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RESUMO (Português) 

 

Desde o surgimento do Movimento Pentecostal, mulheres tiveram participação ativa e 

fundamental para a consolidação do Movimento. Entretanto, com sua institucionalização, o 

Movimento Pentecostal passou a segregar as mulheres, restringindo sua atuação a funções 

eclesiais subalternas. Mulheres foram relegadas ao esquecimento. Contudo, a hegemonia do 

poder masculino não impediu que as mulheres criassem suas redes de sentido nas igrejas 

pentecostais, através de sