de som que ficam no altar são de boa qualidade e financeiramente caros. 

No fundo do templo está a secretaria da igreja, a livraria e os sanitários. Em suma, em 

razão da disparidade entre a estrutura do templo e os freqüentadores, suspeita-se que o 

patrocínio para pagamento de aluguel e organização do lugar de culto seja advindo da 

CG em São Bernardo do Campo. Conforme as informações sobre as atividades e demais 

eventos da igreja conclui-se que pelo menos uma vez por mês um dos pastores da CG 

em Rudge Ramos, Luís Blotta e Marcos Marciano, participa do culto em Diadema. 

 

Ao contrário do que se observou em São Bernardo, na igreja de Diadema os 

cultos são muito barulhentos e efervescentes (Durkheim, 2001). As pessoas interagem 

                                                
115 Ver: www.sead.gov.br (21/06/2007) 
 



 140 

com gritos de aleluia não apenas no momento dos cânticos, mas também durante a 

prédica. Embora o pastor Vander insista que os fiéis devem levar caderno e caneta para 

registrar os sermões, nas anotações decorrentes da observação de campo não se viu tal 

prática nos cultos desta CG e também ninguém com bloco de anotações. A prédica 

também é breve e de fácil memorização. Vale ressaltar que somente em uma 

oportunidade a prédica excedeu 20 minutos chegando a 32 minutos de duração. A maior 

parte do tempo cúltico é gasto com cânticos, orações, exorcismos e quebra de 

maldições. Também não se segue uma estrutura litúrgica rígida como se pode notar em 

seqüência. 116 

 

Ao comparar a CG em São Bernardo e a CG em Diadema é evidente a 

diferença social, religiosa e econômica. Nesta última o número de pessoas visivelmente 

pobres é maior se relacionado com indivíduos de classe média. O discurso evangélico 

do pastor também é diferenciado, ou seja, demasiado simples e pragmático. As práticas 

litúrgicas e as técnicas corporais (Mauss, 1974a: 211-217) são diametralmente opostas 

àquilo que se presencia em São Bernardo, a saber, praticam-se exorcismos, profecias, 

glossolalia, rituais de quebra das maldições, bailados com o Espírito Santo (Maués, 

2003), orações com imposição de mãos sobre fotos de pessoas e carteiras de trabalho, 

visões espirituais e há em toda celebração um espaço para testemunhos dos crentes – 

estes versam sobre conversões, familiares que deixaram os vícios de drogas lícitas e 

ilícitas, curas, reconciliação de cônjuges, conquista de um emprego, promoções no 

trabalho e compra da casa própria. 

 

                                                
116 Os dados cúlticos da CG em São Bernardo do Campo serão ampliados no capítulo 5. 
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IV – COMUNIDADE DA GRAÇA: FAMÍLIA,            

CORPO E EMOÇÃO 

1 – Introdução 

 

Um importante tema, senão principal, que está amplamente presente e 

exaustivamente discutido na agenda da CG é o relacionamento familiar na perspectiva 

divina, pois “a família é o maior projeto de Deus nesta terra” para esta religião.117 Tal 

como exposto anteriormente, esta preocupação se percebe desde a fundação desta igreja. 

Este capítulo, por conseguinte, procura explanar o quão exaustivo e intenso é o discurso 

a respeito da vida familiar, como espaço de socialização primária, e do papel que os 

integrantes da família devem exercer nesta igreja, bem como o sustento ideológico 

religioso do modelo familiar que a CG reproduz. E uma vez que foi detectado um 

importante auto-controle (Elias, 1990) dos fiéis no sentido de adequar-se às exigências 

que lhe são impostas no que tange a este tema, discute-se em seguida sobre a família 

como mecanismo de controle dos corpos dos crentes. 

                                                
117 Entrevista ao Pastor Wander José da Silva, feita no dia 17 de outubro de 2008, no prédio 
administrativo da CG em São Bernardo do Campo. Ver: Anexo. 
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Conforme assertiva retirada do livro Visão da Comunidade da Graça, “a 

família é a base da igreja. Lares ajustados produzem uma igreja ajustada. O propósito de 

Deus será estabelecido através de famílias que vivem e servem de acordo com os 

princípios da Palavra de Deus” (2006: 19). Este assunto, para efeitos catequéticos, é 

subdividido nos seguintes tópicos: edificando a família; relacionamento conjugal; 

educação de filhos; mulheres que fazem a diferença; a família e as crianças; semeando 

em oração; fé e finanças na família; namoro; noivos: preparação para o casamento. No 

modo como é desenvolvido cada um dos tópicos temáticos da cartilha desta igreja, a 

família118 e a igreja estão sempre associadas. 

 

2 – A família na escala de prioridades do fiel da CG 

 

Acredita-se na CG que Deus é o principal interessado na manutenção e 

desenvolvimento familiar. Bezerra, em sua análise exposta no livro Visão da 

Comunidade da Graça, avança com a asserção de que a família é uma instituição divina 

e por isso deve ser valorizada, protegida e usufruída por todos os fiéis e pelas demais 

pessoas que não são adeptas da sua religião. Ele acrescenta ainda que o aumento dos 

divórcios entre casais, conflitos nos lares e rebeldia dos filhos são algumas das causas 

fundamentais da anomia social, também como resultantes da negligencia das pessoas 

em preservar os valores tradicionais de uma família correta segundo os padrões bíblicos. 

Em razão do desconhecimento ou descuido das leis divinas contidas no Livro Sagrado, 

isso se desdobra também nos conflitos entre os povos, no aumento da violência, nas 

disparidades sociais, nas agressões às mulheres e crianças, dentre outros problemas 

crônicos das sociedades contemporâneas (Bezerra, 2006e: 19). 

 

No parecer do Pastor Marcos Marciano, em entrevista concedida, “desde o 

início o projeto de Deus foi ter uma família com muitos filhos semelhantes a Jesus”. 

Isso fundamenta a atitude da igreja, como comunidade emocional (Weber, 1992) em 

incitar as famílias dos fiéis a criarem seus filhos segundo os padrões da religião. Os 

casais e seus descendentes, se querem prosperar em todas as áreas de suas vidas, devem 

moldar os seus comportamentos e ações ao modelo bíblico de Jesus Cristo. Caso isso 

não ocorra, o plano divino de contemplar famílias que reproduzem o modelo cristão será 
                                                
118 A idéia preponderante que se tem de família na CG é a de conjunto de pessoas formada por pai, mãe e 
filhos. 
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frustrado. Frustrar a Deus é o mesmo que atrair o mal para o lar e, conseqüentemente, 

receber a paga negativa do ato desmedido. Para Marciano, um dos agentes 

dificultadores da realização deste desejo divino é o “mundo”, leia-se a sociedade 

hodierna. Assim, ele ressalta: 

 

Então esta ênfase na família é porque hoje infelizmente o mundo tem estado muito 

querendo desagregar a família... os valores são outros... mas a igreja de Jesus preza por 

isso. Então quando se dá a ênfase na família é porque a gente entende que Deus 

começa com o pai, com a mãe e com os filhos. Então o grande projeto do coração de 

Deus é ter uma família com muitos filhos semelhantes a Jesus. Então é por isso que 

Ele coloca essa ênfase em nosso coração.119 

 

Para esta igreja, além do mundo, é o Diabo, como entidade espiritual 

adversária de Deus, o mais interessado na desintegração familiar e social. O Diabo tem 

como função principal destruir os discípulos de Jesus Cristo, as famílias da terra e 

manter o seu governo e domínio sobre este mundo. Porém, esta figura maligna não 

precisa ser temida nem supervalorizada ou subestimada, antes deve ser resistida e 

exorcizada por meio do relacionamento interpessoal eficaz e da educação familiar 

centradas na cosmovisão da igreja. Outro intento demoníaco, segundo o imaginário 

religioso, é instigar os fiéis a agirem sem dependência e direção de Deus, também 

como, interpelar as pessoas a desobedecerem às prescrições bíblicas (Nogueira, 1986). 

Este inimigo dos cristãos usa como estratagema a acusação, o desejo em substituir as 

doutrinas da CG por crenças e atos “supersticiosos”, a veleidade em assumir o ateísmo, 

e incita oposições desnecessárias, amarguras, intrigas e falsos ensinos que distorcem os 

valores e comportamentos destoando da Bíblia. Nesta igreja, a esconjuraração do 

demônio não é uma atividade designada ao momento cúltico por meio de palavras 

mágicas de libertação como é o caso da IURD120 (Ruuth, 1999), antes se concretiza com 

a assimilação do ensinamento religioso e um viver eficaz baseado neste. 

 

No livro A realização de um sonho: descubra como ser um cooperador de 

Deus na história, amplamente difundido nos cultos e encontros dos GCEMs, Bezerra 

assevera que “Satanás não quer perder o governo deste mundo, que ele ganhou por 

                                                
119 Conforme entrevista ao Pastor Marcos Marciano, feita no dia 6 de outubro de 2008, no prédio 
administrativo da CG em São Bernardo do Campo. Ver: Anexo. 
120 IURD é a sigla da instituição protestante Igreja Universal do Reino de Deus. 
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causa do pecado do primeiro casal (Adão e Eva), e para não perder o seu domínio, ele 

destrói as famílias da Terra” (2002: 20). De vez que esta realidade é entendida, o fiel da 

CG precisa contra atacar o inimigo espiritual. Para tanto, a tarefa básica dos membros 

da igreja é reordenar as suas prioridades em graus de importância, a saber: 1. Deus; 2. 

Cônjuge (se casado/a); 3. Filhos/Família; 4. Trabalho/Escola; 5. Ministério (área de 

trabalho eclesial). Esta ordem visa a preservação familiar, porém se algum crente ousar 

inverter este ideário, conforme Bezerra baseado no texto bíblico de I Timóteo 5,8, 

“estará negando a sua fé e será considerado pior do que o descrente” (2002: 21). 

Suprimindo o fato de que a família é uma categoria construída socialmente (Bourdieu, 

1996: 12-128), esta forma de conjunto de indivíduos aparentados é entendida pela 

religião como uma realidade que transcende os seus membros e por isso deve ser 

preservada. 

 

Na perspectiva desta igreja, nada nesta vida pode ser mais importante do que 

Deus. O fiel demonstra que ele segue esta prescrição quando faz uma “aliança” com o 

“Divino”, isto é, pratica por livre escolha a leitura e o estudo da Bíblia, mantém uma 

vida de oração, procura adorar e louvar a Deus, compromete-se financeiramente com a 

CG, esforça-se por proceder conforme as regras da religião nos diversos locais em que 

se encontra, participa dos cultos e reuniões dos GCEMs, exercita o proselitismo 

religioso no cotidiano a fim de converter mais indivíduos do seu círculo de relações à 

igreja e evita se expor ao consumo de atividades, produtos, imagens, programas de TV e 

sites que desonram ao Deus, e se opõem aos valores familiares inegociáveis para esta 

instituição. Com esta imposição religiosa intenciona-se “produzir indivíduos dotados do 

sistema de esquemas inconscientes ou profundamente internalizados, o qual constitui 

sua cultura, ou melhor, seu habitus” (Bourdieu, 2001: 346).   

 

Na escala das prioridades o cônjuge ocupa o segundo nível. Cabe ao marido e à 

esposa valorizarem-se reciprocamente. O casal não pode se privar de ter momentos 

íntimos, dialogar, brincar, festejar, passear, cultuar a Deus e fazerem refeições juntos, 

pois se corre o risco de enfraquecer o casamento até chegar à maldição do divórcio. Os 

filhos e os afazeres dos consortes não podem suplantar o investimento na relação 

conjugal. Quem assim atua trará maldição para o seu lar refletindo negativamente na 

vida dos filhos e, posteriormente, prejudicando-lhes em suas atividades profissionais, na 

igreja e na sociedade.  
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A má repercussão, decorrente da inobservância da prioridade conjugal, se 

explica com a afirmação que a prole receberá uma má influência dos seus pais e eles 

possivelmente repetirão o que presenciaram em seus quando estiverem se relacionando 

conjugalmente no futuro. Para Bezerra, os casais da igreja devem ter um relacionamento 

estreito e consciente, pois assim terão condições de formarem a descendência num 

ambiente “equilibrado” e doutrinariamente aceitável. Ao opor-se às regras da CG, o 

crente, segundo a linguagem religiosa comumente utilizada, dará uma “brecha 

espiritual” que poderá redundar numa investida demoníaca contra a família visando a 

sua destruição. O relacionamento conjugal deve estar marcado por um “amor 

confluente” (Giddens, 1992) caracterizado pelo alto grau de intimidade e uma troca 

contínua de afetividade. Desta forma, vive-se uma satisfação recíproca que redundará na 

prosperidade do casamento para a glória de Deus e com isso todo o mal será exorcizado, 

o casal abençoado e a família preservada. 

 

A família, na escala religiosa, está no terceiro nível. Então os pais e os filhos 

têm que ter momentos coletivos à semelhança do que é exigido dos cônjuges. Não é 

admissível que um de seus membros troque corriqueira e acintosamente o encontro 

doméstico por alguma outra atividade. Na concepção do pastor Jorge Mantoan121 cada 

integrante da família é um “cooperador do Senhor no Seu propósito eterno, entendendo 

que nossa família será uma pequena célula da grande família de Deus” (2006: 11). Por 

isso o trabalho e o estudo estão em quarto lugar na graduação das prioridades. 

Conforme as orientações da igreja o estudo e o trabalho são necessários, contudo está 

impedido ao fiel trabalhar e estudar de modo a atrapalhar o seu relacionamento com 

Deus e seus familiares. O membro da CG deve ser competente nestas áreas para que a 

vivência na igreja e no lar seja a melhor possível. 

 

A fim de verificar os dois primeiros níveis da escala de prioridades nos fiéis 

foram feitos alguns questionamentos: “O que Deus significa para você?” e “O que a sua 

família significa para você?”. Para a primeira questão, as respostas foram as 

subseqüentes:  

                                                
121 Jorge Luiz Mantoam é pastor e médico ginecologista com especialização em acupuntura e medicina 
ortomolecular. Ele trabalha há mais de 15 anos no Ministério de Famílias da Comunidade da Graça Sede. 
Mantoam é um dos teólogos e escritores oficiais desta igreja. 
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Gráfico 12: Escala de prioridades dos membros da CG 

 
 

O resultado assinala: 62% - Meu tudo, o primeiro na minha vida; 14% - Meu 

Criador, Pai, Senhor, Amigo; 9% - Minha razão de viver; 9% - Meu Grande Amor; 3% 

Minha referência; 3% Minha certeza e segurança. Estas porcentagens, especialmente a 

primeira, indicam grande afinidade com os discursos relativos às prioridades nos moldes 

da religião, isto é, Deus ocupa o lugar central na vida desta parte dos fiéis da CG. 

 

No que tange à questão “O que a sua família significa para você?”, obtiveram-

se as seguintes respostas: 

Gráfico 13: Importância da família para os membros da CG 

 

Portanto, os números são estes: 56% - Suporte, base, fundamento; 20% - 

Presente que Deus me deu para cuidar e proteger; 9% - A concretização do sonho de 

Deus; 9% - Tudo abaixo de Deus; 3% - Amigos verdadeiros; 3% -  Alegria de viver. 

Para esta questão, e a anterior, não houve nenhuma opção de respostas estabelecidas, 
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contudo são notórias as semelhanças entre aquilo que foi respondido pelos vários fiéis. 

Acrescenta-se a isso o fato de que elas corroboram as preferências religiosas assumidas 

pela CG e aderidas pelos seus membros. 

 

O quinto elemento da escala de prioridades é o Ministério, ou seja, a missão 

pessoal do fiel segundo a sua habilidade e interesse religiosos. Este indica o campo de 

trabalho específico da pessoa na estrutura da igreja. Por exemplo, na CG em Rudge 

Ramos existe o Ministério de Música e para integrá-lo é requerido do candidato que 

tenha sido batizado, seja membro da igreja, freqüente os cultos, seja ativo em um 

GCEM e tenha formação em algum instrumento, canto, regência ou composição, 

dependendo da função que almeja exercer voluntariamente. O membro da igreja pode 

estar engajado em qualquer ministério da CG, mas o envolvimento com este não pode 

ser intenso a ponto de prejudicar seu trabalho e estudo, também como sua relação com a 

Deus, com o cônjuge e com a família de modo geral. Neste sentido, para desencorajar os 

fiéis a transgredirem as leis religiosas, o Pastor Blotta deu um exemplo: 

 

“uma das importantes lideranças da CG que era muito apegada ao seu Ministério e à 

ajuda dos crentes certa vez teve uma terrível surpresa. Sua esposa havia feito as malas, 

preparado as crianças e aguardou a chegada do marido. Ao chegar ela lhe disse: Você 

ouve a todos na igreja, mas não tem tempo para ouvir a mim e a seus filhos. Você tem 

tempo para consolar a todos na igreja, mas você não tem tempo para consolar a mim e 

a seus filhos. Eu precisei de um homem ao meu lado e os seus filhos precisaram de um 

pai, mas você não foi homem e pai suficientes. Esse é o nosso presente para você após 

muito reclamarmos e não sermos ouvidos... estamos indo embora”122 

 

Destarte, a fim de não sobrecarregar os fiéis com muitas atividades, com 

exceção da participação em cultos no templo e nos GCEMs, o crente não tem a 

obrigação de envolver-se com os ministérios. Isto se evidencia, em parte, pelas 

respostas dadas nos cento e vinte questionários pelos fiéis à pergunta “Você participa de 

algum ministério na CG?”: 

                                                
122 Trecho da palestra de Luis Blotta em 26 de setembro de 2008 no Seminário da Família. 
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Gráfico 14: Participação dos membros nos ministérios da CG 

 

Todos os crentes submetidos a esta avaliação asseguraram ser batizados nas 

águas e membros ativos da CG em Rudge Ramos. Todavia, segundo o quadro acima, 

54% dos integrantes da igreja afirmaram que não estão engajados em nenhum 

ministério. Por outro lado, 46% declararam estar inseridos em pelo menos um ministério 

local, logo mais envolvidos com a instituição religiosa se comparados aos primeiros. 

Sem embargo, estes dados percentuais são indicadores de uma maior flexibilização 

atinente ao Ministério pessoal uma vez que cada membro tem o dever mínimo de 

participar semanalmente do encontro no GCEM e de um culto no templo. 

 

3. A concepção de família na CG 

 

Retomando o que já foi explicitado, via de regra, durante os discursos na igreja, 

o lar apresentado é composto por pai, mãe e filhos. Em momentos raros, quando se 

menciona os integrantes da família, algumas alusões são feitas aos avós paternos e 

maternos. Apesar da defesa de que é a Bíblia quem fornece o modelo para a 

estruturação familiar na CG, na prática não se repete a relação característica de Israel no 

Antigo Oriente que dava ao homem a possibilidade de casar-se com duas ou mais 

mulheres segundo as suas posses. Tampouco se reproduz o convívio e moradia das 

pessoas de uma mesma linhagem (bisavôs, avôs, pais, filhos, tios, sobrinhos, netos, 

bisnetos etc) e agregados (escravos e concubinas) num único espaço doméstico 

(Perdue,1997; Gerstenberger, 1996). Vigora nesta igreja o arquétipo caseiro, construído 

socialmente a partir do século XVIII na Europa e posteriormente adotado pelos países 

ocidentais, de uma família restrita e situada num espaço íntimo e separado das 

coletividades (Foucault, 2006: 193-207). 
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É fato a existência de pessoas divorciadas e casadas pela segunda ou terceira 

vez congregando na CG. Apesar da ausência de dados concretos, os pastores asseveram 

que esta situação de separação raramente ocorre com indivíduos que se converteram à 

igreja ainda jovens, freqüentam GCEM e estão inseridos na vida comunitária. Como 

exemplo, o pastor Luís Blotta usou o seguinte argumento de autoridade em sua palestra: 

“as estatísticas afirmam que para cada quatro casamentos na atualidade há um divórcio. 

Mas na igreja é diferente: para cada mil e cinqüenta casamentos um divórcio acontece. 

Glória a Deus”.123 Após esta assertiva os fiéis respondem favoravelmente ao pastor 

gritando palavras de louvor e aplaudindo com veemência. 

 

Na CG foram encontrados vários casos de divórcios que indicam que esta 

asserção categórica de Blotta é imprecisa, mas com a observação feita no campo de 

pesquisa presenciou-se uma forma de organização e relação afetiva entre os membros da 

igreja marcada por uma intensa auto-repressão, firmada em conceitos, habitus e 

experiências religiosas introjetadas e reforçadas com a interação coletiva (Bourdieu, 

2001), atuando como inibidora do divórcio. Mesmo porque se ensina na igreja que a 

separação dos cônjuges, se não for motivada pelo adultério ou pela violência doméstica, 

trará a maldição para o casal e familiares mais próximos. Para a CG este opróbrio 

religioso é desdobrado em algumas situações pós-separação: 

 

1) No rompimento da aliança do casal feita com Deus que redundará numa 

prestação de contas desfavorável aos envolvidos no além-túmulo. 

2) Na ausência diária da referência masculina e feminina padronizada pela 

igreja em prejuízo à saúde espiritual e psíquica dos filhos. 

3) No “mau testemunho” dado à igreja e a sociedade. 

4) Nos sentimentos de rancor e ódio entre os cônjuges. 

5) Na “tensa” divisão dos bens materiais que foram concedidos ao casal por 

Deus. 

6) Na disputa judicial pela guarda de filhos. 

7) Na adequação “traumática” da prole à realidade dos pais. 

 

                                                
123 Declaração feita na Palestra do dia 23 de setembro de 2008, na CG em São Bernardo. 
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Não obstante ao caso supradito, existe um modelo familiar que vigora nos 

discursos da igreja caracterizado pelo pai, a mãe, os filhos e as filhas.124 O pai é o 

provedor do lar por excelência e à mulher cabe a função de ser auxiliadora. A pastora 

Suely Brandoles Bezerra,125 no livro “Mulheres que fazem a diferença”, pontua que não 

há proibições para a mulher que queira trabalhar, fazer cursos universitários, 

especializações ou outros semelhantes, especialmente porque “nos dias de hoje o custo 

de vida é muito alto” (2006: 109). Contudo, o dever e a responsabilidade maiores 

recaem sobre os homens. Assim, se a mulher pode escolher, o homem não tem este 

direito. Neste sentido, a culpa pelo fraco desempenho acadêmico, a indisciplina, o 

fracasso profissional e o desvio espiritual dos/as filhos/as é de total responsabilidade do 

pai, pois ele foi ordenado por Deus para ser um cristão convicto, um marido bom, um 

pai exemplar e um gestor eficiente.  

 

Conforme as considerações de Bezerra “é a família, a mais importante 

instituição criada por Deus, para expressar seu caráter neste mundo. O fracasso pode 

comprometer o plano divino de abençoar todas as nações e famílias da terra” (2006a: 3). 

Uma vez que existe a possibilidade da derrota é solicitado aos maridos exercer uma 

liderança familiar movida pelo amor e pelo dever de ser profeta, sacerdote e completo 

provedor do lar e às esposas é requerido uma “submissão responsável”. Se o casal 

proceder de acordo com as regras da igreja eles “reproduzirão descendentes piedosos 

com a finalidade de implantar e expandir o Reino de Deus” nas sociedades (2006a: 4). 

Ao trabalharem os conteúdos religiosos relacionados à família nos cultos, 

acampamentos, reuniões de pequenos grupos, cursos de capacitação e encontros de 

líderes, a CG visa solidificar os relacionamentos familiares com base na sua visão e, 

conseqüentemente, evitar ao máximo rupturas interpessoais (Donzelot, 1977). 

Somando-se a isso, os pastores da igreja se disponibilizam a acompanhar os membros e 

aconselhá-los em todas as situações que se fizerem necessárias. 

 

                                                
124 Como será explicitado alhures, quando se pensa a família na CG o mais comum é caracterizá-la pelo 
pai, mãe e filhos/as. Dificilmente faz-se menção aos avós, tios, primos, sogros. É comum estes últimos 
serem citados para que a família receba diretrizes sobre a postura que devem ter em relação a eles. 
125 Suely Bezerra é pastora e fundadora do ministério Mulheres Intercessoras, cujos propósitos são orar 
pela família, pela igreja e pela sociedade. Ela é casada com Carlos Alberto Bezerra, fundador e presidente 
da CG. Suely é uma das escritoras desta igreja que versa sobre assuntos como: família, oração, 
aconselhamento e ministério pastoral. 
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Os assuntos ligados à família despertam o interesse de muitos fiéis da CG. Um 

exemplo da fixação por este tema foi a realização do “Seminário da Família: Um tempo 

de Restauração” ocorrido entre os dias 22 a 26 de setembro de 2008 no templo desta 

igreja em São Bernardo do Campo, Rudge Ramos.126 Este evento ocorreu entre segunda 

e sexta-feira, iniciando-se pontualmente às 20h00 e terminando aproximadamente às 

22h20, e coordenado pelo Pastor Luís Blotta. A média dos participantes foi de 1100 

pessoas. As cinco palestras foram gravadas em CD e DVD, num sistema de alta 

definição de som e imagem. Posteriormente, o material foi disponibilizado para 

consumo dos fiéis sendo R$ 7,00 cada CD e R$ 40,00 o DVD. E durante vários cultos 

os crentes eram incentivados a comprar estes produtos, como também era ressaltado o 

êxito de vendas e o empenho do Ministério de Comunicação da igreja no fornecimento e 

confecção dos materiais. 

 

Não obstante à omissão do contexto sócio-cultural dos tempos bíblicos, este 

conglomerado familiar contemporâneo é legitimado no âmbito religioso com a citação 

bíblica de Marcos 10,6-8: “desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. 

Por isso, deixará o homem a seu pai e mãe e unir-se-á a sua mulher, e, com sua mulher 

serão os dois uma só carne”. O Pastor Mantoan destaca que: 

 

“Quando um homem ou uma mulher não deixa os pais, não prosperam no que Deus 

tem para eles, não atingem a plenitude que lhes está reservada e muito menos devem 

esperar chegar à estatura de perfeição de Jesus. Tornam-se imaturos, dependentes do 

oxigênio nutriente que vem pelo cordão umbilical ainda não desligado da mãe... Quem 

depende do básico obviamente com dificuldade alcançará o excelente” (2006: 21). 

 

Uma vez que a Bíblia é a “Palavra Divina”, então ninguém pode contradizê-la, 

em outros termos, é o Deus quem sanciona esta forma de relacionamento e organização 

social. A idéia que se impõe é a de um “Plano Divino” para as famílias, em especial aos 

cônjuges, desde os primórdios. Nos cursos, aulas e sermões da CG a regra dada é para 

que nenhum casal, após o matrimônio, more com os pais e, se possível, não sejam nem 

                                                
126 Os títulos das palestras foram estes: Vidas planejadas em Deus (22/09); Lares ao invés de 
casas(23/09); Uma só carne(24/09); Pais e filhos(25/09); Provisão financeira(25/09). 
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vizinhos.127 A justificativa para essa orientação última se firma naquilo que nomeiam 

simbolicamente de “cobertura” e liderança espiritual.  

 

Acredita-se que o casal desta igreja está sujeito ao comando e à “cobertura” de 

Deus. Os filhos, por sua vez, estão debaixo da “cobertura” e da autoridade dos pais e de 

Deus. Uma vez que os pais têm a responsabilidade, dada por Deus, de liderar os filhos, 

eles devem levar com rigor esta tarefa de educar, cuidar e liderar. No momento que os 

filhos se casam, eles saem da “cobertura” dos pais e deverão exercê-la no lar que 

formarão. Conforme a doutrina da “cobertura espiritual” existe uma hierarquia 

estabelecida divinamente desde o início dos tempos entre Deus e as pessoas, e pessoas e 

pessoas. Cada fiel deve se conscientizar desta verdade e organizar-se segundo este 

parâmetro. 

 

Entre os cônjuges o marido lidera a esposa e juntos comandam os 

descendentes. Nesta lógica de “cobertura” e comando, se o casal resolve morar com os 

pais ou se tornar vizinho deles a probabilidade de ocorrer uma ingerência dos 

progenitores em seu relacionamento é muito alta. Com isso a liderança do marido sobre 

a esposa e filhos será questionada e romperá a hierarquia religiosa determinada pelo 

Deus culminando em uma maldição familiar. O líder do lar é o marido, portanto a sua 

autoridade deve ser mantida. Ele deve exercer seu papel de representante da família 

nuclear, de mentor espiritual e moral destes familiares e também o de necessariamente 

trabalhar para suprir as carências de alimento, vestimenta e moradia em seu lar.  

 

Segundo as orientações da CG os pais e sogros não têm direito e nem 

autoridade da parte de Deus para interferir na vida do casal, contudo se ambos morarem 

próximos a “tentação” para descumprir aquilo que está interditado será intensa. 

Portanto, a fim de preservar o casal e os seus pais das “maldições” decorrentes de 

atitudes contrárias às regras religiosas, a igreja ensina que o distanciamento é 

indispensável. A maldição neste aspecto atua como um mecanismo de preservação do 

“absoluto do casal” (Caillé, 1991), que delineia o modo de ser casal e seus limites, 

                                                
127 Embora desconsiderando o princípio contemporâneo de autonomia do indivíduo e vontade individual 
por questões óbvias de periodicidade, este fato foi identificado por Lévi-Strauss (1975) em sua reflexão 
sobre a “aliança” no ato de casar e as relações de parentesco.  
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criado a partir da sua escolha religiosa e ratificado pelos sucessivos discursos teológicos 

emitidos na igreja. 

 

Em meio à idéia da família ser uma “Instituição Divina” (Mantoan, 2006: 16), 

o que se nota nesta forma de concepção religiosa familiar é uma resposta às demandas 

individuais dos envolvidos que lhes dá a sensação de ordem e sentido existencial-

espiritual (Berger, 1970). Tanto nas literaturas quanto nos demais discursos da igreja é 

evidente a concepção de que o homem obtém prestigio social e realização pessoal ao se 

colocar na sociedade como aquele que interage com ela a fim de liderar e zelar por seu 

lar. A igreja reforça que Deus escolheu o marido para governar a sua casa e ser o 

principal provedor do lar, logo ele lidera, estuda, trabalha e interatua socialmente para 

fazer jus aos deveres que lhes foram outorgados. Além disso, a sua família, os seus bens 

e demais conquistas demonstram fazer parte do seu patrimônio viabilizado por Deus. O 

homem que procede em conformidade com as doutrinas eclesiais é “abençoado”, por 

isso contempla a harmonia familiar, o engajamento dos filhos à causa da igreja, a 

felicidade e o sucesso de sua esposa e filhos, e a prosperidade financeira.  

 

Há também nesta fórmula familiar a presença de um androcentrismo 

(Bourdieu, 2001) menos rígido, se comparado aos séculos anteriores, que é capaz de 

reconhecer a mulher com um papel importante na relação conjugal e familiar, na 

administração da casa, na instituição religiosa e na sociedade. Por conseguinte, diante 

da necessidade de “ajudar o marido” com as despesas da casa, ela está liberada por Deus 

e pelos pastores da CG para se preparar academicamente e inserir-se no Mercado de 

Trabalho.128 Se de um lado a visão do governo masculino é preservada, de outro os 

anseios femininos modernos são inseridos e naturalizados. Deus, para esta religião, está 

a favor da mulher contemporânea, que além de esposa e mãe, busca ser uma profissional 

competente, arcar com as despesas do lar, custear os seus desejos, ter seus ideais de 

liberdade individual preservados e até mesmo seguir a carreira eclesiástica de pastora ao 

lado do seu marido. Destas asserções tem-se como ilação que o discurso religioso desta 

                                                
128 Nos questionários não se fez pergunta sobre a profissão das mulheres, mas na parte designada para a 
indicação do grau de escolaridade a maior parte delas afirmou ter formação universitária ou estar fazendo 
faculdade. Por outro lado, pelas conversas informais e pela observação dos cultos foi possível constatar 
que muitas delas trabalham. Nos cultos às quartas-feiras muitas vezes o pastor perguntou quem tinha 
vindo para a igreja logo após o trabalho. Nestas ocasiões várias pessoas levantavam as mãos, dentre estas 
mulheres. Então, o pastor pedia aos trabalhadores que se colocassem em pé e ele fazia uma oração por 
todos pedindo a bênção de Deus para o trabalho. 
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igreja constrói uma codificação aparente das atitudes entendidas como admissíveis para 

as famílias de classe média associadas à CG e legitima-as. Fortalece-se, com isso, um 

modelo familiar moderno e as funções convencionadas de seus integrantes.129 

 

4. Relacionamento conjugal entre fiéis da CG 

 

O casamento, na perspectiva da CG, é uma aliança que um homem faz com 

uma mulher a fim de unirem suas potencialidades intencionando “glorificar” a Deus 

com sua vida conjugal e cooperarem com o projeto da igreja de “expansão do Reino de 

Deus” e conversão de novas pessoas. Tal cooperação é executada quando o casal se 

aplica em gerar filhos para Deus, transformar os filhos à imagem de Jesus, transformar o 

lar num centro de treinamento cristão e fazer da casa um espaço de propagação do ethos 

e dos valores cristãos assumidos.130 Conseqüentemente, ressalta o Pastor Mantoan, nesta 

igreja não se faz casamentos entre pessoas que não são cristãs protestantes, pois os 

propósitos do enlace não serão os mesmos (2006: 4). Nesta instituição tolera-se apenas 

o casamento de um de seus membros com um crente de outra denominação evangélica, 

entretanto recomenda-se vigorosamente nos GCEMs que ambos sejam da CG para 

evitar os conflitos entre ideários religiosos, caráter, qualidade da sua vida, estilos e 

disposições morais e estéticas ou o afastamento temporário dos cônjuges e filhos nos 

múltiplos momentos cúlticos, festivos, catequéticos e lúdicos da igreja.131 

 

As principais leis religiosas para o relacionamento entre o homem e a mulher 

casados são a valorização da autonomia dos indivíduos envolvidos, e o 

companheirismo, a dependência e o deleite mútuos.132 A interdependência do casal 

reside no fato que, por determinação Divina, o homem só se tornará completo, obterá 

prazer e será proveitosamente auxiliado se uma mulher estiver unida a ele. 

Fundamentando-se no relato bíblico da criação do primeiro casal, no livro de Gênesis, 

                                                
129 Confirmando esta constatação, no artigo “Mujeres en tres grupos religiosos en Brasil: una 
comparación entre pentecostales y católicas”, Maria das Dores C. Machado e Cecília L. Mariz (2004) 
atestam que nas igrejas pentecostais e no movimento de renovação carismática brasileiras há uma 
propensão à valorização da individualização e autonomia das mulheres. 
130 Posteriormente discorrer-se-á sobre a relação entre pais e filhos. 
131 Proteção social semelhante é apontada por Weber ao analisar grupos protestantes em “A ética 
protestante e o espírito do capitalismo” (2001). 
132 Singly (2007) pontua que nos casamentos contemporâneos os casais lidam com uma tensão 
proveniente da necessidade de conciliar individualidade (ou a ideologia do individualismo moderno 
introjetado) e conjugalidade. 
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notadamente a confecção da mulher, Eva, a partir de uma das costelas do homem Adão, 

declara-se na igreja que os cônjuges não podem nutrir a idéia que são independentes 

para não afrontarem a Deus e nem promoverem a imprecação para seus lares . A 

justificativa comumente utilizada para esta assertiva é a seguinte: 

 

“Atente que a partir do potencial genético que já estava na costela de Adão (costela no 

hebraico significa câmara, ou seja, container, algo que contem), Deus gerou uma 

mulher que era exatamente a sua necessidade. Se a necessidade de Adão fosse uma 

mentora intelectual, ser-lhe-ia tirado um neurônio, ou se a sua necessidade fosse um 

forte companheiro de guerra, talvez ser-lhe-ia tirado uma fibra muscular e se ele 

precisasse de uma escrava Deus teria tirado um osso do pé... Mas não, sua necessidade 

era uma companheira, alguém que estivesse ao seu lado e foi pensando nisto que Deus 

lhe tirou a costela... Do seu lado, para que quando voltasse ao seu lugar, ao seu lado o 

completasse” (Mantoan, 2006: 12). 

 

Principalmente nos GCEMs próprios para casais, os seus dirigentes, valendo-se 

dos livros da igreja e das orientações dos pastores, ensinam como deve se dar a 

interdependência conjugal e demais tratamentos entre os cônjuges. Há uma pretensão 

nestes encontros de entender as pessoas numa perspectiva holística e através das 

diretrizes eclesiásticas promover benefícios emocionais, físicos e espirituais a elas 

(Brandoles Bezerra, 2006: 34). Para cada instrução há um exemplo prático e o reforço 

das experiências conjugais que foram bem sucedidas por se apoiarem nas prescrições 

religiosas. Apesar de alguns optarem em aconselharem-se diretamente com o pastor da 

igreja, há também a oportunidade do casal apresentar para o grupo as suas dificuldades 

e receberem sugestões para obtenção de melhorias nas áreas debilitadas. A proximidade 

dos casais aumenta à medida que se sentem seguros para partilharem episódios 

relacionados às suas intimidades. Com este mecanismo os laços afetivos se estreitam 

entre os fiéis e destes para com a igreja. 

 

Antes de prosseguir é oportuno destacar que o relacionamento conjugal 

aprovado pela CG só pode acontecer entre um homem e uma mulher. O argumento 

contundente para esta apologia encontra respaldo no texto sagrado que versa sobre a 

criação de Deus no Gênesis de pessoas de sexos diferentes. E a ordem religiosa foi para 

que ambos se completassem e se relacionassem sexualmente para procriarem e 
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alcançarem prazer mútuo. A homossexualidade, por conseqüência, é vista como uma 

prática pecaminosa contrária ao padrão bíblico. Dentre várias funções do casal de 

crentes, destaca-se a geração biológica de descendentes. Logo, uma vez que os 

homossexuais não podem corresponder a este mandamento doutrinário está fora de 

cogitação esta forma de relacionamento afetivo.133 

 

4.1. A função conjugal do homem 

 

Os modalizadores argumentativos utilizados durante as falas das lideranças 

clérigas e leigas são amenizados por um discurso religioso inclusivo que abarca homens 

e mulheres como pessoas “valorosas” e iguais em direitos, contudo não é capaz de 

disfarçar a predileção masculina no que tange às funções de primazia e liderança 

exercidas. Em outros termos, no contexto religioso estudado ficou claro em todos os 

âmbitos da igreja que o homem tem uma posição de destaque ratificada pelo próprio 

Deus. Esta proeminência também se expõe no convívio familiar e é explicada pelo 

Pastor Mantoam da seguinte forma: 

 

Existe um Sistema de Governo de Deus que rege o Universo e todos os que nele 

habitam, e de forma simplificada podemos dizer que, na família segundo o padrão de 

Deus, o esposo se torna presença substitutiva de Deus, liderando e contando com a 

cooperação da esposa (2006: 30). 

 

De um lado, o homem na CG é compreendido como o ser viril e forte que tem 

o dever de proteger e liderar a sua mulher, considerada o sexo frágil. Por outro, a 

mulher é aquela que completa e supre com suas características pessoais as carências 

observadas no homem. Afirma-se na igreja que não existe nenhuma recompensa divina 

para aquele que exerce a liderança e aquela que auxilia o líder, seu marido. Todavia, 

descumprir as funções designadas por Deus para as pessoas do sexo masculino e 

feminino acarreta em “praga” ou “cadeias espirituais” para a vida (Bezerra, 2006b: 11). 

 

Ao esposo é requerido que tenha uma postura diante de sua mulher a mais 

próxima da imagem bíblica de Jesus Cristo. Três características do fundador do 

                                                
133 Sobre este tema ver o artigo Carreiras homossexuais no contexto do pentecostalismo: dilemas e 
soluções de Marcelo Natividade (2003). 
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cristianismo devem ser desempenhadas, a saber, a de rei, profeta e sacerdote. O marido, 

ao exercer a função de rei, demonstra que ele tem o poder de comando e a autoridade 

“divina” para governar sobre a sua esposa e os filhos. Por ter recebido a incumbência de 

ser o governador do lar, o homem também deve ser o principal provedor material e 

afetivo em sua casa. Mantoam recomenda a esse homem que, na relação familiar, ele 

“tenha atenção, tempo disponível, paciência para ouvir, ânimo para sentar no chão e 

brincar com os filhos, iniciativa de sair com a esposa para um sorvete a sós, (...) 

gentileza e romantismo como no namoro” (2006: 33). O marido cristão também tem a 

obrigação de atuar como profeta. Isso significa que ele é um religioso convicto e 

entendido a respeito dos ensinamentos da igreja. Portanto, para qualquer situação 

vivenciada pelos seus familiares, especialmente as consideradas negativas, ele sabe 

proferir as palavras motivacionais corretas na perspectiva da sua religião. E o último 

atributo cristão que o esposo realiza é a de sacerdote. Tomando como base o ensino 

desta igreja, Jesus se sacrificou pela humanidade por amor a fim de salvá-la. Logo, o 

homem deve dar a sua vida pela família servindo-a, catequizando-a, orientando-a e 

investindo tempo em oração a favor dela. Em suma, o marido é o pastor da mulher e da 

prole. 

 

Deste homem crente, que é rei, profeta e sacerdote, solicita-se que exerça uma 

liderança e gestão familiar eficazes. Para a concretização destas, a igreja sistematiza o 

seu pensamento e ações a partir de uma fusão entre preceitos religiosos e as 

elucubrações do escritor norte-americano Steven Covey, nos livros 7 Hábitos de 

pessoas altamente eficazes (2005) e Os 7 hábitos das famílias altamente eficazes 

(2000), que faz um mix entre assuntos da Administração e conselhos práticos de tipo 

“auto-ajuda”. Nestes dois livros citados, Covey motiva as pessoas a utilizarem suas 

características e competências próprias para serem bem sucedidas como líderes em suas 

empresas e famílias. O autor destaca ainda que os indivíduos devem adequar os seus 

perfis à missão empresarial e familiar, procurando se capacitar para a tarefa de 

liderança, valorizando os talentos dos liderados e ajudando-os na ampliação de uma 

visão corporativa, interdependente e lucrativa. Os discursos religiosos não somente 

validam as ponderações deste autor como ampliam-no com o seu ideário concernente à 

liderança. 
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O pai como líder é o catalisador das idéias administrativas e ideais cristãos. Ele 

tem a autorização e o dever de servir à organização familiar em nome do Deus que o 

escolheu para este labor. Na tarefa de arregimentar sua família e fazer dela uma 

colaboradora consigo e com Deus, ele precisará demonstrar que é o indivíduo ideal para 

este intento. De tal modo, seu comando estará calcado nos valores que a CG preza. O 

primeiro aspecto exigido da liderança é o amor. Ao mesmo tempo que se trata de 

romantismo, a igreja ensina que amar é tomar uma atitude prática de expressar o amor 

(amor-ação) às mulheres com declarações verbais afetuosas e honrá-las com carinhos, 

presentes, mudanças de hábitos, proteção e segurança. Cada cônjuge deve também 

liderar sua mulher respeitando o princípio da renúncia, isto é, entregando-se à mulher 

para servi-la. Sobre isso o Pastor Mantoan exemplifica: “à mesa, o esposo cristão 

primeiro atende à esposa e aos filhos, por último a si. A melhor parte do frango é para a 

família cabendo-lhe a carcaça, pescoço e os pés. Foi assim que Deus fez, ofereceu o 

melhor para nós: Jesus” (2006: 34). 

 

Sob pena de perder sua esposa para algum outro homem e depois ser cobrado 

por Deus pela sua atitude negligente, o marido é incumbido e exortado a ser sensível, 

romanesco durante o ato sexual, presente e gentil no tratamento conjugal diário. A 

sensibilidade mencionada diz respeito à solidariedade aos problemas enfrentados por 

sua mulher e à destreza em corrigir sua família quando ela procede contrariamente às 

regras da religião. Com a ênfase de que o marido deve ser alguém presente no lar ele é 

alertado sobre a prioridade que sua esposa e filhos tem para fazer refeições conjuntas, 

passeios e aconselhamentos. E por fim a polidez das ações, a gentileza e o amor 

romântico são valorizados porque “refletem o amor que Cristo demonstrou à sua igreja” 

(2006: 35). É na eficiente modelação e expressão corporal em resposta às exigências 

religiosas sobre o papel masculino na família que o homem se mostrará um crente 

“valoroso” e, conseqüentemente, honrado pelo grupo e satisfeito por reproduzir o ethos 

da CG (Durkheim, 2001). Agindo assim, Mantoam garante ao marido: 

 

Você será a segurança e a alegria de sua esposa. Você mostrará o caminho a trilhar 

pelo seu filho homem. Ele falará como homem, se vestirá como homem, terá atitudes 

dignas e honradas, o que as suas mãos tocarem prosperará e será poderoso na terra. 

Você mostrará o perfil de homem que sua filha deverá escolher para desposar. Você 
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conduzirá a Jesus, os vizinhos, amigos e companheiros de trabalho (Mantoan, 2006: 

35). 

 

Somando-se o amor-atitude ao amor-romântico vive-se o “amor bíblico” entre 

pais e filhos, podendo estendê-lo aos amigos – principalmente os candidatos a 

prosélitos. E acrescentando aos dois primeiros o erotismo pratica-se o “amor bíblico” no 

âmbito conjugal. Aqui não se leva em consideração que esta forma de amor é uma 

concepção moderna e secularizada, como pontua Vainfas (1986), que condiciona a 

leitura das origens da religião. A preocupação eclesiástica está em considerá-lo como 

religiosamente correto porque encontra fundamento na Bíblia. O ethos e a visão de 

mundo desta igreja estão intimamente relacionados e experimentados cotidianamente 

formam uma unidade autônoma sólidas e, até mesmo, inquestionável. 

 

4.2. A função conjugal da mulher no casamento 

 

A mulher fiel da CG, conforme afirmação da pastora Suely Bezerra, tem o aval 

Divino para ser alguém de sucesso como cristã, esposa, mãe, dona de casa, profissional, 

amiga e conselheira (2006: 7). Para conseguir estes êxitos anteriormente ela passa, 

necessariamente, pelos rituais da igreja que atestaram sua condição prestigiosa na 

confraria cristã e aptidão para alcançar gradativamente os triunfos celestiais. Concluídas 

estas fases ela adotará uma rotina devocional caracterizada por orações, estudo da 

Bíblia, jejum, louvor e adoração ao Deus. Para a execução eficaz deste culto, a mulher é 

instigada a procurar um lugar propício, escolher o horário adequado e traçar um plano 

de ação religiosa que delineará os seus atos. Atuando conforme as orientações da igreja 

e recorrendo às intervenções místicas do Espírito Santo ela terá maiores condições de 

obter as qualidades valorizadas por esta religião como próprias de mulheres casadas, ou 

seja: 

 

 amáveis, sensíveis, virtuosas, submissas, amigas, auxiliadoras, perdoadoras, 

cumpridoras do papel de mãe, femininas, belas, conselheiras, comunicadoras, 

atenciosas, inteligentes, eficientes em casa e no trabalho, administradoras eficazes das 

finanças e cumpridoras das obrigações eclesiais (Brandoles Bezerra, 2006). 
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As mulheres são instruídas, segundo Bezerra, a se destacarem como esposas 

praticando o rito da oração individual e coletiva com outras fiéis da CG. A pastora 

Suely adverte que parte das aflições e angústias que a mulher vivencia no 

relacionamento com seu esposo é decorrente da não observação do mandamento bíblico 

que ordena a prática cotidiana da oração. Conforme os discursos religiosos, quem ora 

passa a lidar melhor com os problemas e contempla milagres divinos. Dentre estes 

últimos, destacam-se a capacitação específica da mulher para discernir as situações que 

podem gerar rupturas familiares, a tranqüilidade concedida pelo Deus à esposa que não 

consegue fazer-se entender pelo marido – que por natureza é mais limitado 

espiritualmente do que ela –, e a habilitação para proferir as palavras corretas que irão 

sanar possíveis problemas com o esposo. Além disso, a mulher tem a incumbência de 

orar pela integridade do marido, por seu trabalho, pelos amigos dele, pelo exercício da 

paternidade, pelo equilíbrio emocional diante dos fatos passados que ele viveu, pelas 

expectativas erradas que ele tenha sobre o casamento, pela sua prática religiosa, pela 

pureza sexual do marido, pelo equilíbrio e as prioridades do cônjuge (Brandoles 

Bezerra, 2006: 63-74). 

 

Além do exercício devocional as esposas que almejam ser bem sucedidas 

precisam evitar os atos que contrariam as diretrizes da igreja, sob pena de “pecarem 

contra Deus” e não alcançarem o sucesso. Ao invés de ser apresentada uma lista de 

vícios às mulheres, o manual “Mulheres que fazem a diferença” apresenta vinte blocos 

temáticos de perguntas com o intento de ajudá-las a evitarem os erros. Nestes averigua-

se: 1. A gratidão da mulher a Deus; 2. Os sentimentos de inferioridade; 3. O 

proselitismo; 4. Auto-imagem; 5. Agressividade; 6. Cuidados com o corpo; 7. 

Vocabulário vulgar; 8. Interação com outras religiões; 9. Pagamento de dívidas; 10. O 

modo como lida com a liberdade; 11. Participação na igreja; 12. Uso de mentiras; 13. 

Desejos sexuais ilícitos; 14.  Capacidade de gerar unidade na igreja; 15. Perdão; 16. 

Trabalho; 17. Gestão do tempo; 18. Relação com o dinheiro; 19. Hipocrisia; 20. Prática 

devocional cotidiana.134 Respondidas as setenta e duas questões, cada qual terá 

condições de entender quais têm sido as suas falhas para corrigi-las e os seus acertos a 

fim de desenvolvê-los. Como salienta a pastora Bezerra, é no empenho por respeitar as 

funções que lhe foram determinadas desde os primórdios e adequar-se aos preceitos da 

                                                
134 Ver em Anexos a lista contida no livro Mulheres que fazem a diferença (Bezerra: 2006, 25-29). 
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igreja que a vitória virá para a mulher: “atuamos de acordo com o quadro mental que 

temos de nós mesmas. Se nos vemos um fracasso, iremos fracassar. Se nos vemos 

mulheres de valor, seremos mais do que vitoriosas” (Brandoles Bezerra, 2006: 43). 

 

Nas literaturas da igreja e nos cultos intitulados “Mulheres Intercessoras”, 

celebrados às segundas-feiras, às 20h00, no templo em São Bernardo do Campo, ficou 

evidente que não basta à crente da CG adaptar-se às ordenanças da igreja, ela precisa se 

conscientizar que o homem ao qual se relaciona conjugalmente foi criado por Deus 

diferente dela. Desde os primórdios a Deus determinou responsabilidades e funções 

diferentes aos cônjuges para serem desempenhadas com eficiência cumprindo-se assim 

a vontade celestial (cf. Barbosa, 1999). A mulher tem que se certificar de sua fragilidade 

física, ser “submissa em amor” ao esposo e a Deus, obedecer à função de líder que ele 

tem, valer-se de sua inteligência e espiritualidade para apoiá-lo, ajudá-lo nos afazeres 

domésticos e na busca por sustentar a família através do trabalho, amá-lo, manter-se 

feminina abstendo-se de trejeitos masculinos, promover a alegria e o deleite sexual ao 

cônjuge, saber que o seu corpo pertence ao marido, cuidar do corpo investindo em 

beleza, alimentação saudável, exercício físico e dormindo bem para servi-lo, bem como 

ser dignificada, cuidada e protegida pelo homem. Ao reproduzir este imaginário sobre o 

corpo e os afazeres femininos a mulher não somente obtém o bem-estar pessoal 

“narcísico”, como insiste Lipovetsky (1994: 130), mas alcança o prestígio religioso na 

família e na igreja (1974c). 

 

O único local que o fiel pode se expressar e debater os assuntos com alvedrio é 

na reunião do GCEM, porém em nenhum momento contemplou-se uma oposição ao 

ideário da igreja. As falas dos interlocutores e as preces apenas confirmavam as 

instruções bíblicas. Ora os participantes se manifestavam para dar sugestões àqueles que 

estavam com dificuldades de seguir os preceitos, ora estes descreviam o modo como a 

Deus lhes ajudara no cumprimento das instruções e os benefícios recebidos. Na 

pesquisa de campo não houve possibilidade de analisar junto às mulheres e aos homens 

a aplicação corriqueira das instruções conjugais e seus pareceres, entretanto nos livros 

dos pastores da igreja, nos sermões, nos testemunhos dos fiéis, nas experiências e na 

catequização ocorrida nos GCEMs as aprovações e interdições religiosas foram 

reforçadas. 
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5. Relacionamento entre pais e filhos 

 

Foi supracitado que as duas ordens principais dadas aos pais são a de gerar 

filhos para Deus e transformá-los à imagem de Jesus. E na ótica da CG é a observância 

educacional da prole que culminará com o cumprimento destas e os resultados 

inevitáveis para quem age desta maneira. Uma vez que o pai e a mãe compreendem que 

a Deus deu-lhes esta tarefa e se esmeram por seguir as diretrizes da religião, o menino 

será treinado para desenvolver características masculinas e religiosas segundo o 

arquétipo esperado para se tornar um homem eficiente como cristão, marido, pai e 

profissional. E o mesmo se aplica à menina. Para o êxito deste empreendimento, 

especialmente durante a infância, segundo o Pastor Luís Blotta, os pais deverão ser 

diligentes com relação a exigência “divina” de que os filhos recebam parâmetros, 

cumpram ordens, sejam corrigidos e, se indispensável, punidos. Segundo ele, as 

crianças não podem ser educadas com sugestões, conceitos e informações porque não 

têm a maturidade necessária para refletirem com profundidade e fazerem as escolhas 

firmadas nos princípios da igreja. Os pais precisam fazer valer a sua autoridade e acatar 

a orientação bíblica em Provérbios 22,6: ensina a criança no caminho em que deve 

andar, e, ainda quando for velho, não se desviará dele. Para tanto, a participação efetiva 

e intensa do casal na vivência dos filhos deve se dar ao menos nos primeiros doze anos 

de vida deles.135 

 

Intencionando evitar uma futura prestação de contas a Deus pelo fracasso dos 

filhos, o Pastor Carlos Bezerra estimula o pai a praticar uma autocensura e suavização 

dos seus atos (Elias, 1994) com o propósito de dar apenas exemplos “corretos” aos 

filhos. Para o exercício da paternidade Bezerra instrui o homem a: apartar-se de 

pensamentos que demonstram corrupção e vingança; rejeitar a raiva e amargura; punir 

toda ação cometida intencionalmente; não ter preferência por um dos filhos; expor aos 

filhos sua repulsa e esforço por não transgredir as leis da igreja e do país; zelar pelo 

culto doméstico; sempre animar a prole; prometer e cumprir tudo o que prometera; não 

perder a paciência no labor educativo da criança; tratar o infante conforme a fase, o 

conhecimento e as experiências adquiridas; corrigir os filhos com brandura e se for 

necessário castigar é oportuno fazê-lo proporcionalmente à ofensa; nunca fazer 
                                                
135 Afirmações feitas na palestra intitulada Pais e Filhos proferida no dia 25 de setembro de 2008 na CG 
em São Bernardo do Campo. 



 163 

concessão quanto a sua dignidade ou a dignidade do filho; dedicar tempo de qualidade a 

eles; e ensinar os filhos a lidarem com suas derrotas e limites para que sejam pessoas de 

sucesso. Ao pai é determinado que verbalize aquilo que é divinamente apropriado e 

demonstre aos filhos como se faz para que eles possam reproduzir o comportamento 

ideal (2006a: 15). 

 

A mulher ao por em ação sua maternidade também deve moldar-se aos 

preceitos da igreja apresentando-se como co-parceira e co-participante das ordenanças e 

procedimentos que o seu marido está sujeito como educador legitimado por Deus. 

Somando-se a isso, no ditame do Pastor Mantoan, a mãe precisa demonstrar 

rotineiramente à filha que: é imprescindível desenvolver uma intimidade espiritual com 

Deus através da oração, da leitura bíblica e da assimilação dos valores religiosos; é 

necessário rejeitar o consumismo, a vaidade desmedida, a sensualidade e o culto à 

aparência; e é preciso preparar-se desde pequena para a “bênção do casamento”. O 

sucesso da maternidade se completa quando a mulher persiste em ensinar a filha à “falar 

como mulher, pensar como mulher, vestir-se como mulher e ser uma mulher que faz a 

diferença”. Procedendo deste modo sua filha incutirá os estatutos da religião e a mãe a 

protegerá das influências dos meios de comunicação e das amizades que intencionam 

distorcer o padrão comportamental estimado pela CG (2006: 39). 

 

O Pastor Blotta assevera que os pais quando são descuidados com relação à 

desobediência dos filhos formam indivíduos arrogantes que não respeitam pessoas nem 

leis. Ele indica também que este procedimento promove o distanciamento de Deus, atrai 

maldições para o lar, afasta-os do convívio eclesial e atrapalha o desenvolvimento 

profissional no mercado de trabalho: “As empresas deste mundo afora estão expelindo, 

demitindo profissionais arrogantes. Elas já descobriram a causa... eles são 

desobedientes... eles são assim desde pequenos“. Blotta destaca que qualquer família 

despreocupada com o ensino e a correção dos filhos receberá as penalidades 

conseqüentes neste mundo e na vida após a morte. O pastor exemplifica este fato 

destacando que “existem pais pastores que tem filhos rebeldes para a desonra do seu 

ministério pastoral porque viveram exaustivamente para o trabalho religioso e se 

esqueceram de ensiná-los e corrigi-los. Os pais que não corrigem estão criando uma 
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sociedade defeituosa”.136 O controle sobre os infantes e o monitoramento dos 

adolescentes e jovens é uma ordenança divina que, se cumprida, permitirá o sucesso na 

família. 

 

No livro Educação de Filhos, o Pastor Carlos Bezerra ressalta que todos os 

filhos têm a necessidade de amor e aceitação, confiança e segurança, senso de valor, 

identidade e dignidade. Esta carência é suprida inevitavelmente com clareza sobre os 

conteúdos que regem a vida do crente, com correção precisa e com amor paterno e 

materno. Por isso, a prole deve ser disciplinada a ser submissa a Deus, aos pais e outras 

autoridades, como também aprenderem o autocontrole que lhes proporcionará atuarem 

em qualquer ambiente de acordo com as leis religiosas.  

 

Uma vez que se espera que o treinamento e a disciplina surtam os efeitos 

almejados nos filhos, os pais são incitados a incentivá-los e encorajá-los, a explicar e 

demonstrar o que é certo fazer, a verificar se entenderam as explicações e as 

conseqüências da desobediência. Há por traz destas ordenanças o intento de que os 

indivíduos religiosos encontrem a estabilidade, a satisfação e o equilíbrio para 

conduzirem suas histórias individuais ordenadamente segundo as doutrinas da CG. 

Bezerra é categórico ao dirigir-se aos pais: “nossa posição e nossas atitudes no lar 

determinam o exemplo e o modelo que nossos filhos seguirão em suas vidas” (2006a: 

16). Apesar da liberação da igreja para que os cônjuges estudem e trabalhem, eles são 

orientados pelos pastores a abrirem mão de ser tão ricos, desfrutarem de tanto luxo e 

alcançarem status social em prol da relação familiar.137 

 

6. O namoro na CG 

 

Na CG os pais, os adolescentes e os jovens recebem o direcionamento que a 

idade ideal para a moça namorar é entre os 16 e 21 anos, e o moço, entre os 18 e 21. 

Nesta igreja é veemente a repreensão aos pais que aceitam a decisão dos filhos em 

                                                
136 Conforme anotações da palestra intitulada Pais e Filhos proferida no dia 25 de setembro de 2008 na 
CG em São Bernardo do Campo. 
137 Max Weber, em a “Ética protestante e o espírito do capitalismo” (1999), ao discorrer sobre o 
puritanismo destaca neste a sua tendência de buscar o enriquecimento, porém não desfrutar dele porque 
assim Deus é glorificado. Na CG o objetivo também é glorificar a Deus, mas ao contrário do grupo 
estudado por Weber, este último pode enriquecer, desfrutar do luxo, buscar o prazer pessoal e coletivo, 
mas sem exageros. 
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namorarem antes da época prevista e sem as condições pré-estabelecidas para este 

objetivo. E, tal como fora destacado em outras situações, o argumento utilizado é de que 

a transgressão desta norma implica em maldição. Segundo Carlos Bezerra, no livro 

Namoro, a idéia de que um homem deve unir-se a uma mulher é de Deus, logo cabe aos 

crentes levarem a sério esta vontade divina. Namorar evidencia, por conseguinte, a 

experiência preparatória para um futuro casamento benfazejo e inexaurível (Bezerra, 

2006: 4-5). O namoro cristão tem como propósito glorificar a Deus, promover o 

amadurecimento espiritual dos jovens envolvidos, combinando o envolvimento com a 

igreja e com a família. No que tange a este último aspecto, Bezerra declara: 

 

O casamento é mais do que a união de dois indivíduos. Ele é a união de duas famílias. 

Nunca é demais insistir na importância de se respeitar a opinião, conselho e 

acompanhamento dos pais. Seus efeitos terão uma influência positiva na vida dos 

filhos. Os pais têm o direito e o dever de acompanhar de perto o namoro dos filhos, 

cabendo, quando necessário, até uma interferência mais incisiva (2006: 7). 

 

Orienta-se na CG que a relação amorosa somente inicie se o rapaz e a moça 

participam dos cultos no templo, integram um GCEM, sejam dizimistas e ofertantes, 

passaram pelos processos de conversão, batismo nas águas, assunção dos votos 

religiosos e batismo no Espírito Santo, e em casa sejam bons filhos conforme o padrão 

religioso familiar exigido. Além disso, é imperioso o apoio dos pais e dos líderes 

espirituais destes candidatos ao namoro. Não obstante, os namoros mais recomendados 

são os que ocorrem entre cristãos ativos que estejam fazendo um curso universitário e 

iniciando a vida profissional. No manual sobre o namoro, estudado nos pequenos 

grupos, estes últimos candidatos ao romance tem condições de progredirem para o 

casamento, pois o casal sabe escolher entre um “namoro irresponsável” e um “namoro 

responsável”. Na tabela abaixo veja as características positivas e negativas destes 

namoros na ótica da CG: 

 

Namoro irresponsável Namoro responsável 
Antecipado – fora do tempo apropriado 
Multiplicado – marcado pela infidelidade 

Capacidade espiritual – ambos possuem uma 
real experiência com Cristo e são capazes de 
andar segundo os princípios estabelecidos 
por Deus. 

Prolongado – Alguns vão de 4 a 8 anos sem 
perspectivas ou término ou de casamento. 
Riscos: permissividade, desânimo, rotina, 

Capacidade física – apto para gerar filhos, 
educar, instruir, cuidar, amar, servir etc. A 
formação física só termina quando são 



 166 

Quadro 16: Concepção de namoro para a CG 

 

Especialmente a moça é instruída a observar se o jovem com o qual pretende 

namorar demonstra ser alguém submisso a Deus e aos pais, pois se este quesito não for 

preenchido não é recomendável o início do relacionamento ou a continuidade deste. 

Nesta fase amorosa da vida dos jovens eles devem se conhecer a fim de prepararem-se 

para um noivado e casamento ou concluírem que é melhor se separarem antes. Por outro 

lado, este namoro não deve ser prolongado para que o casal não se exponha às 

“tentações sexuais”, à permissividade de algumas carícias que excede aos costumes da 

igreja ou ceda ao ato sexual antes do casamento, um ato ilícito segundo esta religião. 

Pais e filhos durante a catequese aprendem que é “pecado” namorar como meio de 

entretenimento, para demonstrar poder ou para ser aceito pelo grupo não cristão a que 

pertence. Embora tenha sido contemplada a transgressão desta última norma na pesquisa 

de campo, cabe destacar que o grupo de jovens da CG é ensinado a não coagir nenhum 

de seus integrantes a iniciarem um romance, pois cada um deve tomar a sua decisão. 

Principalmente nos encontros dos GCEMs de adolescentes e jovens, os participantes 

tem a oportunidade de avaliar, com base no ideário da igreja, quais são as suas intenções 

com o namoro ou prosseguimento deste: 

 

Moços Moças 
Meus motivos, palavras, ações e atitudes 
demonstram respeito e autocontrole, ou apenas 
o desejo de satisfazer meus impulsos egoístas? 

Será que minhas palavras, atitudes e ações me 
caracterizam como uma moça moderada? Ou será 
que sou provocante e estou defraudando os 
outros com minha conduta? 

Minhas afeições foram consagradas ao Senhor 
de modo que o meu amor por Ele é maior do 
que por qualquer garota? 

Sou bastante cuidadosa no falar e agir? Procuro 
abrir a boca com a finalidade de edificar as 
pessoas? 

Tenho intenções de levar uma jovem a abaixar 
seus padrões cristãos de comportamento? 

Sou discreta quando me interesso por alguém? 
Levo o assunto a Deus, aos meus pais e 
conselheiros de confiança? 

saturação familiar, desgaste. 
Avançado – caracterizado pela licenciosidade, 
defraudação e relação sexual. 

adultos. 

Desobediente – desconsiderando a opinião dos 
pais 

Idade real – quando ambos possuem corpos e 
mentes de adultos. Pois alguns possuem 
maturidade física, mas não mental. 

Problemático – cheio de discussões, brigas e 
desentendimentos. 
Passa-tempo – sem propósito cristão 
Unilateral – interesse pessoal de uma das partes 
Desrespeitoso – não é correspondido 
Carnal – qualificado pela provocação sexual 
mútua. 

Capacidade financeira – o rapaz deve ter 
capacidade financeira para poder cumprir os 
compromissos de provedor de sua família, 
conforme o modelo bíblico. 
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Destruí as revistas, livros indesejáveis e parei de 
assistir determinados programas ou escutar 
programas que provocam pensamentos lascivos? 

Faço insinuações durante uma conversa: piadas 
ou palavras com duplo sentido, ou falo sobre 
coisas que outros fizeram em segredo? 

Quando tentado, volto minha mente para a 
Palavra, hinos e conversas espirituais? 

A minha maquiagem faz com eu pareça natural? 

Imponho limites a mim mesmo no namoro? Quando me visto procuro fazer com que minhas 
roupas chamem atenção para certas partes do 
meu corpo? 

Esforço-me por apreciar uma garota como 
pessoa e não como objeto de satisfação? Olho 
para seu rosto ou passeio meu olhar pelo seu 
corpo? 

Valorizo tanto a beleza estética a ponto de 
desprezar a beleza interior que agrada a Deus? 

Procuro ser cuidadoso para não defraudar uma 
garota (defraudar é provocar desejos que não 
posso satisfazer)? E estou pronto a pedir perdão 
por ofensas passadas? 

Estou pronta a pedir perdão ao meu namorado 
quando conscientemente o defraudo ou se 
descubro mais tarde que o defraudei? 

Evito conversas a respeito de sexo? Meus princípios quanto ao namoro estão 
baseados na Palavra de Deus? 

Evito tocar ou pôr minhas mãos nas garotas? Estou pronta a recusar um convite para um 
encontro que poderá fazer-me rebaixar o padrão 
divino? 

Abro meu coração com meus pais ou 
conselheiro cristão quando estou sendo tentado? 

Imponho limites a mim mesma no namoro? Abro 
meu coração com meus pais ou conselheira cristã 
quando estou sendo tentada? 

Quadro 17: Candidatos ao namoro na CG 

 

Em suma as regras do namoro na CG são as seguintes: Namorar somente um 

cristão; desenvolver uma verdadeira unidade espiritual; possuir alvos comuns; crescer 

espiritualmente e desenvolver projetos comuns; viver de conformidade com os padrões 

de Deus; centralizar as atividades em coisas que honram e glorificam a Deus; 

reconhecer que o/a namorado/a é propriedade de Deus; se o namoro não continuar, 

reconhecer que é tempo de refletir e compreender a vontade de Deus; desenvolver 

qualidades pessoais que Deus planejou para o casal; estar disposto a permanecer 

solteiro/a quando o Senhor desejar; Não casar sem o consentimento dos pais. A 

transgressão deste princípio é prejudicial para as próximas gerações – filhos e netos; 

esperar a ocasião certa para o casamento; buscar o equilíbrio e a estabilidade financeira; 

estar apto a assumir no tempo certo as responsabilidades de esposo/a, pai/mãe, quando 

Deus achar que não pode continuar mais solteiro/a. Enfim, apesar de não ter sido 

avaliada a eficácia desta regulação religiosa, procura-se construir, com estas 

determinações doutrinárias e os mecanismos de interação social, relacionamentos 

padronizados e controlados. Estes passam pela assimilação da cosmovisão da CG e pelo 

consentimento do princípio hierárquico das autoridades que estão sobre o casal e devem 

apoiar o relacionamento, a saber, os pais e as lideranças espirituais. 
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7. O noivado na CG: preparação para o casamento 

 

Tal como ocorre na fase amorosa antecessora, os contraentes obtêm apoio, 

encorajamento e direção na CG. Há GCEMs específicos para pessoas em vias de casar-

se e recém-casadas. Sem embargo, os pastores fazem o acompanhamento ministrando 

cursos e aconselhando os noivos, e, em havendo, necessidade os pais dos futuros 

cônjuges recebem orientações pastorais sobre o noivado, o casamento e as posturas que 

deverão ter. Alhures fora explicado sobre os quatro principais propósitos do casamento 

entre fiéis nesta igreja, portanto não será retomado aqui. Firmando-se nos conteúdos 

doutrinários concernentes ao namoro, os nubentes aprendem que existem algumas 

motivações lícitas para o casamento, mas não são as mesmas de Deus: a solidão é uma 

delas, ou seja, casar-se para deixar de viver sozinho; assumir um matrimônio para 

libertar-se dos problemas familiares; unir-se com uma pessoa em razão dela ter uma 

família bem estruturada; submeter-se ao enlace matrimonial a fim de prosperar 

financeiramente; apreciar crianças; coligar-se com alguém em razão de sua beleza 

estético-corporal; e casar-se para ter relações sexuais. Estas não são as razões 

religiosamente corretas (Mantoan, 2006, 10). 

 

Na perspectiva do Pastor Mantoan o casamento é uma aliança que o casal faz 

com Deus no altar “empenhando a palavra” em juramento. Embora na CG não se afirme 

que o enlace é um sacramento nos moldes do Catolicismo, entende-se que ele é um 

acordo sagrado que não pode ser dissolvido e/ou invalidado, com exceção à infidelidade 

sexual de um dos cônjuges. Independente de o sentimento amoroso diminuir ou cessar, 

para a Deus o que vale é o voto nupcial feito. Para tanto, Mantoan faz uma menção 

bíblica do livro de Eclesiastes 5,4-5: “Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em 

cumpri-lo; porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não 

votes do que votes e não cumpras”. Em outros termos, o mal recai sobre os cônjuges 

que quebram o juramento optando pelo divórcio (Duarte e Giumbelli: 1994,98). De vez 

que esta idéia faz parte do imaginário religioso, cabe aos noivos avaliarem sua escolha e 

concluírem que anelam pela continuidade da relação ou o término do noivado. No casal 

é inculcado o juízo de que todos os juramentos verbais pronunciados a alguém são mais 

valiosos do que contratos assinados e oficializados perante os órgãos governamentais. O 
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ato de “empenhar a palavra” é tomado de maneira inevitável pelo Deus como algo que 

será cumprido. Descumprir é desonrar a Deus. 

 

Ao optarem por dar seguimento à preparação ao casamento, os noivos precisam 

conhecer as diferenças culturais e temperamentais entre eles para não se frustrarem 

posteriormente. A fim de contribuir com o êxito do relacionamento o rapaz e a moça são 

instruídos a fazerem uma primeira atividade, a saber, preencher os seguintes dados de 

um relatório: 

 

1. Nome; 2. Como foi a sua infância?; 3. Como foi sua adolescência?; 4. Quais as 

características de sua família, a saber: comunicação, religião, nível sócio-econômico, 

nível de compromisso entre si e de serviço em amor?; 5. Qual o momento mais alegre 

de sua vida; 6. Qual o momento mais triste de sua vida? 7. Qual sua maior virtude e 

seu maior defeito? 8. O que lhe falta para completar sua alegria (Mantoan, 2006, 27). 

 

Outra tarefa designada ao casal é pontuar as dez diferenças mais marcantes 

entre cada um nos seguintes temas: usos e costumes, tradição, personalidade, 

temperamento, gostos, hábitos de higiene, preferências alimentares, espirituais, hobbies, 

atividade física. Em seqüência eles devem nomeá-las como: toleráveis; insuportáveis; 

espero mudanças; não me afeta; me completa. Subseqüentemente, o rapaz e a moça 

farão uma síntese daquilo que a religião instruí sobre as características e funções de um 

marido e de uma esposa. Ao concluírem estas três atividades eles precisarão dialogar 

sobre todas as respostas dadas, comprometerem-se com as mudanças e o respeito às 

diferenças, traçar metas para obterem melhorias e orarem sobre cada um dos tópicos 

abordados. 

 

Acrescentando-se aos anteriores, mais seis relatórios são exigidos e objetivam 

obter um apanhado sobre a intimidade de cada um com Deus e a igreja, analisar as 

prioridades, os propósitos, as noções sobre vida familiar, a compreensão doutrinária do 

casamento, a gestão das finanças e a visão sobre o sexo. (Mantoan, 2006). Todos estes 

exercícios visam o estreitamento dos vínculos entre os nubentes, a inculcação do 

habitus da comunidade emocional e a auto-repressão modeladora dos corpos como meio 

de reprodução do ideário religioso da CG. Todavia, o enredo se amplifica pelo fato do 

casal levar obrigatoriamente os resultados de todas as tarefas cumpridas para comunicá-
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los ao pastor da igreja, durante o curso de noivos, e receberem outras recomendações 

compreendidas como profícuas para estes que almejam casarem-se, tais como: 

 

o planejamento familiar, a administração das finanças, a aquisição de novos bens, a 

educação dos filhos, os cuidados com a vida espiritual, a formação do caráter e de 

bons hábitos, apoio e controle dos estudos, cuidados com a saúde e recreação e a 

realização do trabalho da igreja (Bezerra, 2006d: 52).  

 

Nota-se com este procedimento uma dependência emocional que se estabelece 

do casal para com a igreja, na figura do pastor, porém mascarada pela valorização 

discursiva da autonomia e independência do indivíduo religioso, isto é, cada pessoa faz 

a sua escolha sem “nenhum” tipo de influência externa. Entretanto, o que se nota no 

campo de pesquisa é que este controle eclesiástico visa a aquisição e a reprodução da 

gestualidade, da etiqueta corporal, da expressão e percepção sensoriais aprovadas pela 

igreja. Conforme o jargão religioso excessivamente utilizado nos encontros dos 

GCEMs: “antes de agir o irmão tem que ouvir a Palavra, receber a revelação, pensar e 

sentir de Deus aquilo que é preciso fazer”. Um exemplo sobre este procedimento se 

encontra na decisão de um rapaz e uma moça entre iniciar ou não um namoro: “o 

namoro deve começar depois da certeza que tal pessoa é indicada por Deus. (...) A união 

de dois jovens só faz sentido quando o objetivo for o de cumprir a vontade de Deus” 

(Bezerra, 2006: 6). Se o casal está adequado ao padrão da igreja, têm a aprovação dos 

pais e o apoio dos líderes espirituais, o rito da oração corrobora o relacionamento. 

 

8. A igreja como segunda família 

 

Na CG em São Bernardo do Campo, observa-se que é impraticável a um 

membro conhecer e manter uma interação amical com todos os mil e duzentos fiéis 

“oficiais” que ali congregam. Quem tem uma maior possibilidade de exercer tal 

proximidade é o pastor que trabalha integralmente para a confraria, todavia isso não se 

comprova pelo fato deste líder religioso perguntar, em certos cultos no templo, o nome 

de algum fiel ou demonstrar dúvida sobre o vínculo deste à igreja. O contato pastoral 

ocorre semanalmente com os pastores que atuam em tempo parcial, com os supervisores 

de área, com os dirigentes dos GCEMs, com os líderes dos ministérios e com os 
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integrantes do GCEM ao qual lidera. E eventualmente com os candidatos ao batismo, 

com os noivos da igreja, com os membros enlutados, com os enfermos e com as pessoas 

que buscam aconselhamento. Por outro lado, a maior parte dos membros não vivencia 

esta interação. Isso sugere uma superficialidade nas relações humanas desta “Família da 

Fé” e/ou fragmentação, mas apesar desta suspeição o slogan da CG é reafirmado, a 

saber: “Uma igreja família, vivendo o amor de Cristo, alcançando o próximo e 

formando discípulos”. 

 

Ao centrar-se na assertiva do Pastor Marcos Marciano, feita em entrevista, que 

a igreja é dividida em pequenos grupos de crentes e “o GCEM é o coração da igreja” as 

dúvidas acima levantas são aparentemente elucidadas.138 Assim, pode-se afirmar que 

são diversas congregações religiosas presentes dentro de uma, que se presta a reunir-se 

por completo em três oportunidades semanais no templo, ou ainda várias “famílias de 

religiosos” que se aglomeram como “família” maior. E nestes eventos em que todos 

estão reunidos vigora a pouca solidez das relações, a despeito da partilha comum de que 

fazem parte de uma única religião, também chamada internamente de “Corpo de 

Cristo”, “Rebanho do Senhor” ou “Segunda Família”. Intencionando explicitar estas 

considerações, no questionário feito aos membros da igreja, consta a seguinte pergunta 

sem alternativas direcionadas: O que a CG significa para você? Veja abaixo quais foram 

as respostas: 

57%28%

3%
6% 6%

Minha família

Lugar de cura, restauração,
refrigério e amizade

A ponte que me conduz ao céu

Corpo de Cristo

Espaço de aprendizado,
maturidade e sabedoria

 Gráfico 15: Significado da CG  para os membros 

 

Dos cento e vinte questionários entregues a pequena variação de respostas 

indica que para 57% dos fiéis a CG é “Minha Família”; 28% declaram que é “Lugar de 

cura, restauração, refrigério e amizade”; 6% “Corpo de Cristo”; 6% definem como 

                                                
138 Ver entrevista ao pastor Marcos Marciano em Anexo. 
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“Espaço de aprendizado, maturidade e sabedoria” e 3% dos crentes afirmam que a igreja 

é “A ponte que me conduz ao céu”. Não obstante às respostas associarem a CG, como 

um todo, à família, no diálogo informal com integrantes da igreja insinua-se que esta 

qualificação diz respeito especialmente ao GCEM. Se esta sugestão está correta então é 

corroborada a concepção do Pastor Carlos Bezerra: 

 

O GCEM é: Onde a nossa visão se concretiza; Onde se experimenta a prática da vida 

em família; Onde se experimenta o amor de Cristo através do Seu Corpo; Onde se 

alcança o próximo com maior eficácia, por causa do impacto dos relacionamentos em 

amor e também em função da informalidade; Onde novos líderes são identificados e 

treinados; Onde cada membro pode tornar-se um ministro e cada casa uma igreja; 

Onde os milagres acontecem através da ministração do Corpo de Cristo; Onde as 

necessidades são supridas: espiritual, emocional, física e material (Bezerra, 2005: 8). 

 

A partir da observação participante conclui-se que nos GCEMs os 

relacionamentos são estreitos e os indivíduos parecem se sentir à vontade para exporem 

aspectos de suas intimidades e receberem as diretrizes religiosas. Os envolvidos nos 

grupos via de regra ficam mais retraídos quando há alguma pessoa participando do 

encontro pela primeira vez. Em casos como este, o próprio dirigente altera o modo de 

proceder adotando uma postura proselitista e coagindo o grupo a fazer a mesma coisa 

com relação ao visitante. Neste aspecto, o autor desta tese não encontrou dificuldades, 

isto é, houve possibilidade de participar dos GCEMs e avaliar suas rotinas. Pelo fato de 

existirem na CG fiéis ex-metodistas que tem conhecimento dos agentes religiosos de sua 

antiga denominação protestante, o pesquisador foi identificado e apresentado aos 

pastores e à igreja como pároco metodista. Este fator possibilitou, tal como pontua o 

antropólogo Ronaldo de Almeida a cerca de sua vivência e pesquisa, “utilizar essa 

experiência a favor de minha análise” (1996: 10). 

 

Os cento e vinte fiéis que preencheram o questionário alegaram participar de 

algum GCEM e trinta pessoas, ou 25%, disseram exercer algum cargo de liderança. 

Dentre aqueles que especificaram quais as suas funções, dois afirmaram atuar como 

supervisores de GCEM, três se declararam dirigentes de GCEM, três assessores de 

GCEM, um afirmou ser o fotógrafo da igreja e um líder de jovens e adolescentes. Estas 

informações são indicativas de que estes crentes estão em ampla exposição à 
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cosmovisão da igreja. Desta quantia todos afirmaram participar de eventos realizados 

pela CG específicos para os grupos etários: 

3%

69%

9%

19%

Adolescentes

Jovens

Homens

Mulheres

 
Gráfico 16: Participação em eventos da CG 

 

Conforme o gráfico acima 3% participam de programações voltadas a 

adolescentes, 69% freqüentam atividades próprias de jovens, 9% vão aos programas 

específicos para homens e 19% estão envolvidos em encontros  apropriados para 

mulheres. Conquanto não tenha havido nenhuma resposta sobre o envolvimento de 

idosos com as programações específicas a eles, na igreja há um grupo organizado para 

tais pessoas.139 Unindo estes dados com as informações atinentes ao tempo em que são 

membros da CG obtém-se uma percepção sobre o período de exposição ao ideário 

religioso: 

9%

15%

18%

25%

15%

12%
6% Até 1

2 a 3

4 a 5

6 a 7

8 a 9

10 a 11

12 ou mais

 
Gráfico 17: Participação dos membros na CG em número de anos 

 

Os números supramencionados são os consecutivos: Até 1 ano: 9%; 2 a 3 anos: 

15%; 4 a 5 anos: 18%; 6 a 7 anos: 25%; 8 a 9 anos: 15%; 10 a 11 anos: 12%; 12 ou mais 

anos: 6%. Conforme descrição no capítulo primeiro, a CG em São Bernardo do Campo 

têm 10 anos de fundação. Dentre aqueles que se submeteram ao questionário 21% dos 

                                                
139 Este aspecto foi esclarecido no capítulo 2 ao serem pontuadas as programações semanais e mensais da 
CG em São Bernardo do Campo. 
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membros integram a igreja desde o início, destacando que desta quantia 6% 

participavam da igreja quando ela era ainda um GCEM ligado à Matriz Administrativa 

localizada na zona leste em São Paulo. 

 

8.1. GCEM: comunidade e família espiritual 

 

A integração a um GCEM excede a proximidade geográfica da residência. O 

que ocorre com freqüência é a adesão a um grupo em decorrência da afinidade que uma 

pessoa tem para com algum de seus integrantes. Via de regra pouca diferença há entre 

eles no que tange à idade, classe social e cultura. Contudo, quando um sujeito ainda não 

adquiriu o ethos classista-religioso ele passará por uma catequização para “mudança de 

mente e atitude”, como também será insuflado por todos os membros do GCEM a 

esforçar-se em chegar no “patamar de prosperidade que Deus espera dele”.  

 

Por estes motivos, nesta coligação o ideário religioso é divulgado com maior 

aderência e o controle religioso se transfigura em algo tolerável tornando-se acessível e 

ambicionando levar a pessoa a um autoconvencimento de que aquela abordagem acerca 

da vida está correta. Nesta “segunda família” os indivíduos são estimulados a pensarem 

toda a existência e regularem suas disposições, aptidões, inclinações, habilidades, 

hábitos, compromissos e inclinações em conformidade com os preceitos religiosos 

(Geertz, 1989: 105). Por outro lado, esta “família cristã” propõe-se com seus discursos e 

cultos a amenizar as tensões, as angústias e as necessidades sofridas pelos fiéis em 

contato com a sociedade hodierna. 

 

Um serviço prestado por esta “família da fé” é o exercício do papel que, via de 

regra, é convencionado aos pais no tratamento dado aos filhos em casa. A cobrança 

relacionada aos estudos, ao trabalho, à participação ativa na igreja, à procura de uma 

pessoa “certa” para namorar, ao abandono de linguagem obscena, ao cuidado com as 

amizades, à administração do dinheiro é feita pelos demais fiéis que fazem parte do 

GCEM. Há uma pressão coletiva para que o adolescente ou jovem mantenha-se dentro 

das prescrições da religião e a eficácia desta influência aumenta ainda mais quando as 

histórias pessoais de êxito são compartilhadas e as experiências espirituais ocorrem 

validando as exigências da igreja. Esta asserção adquire mais importância com o 
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resultado do questionário aplicado aos cento e vinte fiéis da CG na pergunta sobre os 

locais que as experiências religiosas costumam acontecer: 
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Gráfico 18: Locais em que ocorrem as experiências religiosas 

 
 

No gráfico acima, 100% dos fiéis afirmaram que as experiências místicas são 

mais freqüentes nos cultos no Templo e nos encontros do GCEM, 90% declararam em 

casa, 50% no acampamento e na escola/trabalho, 30% na rua, 0% monte e outros. 

 

Em diálogos informais alguns pais indicam que fazem questão que os filhos 

estejam vinculados a um GCEM, pois alegam que a partir do momento que eles 

integraram o grupo suas atitudes em casa se transformaram, as notas na escola 

melhoraram, eles ficaram mais responsáveis, entre outras ocorrências. Assim, os grupos 

de plausibilidade se destacam como amenizadores dos conflitos nos lares, ajudando os 

filhos, no âmbito da familiar nuclear, a realizarem seus projetos individuais em parceria 

com pais apaziguados pela religião e os benefícios internos que ela traz (Velho, 2004: 

69).  

 

Feitas as devidas adequações segundo as faixas etárias e grupos de afinidade, o 

mesmo ocorre nos GCEMs de casais, adultos, idosos. Exemplificando, as mudanças de 

atitudes costumam ser cobradas nos relacionamentos conjugais pelos envolvidos, 

contudo no grupo religioso é notada a pressão para que haja uma adequação àquilo que 

a CG espera de pessoas casadas. Com isso, firmando-se nos diálogos ocorridos nos 

“encontros familiares”, os atritos entre os cônjuges diminuem e os laços afetivos com o 

grupo, a igreja e os pastores se estreitam. Por conseguinte, a vivência comunitária 

pretendida no próprio nome do empreendimento religioso estudado, Comunidade da 

Graça, é mais bem observada no domínio do GCEM.  



 176 

O compartilhamento e a solidariedade, características da compreensão 

conceitual de comunidade em Tönnies (1988) e Weber (1992), são elementos acionados 

nesta “Família” em contraposição ao anonimato e à impessoalidade visíveis nos cultos 

públicos no templo da CG. Contudo estas qualificações coletivas se mantêm em tensão 

com uma religiosidade emocionalista, subjetiva e intimista propagada tanto nas reuniões 

cúlticas quanto nos encontros dos grupos familiares. Parece circular nos discursos e 

ações desta igreja um tipo de coletivismo exclusivista dedicado à motivação e apoio aos 

pares da congregação e um individualismo compartilhado coletivamente capaz de 

reafirmar tendências contemporâneas pela busca de bem estar, sucesso e realização 

pessoais (Dumont, 1985). 

 

O coletivismo expresso na compreensão de “família da fé” é reafirmado na 

opinião de que Deus ofereceu à humanidade a oportunidade de ingressar à sua 

linhagem. O meio pelo qual isso se sucede é com a aceitação de Jesus Cristo como o 

filho de Deus e a adequação da vida ao modelo religioso ditado pela CG. A pessoa que 

não consente a isso, ou é alienada desta realidade, está determinada a ficar de fora da 

família de Deus e receber, após a morte, as conseqüências negativas deste ato. Por outro 

lado, a igreja é a reunião de indivíduos que fizeram a escolha em prol do cristianismo e 

agora formam “uma família e tem a Deus como Pai” (Bezerra, 2006d: 6).  

 

Nas pequenas congregações, os CGEMs, os crentes tem a possibilidade de se 

relacionarem e conhecerem-se. A própria dinâmica grupal impressa pelo dirigente, 

devidamente treinado segundo a cartilha da igreja, constrange os integrantes a se 

irmanarem, apoiarem-se e promoverem a ajuda mutua. Vivencia-se uma proteção 

coletiva de modo a sanar possíveis debilidades espirituais, emocionais, físicas e 

materiais de algum participante. Para exemplificar, quando há fiéis desempregados os 

coordenadores dos grupos procuram auxiliar indicando-os a alguma empresa ou 

consultando os pastores e os empresários que integram esta instituição a fim de 

conseguirem uma vaga de emprego para os carentes. 

 

Os discursos e os ritos religiosos nos pequenos grupos reafirmam a cosmovisão 

da igreja e respondem às demandas dos crentes. Exemplificando, segue o relato 

etnográfico de uma das participações em GCEM cujo tema tratado foi o perdão: A 

reunião começa com uma saudação do dirigente e em seqüência é colocada uma música 
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no CD Player na qual a cantora expunha, através da letra da canção, a sua necessidade 

de ser transformada por Deus porque a sua tendência à maldade era muito grande. Os 

fiéis acompanham cantando, uma oração é feita e o debate inicia. Em um dado momento 

um crente expõe ao grupo a sua dificuldade em absolver o seu pai que o ofendeu. A 

alocução de um outro participante em contraposição a este problema apresentado 

sentenciou uma falta de fé, de amor, de confiança e de coragem do ofendido. Outra 

pessoa discorreu sobre o perigo de se guardar a mágoa de alguém e vê-la se tornar em 

uma doença como câncer. O dirigente sugeriu que não se levasse em consideração a 

ofensa, porque Cristo na cruz perdoou a todos que o crucificaram. Aproveitando o 

ensejo vários crentes contaram suas experiências sobre como lidaram com a ofensa 

exercitando o perdão e os milagres decorrentes destes atos. Assim, entusiasmado, o 

ofendido se reporta ao grupo declarando que Deus o havia visitado durante os 

testemunhos e ele iria perdoar. Todos enfim se abraçam, choram, fazem um círculo de 

oração agradecendo a Deus pelo encontro. Posteriormente, um membro da igreja relata 

ao pesquisador que o fiel outrora ofendido havia se reconciliado com o pai.  

 

O exemplo acima, obtido no campo de análise, é um dentre vários que 

demonstram que a prática comunitária dos GCEMs legitima parte considerável dos 

discursos religiosos da igreja. Nestes grupos, os dirigentes usam a literatura oficial da 

igreja e organizam as reuniões com base nos sermões feitos pelos pastores locais nos 

cultos às quartas-feiras e domingos que antecederam o “encontro familiar” dos cristãos. 

Desta forma, durante as reuniões cada uma das experiências emocionais-corporais 

reforçam os ensinamentos inculcados dando aos fieís a impressão de que Deus confirma 

as palavras emitidas na confraria principalmente pelos pastores e líderes. A interação 

entre as pessoas e a religiosidade, por sua vez, aumentam os vínculos e inibem o transito 

religioso.  

 

Pela observação constata-se que os fiéis compartilham a sensação de que estão 

amparados por uma coerência temática e uma sintonia entre os guias espirituais da CG e 

o Espírito Santo. Outro aspecto promotor do sucesso e crescimento da igreja nestas 

pequenas congregações é o investimento no estreitamento dos relacionamentos 

interpessoais; a exibição e avigoramento das afinidades coletivas; a criação de um nome 

fantasia e a confecção de camisetas e faixas que identificam o GCEM; e a noção de que 

a sociedade alternativa oferecida pela religião faz sentido, ajuda-os a viverem melhor na 
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sociedade e instiga-os a reproduzirem este convívio comunitário nos lares. Suspeita-se 

que parte considerável da eficiência na adesão à igreja dá-se especialmente pelas 

parcerias feitas entre os indivíduos e não tanto pelo acolhimento imediato da fé religiosa 

pós-impacto emocional. Observe a ponderação do Pr. Vander: 

 

Você percebe que a igreja CG não é uma igreja de eventos como: vai ter o fulano de 

tal, a música tal, num sei o quê. Ela não é uma igreja de eventos. Se você quer ir a 

pessoa pega e vem para a igreja. Ela cresce por conta destes valores. Às vezes as 

pessoas olham para a nossa Comunidade pelo fato dela ter uma boa música e elas 

pensam que a igreja cresce por conta da música. Muita gente que não conhece a nossa 

essência, elas pensam que é por conta da música, mas não é. Não é. Nossa igreja... 

cresce por conta desta Palavra que é dirigida especificamente para as famílias. Ela 

cresce por conta deste valor que nós temos e que a gente luta dia e noite para que os 

nossos líderes e os nossos membros também tenham. Porque a partir do nosso 

testemunho que a gente vai atrair pessoas para o Evangelho. Então essa é a nossa 

forma de evangelizar. A gente não usa muito a televisão, folheto, panfleto, jornal. A 

gente não usa isso. A gente usa a vida das pessoas.140 

 

Em meio ao coletivismo reforça-se também o individualismo com a garantia de 

que o próprio Deus é quem valoriza tal postura. Cada GCEM funciona como uma 

organização coletiva individualizada, ou seja, uma entidade que dá respaldo aos sujeitos 

religiosos unindo-se à família destes como mais um indivíduo coletivo (Velho, 2004: 

74). O argumento comumente utilizado para referendar esta realidade é que Deus se 

vale, desde os tempos bíblicos, de um tratamento de tipo personal com cada fiel e dá a 

este último a opção de refletir se quer ou não acatar as ordens da religião. Para os 

membros da CG a Bíblia exerce grande autoridade sobre a ética, a moral e a 

espiritualidade das pessoas, portanto se ela legitima esta ideologia individualista 

característica da sociedade contemporânea então as tensões entre o “mundo” e a igreja 

diminuem.  

 

Os crentes, embora tenham conhecimento do ideário eclesiástico, têm a 

liberdade para fazer suas escolhas, para pensar e agir segundo os seus próprios 

interesses, pois Deus zela pelo direito individual desde os primórdios em que o ser 

                                                
140 Conforme entrevista ao Pastor Vander, ver em Anexos. 
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humano fora criado. É certo que a igreja censura alguns atos ditos excessivos como o 

desrespeito às pessoas, a mesquinharia e o descaso àqueles que estão privados de suprir 

suas necessidades básicas, no entanto, de modo geral as aspirações individuais são 

preservadas nos discursos religiosos e nas experiências místicas.  

 

Esta maneira individual de viver também abarca os cuidados com o corpo, isto 

é, os crentes devem ter uma alimentação balanceada, frequentar academias de ginástica, 

fazer caminhadas, zelar pela aparência e andar perfumados. Porém, o discurso 

legitimador deste ato esta respaldado na afirmação que cada fiel é portador em seu 

corpo do Espírito Santo, contida nos textos bíblicos de I Coríntios 3,16-17, “Não sabeis 

que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir 

o santuário de Deus, Deus o destruirá; porque o santuário de Deus, que sois vós, é 

sagrado”, e também I Coríntios 6,19-20: “Acaso, não sabeis que o vosso corpo é 

santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não 

sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus 

no vosso corpo”.  

 

Com base nestas referencias assumidas como valorizadora da estética e do 

discurso médico pró-saúde, as pessoas que são sedimentárias e gordas por conta de um 

desregramento alimentar estão debaixo de maldição, os primeiros por não levarem a 

sério a instrução religiosa descrita sobre a prática de exercícios físicos e os segundos por 

adicionarem a esta as práticas agravantes dos pecados de glutonaria e bebedice. 

Somente aqueles que estão obesos ou não se exercitam em decorrência de doenças 

físicas recebem a condescendência e a absolvição da igreja. Ao assumir a consciência 

do valor corporal estimado pela CG e exercê-lo o fiel é tido como um religioso aplicado 

e, por isso, adquire prestígio na coletividade. Estas pontuações doutrinárias 

concernentes ao corpo, apesar de desconsiderarem as influências sócio-culturais 

brasileiras no pensamento teológico, apenas reforçam que “o corpo, no Brasil 

contemporâneo, é um capital, uma riqueza, talvez a mais desejada pelos indivíduos das 

camadas médias urbanas e também das camadas mais pobres, que percebem seu corpo 

como um importante veículo de ascensão social” (Goldenberg, 2007: 13). 
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COMUNIDADE DA GRAÇA: EMOÇÃO, CATEQUESE 

E CULTO 

1 – Introdução 

 

Embora a CG seja considerada uma igreja “neopentecostal” (Mariano, 1999; 

Freston, 1993) de classe média há muitos elementos que as distingue de outras igrejas 

que procuram atingir este estrato social tais como a Renascer em Cristo e a Sara Nossa 

Terra (Siepierski, 2001; Matayoshi, 1999). Em contraposição a estas últimas igrejas, foi 

possível observar na CG que há um grande investimento com a formação educacional-

religiosa dos/as fiéis. Esta igreja, além das reuniões cúlticas para todos os membros, se 

reúne semanalmente em grupos pequenos para reflexão e troca de experiências. Estes 

encontros menores se dão nas casas dos/as participantes da igreja, são coordenados/as 

por um líder devidamente capacitado e instruído segundo as diretrizes nacionais da 

Comunidade da Graça e, consequentemente, instrumentalizadas pelos pastores locais. 

Deste modo, tanto as reflexões quanto as experiências emocionais religiosas estão em 

constante enquadramento catequético. Possivelmente esta preocupação com o ensino 

ganhe mais força em decorrência da presença na CG de diversos membros que vieram 
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de igrejas evangélicas cuja ênfase na educação cristã era algo evidente, a saber, 

adventista da promessa, batista, metodista, presbiteriana e quadrangular. 

 

Além das reuniões nos lares, outros momentos educacionais da CG acontecem 

nos diversos acampamentos promovidos, festas, chás, rodadas de pizza e durante as 

palestras. Estas atividades visam atingir o propósito principal que é formar “famílias 

fortes” e afinadas com a visão da CG. Então, há encontros específicos para as faixas 

etárias, para os gêneros, para solteiros/as, para filhos/as,141 para pais/mães, para 

namorados/as, para cônjuges, para universitários/as, para empresários/as e para líderes. 

Os temas tratados são diversos, como exemplo, adoração, experiência com Deus, vida 

familiar, internet, drogas, sexualidade, política, corpo, investimentos financeiros etc. 

Cabe agora avaliar a relação culto, emoção, corpo e catequese. Nesta poderá ser 

compreendida a função das experiências religiosas coletivas e a questão do indivíduo 

neste contexto. 

 

2 – Emoção, corpo e modernidade 

 

A sociedade atual, pós-moderna, é marcada por diferenças se comparada à 

moderna. É possível identificar nos grupamentos humanos contemporâneos a presença 

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

exacerbado, da supressão da teleologia histórica, do “hedonismo”, ou seja, é a fase da 

radicalização de algumas características próprias da modernidade e o surgimento de 

outras em certas sociedades que compartilham deste modo de viver pós-moderno. 

Somando-se a isso, na contemporaneidade até a compreensão e vivência da intimidade 

sofre o processo da mudança (Giddens, 1991; 2000). 

 

Como resultado destas transformações é possível destacar a ênfase nas 

emoções e nas mais diversas sensações, isto é, uma opção consciente ou não por um 

prazer individual e imediato. Este se mostra como uma necessidade subjetiva de sentir o 

universo ao redor associada a uma percepção individualista do corpo. Por conseguinte, 

                                                
141 Quando as reuniões cúlticas se realizam no templo, as crianças que são filhas dos fiéis da igreja são 
conduzidas ao salão educacional para receberem a catequização. Os pais crentes que freqüentam as 
reuniões dos GCEMs são orientados a procurar os grupos que são formados por casais que tenham 
crianças, pois desta forma os adultos se reúnem na sala da residência para o encontro catequético e os 
infantes vão para um quarto ou quintal para receberem a instrução religiosa. 
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as experiências afetivas passam a ser exploradas variavelmente por certos setores 

sociais e buscadas pelos indivíduos, de forma premeditada ou não, nas mais variadas 

situações cotidianas. 

 

Nota-se, portanto, que na contemporaneidade a emoção passa a ser um padrão 

cultural uma vez que grande número de traços culturais estão integrados formando um 

todo enraizado no “afeto” e moldando por conseguinte os elementos que lhe são afins, a 

saber, as ações, os valores, as normas, os conhecimentos, as crenças e os símbolos. No 

período em que Max Weber faz seus estudos sociológicos, uma de suas afirmações é 

que a subjetividade se configura, dentre vários aspectos, pelos estados afetivos (Weber, 

1996: 20-21). Mas estes últimos parecem atualmente sobressair em relação aos demais, 

em outros termos, aquilo que era concebido como um elemento importante da dimensão 

subjetiva hoje em dia transparece como sendo o principal. 

 

A constatação da busca intensa da experiência pela emoção religiosa não é 

indicativa de que há um reencantamento do mundo ou uma dessecularização. Ao 

contrário, o que se dá é um “mergulhar” no processo de secularização (Weber, 1984; 

Pierucci, 1997, 1998). O indivíduo torna-se cada vez mais auto-centrado e busca as suas 

respostas e sentidos numa religião pós-tradicional que ofereça serviços pessoais 

acessíveis. Assim, a oferta da emoção religiosa atende as expectativas individuais, 

liberando os/as fiéis ao prazer religioso e reforçando a lealdade das pessoas a si 

mesmas. 

 

Numa sociedade plural e complexa como a brasileira, marcada por 

disparidades e diversas formas de exclusão, também é possível perceber o anelo pelo 

deleite e pela diversão como elemento integrante da vida de muitas pessoas. Este anseio 

excede às conclusões categóricas de pesquisadores como Freyre (1981), Holanda (1982) 

e Prado (1929) que enxergavam na nação brasileira uma característica emotiva marcante 

se comparada a outras nações. Destas ilações firmadas na idéia do “Brasil emotivo”, 

tudo aquilo que dizia respeito à sociedade brasileira poderia ser estudado pelo viés da 

emotividade. Logo, as religiões que estivessem presentes neste contexto espelhariam de 

alguma maneira esta marca em suas experiências emocionais cúlticas. Entretanto, tal 

particularidade não é decisiva nem exclusiva do Brasil como pontua Hervieu-Léger 
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(1973; 1993; 2008) em seus estudos sobre as religiões contemporâneas – especialmente 

na Europa. 

 

Uma vez que se pretende discorrer sobre a emoção religiosa é necessário 

também considerar os corpos dos fiéis, pois é no corpo de cada pessoa que estão 

impressas as experiências sociais, os sentidos e significados (Le Breton 2005; 2006). É 

através das manifestações corporais que se revelam identidades entre grupamentos 

humanos, bem como aquilo que convencionou-se aprovado ou interditado. Embora seja 

importante considerar tais assertivas concernentes ao corpo, é na observação e no 

contato com os indivíduos que elas poderão ser testadas, contestadas, contextualizadas e 

ampliadas. 

 

Cada grupo social possui particularidades que são possíveis de ser 

comprendidas desde que o exercício etnográfico e a abordagem sociológica e 

antropológica dos dados coletados se realizem com o máximo de rigor possível. Por 

outro lado, as condições sócio-culturais, as expectativas e as regras de conduta são 

fatores que também influenciam a construção das características comunitárias e 

individuais (Mauss, 1974b). Consequentemente, quando o/a pesquisador/a estuda uma 

confraria religiosa como a CG todos estes apontamentos devem ser considerados. 

 

Seguindo a afirmação supramencionada, tanto a corporeidade humana quanto a 

emoção religiosa trazem consigo as marcas da sociedade e da cultura às quais estão 

inseridas. Então, cada ato e/ou expressão emocional denota redes simbólicas 

desenvolvidas a partir da interação com a realidade social mais ampla e as demandas 

locais. Exemplificando, quando se estuda uma determinada igreja é possível observar as 

formas e manifestações emocionais e corporais produzidas e reproduzidas pelo grupo 

religioso em consonância com a realidade sócio-cultural. 

 

Não obstante ao fato de que é necessário uma observação melhor apurada, há 

como suspeitar que as formas e usos do corpo e das emoções por pessoas mais 

endinheiradas aparentemente difere daquelas que estão em situação de pobreza em 

razão das demandas próprias dos ambientes coletivos em que se inserem. Os “gostos de 

classes” variam e se expressam no modo como vivem, ocasionando uma distinção entre 

indivíduos – talvez, não tão marcante como a observada por Peter Gay na Era Vitoriana 



 184 

(Gay, 1998). Entretanto, vários estudiosos indicam que do século XX à atualidade 

ocorreram mudanças consideráveis na auto-percepção do corpo (Courtine, 2008; Del 

Priore, 2000; Giddens, 2000; Goldenberg, 2005).  

 

Atualmente o corpo é o meio pelo qual o indivíduo se distingue  e diferencia-se 

dos outros, do cosmos e de si mesmo. Por exemplo, Goldenberg (2007) discorre sobre o 

corpo como um capital que é ao mesmo tempo material e simbólico, que revela uma 

condição social e se apresenta como mercadoria, que é uma produção e um produto 

sujeito a transformações. A operação eficiente de um controle social dos corpos é 

imprescindível para a sociedade e suas instituições. Estas últimas constituem um grande 

sistema disciplinador cujo objetivo primeiro centraliza-se no corpo dos indivíduos. As 

pessoas ao modelarem-se ou não segundo os padrões sociais impostos indicarão a 

valorização ou desvalorização de seus comportamentos. Dentre vários setores, pode-se 

destacar a igreja que também produz e reproduz uma representação social do corpo 

como o seu modelo legítimo e que confere prestígio a quem se adequa a ele. 

 

As emoções se exteriorizam corporalmente e numa confraria religiosa como a 

CG também se apresentam formulações e fórmulas emocionais apropriadas aos corpos 

dos fiéis. Para exemplificar, durante a execução de cânticos na igreja os fiéis fazem o 

acompanhamento com palmas ou mãos levantadas porque convencionou-se que tais 

práticas são oportunas. Há, portanto, uma técnica corporal (Mauss, 1974a) solidarizada 

pela igreja, considerada normal e, se reproduzida corretamente, confere pertença e 

prestígio aos crentes. Esta funde elementos sociais, culturais, históricos e doutrinais. Ela 

pode ser averiguada nos encontros catequéticos dos GCEMs, nos acampamentos, nos 

diálogos entre as pessoas desta religião e especialmente nos cultos que se realizam no 

templo. 

 

3 – A estrutura do culto 

 

No que tange às práticas litúrgicas da CG observadas verifica-se que estas não 

apresentam uma estrutura inflexível. Entretanto, em todas as liturgias é possível notar 

uma ordem que raramente muda. A reunião é iniciada com uma palavra de saudação, 

depois são entoados seis cânticos, faz-se uma recepção e oração pelos/as visitantes, em 
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seqüência é feita a entrega dos dízimos e ofertas, lê-se um trecho da Bíblia e ouve-se a 

prédica, ora-se em favor daqueles/as que colocaram os seus pedidos de oração em um 

recipiente apropriado, e encerra-se o culto com uma palavra de ânimo e incentivo. Com 

exceção do momento em que é proferido o sermão, as demais partes se realizam com 

palavras afetuosas seguidas por uma música instrumental de fundo, em outras palavras, 

há uma constante motivação emocional-musical durante a liturgia. Assim, a estrutura 

litúrgica e o tempo médio gasto em cada uma das partes é o seguinte: 

 

Saudação e oração 5 minutos 
Cânticos de louvor e adoração 30 minutos 

Recepção e oração pelos visitantes 10 minutos 
Entrega dos dízimos e ofertas 10 minutos 

Avisos sobre programações da CG 10 minutos 
Leitura bíblica e prédica 40 minutos 

Oração em favor das pessoas 10 minutos 
Encerramento do culto 5 minutos 

Quadro 18: Estrutura litúrgica 

 

3.1. A música no culto da CG 

 

A primeira frase da saudação inicial no culto da CG sempre apresenta uma das 

três fórmulas convencionadas: “graça e paz”, “a paz do Senhor” ou “muita graça e 

muita paz”. Imediatamente após, propositadamente o emissor silencia e, como uma 

espécie de responso, os fiéis respondem em coro, com voz audível, a mesma expressão 

utizada pelo dirigente do culto. Em seqüência, o coordenador litúrgico faz um convite 

aos crentes para que adorem e louvem a Deus empenhando todas as suas energias 

durante a execução dos cânticos. Quando este chamado à cantoria é feito os 

instrumentos começam a ser tocados e uma prece de invocação encerra a saudação para 

que os cânticos a Deus sejam entoados. Valendo-se do questionário aplicado aos fiéis, 

perguntou-se em quais situações as experiências religiosas são mais intensas. Foram 

dadas várias opções e oportunidade para eles indicarem uma ou mais. Assim, para 

efeitos comparativos, 90% dos crentes afirmaram que o período do Louvor no culto é o 

mais intenso em se tratando de experiências e 70% declararam que é o sermão. Veja o 

gráfico: 

 



 186 

Gráfico 19: Intensidade das experiências religiosas 

 

A semelhança dos comerciais de TV, novelas e filmes contemporâneos para 

quase todas as etapas litúrgicas e cada micro-discurso religioso de motivação que ocorre 

em meio a elas há uma trilha sonora ou fundo musical. Durante o louvor e a adoração 

instrumentos musicais e vozes se fundem. Os crentes, a partir de então tem a 

oportunidade de elevarem-se espiritualmente, pensarem sobre suas vidas, refletirem 

sobre o que cantarão e exteriorizarem aquilo que estiverem sentindo. No momento que é 

dedicado aos visitantes, aos dízimos e aos avisos é executada uma música instrumental 

ininterrupta. O período de maior silêncio no culto é durante o sermão, pois o pregador 

faz um monólogo e dá em alguns momentos a oportunidade para os fiéis interagirem. 

Cria-se neste momento silencioso um sentimento de seriedade e expectativa porque 

Deus falará através do Pastor. Porém, terminada a prédica os instrumentos voltam a ser 

tocados até o final do culto. 

 

Sem embargo, as músicas cúlticas visam levar os fiéis a um encontro com Deus 

e a sensação místico-emocional de possuirem-No e serem possuídos por Ele. No que 

tange à emoção vivenciada durante o louvor, o Pastor Ronaldo Bezerra, líder do 

Ministério de Música da CG, afirma: 

 

O louvor não é um "emocionalismo", mas é emocional! Nossa vida de louvor não deve 

ser fundamentada em sentimentos e emoções, mas as emoções surgirão como o 

resultado de louvar ao Senhor, dando os passos de fé desafiando todo obstáculo 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Louvor e adoração

Sermão

Batismo no ES

Batismo nas águas

Rest. familiar

Conversão

Santa Ceia

Libertação

Rest. Espiritual

Livramento

Milagre

Rest. f inanceira

Rest. Profissional

Cura

Falar em línguas

Visão

Sonho

Profecia

Arrebatamento



 187 

baseados em Sua Palavra. (...) Convém louvar a Deus de maneira emocional. Deus 

criou os sentimentos e as emoções, e o louvor é o modo mais nobre de poder expressar 

isto!142 

 

Os crentes ao cantarem expressam o seu amor a Deus, ressaltam as qualidades 

“celestiais” que a religião atribui a Ele, agradecem-No pela família, pela igreja, pelo 

trabalho, pela salvação, pelos milagres e pelos direcionamentos recebidos. No entanto, 

ao contrário da idéia de Corten (1995: 139-142) que o louvor é somente uma expressão 

de gratuidade e desinteresse, na CG alguns cânticos chamados de “Louvor e Adoração” 

são voltados exclusivamente para a motivação dos indivíduos religiosos. Observe 

trechos de canções entoadas nestes cultos: 

 

“Posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Meus planos não podem ser 

frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande Eu Sou. Meus olhos vão ver o 

impossível acontecer”. 

 

“Os meus celeiros fartamente se encherão. A minha casa terá sempre Tua provisão. 

Onde eu puser a planta dos meus pés possuirei, pois sobre mim há uma promessa. 

Prosperarei, transbordarei. Para direita, para esquerda. À minha frente e para trás. Por 

todo lado, sou abençoado. Em tudo que eu faço sou abençoado. Toda sorte de bênçãos 

o Senhor preparou para mim e em todas as coisas eu sou mais do que vencedor”. 

 

“O Senhor abrirá todo o seu bom tesouro. O ouro e a prata são minha porção e eu 

viverei o melhor dos meus dias. Valeu a pena sonhar. Transbordando estão de vinho os 

meus lagares. A Tua provisão me revela que Tu és fiel. Eu me alegrarei e celebrarei ao 

Deus que mudou meu lamento em festa, festa, grande festa.” 

 

“Quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez? E 

quem vai me impedir se decidido estou? Pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O 

meu Deus não me faltará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará 

diante dos meu olhos. Eu tenho a marca da promessa.” 

 

                                                
142 Trecho do artigo “Significados de Louvor”, do Pastor Ronaldo Bezerra, situado no site: 
www.reciclandoavisao.com.br. 
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“Erga um clamor: restitui, eu quero de volta o que é meu! Sara-me, e põe Teu azeite 

em minha dor! Restitui e leva-me às águas tranqüilas. Lava-me e refrigera a minha 

alma. Restitui!” 

 

Observando os encontros litúrgicos há como constatar que o Deus invocado 

nos cultos parece estar interessado em ajudar os/as homens/mulheres a alcançarem os 

seus objetivos pessoais, a desfrutar daquilo que esta terra tem para oferecer e a resolver 

os problemas mundanos. Com exceção à rara menção a volta de Cristo ou a vida eterna, 

isto demonstra que o abandono ou desapego à matéria foram descartados na CG. Para 

exemplificar, quando é declarado na igreja que Deus está se “movendo” para gerar 

promoções no emprego e aumento de salário que propiciarão aos crentes fazerem 

reformas nas residências para melhor conforto familiar, aquisição de bens, viagens, 

roupas e perfumes de marcas famosas, participação nos caros acampamentos 

promovidos pela igreja, etc., a comunidade emocional (Hervieu-Léger, 1993) se 

entusiasma, assovia, bate palmas e grita palavras de louvor. Com relação a isso o Pastor 

Marciano afirma: 

 

algumas experiências que nós já temos ouvido falar é... que pessoas que... no louvor... 

já foi o suficiente para resolver uma questão naquele dia. Por causa do louvor. Porque 

o louvor nada mais é do que a Palavra cantada. Aí está o poder da Palavra de Deus. A 

música que tiver a Palavra de Deus tem ainda mais poder né... acreditamos... para 

atingir os corações.143 

 

Cria-se em meio à musica cúltica uma espécie de “mundo virtual” (Blacking, 

1973: 27) onde Deus é tocado pela fé, as aspirações dos crentes tornam-se possíveis, ao 

menos enquanto se canta, e o vigor para a execução dos projetos individuais é 

alcançado. Conforme o depoimento do Pastor Marcos Marciano as músicas entoadas 

comunitariamente têm o poder de “sensibilizar espiritualmente” os crentes para que eles 

estejam mais receptivos à prédica.144 Se por um lado certas canções objetivam agradar a 

Deus, por outro visam entusiasmar os indivíduos que cultuam. É interessante que no 

diálogo com fiéis poucos percebem o antropocentrismo nas letras das canções.145 Eles 

                                                
143 Cf. Entrevista ao Pastor Marcos Marciano. Ver: Anexos. 
144 Cf. Entrevista ao Pastor Marcos Marciano, Ver: Anexos. 
145 No site do Ministério de Música da CG, www.reciclandoavisão.com.br, o seu coordenador Pastor 
Ronaldo apresenta uma reflexão com o título “Letras de Músicas”, neste consta a seguinte afirmativa: “a 
temática das músicas hoje é essencial; porém algumas letras de músicas têm sido constantemente 



 189 

são capazes de afirmar que durante estas músicas específicas a presença de Deus é 

melhor percebida, mas raramente notam que elas são direcionadas para si mesmas. A 

melodia, a harmonia e os ritmos priorizados indicam o gosto dos fiéis e a mensagem dos 

cânticos reforçam o anseio destes crentes, logo o prazer individual-coletivo durante o 

louvor é quase inevitável. Uma vez que o cântico é a “Palavra de Deus cantada”, então 

neste são reforçadas a cosmovisão da CG com a sua doutrina, os seus valores classistas 

e a ideologia do individualismo. 

 

Nos cultos da CG preza-se por uma música com “boa” qualidade e que instigue 

a participação ativa dos membros da igreja. Via de regra o gênero musical priorizado é o 

popular (pop) e os estilos na execução das canções são o Praise & Worship e o Pop-

rock, e raramente a diversidade rítmica e os estilos musicais brasileiros são 

contemplados. As canções entoadas nas reuniões são compostas por diversos 

compositores do Gospel nacional, todavia nota-se um privilégio às musicas elaboradas 

por dois músicos e cantores da CG, isto é, os pastores Adhemar de Campos146 e 

Ronaldo Bezerra147 - estes refletem em suas músicas uma preocupação em apresentar 

unicamente a doutrina da igreja e incentivar o louvor, tal como o conceito sugerido por 

André Corten. Dificilmente são entoados cânticos que compõem a hinódia protestante 

histórica,148 contudo quando os hinos são tocados eles estão adequados aos estilos 

valorizados pelo grupo de fiéis. Os cânticos, via de regra, são acompanhados com 

palmas, mãos erguidas, olhos fechados e danças ao estilo dos shows não-religiosos. 

Contrariando algumas práticas comuns ao pentecostalismo, a glossolalia, e os 

testemunhos de restaurações de lares, curas, milagres financeiros são eventos raros nas 

reuniões.149 Já os exorcismos, as visões, o estado extático de “sair de si”,150 as 

revelações, os rodopios, os urros ou algum outro tipo de manifestação religiosa 

                                                                                                                                          
influenciadas por modismos seculares, com o foco de fazer sucesso e muitas vezes não de edificar. Muitas 
letras são voltadas para o ‘eu’ com o foco no homem, porém a música tem que realmente agradar a 
Deus”. 
146 Como fora mencionado, Adhemar de Campos foi um dos homens que esteve ao lado do Pastor Carlos 
Bezerra por ocasião da fundação da Comunidade da Graça. Ver: http://www.adhemardecampos.com.br 
147 Ronaldo Bezerra é um dos seis filhos do Pastor Carlos Bezerra. Outras informações podem ser obtidas 
do seguinte site: http://www.ronaldobezerra.com.br 
148 Os hinários protestantes que trazem estas músicas são: Harpa Cristã, Hinário Evangélico e Salmos e 
Hinos. 
149 Tais testemunhos estão circunscritos ao espaço do GCEM, porém quando os pastores os insere no 
culto é comum eles serem escritos e lidos com brevidade. 
150 Não se pretende neste trabalho adentrar à discussão complexa sobre a distinção entre êxtase e transe. 
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“selvagem” (Bastide, 2006) nem são contemplados na igreja em São Bernardo do 

Campo, mas na CG de Diadema sim. 

 

A aglomeração de pessoas durante os cultos não é sinônimo de uma 

valorização do viver em coletividade, antes o coletivo reunido dá o suporte sensorial 

para que cada indivíduo crente experimente o seu transe, o seu contato com Deus e ouça 

o que esta “Divindade” tem a dizer a ele. É no espaço do louvor musicado que isso se 

torna mais visível. Durante a primeira música do culto os fiéis ainda estão se 

acomodando no templo, cumprimentando pessoas, assentando-se próximo dos 

integrantes do seu GCEM, observando quem está à sua volta e no altar. Mas em seguida 

já se percebe pessoas cantando; acompanhando os cânticos com palmas; estendendo os 

braços; dançando, quando há espaço, ao estilo dos shows não-religiosos;151 orando; e 

uma grande quantidade de fiéis permanece o tempo todo com os olhos fechados. A 

multidão está reunida, mas os crentes demonstram que estão ali individualmente para 

cumprir com o seu exercício devocional, alcançar as graças e receber o recado de Deus. 

Experimenta-se, então, aquilo que Marion Aubrée (1996: 174-177) nomeia como transe 

individual, insuflado pelo ruído e pela agitação comunitária. Todavia, suspeita-se que 

este estado emocional se realiza com o consentimento e a consciência de quem se presta 

a tê-lo. Esta asserção fundamenta-se na observação de campo, especificamente quando 

o líder do canto é atendido ao direcionar as pessoas a erguerem as mãos, baterem 

palmas, repetirem frases e declararem alguma verdade doutrinária para o fiel que está 

próximo. Somando-se a isso, por diversas vezes o pesquisador presenciou o filho de 

algum fiel interrompendo-o em seu transe religioso por algum motivo qualquer e sendo 

prontamente atendido. 

 

Através da observação participante percebeu-se que, subseqüente à conclusão 

do louvor, no momento de recepção dos visitantes a emoção religiosa também é 

vivenciada. Enquanto uma música instrumental é tocada, o pastor pede àqueles que 

visitam a igreja pela primeira vez que se coloquem em pé. Tal como se dá em todos os 

cultos alguns procedimentos se repetem nesta oportunidade, a saber: o dirigente faz 

questão de declarar aos visitantes que eles estão participando de um culto evangélico 

                                                
151 A música é demasiadamente valorizada no contexto da CG. Por isso, a fim de dar suporte a todos os 
ministérios musicais, a igreja tem um site com o propósito de alinhavar as práticas concernentes a esta 
área de ação eclesial: http://www.reciclandoavisao.com.br/ 
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familiar; é feito um breve relato dos casos de pessoas que chegaram na igreja e foram 

inseridos na família da fé e tiveram os seus lares transformados porque passaram a 

praticar as doutrinas entre a parentela; estes possíveis candidatos a fiéis da CG recebem 

um convite para freqüentarem os cultos comunitários e integrarem um GCEM; eles 

recebem brindes da igreja e os diáconos aproveitam para anotar o endereço, o telefone e 

o e-mail deles para posteriormente entrarem em contato com as visitas; o pastor instiga 

os fiéis a irem cumprimentar os visitantes, perguntar-lhe o nome e depois ao redor de 

cada uma das visitas forma-se um bloco de crentes com as mãos estendidas e oram 

todos ao mesmo tempo; e para finalizar todos aplaudem os visitantes com veemência. 

Fica evidente, nesta hora, que muitos se emocionam a ponto de chorarem. 

 

Ainda envolvidos pela música e a emoção da recepção aos visitantes, um apelo 

é feito aos fiéis para que entreguem os seus dízimos e ofertas. O desenvolvimento deste 

ofertório segue um padrão habitual: pede-se licença aos visitantes e solicita-se que não 

se constranjam com a prática financeira da igreja; o pastor relata sobre a importância 

deste ato e os conseqüentes milagres que podem se suceder na vida dos crentes que 

contribuem com consciência e as perdas para quem escolher não participar sem ter uma 

justificativa plausível para a religião; antes dos valores serem recolhidos para encerrar 

este momento, uma parte da oração é feita para agradecer a Deus pelos recursos obtidos 

e a outra para rogar que não haja necessidades no meio da família cristã e os lares dos 

empregados dos desempregados da igreja sejam abençoados.152 

 

3.2. A prédica na CG 

 

A prédica é imprescindível para o culto da CG, pois, segundo os pastores e 

os/as fiéis, durante a execução desta mensagem religiosa é o próprio Deus quem fala 

através do/a pregador/a. A mensagem religiosa, ou discurso, vinculada ao culto público, 

chamada de prédica ou sermão, é concebida como um tipo de pregação realizada por 

esta igreja. Por sua vez, o termo pregação indica todas as atividades exercidas pela 

igreja para anunciar a mensagem cristã, mas na CG a prédica é mais do que um sermão. 

                                                
152 Como fora ressaltado no terceiro capítulo, numa primeira fase da pesquisa notou-se que o espaço 
dedicado às ofertas se caracterizava por um grande período de tempo, como também uma fala agressiva e 
coercitiva. As ameaças como maldições sobre aqueles que não ofertavam ou dedicavam seus dízimos à 
igreja era muito intenso. Contudo, por alguma razão que o pesquisador não teve acesso, o discurso mudou 
radicalmente tornando-se breve e ameno. 
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O Pastor Marcos Marciano quando discorre a cerca da música cúltica afirma que se trata 

de uma pregação em forma de canto e o sermão é a pregação verbalizada num momento 

específico. Esta mensagem religiosa objetiva é apresentada numa linguagem acessível. 

Ela, conforme o parecer de Prócoro Velásquez ao analisar sociologicamente a prédica 

protestante, é pronunciada desta maneira porquanto visa “a compreensão do assunto 

pelos mais iletrados” (1985: 61). Mesmo assim, os pastores da igreja costumam 

perguntar durante o sermão se os fiéis estão compreendendo e, se for necessário, eles 

reexplicam algum aspecto da mensagem de um outro modo. 

 

Para esta pesquisa é fundamental levar em consideração que o sermão é a 

linguagem em interação que não se desprende de um dado contexto social, histórico, 

político e cultural.153 Este discurso, deveras valorizado no sistema religioso da CG, 

anela por concretizar a ideologia eclesiástica por meio de um discurso estruturado, 

sistematizado e legitimado pelo poder religioso. No caso desta igreja, o poder religioso 

é representado pelo pastor que possui a autoridade “dada por Deus” para cumprir as 

suas tarefas.  Este poder e autoridade são validados pela própria comunidade de 

cristãos/ãs (principalmente nos GCEMs), pelo pastor responsável pela igreja local e pelo 

pastor-presidente da CG, Carlos Bezerra, que o/a reconhece como “vocacionado/a” e 

portador/a do perfil para executar o serviço religioso.  

 

Esta abordagem analítica acima desempenhada, de origem weberiana (Weber, 

1999), mas aprofundada por Bourdieu (2001), ressalta que a religião (sistema simbólico 

estruturado) considerada e aceita como legítima possui a função de construir e expressar 

a experiência, como também, legitimar (consagrar) aquilo que lhe é conveniente por 

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

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

legitimação do arbitrário” (2001: 46). Destarte, as legitimações ocorrem à medida que 

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

religioso se estabelece e realiza suas ações porque há um poder político, econômico e 

social que o sustenta, embora não esteja tão visível porque o poder simbólico, como 

                                                
153 É importante ressaltar que nesta tese não se faz Análise do Discurso como propõe, por exemplo, 
Orlandi (2003: 15-17) e Baccega (1998: 13-15) em seus estudos. 
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expressão legitimadora de uma posição social, não permite, por apresentar-se de 

maneira disfarçada. 

 

Como se destacou alhures, durante os cultos, especificamente na execução da 

prédica, os valores econômicos da classe média são reforçados, o consumismo é 

validado e o modo individualista contemporâneo de ser, embora amenizado por um 

coletivismo religioso, é também avigorado. Neste discurso cristão estão presentes as 

doutrinas eclesiásticas da igreja fundamentadas em textos bíblicos.154 Estas, por sua vez, 

alimentam o imaginário simbólico da confraria e motiva os crentes a tomarem algumas 

medidas práticas no cotidiano a fim de que sejam bem-sucedidas segundo os padrões de 

Deus. Para exemplificar, o Pastor Marcos Marciano155 ao pregar firmado no Salmo 

107,1-43 desenvolveu sua reflexão a partir do tema “A gratidão nos livra da destruição”. 

Durante a exposição ele explicou o conceito cristão de gratidão, explanou sobre o 

Salmo, contou vários casos de pessoas ingratas que receberam o troco negativo desta 

ingratidão e também discorreu sobre personagens bíblicos que obtiveram sucesso ao 

serem gratos. Para finalizar, Marciano apresentou uma lista de benefícios para quem é 

grato:  

 

1. A gratidão renova o ânimo;  

2. A gratidão nos livra dos inimigos;  

3. A gratidão no meio da tribulação nos livra da destruição;  

4. A gratidão nos livra do stress e das dores da vida;  

5. A gratidão nos torna confiáveis no trabalho;  

6. A gratidão gera paz na família;  

7. A gratidão traz alívio;  

8. A gratidão nos cura.  

 

                                                
154 Weber (1984: 369) já destacava essa importante relação entre livro sagrado e discurso religioso. 
155 Prédica proclamada no dia 12/11/2008 na CG em São Bernardo do Campo. 
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Por fim o Pastor pergunta se algum dos fiéis quer que ele apresente mais algum 

motivo concernente a uma vivência em gratuidade. Os crentes por sua vez demonstram-

se satisfeitos com a prédica aplaudindo e emitindo expressões como “glória a Deus”, 

“aleluia”, “obrigado Senhor”. 

 

No espaço reservado para o sermão no culto também se percebe algo 

diferenciado se comparado às outras igrejas pentecostais. Boa parte dos/as fiéis anotam 

a mensagem pregada em blocos de papel que trazem de casa ou recebem na entrada do 

templo, bem como recebem a orientação dos pastores para tomarem nota do que ouvem 

e vêem. A forma como se prega é entusiasmada e parecida com as palestras 

motivacionais que ocorrem em empresas e corporações. As interações verbais entre a 

platéia e o pregador na maioria das vezes se realiza quando este último abre 

oportunidades silenciando-se ou motivando os membros da igreja a se pronunciarem. 

Para tanto, em diversas ocasiões os pregadores utilizam do data show para apresentar o 

texto bíblico, as idéias principais das prédicas e as lições transmitidas. Também é muito 

comum que o pastor incentive a igreja a participar da mensagem por meio de um 

exercício corporal repetindo frases por ele emitidas ou projetadas no telão, aplaudindo 

em momentos propícios e proferindo palavras de louvor como “aleluia” e “glória a 

Deus”. Somando-se a isso estas mensagens são gravadas em CDs e DVDs e 

disponibilizadas para o consumo dos/as fiéis, também como utilizadas em discussões 

nos grupos familiares. 

 

No parecer do Pastor Marciano, apesar do valor que se dá à prédica e a forma 

persuasiva, entusiasta, motivacional e convicta com que ela é exposta, a sua eficácia 

educacional é inferior à catequização ocorrida nos GCEMs. Assim, ele assevera: 

 

Nós disciplinamos as pessoas, nós incentivamos as pessoas a trazerem Bíblia 

obviamente, anotarem para que elas possam chegar em casa e conferir aquilo que foi 

dito, porque o povo de Beréia fazia isso, eles conferiam as Escrituras... a Bíblia diz. 

Então é importante eles estarem conferindo, anotando... porque o ser humano tem uma 

capacidade limitada de reter informações. As pesquisas dizem aí que o ser humano... 

ele retém muito pouco daquilo que ele ouve. Agora, ele retém muito mais quando ele 

anota... ele ouve e anota e vai reter muito mais. E quando ele revê aquilo ele retém 

muito mais. Nós entendemos assim que, por exemplo, é como a pregação de púlpito, 
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por exemplo, é como você imaginar as pessoas como se fossem um monte de garrafas 

e o pastor lá na frente com uma mangueira na mão. Então conforme liga a mangueira, 

ou seja, começa a pregar, você vai encher umas garrafas mais outras menos né... 

porque você está lançando informações. Diferente, por exemplo, quando a pessoa está 

lá no GCEM. É como se pegar aquela garrafa, e são menos garrafas, e você com a 

mangueira ir colocando garrafa por garrafa. Você vai encher muito mais as garrafas. 

Esta é uma ilustração. Então a gente entende que o momento da Palavra é o momento 

em que as pessoas têm uma reverência maior né... porque elas vão ouvir, elas vão se 

aquietar naquele momento pra receber um recado de Deus específico né... através da 

Sua  Palavra.156 

 

Segundo a concepção de Willaime, a prédica é um discurso institucional por 

ser proferida pelo/a pastor/a autorizado/a por uma dada instituição religiosa. Sob um 

prisma teológico, a CG entende que esta autorização é dada principalmente pelo 

“Espírito Santo de Deus”. Segundo Bourdieu, tal fato ocorre em decorrência da força e 

autoridade do poder religioso que envolve todo o grupo religioso (Ex: leigos/as e 

especialistas: pastores/as) que pela posição política-social reproduz a força dominante 

de uma forma “transfigurada disfarçada de um campo de relações de força entre 

instâncias em luta pela manutenção ou subversão da ordem simbólica” (1998: 70). Por 

outro lado, Barrera (2001: 150-152) aponta que no contexto latino-americano, com 

destaque para o brasileiro, a asserção de Willaime precisa ser relativizada, pois nos 

meios pentecostais o abuso do emocionalismo nas prédicas torna-se complicado o uso 

do termo discurso racional. Na ótica de Marciano, a “Boa Palavra” é aquela que “fala à 

mente e ao coração”, ela deve animar, ajudar os crentes a refletirem e movê-los às ações 

aprovadas pela igreja.157 Pela observação do que ocorre no sermão, o elemento 

emocional deve estar presente para obter a atenção dos fiéis e dar-lhes a sensação de 

que, em meio à racionalidade discursiva, há um ingrediente sobrenatural inexplicável 

operando na vida do pastor enquanto prega. 

 

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

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

Deus e ouvi-lo falar. Embora esta compreensão não esteja de todo equivocada, não há 

como excluir que a pessoa que vai ao culto nem sempre está interessada na dimensão 

                                                
156 Cf. entrevista ao Pastor Marcos Marciano. Ver: Anexos. 
157 Cf. entrevista ao Pastor Marcos Marciano. Ver: Anexos 
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comunitária. Assim, é possível afirmar que, em se tratando da CG, esta posição não seja 

tão coerente em vista da oferta religiosa dos cultos muita vez ser consumida pelos/as 

fiéis e oferecida pelos especialistas no sentido de sanar apenas necessidades individuais 

e reforçar a idéia de privatização da fé (Barrera, 2002: 69-80). A prédica tem a 

pretensão de promover a harmonia e a continuidade do grupo, contudo ela dá respostas 

para as demandas individualistas dentro da coletividade religiosa. 

 

A terceira característica destacada por Willaime é a prédica como um discurso 

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

repetitiva. Entretanto, esta particularidade é questionada por Barrera quando se trata do 

protestantismo latino-americano, porque a marca em análise é própria das igrejas 

litúrgicas, a saber, luterana e anglicana (2001: 68). Exemplificando esta questão, 

Duncan Reily ao analisar o aspecto litúrgico das Igrejas que chegaram e se instalaram 

no Brasil conclui que a maioria delas não tinha nenhuma preocupação neste sentido 

(1985: 89-101). Por outro lado, cabe reforçar que tais assertivas precisam ser 

reavaliadas à luz da dinâmica religiosa da CG, pois é notável nos fiéis uma grande 

expectativa pelo sermão. Se este discurso for entendido como um rito, então é preciso 

pontuar que a repetitividade não se põe sobre a estrutura sermônica, mas sobre o 

desempenho em prol dos indivíduos crentes. Em outros termos, a eficácia da prédica, 

apesar de estar centrada no uso da Bíblia e no poder religioso, depende muito da 

performance do pregador, da sua capacidade de transmitir lições práticas e 

contextualizadas, do reforço do ideário eclesiástico, do modo como administra 

elementos emocionais e argumentos racionais, e da sedução empregada ao angariar a 

atenção dos fiéis para instruí-los e incentivá-los. 

 

3.3. A conversão à CG 

 

O culto da CG não é o lugar mais apropriado para se trilhar o caminho que 

culminará com a conversão de pessoas à igreja. Em todo o período de pesquisa de 

campo nos cultos somente em uma oportunidade foi feito um apelo para quem quisesse 

se converter imediatamente e se dirigisse ao altar para receber uma oração e instruções 

para associar-se a um pequeno grupo de fiéis. Foi dada, nesta única ocasião presenciada, 

a possibilidade ao presentes no culto de uma “virada dramática na trajetória individual”, 

experiência nomeada por Clara Mafra de conversão tradicional (2000: 58). Por outro 
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lado, as prédicas da igreja também não tem ênfase convervionista, fato que dificulta este 

processo religioso imediatista. No culto, o que de fato ocorre, é a experiência religiosa 

da conversão de uma pessoa após um período de participação em algum pequeno grupo 

reunido na casa de fiéis da igreja. É neste momento comunitário no templo que a 

emoção será acessada e poderá propiciar a adesão individual à igreja. No culto, de modo 

sintetizado, o ideário da igreja, já apresentado ao candidato, será realçado em um 

ambiente musical e emotivo podendo provocar uma reação subjetiva pró-igreja. 

 

Assim, é o CGEM quem oferece o suporte ideológico aos indivíduos para uma 

futura adesão religiosa. Os integrantes dos pequenos grupos são ensinados internamente 

a demonstrarem a sua preferencia cristã e doutrinária na escola, no trabalho e nos 

círculos sociais. Nestas localidades os crentes fazem as amizades tendo como um dos 

objetivos o convite à participação em um GCEM. Por isso, para a realização deste 

expediente, não são entregues panfletos nem folhetos, tampouco são realizados cultos 

evangelísticos ao ar livre.  

 

Existe todo um procedimento que é necessário ao fiel observar ao abordar um 

indivíduo pretendendo convertê-lo, por isso nas literaturas e discursos da CG costuma 

se utilizar a expressão “treinamento”. Com este o crente será capacitado a abordar no 

tempo oportuno, a ter uma postura adequada e usar o discurso correto para fazer 

prosélitos. A conquista tem que ser feita por meio de uma aproximação individual. Uma 

vez que o diálogo sobre religião se desenvolve, o candidato à conversão é convidado a 

participar da primeira reunião do GCEM. Ali ele será cativado pelos membros, e 

receberá a catequização até a ocorrência da experiência emocional conversionista.  

 

No pequeno grupo, a pessoa em vias de converter-se, terá a oportunidade de 

redefinir as suas fronteiras individuais, fazer elaborações simbólicas, experimentar as 

inovações e invenções da igreja, realizar trocas simbólicas e mudar de religião. Ela 

aprenderá com isso a traduzir a sua existência e as ocorrências sociais à sua volta 

conforme o ideário da igreja. Neste processo, os companheiros de GCEM se aproximam 

dela para estreitar os laços afetivos convidando-a para freqüentar suas casas, almoçarem 

juntos, saírem para algum passeio, entre outros recursos. É através deste envolvimento 

que o percurso à adesão é construído e abreviado. Todavia, a idéia que se transmite dos 

fiéis ao candidato é a de uma escolha individual, sem a interferência dos crentes. A 
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transformação individual deste não é imediata, mas sim processual. Esta requer 

substituição de fontes de sentido, reconstituição de referentes do passado e do presente. 

É o indivíduo quem deve procurar a sua conversão seguindo as diretrizes da igreja para 

tanto.  

 

A conversão nesta igreja é a decisão de seguir a religião por ser aquela que dá 

ao crente sentido existencial. Juntamente com esta determinação vive-se um estado de 

ebulição das emoções em um determinado momento que leva a pessoa a afirmar a sua 

crença na cosmovisão da igreja. Esta constatação é clarificada a partir do questionário 

aos cento e vinte fiéis. Os crentes da CG tiveram condições de responder sobre a data da 

conversão e em qual igreja ocorreu, e solicitou-se que descrevessem com poucas 

palavras como foi a experiência e o que ela promoveu à pessoa. Todos aqueles que 

relataram o ocorrido abalizaram que nasceram de novo, se certificaram que Jesus veio 

morar dentro deles, sentiram que Deus estava com eles perdoando seus pecados e 

aceitando-os como filhos, passaram a enxergar a vida de um modo diferente e tiveram a 

sensação de ingressar na “família da fé”. E com relação àquilo que fora gerado pela 

experiência afirmaram que se tornaram mais alegres, pacificados, esperançosos, 

confiantes, comprometidos com a igreja e passaram a contemplar uma mudança em si e 

em seus familiares. 

 

O lugar que costuma ocorrer as conversões é no GCEM, mas elas não ficam 

restritas a este espaço. Os cultos no templo ou os acampamentos na igreja também são 

propícios para o desencadeamento da conversão. Um dado interessante sobre este 

aspecto foi colhido em uma das perguntas do questionário entregue aos fiéis. A questão 

foi a seguinte: “Em qual local as experiências religiosas são mais intensas para você? 

Enumere de 1 a 7 segundo o grau de intensidade, do mais forte para o menos forte”. 

Deste modo, os números são os seguintes: 
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Gráfico 20: Intensidade das experiências religiosas 

 

Segundo o gráfico acima, 90% afirmaram que o templo é o lugar que as 

experiências emocionais são mais intensas. Em seqüência, 70% indicaram os 

acampamentos da igreja. Em terceiro lugar, 60% assinalou o GCEM. Com 50% a casa 

dos crentes foi indicada na quarta posição. Por fim, 100% dos fiéis colocou a escola, a 

rua e o monte respectivamente na quinta, sexta e sétima posição. Com relação às 

indicações referentes às experiências no monte, cento e catorze pessoas (95%) 

indicaram que nunca foram neste local. 

 

Um aspecto interessante sobre a visão da CG sobre a conversão é que todos os 

membros da igreja têm que vivenciar esta experiência. Não importa se a pessoa foi 

educada desde o nascimento segundo as instruções da religião, pois se a mesma não 

desfrutar deste momento emocional ela não poderá ser batizada e nem se tornar membro 

da confraria religiosa. Este aspecto ficou evidente na questão feita com relação à 

experiência da conversão. Muitos disseram que os seus pais eram evangélicos e foram 

catequizados desde a infância por eles. Todavia, a existência só passou a ter um sentido 

claro depois que se converteram. Vale ressaltar que dentro dos GCEMs há uma pressão 

coletiva sobre aqueles que ainda não tiveram tal experiência. Por isso, a partir do 

diálogo com alguns crentes da CG, eles asseveram que é deveras difícil filhos de pais 

que congregam nesta igreja romperem com a religião herdada. Estes informantes 

também indicaram que o trabalho catequizador dos pais é facilitado em razão dos filhos 

integrarem um GCEM porque os próprios amigos do pequeno grupo exercem a tarefa de 

incentivar a integração à igreja e coibir desvios religiosos. 

 

Uma vez que houve a conversão, os novatos na fé cristã entram em um 

processo interminável de educação nos moldes da religião. Educar os fiéis iniciantes e 
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veteranos, portanto, é uma outra intenção da prédica e dos estudos feitos nos GCEMs. 

Tudo aquilo que é concernente à vida dentro e fora da igreja pode tornar-se tema a ser 

ensinado nas mensagens religiosas cúlticas e nas reflexões nos pequenos grupos. 

Unindo estas práticas catequizadoras aos cultos e relacionamentos dos fiéis, identifica-

se a oportunidade para a criação de um habitus, ou seja, o desenvolvimento de um 

sistema cultural religioso que ajudará as pessoas que compartilham da mesma fé a terem 

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

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

 

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

internalizado por um indivíduo tornando-se absoluto e inquestionável (1994: 146-181; 

1997: 133-158). Entretanto, Bourdieu assevera que o habitus (expressão simbólica de 

diferenças objetivas) é uma somatória de sistemas de disposições que possuem 

características duráveis, transmissíveis e adquiridas. Estes sistemas são exatamente 

estruturas-estruturadas (construções culturais) e estruturas-estruturantes (princípios 

naturais) adaptáveis, classificáveis e classificadoras que geram e organizam práticas 

(gostos) e representações (ideologias) produzindo um mundo social, um estilo de vida, 

ou seja, um habitus de classe/grupo. Tais disposições caracterizam um grupo/classe 

social e permitem distinguir diferentes grupos, diferentes habitus (2001: 337-361; 1996: 

9-23). Desta forma, o “mundo religioso da CG” produz e reproduz um habitus que se 

percebe na vida dos clérigos e leigos desta igreja. É a assimilação eficaz de um modo de 

agir no mundo, na sociedade e a execução de atitudes individuais diversas que ajudam 

na sedimentação do ideário religioso do grupo. 

 

3.4. Batismo: significado religioso e etnografia de um culto  

 

Os crentes entendem que ao encontrarem-se espiritualmente com Jesus Cristo 

as suas vidas mudam radicalmente. Isso ocorre após a percepção de que são pecadoras e 

estão distantes de Deus. Em seqüência, pedem a absolvição pelas transgressões 

cometidas e elas adquirem uma certeza de que Deus as ajudará e estará com elas em 

todo tempo. A partir da conversão elas passam a entender que não existe outra maneira 

de aproximar-se de Deus senão por intermédio de Jesus Cristo. Elas são induzidas a 

rejeitar os erros cometidos e, independente das religiões que freqüentaram 

anteriormente, passam a acreditar que agora sim serão conduzidas ao céu. Tais 
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mudanças as levam a querer expressar a “nova vida” encontrada em Jesus Cristo através 

do batismo. No parecer de Bezerra, o batismo cristão nada mais é do que a manifestação 

visual de uma transformação interior consciente e peremptória, por isso a igreja não 

batiza crianças. Sem esta consciência o indivíduo que se aventurar a participar deste rito 

receberá a maldição por sua imprudência. 

 

O rito batismal é algo pelo qual todo o crente da CG deve passar, pois o mesmo 

é considerado um mandamento de Deus. Acredita-se que o único batismo válido é 

aquele que a pessoa é mergulhada em uma piscina, rio ou mar. Na igreja este se dá no 

templo e simboliza que o crente esta arrependido de sua vida pregressa e que viverá, a 

partir de então, em submissão total a Jesus Cristo. Sinaliza-se com este ato um 

rompimento com tudo aquilo que no passado do indivíduo era contrário aos 

mandamentos da igreja. Na ótica de Bezerra, “a obediência ao batismo prepara o 

caminho para que o Espírito Santo possa vir habitar plenamente no cristão, dando-lhe 

poder e capacidade para viver uma vida cristã vitoriosa” (2006: 15). Antes da pessoa ser 

imersa na água o pastor faz oito perguntas a ela, ou seja: 

 

1) Você confessa que tem uma aliança com Jesus Cristo?;  

 

2) Você confessa que está arrependido dos seus pecados;  

 

3) Você confessa que Jesus Cristo é o único Senhor de sua vida;  

 

4) Você confessa que foi liberto do poder escravizador do pecado e do Diabo?;  

 

5) Você confessa que foi transportado do reino das trevas para o Reino de 

Deus?;  

 

6) Você confessa que foi perdoado de todos os seus pecados;  

 

7) Você confessa que recebeu uma nova vida;  

 

8) Você confessa que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo.  
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De vez que o crente responde positivamente às questões acima então ele recebe 

a autorização de Deus para ser mergulhado na água pelo pastor e em seqüência ser 

declarado oficialmente membro desta igreja. 

 

Intencionando elucidar estas questões relativas ao rito, à emoção religiosa e o 

uso do corpo, no dia sete do mês de dezembro, do ano de 2007, ao participar de um 

culto de batismo um quadro interessante pode ser observado. O templo estava 

ornamentado com bexigas coloridas, o espaço cúltico estava mais lotado do que o 

corriqueiro, e as pessoas estavam vestidas com camisetas que identificavam o grupo 

familiar ao qual pertencem e que realizou o trabalho evangelístico redundando na 

conversão das pessoas que iriam ser batizadas. 

 

O coordenador litúrgico inicia o culto com a frase “Muita graça e muita paz” e 

faz um breve discurso discorrendo sobre a sua empolgação por estar participando do 

evento mais importante da igreja que é o batismo daqueles que decidiram seguir os 

preceitos da religião e assumirem os votos de membro da CG. Os fiéis interrompem a 

fala do dirigente do culto com aplausos, gritos, assovios e toques de cornetas. Ele, por 

sua vez, aguarda a manifestação da coletividade e convida a todos para louvarem e 

adorarem com muita alegria. A banda da igreja conduz os crentes ao canto imprimindo 

ritmos velozes, incitando os presentes a baterem palmas, cantarem alto e pularem, e 

obtem o apoio da maioria dos presentes. Terminada a apresentação musical  a platéia é 

instruída a se acomodar nas cadeiras. 

 

O dirigente então solicita aos visitantes que se ponham em pé para uma 

saudação e aproximadamente cem pessoas se levantam. Enquanto ele agradece a 

presença de todos, vários diáconos entregam a estes os materiais de divulgação das 

atividades da CG e um CD, contendo uma prédica, para cada um. Em seguida a igreja é 

instigada a cumprimentar as visitas e estender as mãos em direção a elas para que uma 

oração seja feita. O líder ora e no final toda a confraria aplaude com veemência. 

Novamente o coordenador do culto solicita a todos que se assentem e preparem-se para 

entregar os dízimos e as ofertas. Um pastor é chamado para orar dedicando o dinheiro à 

causa da igreja e a fazer uma prece por quem pode participar deste ato e aqueles que não 

tiveram condições de fazê-lo em decorrência de desemprego ou outro motivo qualquer. 

Ao término, os fiéis uma vez mais batem palmas.  
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Um pastor, de nome Adilson, passa a discorrer sobre as programações da igreja 

e em seguida lê o texto bíblico de João 1,12-13: “Mas, a todos quantos receberam a 

Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu 

nome; os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do 

homem, mas de Deus”. Ao findar a leitura ele saúda os visitantes e familiares dos 

batizandos, parabeniza a igreja e os líderes dos GCEMs pelo seu trabalho evangelístico, 

explica sobre o significado do batismo, e se desculpa por não haver sermão naquela 

noite em decorrência do rito batismal. Em seguida ele pede a todos que aguardem 

alguns instantes para o início do batizado. 

 

No momento do batismo adentram ao palco por uma porta lateral os pastores 

Marcos Marciano e Luís Blotta, vestidos com túnicas brancas,  e entram dentro de uma 

piscina aquecida construída no altar. Vários fotógrafos se posicionam com máquinas e 

celulares, pessoas procuram o melhor lugar para gravarem o batismo em câmeras 

portáteis, as luzes abaixam, as fotos dos batizandos são mostradas no telão, canhões de 

luzes coloridas são apontados para o lugar do batismo na expectativa da chegada dos 

candidatos ao batismo. Um dos pastores anuncia a presença dos batizandos e estes com 

vestes brancas entram, um de cada vez, na piscina e são batizados. A banda da igreja 

toca um rock religioso empolgante, o público começa a gritar, bater palmas, lançar 

serpentinas, tocar buzinas à gás, assoprar apitos, levantar faixas com os nomes dos 

batizandos, assoviar e a euforia somente cessa quando todos/as são batizados/as e é feita 

uma oração para encerrar o culto. Após a prece final todos se abraçam e a banda volta a 

tocar. Algo muito semelhante ocorreu no último culto de batismo em que o pesquisador 

participou, ocorrido no dia 14 de setembro de 2008, às 19h00. 

 

2.4. Batismo no Espírito Santo  

 

 A experiência religiosa hierofânica (Eliade, 1970) do Batismo no Espírito 

Santo é grandemente valorizada na CG. O pastor Carlos Bezerra usa a ilustração do 

namoro, casamento e convívio íntimo do enlace matrimonial para comparar com a 

conversão, o batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo. Esta forma de explicar os 

rituais da igreja é repetida pelos pastores e dirigentes de GCEM. Afima-se, por 

conseguinte,  que o namoro é a fase de identificação de um com o outro e isto se 
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assemelha ao processo da conversão onde o indivíduo conhece as doutrinas da igreja, se 

arrepende dos pecados, vivencia uma aguda experiência emocional e resolve engajar-se 

à religião.  

 

O casamento sinaliza que os conjuges se amam, pertencem um ao outro e 

testemunham publicamente que tem uma aliança. Assim é o batismo nas águas, ou seja, 

o fiel anuncia que ele pertence a Deus, fez uma aliança com Ele e ao passar pelo rito 

batismal testemunha diante da coletividade o seu engajamento religioso. E, por fim, 

Bezerra explica que o casal, após o matrimônio, experimentará por diversas vezes o 

companheirismo, o aumento do conhecimento mútuo e a relação sexual como 

indicadora de que ambos são “uma só carne” diante de Deus. Com esta convivência 

íntima os cônjuges provam a alegria e o gozo. Do mesmo modo é o Batismo no Espírito 

Santo, como explica o pastor:  

 

“é a união do divino com o humano. É o fogo que cai do céu; é o gozo do Senhor, que 

é a nossa força. Comparado ao ato conjugal, o ser cheio do Espírito deve ser algo 

diário na vida do cristão, levando-o a uma intimidade e unidade com o Senhor” (2006: 

18-19). 

 

Na CG, o Batismo no Espírito Santo é marcado por um intenso “prazer 

emocional” que pode estar acompanhado ou não da glossolalia. Esta experiência tem 

como propósito fazer com que o crente receba o poder de Deus capacitando-o a agir 

corretamente segundo os preceitos da religião, concedendo-lhe intrepidez para pregar as 

doutrinas religiosas aos descrentes, tornando-o mais fervoroso em sua devoção, 

livrando-o dos erros, fortalecendo-o para enfrentar os problemas pessoais, consolando-o 

em meio às dificuldades cotidianas e ajudando-o a discernir as ações do Espírito Santo e 

as investidas do Diabo contra si. Abaixo apresenta-se o gráfico elaborado a partir de 

uma das questões preenchidas pelos fiéis da CG. A pergunta foi a seguinte: “Você já 

teve experiências religiosas? Quais?”. E as respostas foram estas: 
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Gráfico 21: Experiências religiosas vivenciadas pelos membros da CG 

Por conseguinte, 100% dos fiéis afirmaram que tiveram experiências como 

conversão e batismo, louvor e adoração, prédica e santa ceia (eucaristia). 80% 

declararam que vivenciaram restaurações espirituais e livramentos. Dos 120 fiéis, 70% 

passaram pelo Batismo no Espírito Santo e pela restauração profissional. 60% 

receberam uma cura e presenciaram a restauração de suas famílias. 50% foram libertas, 

40% obtiveram a restauração financeira, 30% receberam uma revelação e foram levados 

por Deus a sonhar com algo, 20% profetizaram e tiveram uma visão, e 10% dos crentes 

dizem que foram arrebatados (sensação de sair do corpo e ser conduzido por Deus a 

algum lugar) e falaram em línguas desconhecidas (glossolalia). É interessante que 70% 

dos fiéis afirmaram ter sido batizados no Espírito, mas apenas 10% experimentaram a 

glossolalia. Talvez por isso Bezerra pontue que: 

 

uma das manifestações do batismo no Espírito Santo é o falar em outras línguas, mas 

não somente isto. Acima de tudo é falar a linguagem do amor e da comunhão. Nasce 

um desejo intenso de buscar a Deus, de viver somente para Ele, anunciar a Palavra a 

muitas pessoas e falar de tudo o que Deus faz. É um anelo por estar mais próximo de 
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Jesus e viver para cumprir o Seu propósito de abençoar todas as famílias da terra 

(2006: 18). 

 

O crente da igreja aprende que a etapa preparatória para o enchimento do 

Espírito é o esvaziamento decorrente da renúncia. Renuncia-se, inicialmente, tudo 

aquilo que se tem (projetos, prazeres, ambições materiais e pretensões amorosas), para 

seguir a Cristo. Feito isso, tudo aquilo que se tinha antes do encontro com Deus passa a 

ser configurado na perspectiva da igreja. Destarte, a maneira com que se vive, pensa, 

sente e sonha é marcada pela ótica religiosa. O que havia de “bom” no período anterior 

à adesão religiosa é reorganizado para o crente servir a Deus, aos semelhantes e a si 

mesmo de um modo “muito melhor”. Por outro lado, o que existia de “ruim”, na 

perspectiva da CG, é abandonado. Após este passo da renúncia ele está apto para ser 

cheio do poder que lhe fará mais íntimo de Deus, inteligente, sensível e atuante na 

religião.   

 

Assim, caberá ao membro da igreja crer, orar pedindo este poder, refletir sobre 

as doutrinas, aguardar e receber o Espírito. Embora, a maioria das pessoas após este 

Batismo sobrenatural se tornem mais devotas, algumas delas dizem receber dons 

espirituais como: falar em línguas; profetizar; visões, sonhos e revelações especiais. 

Contudo, segundo o gráfico acima, é pequeno o número de pessoas que partilham destas 

dádivas extraordinárias, possivelmente porque para a CG, basta alguns pequenos 

estados de alteração da consciência ou a sensação individual de um encontro com o 

sagrado (Desroche, 1985; James, 2008) para atestar que houve um encontro 

sobrenatural com Deus. 

 

A emoção religiosa vivida comunitariamente nos cultos da CG é 

posteriormente canalizada para um sistema de crenças que envolve o corpo e o 

cotidiano dos/as fiéis (Barros & Teixeira, 1989: 40). Exemplificando, quando se 

participa dos cultos desta igreja é possível observar as formas e manifestações 

emocionais e corporais produzidas e reproduzidas pelo grupo religioso em consonância 

com a realidade sócio-cultural.  Assim, a postura da maioria dos/as fiéis no culto tem 

semelhanças à maneira como se porta um público que frequenta shows e peças teatrais 

não religiosos (Cunha, 2007). 
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Para entender a emoção vivenciada nos cultos da CG é necessário valer-se de 

conceitos aparentemente distintos, porém que têm condições de ajudar a compreender as 

complexas experiências emocionais contemporâneas. Durante os cultos a maioria das 

pessoas tem um propósito comum, a saber, sentir Deus, ouvi-lo falar e estar com os/as 

amigos/as. Este anseio comunitário é observado no momento cúltico em razão dos 

cânticos, orações e sermão. Na execução dos dois primeiros as pessoas se deixam 

envolver de tal modo pelos sons, palavras e movimentos que logo se percebe um estado 

de eferverscência religiosa. Além disso, o âmbiente se mostra propício porque as 

técnicas corporais (Mauss, 1974a) utilizadas na liturgia conferem identidade entre os/as 

fiéis, também como a sensação de conforto por estarem num ambiente que não lhes traz 

constrangimento.  

 

Esta identificação coletiva, propiciadora de um espaço emocional adequado, 

dá-se também pelas roupas que os/as participantes da igreja utilizam. Com relação às 

vestes que as pessoas usam nas reuniões também há uma diferenciação se comparada a 

outras igrejas pentecostais. Os pastores e demais ajudantes que ficam no altar não usam 

roupas litúrgicas como camisa clerical, toga e estolas, nem se vestem com paletós e 

gravatas. A vestimenta comumente usada pelos pastores-dirigentes do culto é formada 

por cinto, sapatos, calça e camisa social.158 Os homens e as mulheres que conduzem o 

canto de adoração e louvor na igreja, embora prezem por uma boa aparência, também 

não se vestem com nada especial, isto é, calça jeans, calça social, camiseta, camisa, saia, 

sapato, tênis etc. As pessoas que frequentam o culto seguem a mesma lógica, cada qual 

respeita aquilo que é adequado à sua faixa etária. Apesar da informalidade do vestuário 

coletivo, um diferencial se nota nas marcas das roupas, pois muitas delas são famosas 

em setores das classes média e alta, por conseguinte, financeiramente não acessíveis a 

setores sociais de menor renda. 

 

O tônus emocional do culto se mantém ou evolui por causa destes aspectos 

coletivos serem contemplados. Embora esta discussão se refira ao conceito 

durkheimiano de efervescência, ele só explica um lado da emoção religiosa vivenciada 

no culto da CG. Na ótica de Durkheim (2001), quando os indivíduos se reúnem para um 

                                                
158 Talvez isto se explique, segundo Abumanssur, com o fato de que “esse comportamento coopera na 
criação do clima das reuniões de trabalho dando a impressão de eficiência e veracidade à tarefa que está 
sendo realizada” (2004: 135).  
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culto qualquer, as emoções são suscitadas nas pessoas e, após serem exteriorizadas, 

reafirmam os sentimentos coletivos. Contudo, isso não dá conta de responder ou 

explicar as demandas individuais que também circulam no espaço litúrgico moderno e 

brasileiro. As pessoas desta igreja não são como as tribos estudadas por Durkheim e 

Mauss às quais supervalorizavam a dimensão coletiva. O contexto dos membros da CG 

é marcado pelo individualismo exacerbado (Giddens, 1991) e por uma constante busca 

pela independência e preservação dos direitos individuais. 

 

Através da observação participante conclui-se que no culto da CG o ideário 

catequético é reafirmado coletivamente, mas também se procura suprir necessidades 

individuais associadas ao gosto classista. Esta menção é aclarada em partes com as 

reflexões weberianas sobre ação social, entusiasmo e carisma em comunidades 

religiosas. Todavia, ao contrário dos grupos observados por Weber, na CG, os valores 

individuais e coletivos são reforçados e os fiéis são redirecionados a atuarem de modo 

participativo no cotidiano e no mundo material. 

 

Embora seja possível constatar que a forma de uso e percepção do corpo, bem 

como da manifestação e experiência da Emoção religiosa tenha grande afinidade com a 

realidade contemporânea e as características de uma dupla classe média, ainda há muito 

que observar, analisar e ponderar. A complexidade deste estudo é notória, especialmente 

porque na CG convivem elementos de uma religião tradicional e pós-tradicional 

(Hervieu-Léger, 1993), de uma associação à igreja em decorrência de uma linhagem de 

memória coletiva ou de uma fraternidade eletiva. 
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CONCLUSÃO 

As reflexões realizadas nesta tese dizem respeito a uma única igreja, assim, 

seria precipitada qualquer tentativa de hegemonização teórica, mas sim uma 

contribuição para um futuro alargamento dos estudos científicos de igrejas pentecostais. 

Uma dúvida que acompanhou esta pesquisa é sobre o significado do termo 

pentecostalismo na contemporaneidade brasileira e sobre a validade de indicar a CG 

como uma igreja protestante pentecostal, pois esta comunidade emocional religiosa 

apresenta muitas variantes. Suspeita-se que usar tal terminação não explique quase 

nada, possivelmente traga mais confusão do que clareza. O estranhamento relativo a 

esta palavra é algo notório. Nos últimos anos diversos pesquisadores estão cautelosos e 

têm evitado conceituações como pentecostalismo autônomo, terceira onda, 

neopentecostalismo, neoprotestantismo, pós-protestantismo, pós-pentecostalismo, 

ultrapentecostalismo, pentecostalismo mestiço, entre outras excentricidades acadêmicas. 

Mas deve-se perguntar também sobre a razão de insistir com o termo “pentecostal” e 

“protestante”, ou se não seria mais prudente reconceituar as palavras, e ainda usar a 

“despretensiosa” terminação “religião evangélica”. 

 

Como foi possível constatar, na igreja estudada percebem-se elementos 

doutrinários do “protestantismo tradicional”, do “pentecostalismo” e do 
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“neopentecostalismo” e as técnicas corporais na CG em Rudge Ramos são polidas e 

afinadas ao gosto de classe dos fiéis. Em oposição a esta constatação, isso não se nota 

na CG em Diadema formada por pessoas pobres e mais afeitas a um culto menos 

domesticado. Todavia, no Brasil esta opção religiosa última também ocorre em igrejas 

“históricas” que, por estarem inseridas num “mercado religioso” competitivo e 

dinâmico, disponibilizam produtos embrenhados de emoção como curas, glossolalia, 

orações pela prosperidade financeira, exorcismos e quebras de maldições para serem 

consumidos; interagem com o consumismo capitalista e materialismo vigentes; e 

assimilam “protestantinizando” certas características do catolicismo e das religiões 

orientais e afro-brasileiras. Por isso parece ser mais conveniente pensar genericamente 

em protestantismo especificamente como uma linha dentro do cristianismo que pretende 

se distinguir de católicos e ortodoxos, pois há fortes indicações que os rótulos religiosos 

entraram em colapso. Ao considerar esta ressalva, depois os pesquisadores do “mundo” 

protestante devem adentrar as confrarias, fazer os seus relatos etnográficos, analisar os 

dados encontrados, desenvolver conceitos, testar teorias e tentar extrair conclusões. 

 

Para o estudo proposto nesta tese foi de fundamental importância a elaboração 

do capítulo primeiro que intencionou avaliar as considerações de estudiosos das 

Ciências Sociais como Durkheim, Mauss, Weber e Elias e encontrar pistas para 

desenvolver um marco teórico facilitador da compreensão sócio-antropológica da 

emoção religiosa e que ajudasse na avaliação da vivência individual e coletiva na CG no 

que tange às práticas rituais, à reprodução de um ideário classista, à educação dos 

sentidos e modelação dos corpos. Considerando as transformações sociais 

contemporâneas e a supervalorização do indivíduo em detrimento do coletivo, há que se 

pontuar a noção de força coletiva elaborada por Durkheim. Firmando-se neste conceito 

e nas observações de campo compreende-se que não é oportuno descartar o poder da 

coletividade reunida, a provocação dos estados de efervescência emocional e sua 

interferência nos corpos dos indivíduos. Cabe retomar que os crentes da igreja estudada 

indicaram os cultos no templo como o lugar ideal para a experiência religiosa e, 

conseqüente, reforço de convicções pessoais e da cosmovisão partilhada na CG. Por 

outro lado, é Weber que pondera sobre a relação tensa, nas sociedades contemporâneas, 

entre a pessoa e a coligação piedosa, bem como as trocas que se dão nestas interações 

em torno de interesses diversos. De tal maneira, a preocupação dos agentes religiosos 

em gerir a emoção para promover a satisfação individual em meio à coletividade 
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reunida evidencia esta assertiva weberiana. Entre ser leal a uma tradição pentecostal ou 

prover o contentamento do crente, opta-se na atualidade pelo segundo. Na oferta dos 

bens simbólicos o cliente, via de regra, tem primazia. Assim, a coletividade é insuflada 

em prol do individualismo religioso. Mas, as práticas religiosas dos indivíduos não 

poderiam ser suficientemente explicadas sem levar em consideração as suas 

características sociais, econômicas e culturais decorrentes de sua condição de classe 

social. 

 

O trabalho realizado no campo, para o benefício desta pesquisa, trouxe 

inúmeras surpresas. Dentre estas se pode ressaltar o fato de que a CG é uma religião 

com características peculiares e despreocupada, ao menos pelo que se observou no seu 

cotidiano, em cristalizar ou manter-se ligada a uma tradição pentecostal. Nesta, como se 

comprova no quinto capítulo, fala-se sobre a experiência mística do batismo no Espírito 

Santo, contudo parte importante dos seus fiéis que preencheu os questionários não teve 

condições de expressá-la ou explicá-la porque não passou por ela e também sugere que 

não está tão preocupada em vivenciá-la, outra a vivenciou de modo semelhante ao 

avivalismo norte-americano do início do século XX fazendo uso da glossolalia, e outra a 

experimentou exclusivamente como entusiasmo e reafirmação de convicções religiosas, 

isto é, de um modo diametralmente oposto àquilo que se sucedeu em 1901 com Charles 

Fox Parham (Topeka, EUA) e em 1907 com Willian Joseph Seymour (Los Angeles, 

EUA159).  

 

As evidências indicadas no questionário sobre as experiências religiosas 

também se apresentam nos cultos e encontros dos GCEMs, porque foram raras as vezes 

que se presenciou fiéis falando na “língua dos anjos”. É certo que nas doutrinas da CG 

são ressaltadas as crenças na cura divina e na manifestação de “línguas estranhas”, 

provavelmente uma herança trazida pelo Pastor Carlos Bezerra de sua antiga 

agremiação religiosa, a Igreja do Evangelho Quadrangular, como fora pontuado no 

segundo capítulo. Entretanto os ritos mais importantes para esta igreja na atualidade são 

os iniciatórios, a saber, a conversão e o batismo nas águas. Posteriormente os crentes se 

engajam com mais assiduidade aos GCEMs e passam a freqüentar constantemente os 

                                                
159 Evento nomeado pelo pentecostalismo de “Avivamento da Rua Azusa”. 
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cultos. A partir destes compromissos religiosos outras experiências emocionais 

ocorrem, mas não tem o mesmo valor que os primeiros. 

 

No capítulo segundo ao discutir sobre as origens e a organização da CG 

conclui-se que tanto a igreja sede em São Paulo quanto a localizada em São Bernardo 

do Campo possuem características religiosas, econômicas e sociais semelhantes. As 

diferenças explícitas entre estas se referem principalmente à quantidade numérica de 

fiéis, na primeira congregam aproximadamente seis mil pessoas e na segunda mil e 

duzentas, e a força política da primeira que tem um pastor-vereador, Carlos Bezerra 

Junior, na Câmara dos Vereadores do município paulista e, conseqüentemente, apoio 

parte da Prefeitura e do governo do Estado de São Paulo aos projetos da igreja. 

Ulteriormente, através das análises realizadas no terceiro capítulo da tese, ficou 

demonstrado que as características sociais e econômicas do bairro de Rudge Ramos, por 

ser um bairro de classe média, favorece a participação de pessoas deste estrato social na 

CG.  

 

Uma pequena porção de fiéis residem no bairro onde está instalada a igreja. 

Isso foi comprovado nos questionários e observando a saída dos crentes das reuniões 

cúlticas no templo que retornavam a pé para suas. Somando-se a isso, em razão da 

oferta religiosa estar adequada ao habitus de classe em pauta e suprir a demanda da 

clientela, pessoas de outros bairros nobres de São Bernardo e municípios do ABC 

paulista congregam nesta CG. Por outro lado, e confirmando essa tendência a acolher 

pessoas de melhores condições sociais, uma vez mais cabe pontuar que, apesar de ser 

minoria, nesta igreja congregam pessoas pobres que no decorrer de suas participações 

nas atividades eclesiásticas são coagidas a adotarem o “gosto” majoritário e as ações 

corpóreas individuais corretas e identificadoras segundo o habitus do grupo. 

Independente do nível socioeconômico de quem chega para freqüentar a igreja, ali 

vigora um padrão aprovado que é reforçado nas interações coletivas catequéticas. Estas 

últimas ensinam que lidar corretamente com o dinheiro é exigência inquestionável para 

alguém que almeja obter a aprovação e a benção divinas, logo o crente precisa gerir 

eficazmente suas finanças com base na doutrina da prosperidade financeira porque deste 

modo Deus será glorificado. 
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O estudo do papel dos GCEMs e dos cultos nos levou à conclusão de que cada 

fiel submete-se à manipulação emocional e é forjado para dar continuidade àquilo que o 

grupo de agentes e leigos da CG entende, mesmo que de modo inconsciente, como o 

perfil religioso, social, econômico, cultural certo. Neste sentido, a CG produz uma 

técnica corporal que lhe é própria. Na perspectiva de Elias, com sua elucubração 

concernente à coação coletiva e ao autocontrole para suavização dos atos, educação dos 

sentidos e obtenção de prestigio e honra na coligação, se compreende que por meio da 

coercitiva modelação dos corpos garante-se a identidade, a satisfação e a empatia 

comunitária. Não obstante à concepção de que a igreja CG é uma grande família, a 

intimidade entre os crentes se concretiza de fato nas pequenas congregações que se 

reúnem nas casas.  

 

A construção de um tipo religioso ideal de classe média e moderno nesta igreja 

não se dá primordialmente em torno de cultos e da apropriação de doutrinas em 

encontros de todos os fiéis, mas principalmente no estreitamento dos laços entre os 

crentes em grupos menores, promovido continuamente pelos clérigos e lideranças 

leigas, deflagrando afinidades e acordos entre os membros.  Embora o dispositivo ritual 

da CG seja um mecanismo eficiente de produção e reprodução das técnicas corporais 

aprovadas, ele atua em parceria com os encontros catequizadores e afetuosos dos 

GCEMs. Estes últimos são os principais responsáveis pela inculcação de um habitus. A 

partir disso pode-se questionar se a conversão nesta igreja é decorrente inicialmente de 

uma adesão à mensagem religiosa proclamada como verdade ou do convívio com o 

grupo de afinidade. 

 

Conforme discussão feita no quarto capítulo, o GCEM tem uma função 

importantíssima na reprodução do discurso sobre a família e o controle corporal 

concernente aos papéis que se devem exercer pelos pais, filhos, cônjuges, namorados e 

noivos. Apesar da confraria reunida, a sensação que o fiel tem é que a sua decisão 

individual é preservada porque ninguém o está constrangendo a adotar uma postura, 

antes ele é quem está percebendo o valor e optando pela cosmovisão eclesiástica 

oferecida. Em razão do disfarce coercivo da coletividade e da eficácia do trabalho destes 

grupos piedosos as tensões familiares diminuem, pois as maiores cobranças se dão pelos 

pares da congregação religiosa que não exigem nada de maneira aberta, mas fazem-na 

ao testemunharem nos GCEMs os benefícios alcançados por seguir os preceitos 
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valendo-se de um discurso emotivo que referenda os discursos nos cultos. E de vez que 

o indivíduo experimenta o prestígio social e o prazer de proceder conforme as regras do 

grupo ele passa a introjetar o modelo familiar autorizado pela igreja, a crer que ele tem 

o aval de Deus nesta empreitada, a educar-se a prosseguir com base na representação 

adotada e a divulgá-la em seus círculos de amizade.  No culto que acontece no templo 

da CG a retomada do habitus familiar nos cânticos, prédicas e orações desencadeiam a 

emoção religiosa que permite uma maior coesão do crente com seu grupo, o reforço do 

ideário sobre as relações e as técnicas corporais como demonstrações emocionais que 

conferem identidade ao fiel. 

 

Um aspecto interessante que foi encontrado nos cultos do templo é a 

preponderância do individual sobre a coletividade. Detectou-se, tal como discutido no 

capítulo quinto, que o agrupamento é explorado ou incitado emocionalmente a fim de 

satisfazer o indivíduo dando-lhe o sentimento de conforto moral, certeza, ânimo, força e 

paz. Todavia a força religiosa que se provoca e faz-se sentir na interação dos fiéis é 

incitada não pela menção aos atributos do grupo, pelos seus preciosos valores e pela 

idéia de uma pertença à família da fé como asseverou Durkheim e Mauss nos estudos de 

religiões totêmicas, mas sim pelos anseios dos indivíduos, sobretudo materiais, que 

serão saciados pela divindade uma vez que se confia nas promessas de Deus e o crente 

se esmera por agir segundo as instruções religiosas.  

 

As reuniões cúlticas na concepção da liderança nacional da CG, expressa nas 

literaturas, nos sites e nos sermões, são voltadas para a adoração e o louvor a Deus, mas 

os relatos etnográficos produzidos a partir do observado de campo, assinalam 

preocupações mais mundanas ou econômicas no sentido weberiano, por exemplo de se 

entoar cânticos antropocêntricos, de orar em prol dos crentes, de aconselhar a cada um 

de maneira personalizada, de se fazer uma prédica que dê sugestões práticas para os 

fiéis serem bem-sucedidos e de realizar mega-eventos em torno das conversões e 

batizados. Por conseqüência, para ser coerente com os dados colhidos, os Deuses que 

são venerados nos cultos são os próprios indivíduos desta religião.  

 

No decorrer desta tese, a análise dos dados confirma a hipótese inicial, a saber, que a 

emoção religiosa vivenciada pelos fiéis da CG em seus corpos atua como promotora 

eficaz da catequização, da educação dos sentidos e da construção e preservação de 
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um habitus de classe. Para os fiéis as experiências emocionais são ocasionadas pela 

intervenção de Deus em suas vidas, porém a resposta para a realização destas 

encontra-se nos intercâmbios sociais através do ajuntamento, da catequese, do 

excitamento das consciências individuais, do controle e auto-controle corporal e da 

legitimação de um habitus comum. Em contrapartida os seguidores da CG em 

Diadema são objeto de outros recursos litúrgicos como exorcismos, curas etc. 

 

Na tentativa de atender os objetivos da pesquisa parte importante de nosso tempo foi 

dedicado a revisar os principais clássicos da sociologia da religião na procura de 

subsídios para pensar a “emoção religiosa”. O resultado desse esforço gerou um 

primeiro capítulo teórico que aproveitamos para estudar a relação religião, corpo e 

emoção a partir de estudos de Durkheim, Mauss, Weber e Elias propiciando elucidar 

provisoriamente algumas peculiaridades religiosas emocionais da igreja CG. 

Também foram objetivos que conduziram esta pesquisa os seguintes: averiguar se o 

bairro de Rudge Ramos traz elementos sócio-econômico-culturais capazes de inibir 

ou instigar experiências emocionais, usos e representações sociais do corpo nos 

membros da CG; analisar as características particulares desta igreja que divergem de 

outras que trabalham com a mesma classe social; examinar o mecanismo de 

produção e reprodução de técnicas corporais e da emoção religiosa suscitada na CG; 

compreender as características emocionais e manifestações corporais que estão em 

voga nos cultos e encontros de GCEMs da igreja em questão desencadeadas pela 

catequização. 

 

Através do estudo da CG é detectado que a sua configuração responde aos 

anelos individualistas, às demandas de consumo de classes médias e aos anseios 

religiosos de seus membros. Se por um lado os crentes querem sentir Deus, de outro 

eles anseiam por estudá-lo pela via da catequese, portanto a igreja oferece este produto 

para ser consumido. Trata-se de uma religião pós-tradicional que alia elementos dos 

protestantismos clássico e pentecostal, porém circula por eles com liberdade 

reinterpretando-os para a sua realidade. A diferença marcante desta igreja pentecostal 

em relação àquelas que também trabalham com uma clientela de classe média é a sua 

preocupação catequética, a educação dos sentidos, a modelação dos corpos e 

fortalecimento dos laços comunitários.  
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A CG em São Bernardo do Campo, mesmo que não o faça de modo 

intencional, protege o status social e os bens de seus fiéis associados instigando-os à 

capacitação para adentrarem ao mercado de trabalho, autorizando as mulheres a 

estudarem e trabalharem, nutrindo uma idéia de casamento inviolável e família conexa, 

fortalecendo os relacionamentos familiares e integrando-os em grupos de plausibilidade, 

criando um sistema de apoio aos carentes e desempregados, fazendo a propaganda das 

empresas dos seus seguidores, incitando os casamentos entre os membros, promovendo 

a diminuição da tensão entre cônjuges e entre pais e filhos, e expondo-os às 

experiências religiosas pessoais e comunitárias intensas no templo e nos GCEMs.  

 

O sucesso deste empreendimento religioso está no reforço da complexa trama 

de relações supracitada, viabilizado pela introjeção das doutrinas e a realização de 

programações coletivas sempre acompanhadas do elemento emocional como sendo o 

ingrediente “sobrenatural” que dá aos crentes a idéia de que Deus aprova a cosmovisão 

eclesiástica e por isso devem buscar a preservação e coesão da organização religiosa, 

dos relacionamentos e dos seus valores particulares. Em síntese, o sistema religioso 

valoriza a individualidade, as escolhas e direitos pessoais e os legitima pelo discurso 

religioso, contudo, trata-se de prática de indivíduos que de maneira mais ou menos 

consciente possuem uma identidade de grupo socialmente definido. Em outros termos, 

possuem um habitus religioso dentro do qual agem como indivíduos. 
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Anexo 1 – Entrevista ao Pastor Marcos Marciano da 

Comunidade da Graça (CG) em Rudge Ramos 

 

L.1) Entrevistador: Edemir 

L.2) Entrevistado: Marcos 

 

L.1) Entrevista ao Pastor Marcos da Comunidade da Graça em 6 de outubro de 2008... 

Eu gostaria primeiramente que você dissesse a sua idade e falasse sobre a sua igreja de 

origem e em qual igreja se deu a sua conversão. 

L.2) Eu tenho 45 anos. Eu nasci na fé na Comunidade da Graça Sede, na Vila Carrão, 

em 25 de agosto de 1985. Eu conheci o pastor Osmar, numa empresa em que eu 

trabalhava... na Prodesp. O pastor Osmar falou de Jesus pra mim e por um tempo me 

evangelizou né... Até o dia em que eu tomei a decisão de conhecer a Comunidade da 

Graça... Eu ouvi a Palavra... Eu fui tocado pela Palavra à qual eu ouvi... e ali Deus gerou 

em mim um coração novo. Uma experiência muito forte porque é... ficou muito 

marcante pra minha vida naquele dia porque eu... à medida que Deus me convenceu 

ali... Ele me levou a um arrependimento... eu tinha uma situação à qual eu não falava 

com uma irmã há quatro anos e naquele dia né... o Espírito Deus me convenceu a 

acertar ca minha irmã né... Eu tive uma experiência muito forte de arrependimento... de 

pedir perdão para a minha irmã e acertar com ela... então isso... ficou uma marca na 

minha vida esse dia. Foi a primeira vez que eu fui na Comunidade. Foi a primeira vez 

que Deus tocou no meu coração. 

L.1) O ano?  

L.2) Em 85. 

L.1) 85 ok. E o que esta experiência gerou em você? 

L.2) Gerou uma mudança radical né... de mente, de coração, de atitudes. Eu vinha 

numa... num estilo de vida totalmente envolvido com o mundo né... Com festas, com 

orgias né... Com... Eu vinha com um relacionamento rompido de namoro né... que eu 

não... que eu não conhecia a Cristo... e estava muito deprimido na época né... por causa 

deste vazio por não ter Jesus... e foi uma mudança radical na minha vida. Eu entrei de 

cabeça no Reino de Deus e já são 23 anos né... desta experiência... mas eu meu lembro 

como se fosse hoje. Ah! Foi uma mudança radical na minha vida né... Eu jogava bola 

semiprofissional e conhecia muita gente... Então muitas pessoas ficaram impactadas 
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né... por essa mudança... porque envolveu aí... eu abri mão de tudo no mundo para 

seguir a Cristo. 

L.1) E quando aconteceu o seu chamado para o pastorado? 

L.2) Acredito que esse chamado foi... posso dizer assim... foi logo no início porque o 

Osmar... que é meu e que foi meu discipulador... sempre dizia para mim: Marcos, você 

vai ser um pastor... desde o início da minha conversão. E desde o início da minha 

conversão eu já comecei a evangelizar pessoas né... e ganhei vários amigos, do bairro de 

onde eu morava na Casa Verde, a Cristo. Levei a Cristo... e uns desses amigos que é o 

Edimir e a Sueli... um casal de amigos... são pastores na nossa Comunidade da Lapa 

hoje... no qual eu ganhei e levei a Cristo logo na no início da minha conversão. E hoje 

eles são pastores na nossa Comunidade na Lapa. Então desde o início é... ficou muito 

forte... eu não queria outra coisa a não ser ser pastor... até porque o meu pai era um 

pastor né... de uma igreja pentecostal... chamada União Pentecostal... num estilo 

diferente da Comunidade... mas o meu pai sempre foi um pastor muito simples, mas 

com muita graça de Deus... E eu queria ser um pastor... né... logo no início da minha 

conversão. Então eu creio que isso ficou muito forte né... e me levou a essa experiência. 

L.1) E depois de ter esse chamado confirmado você passou por algum tipo de formação 

teológica preparatória para o pastorado? 

L.2) Sim... A Comunidade da Graça tem um... tem uma... tem um estilo de formação de 

pastores... o pastor Carlos Alberto sempre enfatiza que o pastor... ele tem cheiro de 

ovelhas né... e o pastor precisa ter rebanho... então isso também sempre ficou muito 

marcado. E a Comunidade tem o seu Centro de Treinamento de Líderes né... específico 

da Comunidade... E eu passei por este curso na época né... e sendo envolvido na prática 

do pastorado... aconselhamentos, visitas né, evangelização. E o Certificado... se eu 

posso dizer assim... para o Ministério Pastoral... foram as vidas que foram geradas... eu 

gosto de dizer aquilo que o pastor Carlos Alberto sempre disse para nós: o pastor tem 

que ter rebanho... Ovelha gera ovelhas... Isso foi muito forte em nosso coração. E o fato 

de nós, pela misericórdia de Deus, termos gerado um rebanho... particularmente aqui em 

São Bernardo... foi o que nos levou ao Ministério Pastoral... a confirmação do chamado. 

L.1) Eu quero saber sobre as experiências que você já teve com Deus, tais como 

conversão, oração, falar em línguas, batismo no ES, curas, expulsão de demônios... E, 

também, como você sentiu, o que acontece... 

L.2) Hum. A primeira experiência que eu tive sobrenatural com Deus foi quando... Eu 

fiquei sabendo né... através das ministrações... isso logo no início da minha conversão... 
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que Deus queria me batizar com o Espírito Santo... eu via as pessoas falarem novas 

línguas... e foi de uma forma muito simples que me ensinaram que era um presente de 

Deus... que dom era um presente de Deus... e eu queria esse presente... eu orava, 

jejuava, chorava, pedia... até que um dia na Comunidade eu tive essa experiência de ser 

batizado com o Espírito Santo e... conseqüentemente... eu comecei falar em novas 

línguas... uma experiência que não dá para explicar com palavras. É como... eu sempre 

explicava assim... é como chupar uma laranja e falar ao pessoal: essa laranja é muito 

doce. Só que se a pessoa não experimentar a laranja ela não vai saber que gosto aquela 

laranja tem... então estas experiências sobrenaturais... elas nos levam de uma forma 

muito simples a ter essa sensação muito gostosa, muita alegria, muito choro. Você se 

sente muito leve né... é algo assim como a expressão... é como lavar a alma... se pudesse 

lavar a alma... você fica muito muito feliz né... isso te dá mais sensibilidade... você se 

sente muito mais sensível para com as pessoas... para com as necessidades de outros. 

Foi uma experiência muito marcante para mim... aquele dia eu me lembro que chorei 

muito, muito, muito, muito. E era um choro que não dava para se conter de tanta 

alegria... E a experiência de falar em novas línguas foi a mesma coisa... no sentido de 

algo que você não tem assim como explicar né... é algo que vem espontaneamente né... 

e te leva a ter uma alegria muito grande... como a Bíblia diz: Aquele que fala em línguas 

ele edifica a si mesmo. É como se você estivesse sendo edificado... como estivesse 

sendo curado muitas vezes de situações que você nem sabe né... mas Deus sabe. Essa é 

a experiência que marcou muito na minha vida... E tivemos experiência também de cura 

né... com pessoas que estavam enfermas e foram curadas... é outra experiência que não 

dá para explicar com palavras porque não depende da gente né... é uma fé na Palavra... e 

como a gente aprende e ensina... a Palavra de Deus é viva e eficaz... a gente vê 

literalmente a Palavra de Deus agindo na vida das pessoas, trazendo cura. Já tiveram 

pessoas que foram curadas instantaneamente em algumas experiências. Já teve pessoas 

que foram curadas depois né... é outra coisa que num... é outra situação que não dá para 

se controlar. Acontece, creio eu, segundo a vontade de Deus e não do homem. Até 

porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Eu tenho plena convicção de que 

quando acontece uma situação de cura é a ação sobrenatural de Deus. Não dá pra falar: 

porque eu fiz aconteceu... não... é a ação de Deus... Deus opera conforme a sua 

vontade... A experiência, a experiência de expulsar demônios não é uma prática 

contínua nossa, nem minha particularmente, já tive algumas experiências de pessoas que 

estavam ali oprimidas, machucadas, feridas emocionalmente né... e conseqüentemente 
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estavam oprimidas por demônios... já tivemos experiência... a gente não fica dando 

ênfase no sentido de valorizar né... a gente quer ver as pessoas livres, quer ver as 

pessoas aliviadas daquela situação e nem todas as pessoas necessariamente manifestam 

demônios quando elas estão, vou chamar assim, endemoninhadas... tivemos situações de 

pessoas que vieram de outras religiões até e que não precisou expulsar os demônios... 

apenas o poder da Palavra as convenceu e a atitude delas de ficarem, de se libertarem, 

de renunciar aquelas práticas automaticamente já ficaram libertas... então já tivemos 

experiências assim... E em muitas dessas situações as pessoas estão muito amarguradas, 

feridas né... que conseqüentemente acabam ficando oprimidas também... então isso tem 

sido muito claro pra nós... e eu particularmente tenho agido... como eu lidero um 

trabalho na área de aconselhamento pastoral... então eu tenho tido até algumas 

experiências nesse sentido. Que necessariamente nem todas as pessoas precisam ficar 

endemoninhadas para serem libertas. Apenas com o poder da Palavra é o suficiente pra 

deixar as pessoas livres. 

L.1) A CG aqui em São Bernardo completou, neste ano, dez anos de existência...  

L.2) Isso mesmo. 

L.1) Eu gostaria de saber quando a CG iniciou suas atividades, com quem, quais os 

resultados, a quantidade de fiéis hoje... 

L.2) Sim... Bom.. há 16 anos, nós podemos dizer... ou seja, 6 anos antes do início da 

Comunidade, mais ou menos, foi quando a gente começou a desenvolver um trabalho 

aqui em São Bernardo com grupos menores, com um GCEM que começou na casa do 

pastor Luís, num apartamento aqui no Rudge Ramos... que na época não se chamava 

GCEM... que chamávamos na época de grupos familiares, grupos de comunhão e depois 

se tornou GCEM... hoje é a nomenclatura. E na época o pastor Luís começou um 

trabalho aqui... eu era muito e ainda sou muito amigo do pastor Luís. Nós começamos 

juntos. E estamos juntos a 22 anos como amigos na Comunidade. E começamos a dar 

um suporte para um grupo de famílias que estava chegando entre nós. Foi onde a gente 

começou a trabalhar com as famílias e o número começou a crescer, a aumentar. As 

famílias estavam vinculadas á Comunidade Sede. Os pastores da Comunidade Sede 

acharam por bem nós começarmos a desenvolver um trabalho melhor aqui em São 

Bernardo... não abrimos nenhuma igreja na época até começar a ter um número mais 

expressivo que a Comunidade tem entendimento. Porque a Comunidade não 

simplesmente abre igrejas... a Comunidade abre igreja, abre um prédio, a partir de um 

número de pessoas que vão manter aquele trabalho... a fim de ter um suporte maior. 
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Então, em meados de 98 foi o ano que a gente começou a ver que o grupo cresceu muito 

e aí nós começamos a trabalhar com pessoas e ver que havia um potencial pra 

desenvolver uma Comunidade. Quando nós percebemos nós já estávamos com um 

grupo de mais de 100 pessoas. Então nós saímos do apartamento e fomos para uma 

creche, depois desta creche fomos para um prédio ali na padaria Pampas, foi onde 

começou o primeiro ano da Comunidade da Graça. Nós tínhamos uma média de 100 a 

120 pessoas... onde nós tivemos o desafio de ir para um prédio maior que é esse aqui do 

Rudge Ramos, taí a igreja estabelecida... O pastor Luís foi o primeiro pastor a ser 

ordenado como pastor, para oficializar a Comunidade. E aí nós vimos que tínhamos um 

grupo de umas 150 pessoas... e todo esse grupo né... vinculado em GCEM. Todo 

vinculado em GCEM. E foi assim que nós começamos a desenvolver um trabalho no 

qual começou a chegar muitas pessoas né... na Comunidade. E na época Deus nos deu 

uma Palavra específica sobre isso. Está no livro de Jeremias capítulo 23 no verso 3 e 4 

que diz que Deus levantaria pastores para apascentar as ovelhas perdidas da Casa de 

Israel. Então começou a chegar muitas pessoas de outros grupos e, também, pessoas que 

estavam desviadas da fé. Começaram a chegar na Comunidade e nós entendemos que 

esta Palavra se aplicava a este novo momento que estávamos vivendo aqui em São 

Bernardo. E dizer que Deus levantaria pastores para apascentar as ovelhas perdidas da 

Casa de Israel onde elas iriam frutificar e se multiplicar que é o que diz Jeremias 23, 3 e 

4. Então nós começamos a ver isso. Aí nós levamos um projeto para os nossos pastores 

lá em São Paulo que chamava “Nasce ABC”. Um projeto que estava desenvolvendo 

uma Comunidade no ABC. Nossos pastores abençoaram, oraram por nós e deram todo o 

aval para que nós começássemos uma Comunidade aqui em São Bernardo. E a partir daí 

foi que começou este trabalho. Então hoje, pela misericórdia de Deus, nós crescemos. E 

em função destes grupos menores né... deste vínculo que criou entre as pessoas 

nasceram outros pastores entre nós. Temos... de pastores aqui... sou eu, o pastor Luís, a 

pastora Márcia, o pastor Adilson, o pastor Sérgio Bozatto e o pastor Oswaldo. São os 

pastores que hoje compõem aqui a equipe pastoral aqui na Comunidade. Tínhamos 

também aqui conosco o pastor Carmo que era pastor daqui da Comunidade e que hoje é 

pastor em Mauá, que é uma Congregação que nasceu aqui fruto de São Bernardo. 

Temos também uma outra congregação também filha de São Bernardo em São Vicente. 

E temos hoje a Comunidade em Diadema que é uma Comunidade que se vinculou a nós 

e que também é filha aqui de São Bernardo. Esse é um resumo né do dessa experiência 

nossa aqui de fundação da Comunidade da Graça em São Bernardo.  
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L.1) Você tem idéia de quantos membros a igreja tem hoje? Começou com quantos e 

quantos têm hoje? 

L.2) Nós começamos com uma média de 50 pessoas e hoje estamos por volta de 1000 a 

1200 membros. Se somar as congregações devemos chegar a 1500 pessoas.  

L.1) Segundo os dados da prefeitura de SBC, o bairro de Rudge Ramos é um bairro de 

classe média. Com os mapas disponíveis no site da prefeitura percebe-se que não há 

pessoas da classe pobre. Portanto, eu queria saber qual é o perfil sócio-econômico dos 

membros da igreja. Segue este padrão ou é diferente? 

L.2) Nós temos sim pessoas da classe média, temos pessoas da classe média-alta, mas 

temos um público bem expressivo de pessoas pobres também né... porque nós temos 

pessoas aqui do Palmares né... que é uma favela aqui perto, temos pessoas de bairros 

muito simples né... Jardim Silvinia, tem de vários lugares que as pessoas tem estado 

conosco. Mas tem acontecido algo muito interessante... mesmo que as pessoas sejam 

simples e pobres elas... Deus tem honrado através dos ensinamentos da Palavra e tem 

mudado o estilo de vida destas pessoas.  Muitas dessas pessoas... a gente tem aqui 

jovens que são universitários, que estão se empregando em boas empresas. Temos aqui 

muitos que trabalham na Volks, na Mercedes, na Ford, na BASF.  Temos vários jovens 

nossos que estão iniciando carreira em multinacionais. Destes jovens sim... temos o caso 

de uma moça, que eu posso citar aqui, que é a Geane, ela mora no Jardim Silvina né... 

ou melhor, Vila São Pedro, e hoje ela é uma funcionária da BASF, tem sido um 

exemplo de moça, fazendo faculdade... são pessoas muito simples. Então nós temos esta 

realidade aqui hoje. Temos um grupo muito expressivo de pessoas que recebem cesta 

básica, no qual nós atendemos. Atendemos aqui uma média de 80 famílias né... carentes 

que nós atendemos aqui na Comunidade. E todas estas pessoas estão ativas conosco 

né... trabalhando no Ministério da Comunidade da Graça no sentido de... nos grupos 

menores de GCEMS... participam de GCEM. Então o grupo é bem expressivo... é nossa 

realidade aqui também.  

L.1) Aqui os membros passam por algum tipo de educação cristã, ensinamento, ou algo 

parecido com Escola Dominical? Como funciona esta parte? 

L.2) É... nós temos desenvolvido em cima do material que nós já... aqui da Comunidade 

o “Formando Discípulos” e o “Encontro: bem-vindo à família”. E são dois materiais 

para iniciantes, podemos chamar assim, para novos convertidos, no qual trabalhamos 

com princípios básicos da vida cristã né... falamos sobre arrependimento, batismo nas 

águas, batismo no Espírito Santo, ensinamos sobre finanças, sobre lidar com os filhos, 
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sobre como lidar no casamento né... nos relacionamentos com os irmãos, e nós temos 

nos domingos pela manhã o que nós denominamos como “Conhecendo as Escrituras”, o 

qual trabalhamos todo domingo pela manhã o “Formando Discípulos” com o objetivo 

de levarmos as pessoas à uma experiência de serem verdadeiros discípulos de Jesus né... 

com base na Palavra que diz: “Ide e fazei discípulos”. Então nós temos ensinado a igreja 

no domingo pela manhã sobre como sermos verdadeiros discípulos de Jesus. Então, 

nossa Escola Dominical, que é uma linguagem que as pessoas colocam né... é baseada 

nisso né... nesse material escrito pelo pastor Carlos Alberto. 

L.1) O GCEM é espaço para este tipo de ensinamento ou não? 

L.2) Isso... o GCEM ele multiplica as informações que foram passadas no domingo pela 

manhã. Ele tem um boletim que a gente emite. Um boletim a fim de que as pessoas 

possam rever tudo aquilo que foi ministrado no domingo pela manhã... ele é 

multiplicado na quinta-feira. Novamente... as pessoas recebem uma informação no 

domingo pela manhã e na quinta-feira eles revêem o que foi passado no domingo pela 

manhã e multiplicam as informações na quinta-feira para os irmãos. 

L.1) Agora... pensando um pouco sobre o culto da igreja... eu gostaria de saber qual é a 

importância da emoção que se vive nas experiências com Deus no momento do culto e 

se há um incentivo para que as pessoas tenham este tipo de experiência... 

L.2) Bem... os pastores sempre ficam preocupados, podemos dizer assim, em receber de 

Deus aquilo que Deus quer da sua igreja. E normalmente, a nossa experiência, é que 

Deus nos leva a ministrar em cima das necessidades do povo da igreja. Ontem mesmo... 

Ontem eu posso dizer que Deus havia colocado em nosso coração de compartilharmos 

uma mensagem em cima da necessidade das pessoas que estavam desanimadas. [pausa 

para atender telefone]. E essa experiência nos levou a compartilhar uma palavra para 

pessoas que estavam desanimadas. E o que não foi surpresa é que muitas pessoas 

estavam vivendo este momento de desânimo, de estar vivendo um peso né na sua mente 

e no seu coração... e esta experiência foi muito boa porque foi visível e notório as 

pessoas saírem aliviadas, fortalecidas, motivadas né... compartilhando a Palavra com 

base no livro de Josué capítulo 1. Josué sendo ali motivado por Deus a assumir o 

ministério no lugar de Moisés e Deus dizendo pra ele que era pra ele estar tendo bom 

ânimo né... se esforçar e ter bom ânimo. Então nós vimos ali pessoas às lágrimas, 

pessoas quebrantadas e tendo essa experiência. Então é uma ação sobrenatural de Deus 

que leva as pessoas a terem essa experiência.  

L.1) Qual é o propósito destas experiências acontecerem? 
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L.2) O propósito é levar as pessoas a crescerem na fé, as pessoas não desanimarem, as 

pessoas trazerem à memória aquilo que lhes pode dar esperança, porque uma tendência 

humana é se esquecer daquilo que Deus já fez. Aí a gente volta ao passado da história 

da igreja né... que as pessoas viam a ação de Deus, viam o milagre, mas quando passava 

um pouco de tempo elas esqueciam. E hoje... nos dias de hoje acontece a mesma coisa 

né... então a Palavra de Deus diz: trazer à memória aquilo que lhe pode dar esperança. E 

o apóstolo Paulo dizia também: não me canso de vos dizer a mesma coisa porque é 

segurança para vós. Então muitas vezes a gente repete algumas coisas, mas só pra 

lembrar daquilo que Deus já fez e que Ele continua fazendo, Ele continua sendo o 

mesmo.  

L.1) No momento do culto as pessoas podem se expressar de diversas maneiras, 

especialmente nos momentos de cânticos e orações. Eu queria saber como funciona o 

uso da voz, dos gestos, dos braços, palmas... 

L.2) Hum! Hum! A Comunidade da Graça tem ensinado através dos pastores, 

particularmente do pastor Adhemar de Campos, que é um Ministro de Louvor, a ensinar 

as pessoas a serem bíblicas, vou chamar assim, viver de uma forma biblicamente correta 

né... O bater palmas, por exemplo, é bíblico né... A Bíblia diz: Batei palmas todos os 

povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo né... Então as pessoas têm liberdade dentro 

de uma ordem do culto de bater palmas, de levantar as suas mãos... como a Bíblia 

também nos ensina a fazer isso... de no momento certo dirigido por um ministro de 

louvor é... estarem dando glórias a Deus que também é bíblico e tudo dentro de uma 

ordem de culto... não acontece de forma desordenada. A Comunidade particularmente 

tem uma característica, mesmo sendo uma igreja pentecostal, as pessoas entendem uma 

ordem no culto no sentido de cantar, bater palmas, de dar glórias a Deus, de alçar a sua 

voz, mas tudo dentro de uma ordem. Sem gritarias, sem ser uma coisa assim 

desordenada né. Então essa é a forma que a Comunidade da Graça tem conduzido e o 

povo tem entendido até porque nós entendemos que o culto tem que ser um culto 

racional né... com entendimento... saber o que se está fazendo. Eu levanto a mão com 

um propósito. Eu ponho a mão no coração com um propósito. Se eu dou glórias a Deus 

é porque eu tenho um propósito. Então tem que ter essa ordem. Não é de qualquer jeito. 

E até já aconteceu de pessoas que fora do momento grita e faz isso e acaba atrapalhando 

a ordem do culto e chamando a atenção para aquela pessoa. Então nós temos ensinado 

que tem que ser um trabalho coletivo.  
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L.1) Existe algum momento que a igreja entende ser o mais importante do culto ou não 

tem isso? 

L.2) Todos os momentos são importantes. Tanto quando começa o louvor é importante. 

Quando a gente recebe os visitantes é importante. A hora do ofertório é importante. A 

hora da Palavra é importante. Então todos os momentos são importantes. Então a gente 

valoriza. Porque se não fosse importante ele não aconteceria. Então nós entendemos 

assim, por exemplo, que a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Então na 

hora de recebermos os visitantes nós fazemos isso com muita alegria porque Deus não 

ama coisas Deus ama pessoas e nós temos valorizado pessoas... então a gente usa esse 

momento de forma muito importante para nós. Na hora das ofertas é importante, dos 

dízimos, porque é uma forma de suprir a necessidade da igreja, mas também do povo ter 

a oportunidade de honrar a Deus. A Palavra ela é importante também porque é a Palavra 

que vai trazer fé, esperança, vida né... como eu já disse anteriormente, que nós cremos 

piamente que a Palavra de Deus é viva e eficaz. Ela traz mudanças, traz resultados. 

Então todos os momentos são importantes.  

L.1) Participando dos cultos mais ativamente como pesquisador desde 2004, eu 

percebo que no momento da Palavra parece que a atenção dos membros da igreja é 

redobrada. 

L.2) Sim! 

L.1) E algo que eu percebi também é que muitos deles trazem blocos de anotações e 

ficam ali muito atentos e anotando tudo. É isso mesmo? 

L.2) É isso mesmo. Nós disciplinamos as pessoas, nós incentivamos as pessoas a 

trazerem Bíblia obviamente, anotarem para que elas possam chegar em casa e conferir 

aquilo que foi dito, porque o povo de Beréia fazia isso, eles conferiam as Escrituras... a 

Bíblia diz. Então é importante eles estarem conferindo, anotando... porque o ser humano 

tem uma capacidade limitada de reter informações. As pesquisas dizem aí que o ser 

humano... ele retém muito pouco daquilo que ele ouve. Agora, ele retém muito mais 

quando ele anota... ele ouve e anota e vai reter muito mais. E quando ele revê aquilo ele 

retém muito mais. Nós entendemos assim que, por exemplo, é como a pregação de 

púlpito, por exemplo, é como você imaginar as pessoas como se fossem um monte de 

garrafas e o pastor lá na frente com uma mangueira na mão. Então conforme liga a 

mangueira, ou seja, começa a pregar, você vai encher umas garrafas mais outras menos 

né... porque você está lançando informações. Diferente, por exemplo, quando a pessoa 

está lá no GCEM. É como se pegar aquela garrafa, e são menos garrafas, e você com a 
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mangueira ir colocando garrafa por garrafa. Você vai encher muito mais as garrafas. 

Esta é uma ilustração. Então a gente entende que o momento da Palavra é o momento 

em que as pessoas têm uma reverência maior né... porque elas vão ouvir, elas vão se 

aquietar naquele momento pra receber um recado de Deus específico né... através da 

Sua  Palavra. Por isso as pessoas têm essa reverência e essa atenção maior. E sem 

contar, também, que todas as nossas mensagens são gravadas em CDs e elas tem a 

oportunidade de comprar estes CDS num custo muito barato e poder ouvir né... estas 

mensagens. 

L.1) Inclusive eu já vi em algumas mensagens o uso do data-show para fixar algumas 

frases. 

L.2) Exatamente. É outra experiência muito boa também porque para as pessoas... 

porque à medida que elas tem algo visual elas gravam muito mais. 

L.1) Na comunidade da Graça eu percebo que o valor da  música é algo notório. A 

música acompanha a vida da Comunidade da Graça. Assim, a música facilita as 

experiências com Deus? 

L.2) Eu acredito que a música... ela tem um poder sim... no sentido de... espiritualmente 

falando, ela... As experiências que os homens de Deus tiveram na Bíblia é que o louvor 

sempre ia à frente né.  Então a música tem sim esse poder pra... pra... para levar as 

pessoas a estarem mais sensíveis... ficarem mais quebrantadas... até por isso o louvor 

sempre vem antes da mensagem. Acredito eu... nas experiências que temos tido... é... 

que o louvor prepara os corações. Leva as pessoas a cantar. Leva as pessoas a estarem 

mais sensíveis. E em algumas experiências que nós já temos ouvido falar é... que 

pessoas que... no louvor... já foi o suficiente para resolver uma questão naquele dia. Por 

causa do louvor. Porque o louvor nada mais é do que a Palavra cantada. Aí está o poder 

da Palavra de Deus. A música que tiver a Palavra de Deus tem ainda mais poder né... 

acreditamos... para atingir os corações.  

L.1) Depois que as pessoas tem uma série de experiências com Deus, ou no momento do 

louvor, ou no momento da Palavra, ou no momento da oração, é costume depois elas 

testemunharem estas experiências ou nos GCEMs ou nos próprios cultos? 

L.2) Sim... as pessoas tem testemunhado particularmente nos GCEMs que é justamente 

onde a gente abre essa possibilidade das pessoas testemunharem, até mesmo para que 

haja edificação e fortalecimento uns dos outros. E em algumas situações as pessoas 

escrevem o seu testemunho e nós lemos também no culto... não são todas as 

experiências... mas uma experiência de cura... uma experiência de conquista na vida... 
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nós não exploramos muito isto, até porque as pessoas... não fiquem vinculadas a Deus 

apenas para receber bênçãos. Nós entendemos que as pessoas devem se vincular a Deus 

para serem a expressão de Deus aqui na terra né. Para expressar a glória de Deus. Elas 

não podem vir a Deus apenas para as bênçãos.  Como uma Palavra que ouvi uma vez 

falando... que o pastor disse o seguinte: que as pessoas estão se tornando cariolátras, 

uma palavra que significa “catadores de bênçãos”. Então... para que não seja isto... que 

elas não vejam a Deus como um Shopping... um Shopping Center né.  Mas que elas 

vejam Deus como um Pai amoroso né... que quer sim abençoar os seus filhos, mas que 

os filhos tenham atração pelo Pai... não só de troca... para me dar alguma coisa... não. 

Um relacionamento de Pai e filho de amor. Essa é a expectativa nossa nesse sentido. 

Nós compartilhamos dessa experiência.  

L.1) Você acha que o ambiente do templo facilita as experiências com Deus? Eu 

percebo que o som, a própria acústica, ela favorece uma recepção mais agradável de 

tudo o que acontece no altar e todo mundo acaba compartilhando disso. Você acha que 

o ambiente, a estética e o som agradável facilita? 

L.2) Ajuda. Não é o mais importante. Porque quando você está num ambiente 

agradável, confortável, você não está incomodado... por exemplo, quando você está 

num lugar em que não consegue ouvir a mensagem direito... onde tem uma gritaria né... 

onde você não tem conforto no sentido de ouvir com atenção... você não consegue reter 

tudo aquilo que você poderia reter. Então... o ambiente coopera, mas o mais importante 

não é o ambiente. O mais importante é a mensagem vir com graça, unção, com 

direção... isso sim é muito importante.  

L.1) O que a pessoa precisa fazer para ser membro da Comunidade da Graça?  

L.2) Essa pessoa precisa ser uma pessoa batizada nas águas, que é um passo para se 

tornar membro e não para participar dos cultos. Os cultos estão abertos... todas as 

pessoas podem participar dos cultos. Agora... para se tornar membro ela precisa ser 

batizada nas águas... ou se vier de outra igreja por transferência... e que também tenha 

sido batizada nas águas... esse é um princípio para ser membro da Comunidade da 

Graça e não para participar dos cultos da Comunidade da Graça. As portas estão abertas 

para todos participarem. Mas se a pessoa quiser criar vinculo, participar de ministério, 

esse é o primeiro passo. Para participar de ministério também ela tem que estar 

vinculada como membro... que ela participe de GCEM... porque o GCEM para nós é o 

coração da igreja... porque se a pessoa tiver um mínimo de compromisso que é o 

GCEM... ela vai poder ter compromisso nos ministérios né... porque quem a gente tem 
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colocado... principalmente o pessoal da música, por exemplo, é muito fácil a pessoa 

estar lá na frente cantando. Mas as pessoas que estão aqui embaixo querem saber se 

aquela pessoa ali tem compromisso com a visão da igreja.  E não é justo que alguém 

esteja lá cantando ou ministrando lá na frente sem compromisso com a visão da igreja. 

Que não esteja participando de GCEM... que não esteja discipulando alguém. Se não, 

não tem sentido, ela vai estar cantando uma coisa que não é verdade na vida dela. Então 

pra nós é muito importante isso.  

L.1) O batismo normalmente acontece no templo, no culto? 

L.2) Isso. Nós temos um batistério. Mas antes do batismo nós temos duas aulas que a 

gente ensina sobre o batismo e leva as pessoas à confissão de arrependimento, de 

entrega da vida... mesmo que ela já tenho sido feita. Mas neste curso que a gente dá... a 

gente leva as pessoas a terem essa confissão... até pra que ela tenha convicção daquilo 

que está fazendo. Eu creio que todos que vem para a aula já têm convicção. A gente 

procura reforçar este valor... este princípio... antes do batismo nas águas.  

L.1) O cuidado que se tem com os membros da igreja com relação a problemas 

emocionais, enfermidade, família, finanças e escola são tratados no momento do culto? 

São tratados à parte? Como funciona? 

L.2) Até no... inclusive... depende da situação né. Tem situações que as pessoas tem 

problemas emocionais e elas são dirigidas a um pastor, a um líder né... que dá esse 

acompanhamento. Nós temos trabalho de aconselhamento pastoral o qual eu faço 

juntamente com outros pastores também. Temos um trabalho de atendimento como 

visitas a hospitais, aos membros da Comunidade que necessitam dessa visita... 

necessariamente não precisa ser só o pastor, nossos diáconos nos ajudam nesta função. 

Nós temos aqui diáconos com função pastoral que tem essa autonomia para visitar os 

membros, para levar uma Ceia, para visitar um hospital. Então nós temos esta 

disponibilidade junto aos irmãos da igreja também.  

L.1) Então a igreja tem uma estrutura formada por pastores, diáconos... 

L.2) É, nós temos aqui os pastores, os diáconos, todos os diáconos em sua maioria são 

líderes de GCEM, tirando esses líderes de GCEM nós temos os supervisores de grupo, e 

junto com estes supervisores de grupo temos os supervisores de área.  Tem os grupos e 

tem as áreas no qual a gente exerce essa função ajudando os pastores a pastorearem o 

rebanho. Mas ainda... a maior responsabilidade para responder pelo rebanho é dos 

pastores.  

L.1) Tem outros obreiros além dos diáconos?  
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L.2) Não. Tem os cooperadores que ainda não são diáconos obviamente... e que fazem 

um trabalho de suporte no culto, durante o... passar as salvas, é... dá um suporte para os 

diáconos no culto... que é uma função que está sendo extinguida porque entendemos que 

todo cooperador é um diácono. Hoje temos poucos cooperadores que futuramente serão 

transformados em diáconos.  

L.1) Os diáconos passam por algum estudo? 

L.2) Não. Pelo fato de eles serem líderes de GCEM... o líder de GCEM está então 

pastoreando um mini-grupo... então, conseqüentemente, eles já são diáconos.  Então 

eles passam pelo “Formando discípulos”, pelo “Encontro: Bem-vindo à família” que é 

uma ministração específica dos pastores na vida desses irmãos.  

L.1) Quantos GCEMs tem na igreja hoje? 

L.2) Uma média de 60 GCEMs.  

L.1) E participam quantas pessoas em cada um? 

L.2) Uma média de 15 a 20 pessoas... já é um grupo grande... mas nós estamos com esta 

média de pessoas por GCEM. 

L.1) Nas casas dos membros da igreja? 

L.2) Nas casas dos membros da igreja. Todos os GCEMs acontecem nas casas.  

L.1) Há uma ênfase muito grande na Comunidade da Graça ao cuidado com a família. 

Eu gostaria de ouvi-lo um pouco sobre esse tema, pois ele está presente nos livros da 

CG e também nas mensagens, orações e músicas que tenho ouvido nos cultos e nos 

GCEMs. 

L.2) Hum! Hum! É porque nós entendemos, à luz das Escrituras, que Deus começa com 

a família... e o nosso pastor Carlos Alberto, particularmente, é um homem que tem essa 

responsabilidade... esse compromisso... e esta vida voltada para a família... com a 

dificuldade que nós temos também... todos nós temos esta dificuldade. Porque Deus 

começou com a família... desde o início o projeto de Deus foi ter uma família com 

muitos filhos semelhantes a Jesus. Então esta ênfase na família é porque hoje 

infelizmente o mundo tem estado muito querendo desagregar a família... os valores são 

outros... mas a igreja de Jesus preza por isso. Então quando se dá a ênfase na família é 

porque a gente entende que Deus começa com o pai, com a mãe e com os filhos. Então 

o grande projeto do coração de Deus é ter uma família com muitos filhos semelhantes a 

Jesus. Então é por isso que ele coloca essa ênfase em nosso coração. Porque a gente 

entende que uma igreja forte é uma igreja de famílias fortes. Quando as famílias estão 

fortes a igreja está forte. Não dá para ser uma igreja só de jovens. Não dá para ser uma 
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igreja só de mulheres. Não dá para ser uma igreja só de homens. Mas uma igreja de 

famílias. O pastor Carlos Alberto sempre fala para nós: uma igreja só de jovens será 

uma igreja sem compromisso, uma igreja muito sem maturidade. Se for uma igreja só de 

mulheres vai ser uma igreja fraca no sentido de ter muitos sentimentos. Se for uma 

igreja só de homens, vai ser uma igreja muito seca né... porque o homem é mais razão. 

Mas quando você une este contexto todo... jovens, homens e mulheres... você vai ter 

uma igreja mais equilibrada. É assim que nós temos aprendido.  

L.1) Então... quando Deus trabalha na vida da igreja ele atua tanto na dimensão 

emocional, quanto na racional, e em todas as áreas da vida? 

L.2) Exatamente. Porque não podemos ser só céu e não estar na terra. Nós podemos 

estar muito no céu, e também podemos estar muito na terra. Precisamos então ter um 

equilíbrio aí neste sentido. E pelas misericórdias de Deus praticando né. Aquele que 

começou em nós a boa obra vai nos aperfeiçoar até a volta do Senhor Jesus. Isso tem 

sido um lema para nós. A visão da Comunidade da Graça... o slogan que Deus colocou 

no coração dos nossos pastores é: Uma igreja família, vivendo o amor de Cristo, 

alcançando o próximo e transformando esse próximo num verdadeiro discípulo de 

Jesus.  Esse é o slogan da Comunidade. Então nós temos perseguido este alvo.  

L.1) Ok. Obrigado. 

L.2) Obrigado eu. Eu é que agradeço.  
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Anexo 2 – Entrevista ao Pastor Vander da Silva da 

Comunidade da Graça (CG) em Diadema 

 

L.1) Entrevistador: Edemir 

L.2) Entrevistado: Vander 

 

L.1) Entrevista ao Pastor Vander da Silva, da Comunidade da Graça em 17 de outubro 

de 2008... Para iniciarmos eu gostaria que você falasse primeiramente a sua idade, a 

sua igreja de origem e em qual igreja se deu a sua conversão. 

L.2) Eu tenho 43 anos, eu nasci num lar cristão. Mas o meu encontro com deus se deu 

aos 15 anos de idade. Aos 15 anos eu tomei a minha decisão de me batizar. Meus pais 

sempre nos deixou muito à vontade com relação a isso, eles nunca nos forçaram a nada. 

Eles sempre nos ensinaram sobre a importância do batismo e aí aos 15 anos eu tomei a 

decisão de me batizar. Eu resolvi a partir daí que eu seria realmente um cristão seguindo 

a Jesus. Eu me lembro que nesta idade os meus pais freqüentavam a igreja Assembléia 

de Deus e foi ali que eu iniciei. É lógico que não foi com toda a informação necessária, 

mas eu creio que já foi um trabalhar de Deus ali... o que me levou a me batizar aos 15 

anos de idade.  

L.1) Você passou pela experiência da conversão? 

L.2) Passei. 

L.1) Você se lembra como se deu esta experiência e o que você sentiu? 

L.2) Eu aprendi conforme foram passando os anos que... aonde aos dezenove anos eu 

comecei a freqüentar a igreja Batista e ali eu recebi a informação de que aceitar a Jesus 

envolvia uma tríplice entrega. Não era simplesmente dizer eu estou aqui, aceitei a Jesus, 

e to salvo né. Então eu aprendi que aceitar a Jesus além da entrega emocional e além da 

sua vontade, também existia a entrega  intelectual... que é o entendimento da Palavra. 

Então a partir daí eu tive uma real experiência com Deus, através da Palavra. Porque eu 

entendi que aceitar a Cristo tinha a ver com o meu intelecto. Eu tinha que absorver 

aquilo e... ou seja, eu entendi que à medida que eu lia a Palavra era Deus quem estava 

falando comigo. Então eu introjetei isso na minha vida e passei a ter inúmeras 

experiências. A partir da Palavra. Então é emoção e razão juntos. 

L.1) Há quanto tempo você é pastor? 
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L.2) Eu sou pastor há 12 anos. É este tempo que estou envolvido no ministério. Nos 

primeiros anos eu fui pastor de um pequeno grupo né... envolvido também com a parte 

musical no culto aquela coisa toda... e depois a gente foi tomando uma outra direção. 

Mas a gente tem pastoreado há 12 anos... há 12 anos né...  

L.1) Estes 12 anos aqui na Comunidade da Graça? 

L.2) Não. Aqui na Comunidade da Graça eu estou há seis anos, aliás já estou 

caminhando para sete... pois no final deste ano eu completo sete anos de Comunidade 

da Graça. 

L.1) Você passou por algum tipo de formação teológica antes de iniciar o pastorado? 

L.2) Passei sim. Eu fiz faculdade de teologia na Faculdade Teológica Batista do Grande 

ABC e já no segundo ano do curso eu comecei a pastorear igreja... aquele pequeno 

grupo né. Então eu tive formação sim. 

L.1) Na Comunidade da Graça a formação teológica é valorizada? 

L.2) Eu diria que não é supervalorizada no sentido de você ficar é... desafiando as 

pessoas do púlpito para que façam um curso... não. Mas quando você tem uma formação 

existe sim um respeito, existe uma valorização. A Comunidade deixa as pessoas bem à 

vontade para quem quer se dedicar a isso. Depois destes anos todos na Comunidade eu 

entendi o porque ela faz assim. Eu entendi que ela deixa às vezes assim um tanto à 

vontade para a própria pessoa descobrir se é este realmente o caminho que ela quer para 

a vida dela. Então não é o foco principal, mas não há nenhum empecilho para quem 

queira. 

L.1) Vamos falar agora sobre as suas experiências religiosas. Eu gostaria de saber se 

você já teve experiências como oração, falar em línguas, batismo no Espírito Santo, ou 

outras que você queira comentar. 

L.2) Eu já tive experiências com Deus. Como hoje eu estou pastoreando uma 

Comunidade hoje em Diadema então a realidade das pessoas é bem diferente. Embora 

nós estejamos tão perto de São Bernardo a realidade de lá é bem diferente. Eu estou 

falando a nível espiritual. Por exemplo, muitas delas estão envolvidas com macumbaria, 

estão envolvidas com idolatrias. O nível de marginalidade lá na cidade é muito grande 

ainda. Tanto que... eu não sei se você tem esta informação... Diadema é a única cidade 

do Brasil que tem um macumbódromo dentro do cemitério. Então o nível espiritual de 

maldade é muito grande. Então eu comecei a orar e pedir a Deus uma direção: como 

trabalhar isso na vida das pessoas. E o que Deus gerou no meu coração e na minha 

mente é a Palavra num tempo de jejum e num tempo de oração. Então quando eu me 
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reservei a este tempo de jejum e oração eu tive sim uma manifestação de línguas dada 

pelo Espírito Santo. Eu entendi então que Deus estava me capacitando para uma obra 

específica para trabalhar com as famílias na cidade. E eu tive experiência como por 

exemplo, eu tenho um homem lá na Comunidade que era um pai de santo e ele fazia 

todos aqueles trabalhos... a casa dele era um templo espírita. Então eu tive uma 

experiência com Deus. Eu estava dormindo e Deus me mostrava que eu estava entrando 

num lugar cheio de demônios, mas ali tinham famílias e que estas familiar iam ser 

resgatadas daquele lugar. E passaram-se uns quatro ou cinco dias e essas pessoas 

chegaram na igreja. Então eu me lembrei deste sonho, desta experiência com Deus, e eu 

fui visitar esta família. E quando eu cheguei foi justamente aquilo que Deus havia me 

mostrado... foi a casa, o ambiente, o lugar... E ali nós conseguimos fazer um trabalho 

espiritual muito grande. Tanto é que hoje não existe mais espaço para este tipo de 

trabalho lá, pois a família se converteu ao evangelho. Então eu já tive experiência com 

relação a isso. Já tive experiência no culto com relação a curas... pessoas com câncer 

foram curadas... curas também da alma né... onde havia pessoas que estavam passando o 

problema de se trancar no quarto e ficar ali o dia inteiro. E aí um dia antes do culto 

orando Deus deixou claro para mim que naquela reunião pessoas iam ser curadas disso. 

Então eu pude constatar porque estas pessoas vieram testemunhar que ficavam 

trancadas dentro de um quarto com solidão. Então esse tipo de experiência eu tenho tido 

trabalhando ali em Diadema.  

L.1) No culto as experiências costumam ser mais intensas? 

L.2) No culto, após a ministração daquela Palavra, a gente entende que Deus, o Espírito 

Santo, ainda vai concluir aquela Palavra no coração das pessoas... porque se não é só 

uma informação. Então a gente sempre entende que vai concluir algo ali. Então é uma 

coisa que a gente dá liberdade para que o Espírito Santo aja. Porque a gente entende que 

primeiro vem a Palavra, depois Deus manifesta o poder Dele. Então nestes momentos a 

gente deixa o Espírito Santo fazer o que Ele quer fazer para concluir aquela Palavra. E 

como a gente entende que a Bíblia, a Palavra de Deus, veio para libertar o homem. 

Então a gente entende que toda reunião tem que haver algum tipo de libertação na vida 

das pessoas. então dentro disso nós as convidamos para virem à frente e nós 

ministramos sim, baseado naquela Palavra, nós ungimos, nós oramos... e ali a gente vê a 

manifestação de Deus na vida das pessoas. 
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L.1) Eu pretendo colher algumas informações sobre a igreja aqui em São Bernardo, 

mas eu não sei se você pode me ajudar porque a sua função pastoral se dá em 

Diadema... 

L.2) Mas a Comunidade de Diadema é uma congregação de São Bernardo... 

L.1) Desta forma você pode me ajudar... Conte-me sobre o início das atividades da 

Comunidade da Graça em Rudge Ramos, quem trabalhou mais ativamente e quais os 

resultados. E se você puder fale sobre a igreja em Diadema... 

L.2) A Comunidade em São Bernardo tem oficialmente dez anos. Foi um grupo que 

começou a se reunir aqui no Rudge mesmo na casa do então pastor Luís Blotta. Havia 

um pequeno grupo na casa dele. O pastor Marcos amigo pessoal do Luís, ambos se 

converteram na Vila Carrão, na Comunidade Sede... vieram para São Bernardo para 

começar um pequeno grupo... e o início foi no apartamento do Pastor Luís. Embora eu 

não saiba precisamente, mas eu acho que eles permaneceram uns três anos assim até 

depois formarem a Comunidade em São Bernardo. O pastor Luís começou o trabalho na 

casa dele, que hoje é chamado de GCEM... o trabalho foi acontecendo, as pessoas foram 

chegando e Deus colocou no coração dele uma Palavra de que Deus os estava enviando 

para esta cidade para cuidar de muitas ovelhas desgarradas... do rebanho da casa de 

Israel e coisa e tal... E dentro disso foram chegando mesmo muitas pessoas que estavam 

distantes, desviadas, frustradas com algumas organizações religiosas. Então dentro disso 

a Comunidade da Graça foi acontecendo em São Bernardo e através dos grupos, os 

nossos GCEMs que são o coração da igreja. E hoje nós estamos aqui oficialmente com 

dez anos... e nestes dez anos a Comunidade aqui do Rudge Ramos gerou mais três 

congregações. A Congregação em Diadema, a qual eu sou pastor, que tem um templo 

com capacidade para quinhentas pessoas. Nós temos outra congregação em Mauá com 

capacidade para duzentas pessoas. E tem uma congregação em São Vicente que tem 

uma capacidade para cento e cinqüenta, duzentas pessoas. Então nós vemos que o 

trabalho iniciado pelo Luís e pelo Marcos tem se desenvolvido e tomado rumos 

diferentes e ousados.  

L1.) Com relação à freqüência... 

L2.) Sim, sim, sim... aqui em São Bernardo nós temos uma freqüência que varia entre 

mil e quatrocentas a mil e quinhentas pessoas. E em Diadema uma freqüência entre 

duzentos e cinqüenta a trezentos e cinqüenta pessoas. Esse número é porque... lá em 

Diadema nós estamos o período oficial de um ano... então é uma igrejinha nova, não é 
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uma igreja de muito tempo não. Embora eu esteja há seis anos na Comunidade da 

Graça, oficialmente a igreja em Diadema ela completa agora em dezembro um ano.  

L1.) Segundo dados da prefeitura de São Bernardo, o bairro de Rudge Ramos é 

considerado de classe média. Você tem idéia se isso se reflete aqui na Comunidade em 

São Bernardo? E como esta questão de classe se apresenta na Comunidade em 

Diadema? 

L.2) Aqui na Comunidade em São Bernardo está estatística é real. Agora em Diadema é 

diferente, pois a classe média compreende menos de 10% da população. Na verdade a 

dificuldade em Diadema é tanta que não dá nem para medir corretamente. A 

Comunidade em Diadema é formada principalmente por pessoas da classe baixa... 

classe média na igreja não chega nem a 10% dos irmãos. 

L.1) Trata-se, então, de um contexto diferente em relação à São Bernardo? 

L.2) Totalmente. Totalmente. Bem diferente. Muito diferente. 

L.1) Mudando o assunto, eu gostaria de saber se você tem alguma preocupação em dar 

uma formação cristã aos membros da igreja... 

L.2) Sim, a Comunidade da Graça se preocupa muito com isso. Tanto é que a gente tem 

materiais específicos para trabalhar e ver o crescimento dos membros. A preocupação 

maior nossa na Comunidade é que as pessoas venham para a igreja e tenham primeiro 

um encontro com Deus. E o encontro com Deus se dá através da Palavra, não tem outra 

forma... a gente não oferece outro caminho. Então ela se dá pelo encontro com a 

Palavra... e a gente entende que depois que a pessoa tem este encontro com Deus ela 

precisa também de subsídios para crescer. Então a Comunidade tem isso também. Nós 

temos materiais que ensinam o novo crente a ter uma vida cristã equilibrada, uma vida 

financeira equilibrada, como cuidar melhor dos seus filhos, como ter um casamento 

melhor, como ter um namoro segundo as Escrituras, como se relacionar com um mundo 

sem Deus. Então nós temos tudo isso e levamos tudo isso para aqueles que freqüentam a 

Comunidade. Há uma preocupação muito grande da Comunidade com relação a estas 

questões. 

L.1) Este ensino acontece no espaço do culto ou só no GCEM? 

L.2) Nós temos o espaço do culto... por exemplo, nós pastores da Comunidade não 

ficamos buscando novas revelações... nós temos uma visão, nós temos a Palavra de 

Deus. Então cada pastor que tem uma formação em cima destes materiais da 

Comunidade é por ali que a gente se baseia para passar informações para a igreja. Então 

a igreja cresce muito com as nossas mensagens de púlpito. E dentro disso a gente 
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dinamiza estas informações no GCEM e depois fazemos alguns seminários específicos, 

com assuntos específicos. Por exemplo, vamos fazer o seminário da família. Então ali a 

gente separa dois ou três dias e trata de assuntos da família. Ou teremos um seminário 

para músicos e levitas... então a gente esse assunto. Aí a gente consegue trazer este 

investimento e atingir o objetivo que a gente tem.  

L.1) Os seminários acontecem na igreja? 

L.2) Geralmente realizamos na igreja, mas também, para diferenciar um pouco, fazemos 

em algum hotel ou em acampamentos. 

L.1) Retomando o assunto das experiências religiosas... estas experiências geram 

algum tipo de emoção nas pessoas? 

L.2) Não necessariamente... porque como eu disse a você anteriormente, a experiência 

com Deus pode ser somente em nosso intelecto. De repente eu estou ministrando e a 

pessoa que está ouvindo, mesmo não pulando, gritando, e nem falando nada, não dá 

para dizer que ela não teve uma experiência com Deus. De repente alguma informação 

errada que estava na mente dele Deus está limpando no momento da ministração da 

Palavra. Então este não é o nosso termômetro para saber se a pessoa teve uma 

experiência com Deus. Embora que alguns se manifestam, mas não é o nosso 

termômetro. A experiência com Deus na Comunidade é incentivada dentro de uma linha 

lógica que começa primeiro com um encontro com Deus, um encontro com a Palavra. 

Porque se nós não tivermos um encontro com a Palavra a gente vai viver uma religião 

só de emoção. É a Palavra em você que vai gerar paz, vai gerar alegria enfim...  

L.1) E se surge a emoção em meio às experiências como os pastores explicam este fato 

e como a igreja costuma entendê-la? 

L.2) Em nossa liturgia não tem como liberar as pessoas de terem uma experiência sem 

emoção. Quando elas têm uma emoção a gente as deixa expressar, não é proibido. Uma 

coisa que as visitas ficam felizes quando vêm a nossa igreja é que a gente não poda, não 

corta essa emoção na vida das pessoas, mas elas vêem também que as pessoas as 

manifestam de uma maneira equilibrada. Aí, como pastores, a gente reforça como é bom 

ter esta experiência após a experiência com a Palavra. Até mesmo esta emoção de culto, 

este calor todo, ela tem um equilíbrio... mas isso acontece sim em nosso meio. 

L.1) No momento do culto as pessoas podem se expressar de diversas maneiras, 

especialmente nos momentos de cânticos e orações elas cantam, batem palmas, 

gesticulam, batem palmas, levantam os braços. Qual é a compreensão sua e da igreja a 

respeito destas manifestações corporais? 



 262 

L.2) Eu estava lendo uma revista que comentava a respeito das religiões e o escritor 

estava dizendo que toda religião hoje que não tem movimento, gesticulação, eu até 

lembrei de Spurgeon, torna-se uma religião sem alma, sem expressão. Então a 

Comunidade da Graça é uma religião de alma. Não tem como você não expressar isso. 

Não tem como você não pegar uma música do Adhemar de Campos, que está aí há mais 

de trinta anos fazendo louvores e abençoando pessoas... não tem como você cantar uma 

música do Pastor Adhemar e não fazer nenhum tipo de gesto. Não tem como deixar de 

fazer porque são coisas gostosas de fazer e até a própria Palavra fala para nós: tudo que 

tem fôlego louve ao Senhor. Tudo o que tem vida deve expressar a sua gratidão. Eu 

tenho vida... eu tenho que expressar isso ao Senhor. Ás vezes a gente vê isso num show 

secular, então a gente tem que expressar isso para Deus com equilíbrio, conforme Paulo 

fala expressar com razão. 

L.1) Uma vez que entramos neste assunto da música... você acha que ela facilita as 

experiências religiosas ou mesmo a memorização dos ensinamentos da igreja. 

L.2) A música é bem clara na Comunidade. Não é um meio para fazer as pessoas irem 

para o culto... porque a música aqui é boa... porque os cânticos são isso são aquilo... não 

é nada disso. A música é sim uma introdução para a Palavra, por isso nós cantamos a 

Palavra. A música, se você vier na Comunidade da Graça, é bem selecionada... é bem 

escolhida para cantar. Muita gente verifica se aquela música está conectada com a 

Palavra. Se ela tem a Palavra a gente vai cantar e com certeza ela vai facilitar na 

pregação. E com certeza a pessoa talvez nem lembre da mensagem pregada, mas volta 

para casa cantando a Palavra. Então a música para nós é a Palavra cantada, por isso que 

nós não cantamos qualquer coisa.  

L.1) Sendo assim, qual é a parte do culto mais importante? 

L.2) Olhando por um lado espiritual é a Palavra pregada. Olhando para o lado físico são 

as pessoas. 

L.1) Pensando nesta Palavra pregada, o sermão, eu gostaria de saber se esta 

mensagem bíblica é valorizada de fato e se ela gera experiências religiosas... 

L.2) Nós entendemos assim... se a Palavra não for ministrada não vai haver cura, não 

vai haver mudança de vida nem de comportamento. Se a Palavra não for ministrada as 

pessoas não vão voltar... Se a Palavra não for ministrada aquele indivíduo que tem uma 

vida totalmente bagunçada não será transformado. Então a Palavra é a essência de tudo 

pra gente. Se a gente não crer na Palavra as outras coisas que a gente diz que crê é tudo 

mentira. Então a Palavra é a bússola, é tudo, ela é Deus. Quando a Palavra está sendo 
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ministrada é Deus quem está ali. Deus no nosso meio. Então a Palavra é o tudo da 

igreja.  

L.1) Eu percebo que a valorização da reflexão bíblica é tanta que grande parte das 

pessoas anotam a mensagem em cadernos e blocos de anotações... 

L.2) É uma valorização porque as pessoas... Edemir... porque as pessoas... às vezes 

muitos líderes cristãos se enganam aí porque pensam que eles sabem tudo por conta de 

estarem num púlpito e que as pessoas que estão sentadas ali são todas idiotas ou pessoas 

que não tinham o que fazer. E é aí que os líderes se enganam... porque isso acontece 

comigo, com você... pois quando se está sentado para ouvir o que outra pessoa está 

falando você percebe se ele se preparou para aquilo ou não. E se aquilo é realmente 

valor para ele ou não. Então as pessoas percebem. Então as pessoas quando encontram 

líderes assim... elas querem copiar. Elas querem viver aquela experiência. Então isso 

reflete nisso que você viu... as pessoas anotando, as pessoas querendo saber. Então as 

pessoas vêem que você está se dedicando àquilo que você está falando. Isso é resultado 

de quem está se empenhando e valorizando a Palavra na própria vida dele. Então as 

pessoas vão acompanhando isso. Entendo que isso que você viu é resultado disso.  

L.1) Em Diadema a mesma linha é seguida? 

L.2) É seguida a mesma linha, embora haja as dificuldades econômicas né. Elas são 

calorosas, amáveis, muito receptivas e acontece... e acontece. Mas se compararmos 

Diadema com a Comunidade de São Bernardo a proporção é bem menor por questão de 

nível cultural. Eu entendo que seja por isso. Mas eles prestam muito atenção, compram 

o CD para ouvir em casa. As vezes não anotam, mas compram e ouvem em casa. É uma 

coisa muito interessante, coisa de Deus... é a Palavra, é a Palavra.  

L.1) Você acha que o ambiente do templo facilita as experiências com Deus? Eu 

percebo que o som, a própria acústica, ela favorece uma recepção mais agradável de 

tudo o que acontece no altar e todo mundo acaba compartilhando disso. Você acha que 

o ambiente, a estética e o som agradável facilita? 

L.2) Com certeza. Eu fico me imaginando entrando num templo com paredes escuras, 

luzes baixas, um microfone que não funciona, um instrumento desafinado. Eu acredito 

que Deus goste daquilo que tem ordem, que tem decência. Eu até falava na quarta-feira 

na Comunidade que Deus não está em todo lugar. Ele está no lugar que ele gosta de 

estar assim como eu e você. E quando a gente fala do templo ele ajuda sim os crentes 

entender o que é o céu, Deus e o Espírito Santo. Porque um templo claro, bem cuidado, 

bem pintado... de repente as pessoas não tem uma casa bem pintada, parecida... e elas 
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chegam neste ambiente e aquilo abre a mente dele. Eu lembro de casas que eu fui que a 

pessoa tinha a sala pintada de marrom e depois que ele veio para a igreja e viu tudo 

claro, tudo iluminado... ele foi e mudou a cor da casa dele. Então eu creio e entendo que 

o templo tem de ser bem preparado, bem arrumado pra gente receber Deus ali no 

momento do culto... porque o Evangelho é muito espiritual e as vezes as pessoas 

querem alguma coisa palpável para entender Deus... então o aspecto físico do templo é 

fundamental. Eu creio sim que facilita, que a manifestação de Deus vem que as pessoas 

se tornam mais receptivas. Porque uma coisa é você sentar numa sala escura que nem 

tem luz, e outra coisa é sentar numa sala que ela é clara. Numa sala escura o assunto 

com os amigos vai ser um... numa sala clara o assunto vai ser outro.  

L.1) O que é necessário a uma pessoa para que se torne membro da Comunidade da 

Graça? 

L.2) Primeiro ele deve aceitar a Jesus. Depois que ele aceita Jesus nós o enviamos 

imediatamente para um GCEM para ele ser cuidado. E ali em nosso GCEM, por meio 

do dirigente, ele vai receber uma orientação sobre a importância do batismo. Aí depois 

ele vem para uma classe que nós chamamos de Bem-vindo à família e do curso para 

batismo. Quando ele vem para esta classe normalmente ele vem antes do batismo e ali 

ele entende a visão da igreja, tal, tal... Aí a gente o leva ao batismo. Depois do batismo 

ele se torna um membro efetivo da Comunidade da Graça. Então, antes disso tudo ele é 

um membro simpatizante que gosta da igreja. E como a gente é uma igreja de aliança, a 

gente entende que ele passa por esse processo para se tornar um membro da 

Comunidade da Graça.  

L.1) É necessário “falar em línguas” para se tornar membro da Comunidade Graça? 

L.2) Não. Não. Basta seguir o processo explicado. Só isso. 

L.1) Qual é a importância da experiência da conversão na CG? 

L.2) A conversão é a resposta daquilo que a gente está fazendo como igreja. Porque não 

tem sentido a gente ser igreja e não ver conversão. E para nós é claro, uma pessoa 

convertida a família dela muda. A primeira coisa que muda é a família dela e o 

comportamento com a família dela. Porque quando Deus nos gerou o que é que ele 

colocou de grande valor na nossa vida? A gente trabalha pra que? A gente estuda pra 

que? A gente corre pra que? Pra dar condições melhores para a nossa família. Então 

tudo o que a gente faz é pensando na família, na irmã, no irmão, no pai, na mãe, na vó, 

no vó, enfim qualquer ser humano pensa nisso. Então quando a conversão chega ela se 

reflete primeiro lá em casa. Tem gente da Comunidade que se diz convertida porque a 
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conversão tem que refletir lá na casa deles. Então o nosso termômetro, que a gente 

aprende através da Palavra, é lá na casa do indivíduo. Se lá não está acontecendo nada é 

porque não houve conversão. Se você ouvir o sermão de qualquer pastor da 

Comunidade da Graça você vai ver que a gente está sempre falando sobre isso. Tudo 

começa na nossa casa e depois a gente vai atingindo os nossos vizinhos, nossos amigos.  

L.1) E a prática de falar em línguas?  

L.2) Falar em línguas a gente entende que é um dom de Deus. E quando você fala em 

línguas você está edificando a si mesmo... a gente ensina isso pra Comunidade. A gente 

ensina o que Paulo que dentre os dons este é o menor. Mas mais adiante Paulo diz que 

se existe alguém que fala mais em línguas do que ele ele quer conhecer. E fala assim: 

seria até interessante que todos vocês falassem... e eu até entendo que ele fala assim 

pensando nisso: se o falar em línguas edifica a si próprio seria bom que toda a igreja 

falasse em línguas. Aí depois ele fala que existe o culto certo, o momento certo para 

falar em línguas para não atrapalhar o outro que está sendo edificado de outra maneira. 

A gente experimenta muito esse mover de Deus nas nossas vigílias, na nossa oração em 

casa, na hora do louvor que a gente está numa adoração com Deus. Aí a gente deixa 

com que as pessoas tenha esta experiência. Mas isso acontece nas reuniões específicas, 

agora na liturgia pública isso é muito raro.  

L.1) E a oração? 

L.2) A oração a gente entende que é uma arma poderosa que Deus nos deu. A leitura da 

Palavra que estar acompanhada de oração. Estudar a Palavra, fazer teologia, ser doutor 

em teologia só faz sentido se a gente tiver uma vida de oração. Sem oração você só vai 

ter informação. Com oração e Palavra o Espírito revela a vontade de Deus.  

L.1) E as experiências ocorridas no momento dos cânticos de adoração e louvor e nas 

danças? 

L.2) A gente entende mais como uma expressão da Comunidade para com Deus, dos 

irmãos para com Deus. O que a gente ensina é que a gente está cantando as experiências 

que nós temos com Deus durante a semana. O momento de louvor se dá por uma 

experiência que se tem ou que se gostaria de ter com Deus. Seria uma invocação da 

presença de Deus naquela hora. Então o louvor para nós é uma troca. Momento que 

estou expressando pra Deus aquilo que ele foi e é, como também um momento de 

contemplação, de querer absorver mais Deus para a vida pessoal. A música está 

envolvida em todos os contextos da Comunidade. É difícil a gente estar num consultório 

ou entrar num escritório e você não escuta música. Eu nunca vi um filme que não tenha 
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trilha sonora. A própria Palavra disso que tudo vai passar, mas a música não vai acabar 

nunca. Na Comunidade a música tem que ser bem executada, tem que ter uma boa letra, 

ela tem que ser a Palavra cantada. E a música gera o prazer de vir mais à igreja, de vir 

ao culto, pois se a igreja não oferece isso para as pessoas elas vão buscar lá fora. Todo 

mundo gosta, todo mundo quer. Então a gente entende que a música bem executada, 

com uma letra bonita, uma boa poesia... as pessoas vão levar para casa, para os amigos. 

A música traz alegria pra gente. Ela faz parte da nossa vida. 

L.1) Como se dá o exorcismo na CG em SBC e em Diadema? 

L.2) Em SBC, embora seja raro, há pessoas específicas para tirar os endemoninhados do 

templo e levá-los para um lugar reservado. Neste lugar a gente ora e repreende os 

demônios. Já em Diadema a gente tem esta experiência em diversas oportunidades no 

meio do culto. Pois como eu te disse tem pessoas que mexeram com espíritos e que no 

momento do culto tem manifestações estrondosas. Aí não dá tempo pra tirar do templo, 

tem que ser lá mesmo. Porque muitas vezes é uma manifestação muito forte é uma coisa 

que o cara agride fisicamente. Então não dá pra você continuar uma reunião e tentar 

tirar uma pessoa dessa dali. Imagina que loucura que possa acontecer ali. Então, tem 

hora que tem que parar o culto e colocar a mão sobre esta pessoa para o demônio deixá-

la. Mas nunca uma coisa assim muito demorada. Tem que ser bem rápido. Pois como eu 

te disse anteriormente, por estar em Diadema eu tive que aprender algumas coisas de 

Deus com relação a isso. E quando tem destas manifestações violentas, como gente, eu 

desço do púlpito, imponha as mãos, ora, expulso e rapidamente a pessoa é liberta ali. 

Não tem nada de entrevista com os demônios eu apenas repreendo em nome de Jesus da 

mente e dos ouvidos e digo que aquele lugar foi um lugar consagrado a Deus e que por 

isso ele deve sair em nome de Jesus. Então geralmente eu utilizo... eu não mudo muito 

as minhas palavras. 

L.1) No culto há oportunidade para tratar dos problemas emocionais? 

L.2) Existem sim, mas não em todo o culto. por exemplo vamos tratar sobre o perdão. 

Aí a gente faz um quebra gelo pedindo para que a Comunidade converse de cinco a dez 

minutos para que as pessoas tragam à memória acontecimentos negativos que ficaram 

marcados na memória. Aí com este ato de conversar as pessoas colocam para fora, 

testemunham, ensinam uns aos outros a tomarem cuidados com atitudes que conduzem 

ao erro. E depois deste ato intencional a gente prega a Palavra para completar a cura.  

L.1) Com a participação na igreja o fiel alcança alguma mudança na área financeira? 
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L.2) É muito relativo. Há pessoas que reagem com a informação obtida então esta e 

outras áreas da vida vão se arrumando. Daí a preocupação da CG em tratar de assuntos 

específicos com seus membros. A gente ensina que ele pode prosperar, mas a 

prosperidade de Deus não se vê na vida do homem por aquilo que ele possui, a 

prosperidade do homem não consta pelos bens que ele possui, então a gente deixa isso 

claro pra ele para que ele se esvazie destas falsas esperanças que acabam com a 

humanidade. A gente ensina que eles devem ter uma vida financeira saudável, comum, 

pagar suas contas, comer, ter sua casa, abençoar outras pessoas, abençoar os 

necessitados. A gente ensina que o dinheiro deles tem que passar pela casa de Deus para 

que depois este dinheiro possa passar e abençoar a casa deles, e o mesmo na casa do 

necessitado. Aí os nossos seminários ajudam as pessoas a lidarem com o dinheiro, a 

saírem do sufoco, lidando com aquilo que eles tem. Porque é a mesma coisa que eu 

colocasse uma faixa imensa na frente da igreja com a frase pare de sofrer que você 

enriquecer. Aí eu ia lotar a igreja, mas eu ia ficar lá alimentando o coração das pessoas 

com uma falsa esperança. Por isso que a gente ensina que lidar bem com o dinheiro é 

uma questão séria e espiritual. É preciso estudar, se capacitar, pois se eu faço um curso 

universitário eu já tenho 5 pães e dois peixes para ser multiplicados. 

L.1) Eu percebo que a família é muito valorizada na CG. Esta pontuação está 

fundamentada nas canções que ouço nos cultos, nas orações, nos sermões e nos 

GCEMs. Portanto, gostaria que você falasse um pouco sobre a família no contexto da 

CG antes de encerrarmos esta entrevista.  

L.2) Ta... A Comunidade através da sua logomarca... nós temos ali os peixinhos né e 

nós temo ali dois arcos como se fossem duas alianças... duas alianças. Tem os peixinhos 

menores e os peixinhos grandes. E se você for ver Edemir... em nossa logomarca eles 

estão eles estão em comunhão. O peixinho menor a gente fala que é aquele que está 

chegando na igreja, aquele que ta iniciando. O peixinho maior é aquele que ta 

discipulando, ta cuidando do outro, vai cuidando do outro, vai cuidando do outro... isso 

em aliança. Depois você vai perceber na nossa logo que tem alguns peixinhos grandes 

que também estão se relacionando com outro peixe grande também. Um outro peixe 

grande também. E isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que na CG pastor também tem 

pastor. Então todos nós somos cuidados... em aliança. Em aliança. Então como é que a 

gente olha para as famílias hoje. Inclusive ontem na pregação até falava isso... 

realmente a gente sempre fala sobre as famílias. Na pregação ontem que eu falava para 

os irmãos... eu dizia a eles que você não constrói uma família porque você a ama. Eles 
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até levaram um susto né. Eu falei assim: se você só ama a sua família não vai ser 

suficiente pra você... não vai ser suficiente para você continuar tendo esta família que 

você tem. Porque Deus quando fez a gente, Ele se baseou em aliança não foi em amor. 

Aí eles levaram outro susto maior. E eu dizia pra eles que aliança... eu falava para eles 

assim: que o amor não gera aliança. Agora a aliança gera amor. Porque amor é um 

sentimento e aliança é palavra empenhada. Então quando eu empenho a minha palavra 

com você a gente pode construir um grande amor. Então, o amor sendo resultado de 

aliança ele não acaba. Então eu dizia para as pessoas que as famílias precisam se 

aliançar com Deus. Porque amar a Deus todo mundo ama. Qualquer pessoa que você 

perguntar na rua... ela vai dizer que ama a Deus. Qualquer um. Você corre até o risco de 

pegar um satanista e ele dizer... eu amo a Deus. Amar a Deus todo mundo ama. Então 

eu falava para eles que é preciso ter aliança com Deus. Então quando a gente tem 

aliança com Deus, que é a palavra empenhada, isso reflete na nossa família. Por 

exemplo, no dia do meu casamento eu disse ao pastor lá que amaria minha esposa na 

enfermidade, quando tudo tivesse bom, e que eu ia viver com ela até que a morte nos 

separe. Então, isso é aliança. E eu fiz um comentário ontem que quando eu casei, eu sou 

casado a dezenove anos. Quando eu casei o meu nível de amor com minha esposa, com 

a Cris, era um. Depois do casamento o nível é outro. Porque eu empenhei palavra. Eu 

empenhei palavra. Em Malaquias 2,13 e 14 ali o profeta fala que na sua aliança com a 

mulher, com sua mulher, Deus estava presente e viu ali uma família. E depois a Palavra 

toda diz que Deus quando Ele olha para mim, Ele olha pra você, Ele só olha em aliança, 

Ele não olha em amor. Então a gente tem ensinado as famílias a terem aliança. Serem 

aliançadas com Deus. Quando elas são aliançadas com Deus elas começam a fazer 

aliança entre elas. Que é empenhar palavra como: vou estar com você, vou te ajudar, 

nós vamos caminhar... ta. Então a gente tem que ter essa experiência. As pessoas elas 

tem entendido que essa visão não é uma visão da CG, é a visão da Palavra de Deus. 

Aquilo que Deus falou para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. 

Então essa... essa promessa está sobre nós. Então a gente tem conscientizado isso as 

pessoas. A gente sempre bate nesta tecla Edemir: a família é o maior projeto de Deus 

nesta terra. A... família... é... o maior... projeto de Deus... nesta terra. A gente vai sempre 

enfatizar isso. Como você mesmo disse, todas as mensagens de qualquer pastor da CG 

você vai ver que isso é um grande valor para nós. Esse é o maior valor para nós não 

porque é para nós, mas porque é o valor de Deus. É o valor de Deus. Se eu não tiver 

família eu não tenho nada. Se eu não tiver família eu não tenho nada. Eu sou sozinho. E 
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a Palavra de Deus diz que o homem sozinho busca os seus próprios interesses e se fecha 

para a verdade, para a sabedoria. Então a gente ensina que nós temos que viver com a 

nossa família. Deus tem um projeto para a família. Deus quer salvar a família. E depois 

a gente vem pro templo e vamos viver como uma família. Viver como uma família. 

Dando satisfação. Dando satisfação, se amando, se respeitando, ajudando, cooperando, 

incentivando, amando, guardando, entendeu? Investindo... é isso daí. É isso daí. O nosso 

pensamento, o nosso pensamento é esse. Então, quando nós subimos no púlpito... 

Quando eu subo num púlpito eu não vejo indivíduos. Eu vejo a família. Embora ele as 

vezes esteja sozinho na igreja, mas eu vejo a família dele. Eu tenho que motivá-lo. Eu 

tenho que conscientizá-lo que Deus não quer só Ele sentado naquele lugar ali. Deus o 

quer e quer sua família também. Entendeu? Porque o indivíduo só ali na igreja vai vir 

buscar só o interesse dele. E ele nunca vai aprender, nunca vai adquirir a sabedoria. 

Então por isso que a gente enfatiza muito o valor da família. Então por isso a família 

para nós é tudo. A família é a expressão de Deus nesta terra. A família é bem cuidada, 

bem orientada. Eu fico imaginando um pastor com a esposa que dá este testemunho para 

a igreja. A igreja olha para ele e fala: poxa vida isso vem do amor de Cristo. E olha: eles 

alcançam o perdido. Olha: eles também formam discípulos. Então a igreja quando olha 

para nós pastores e vê a gente praticando isso aí não tem como a igreja não crescer, as 

pessoas virem pra Jesus. Não tem como... as pessoas vêm. Vem pra Jesus. Vem. Você 

percebe que a igreja CG não é uma igreja de eventos como: vai ter o fulano de tal, a 

música tal, num sei o quê. Ela não é uma igreja de eventos. Se você quer ir a pessoa 

pega e vem para a igreja. Ela cresce por conta destes valores. As vezes as pessoas olham 

para a nossa Comunidade pelo fato dela ter uma boa música e elas pensam que a igreja 

cresce por conta da música. Muita gente que não conhece a nossa essência, elas pensam 

que é por conta da música, mas não é. Não é. Nossa igreja... ela cresce por conta desta 

Palavra que é dirigida especificamente para as famílias. Ela cresce por conta deste valor 

que nós temos e que a gente luta dia e noite para que os nossos líderes e os nossos 

membros também tenham. Porque a partir do nosso testemunho que a gente vai atrair 

pessoas para o Evangelho. Então essa é a nossa forma de evangelizar. A gente não usa 

muito a televisão, folheto, panfleto, jornal. A gente não usa isso. A gente usa a vida das 

pessoas. Bom seria se nós tivéssemos condições de usar, mas até então a gente usa essa 

forma que Deus nos deu. E a gente tem tido, a gente tem tido resultado, como eu estou 

falando pra você, a igrejinha de Diadema, eu estou a frente desta igrejinha nova com um 

ano e ali tem várias famílias se achegando. E nós temos aí outras Comunidades com 
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cinco, sete anos que tem dois mil, dois mil e quinhentos membros. E praticando tudo 

isso que eu te falei até agora. Querendo viver tudo isso que eu te falei até agora. Então, 

essa é a CG. Uma igreja-família, vivendo o amor de Cristo, alcançando o próximo e 

formando discípulos. Então, essa é a nossa visão e a gente sempre fala que ela é 

inegociável. Ela é inegociável. Nossos valores: amamos a Deus acima de todas as 

coisas... amamos a Deus, temos o nosso relacionamento com Deus, nos relacionamos 

com a nossa família... quando eu falo família... nos relacionamos com a esposa, com os 

filhos, com os pais, nós também temos o relacionamento com o não-cristão, temos o 

relacionamento com esse não-cristão, temos também o relacionamento com os 

Ministérios de nossa igreja, com o nosso trabalho no dia-a-dia. O ministério na igreja ta 

la por último. Nós temos ali: Deus, Cônjuge, Família, Trabalho e Ministério. Essas são 

as prioridades da CG. Então quando a gente vai pregar fica até mais fácil né. Eu digo 

hoje vou pregar sobre Deus. Então ta lá: Deus. Ou hoje vou pregar sobre valorizar o 

nosso trabalho, o trabalho que Deus nos deu. Então fica mais fácil. Fica mais prazeroso, 

mais gostoso e você tem um resultado mais consistente. Então... nossa visão, nossos 

valores... e a nossa missão: ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. 

Então é isso aí. É isso aí. 

L.1) Ok. Valeu. Muito obrigado pela entrevista e pela disposição em atender-me. 

L.2) Valeu. Beleza. 
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Anexo 3 – Questionário ao membro da Comunidade da Graça 

em São Bernardo do Campo 

 

Nome:_______________________________________________________________. 
Idade:________________________________________________________________. 
Cidade:______________________________________________________________. 
Bairro:_______________________________________________________________. 
Escolaridade:__________________________________________________________.  
 

1 – Se houver necessidade de mencionar o seu nome na tese você gostaria que fosse citado: 
 
(___) Somente o primeiro nome 
(___) O nome completo  

(___) Somente as iniciais do nome 
(___) Qualquer uma das opções anteriores  

 
2 – Assinale qual é a renda mensal de sua família em salários mínimos: 
 
(___) Até 1 
(___) 1 a 2 
(___) 2 a 3 

(___) 3 a 5 
(___) 5 a 10 
(___) + de 10 

 
Indique a quantidade de pessoas da família que moram em sua casa:_____________. 
 
3 – Quais são os equipamentos de cultura que você utiliza? 
 
(___) Cinema 
(___) Teatro 
(___) Casa de shows 

(___) Biblioteca 
(___) Exposições 
(___) Museu  

 

(___) Outros: ________________________________________________________________. 
 
4 – Qual é o tipo de equipamento de saúde que você utiliza? 
 
(___) Público  (___) Particular 
 
Quais são os equipamentos de esporte e lazer que você utiliza? 
 
(___) Academia 
(___) Bar 
(___) Campo de futebol 
(___) Centro recreativo 
(___) Danceteria 

(___) Ginásio 
(___) Parque 
(___) Praça 
(___) Quadra 
(___) Restaurante 

 

(___) Outros: ________________________________________________________________. 
 
5 – Qual a data da sua conversão: ______/______/______. Em qual igreja? 
_______________________. Como foi e o que esta experiência gerou em 
voce?________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________. 
 
6 – Há quanto tempo você é membro da CG? ________________________________. 
7 – Você participa de algum GCEM? 
 



 272 

(___) Sim. Qual?_________________________________________________. 
(___) Não 
 
8 – Você tem alguma função de liderança na CG?  
 
(___) Sim. Qual? _____________________________________________________________. 
(___) Não 
 
9 – Você participa de algum ministério na CG?  
 
(___) Sim. Qual? _____________________________________________________________. 
(___) Não 
 
10 – Você participa de algum grupo na CG? 
 
(___) Adolescentes 
(___) Jovens 
(___) Adultos 

(___) Homens 
(___) Mulheres 
(___) Melhor idade 

 
(___) Outro. Qual? ____________________________________________________________. 
 
11 – Você já teve experiências com Deus? 
 
(___) Conversão 
(___) Batismo nas águas 
(___) Batismo no Espírito Santo 
(___) Falar em línguas 
(___) Cânticos de louvor e adoração 
(___) Pregação 
(___) Ceia do Senhor 
(___) Cura 
(___) Libertação 
(___) Restauração espiritual 

(___) Restauração familiar 
(___) Restauração financeira 
(___) Restauração profissional 
(___) Livramento 
(___) Milagre 
(___) Revelação 
(___) Visão 
(___) Sonho 
(___) Profecia 
(___) Arrebatamento 

 

(___) Outros. Quais? __________________________________________________________. 
 
12 – Em qual/quais local/locais ocorrem as suas experiências com Deus? 
 
(___) Templo (culto) 
(___) GCEM 
(___) Acampamento 
(___) Casa 

(___) Monte 
(___) Escola/Trabalho 
(___) Rua 
(___) Outros. Quais? _________________. 

 
13 – Em qual local as experiências com Deus são mais intensas para você? Enumere de 1 a 7 
segundo o grau de intensidade: 
 
(___) Templo (culto) 
(___) GCEM 
(___) Acampamento 

(___) Casa 
(___) Monte 
(___) Escola/Trabalho 

(___) Rua 

 
14 – Em quais situações as experiências com Deus são mais fortes para você? 
 



(___) Conversão 
(___) Batismo nas águas 
(___) Batismo no Espírito Santo 
(___) Falar em línguas 
(___) Cânticos de louvor e adoração 
(___) Pregação 
(___) Ceia do Senhor 
(___) Cura 
(___) Libertação 
(___) Restauração espiritual 
(___) Restauração familiar 
(___) Restauração financeira 
(___) Restauração profissional 
(___) Livramento 
(___) Milagre 
(___) Revelação 
(___) Visão 
(___) Sonho 
(___) Profecia 
(___) Arrebatamento 
 

(___) Outros. Quais? _____________________________________________. 
 
15 – Quais sentimentos/sensações que antecedem as experiências com Deus? 
 (___) Alegria 
(___) Amargura 
(___) Amor 
(___) Angústia  
(___) Ansiedade 
(___) Certeza 
(___) Conforto 
(___) Dor 
(___) Esperança 
(___) Fé 
(___) Justiça 
(___) Liberdade 
(___) Medo  
(___) Paz 
(___) Pertença 
(___) Prazer 
(___) Salvação 
(___) Tristeza 
(___) Unidade 
(___) Outros. Quais?_________________. 
 
16 – Quais sentimentos/sensações são vividos durante e após as experiências com Deus? 
 
(___) Alegria 
(___) Amargura 
(___) Amor 
(___) Angústia  
(___) Ansiedade 
(___) Certeza 
(___) Conforto 
(___) Dor 
(___) Esperança 
(___) Fé 
(___) Justiça 
(___) Liberdade 
(___) Medo  
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(___) Paz 
(___) Pertença 
(___) Prazer 
(___) Salvação 
(___) Tristeza 
(___) Unidade 
(___) Outros. Quais?_________________.  
 
17 – Qual é o motivo (ou quais são os motivos) que o/a leva a bater palmas, dançar, assobiar, 
pular, chorar, rir, erguer as mãos, ficar em silêncio e fechar os olhos durante os cultos? 
____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________. Os outros membros da igreja 
costumam valer-se destas mesmas práticas e gestos durante os cultos? 
_________________________________________________. O que você sente quando os vê 
agindo assim? _________________________________________ 
_____________________________________________________________________. 
 
18 – Você se lembra da experiência com Deus que mais lhe emocionou? Relate em breves 
palavras: _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________. 
 
19 – O que Deus significa para você? _______________________________________ 
_____________________________________________________________________. 
 
20 – O que a sua família significa para você? _________________________________ 
_____________________________________________________________________. 
 

21 – O que a Comunidade da Graça significa para você?________________________ 
_____________________________________________________________________. 
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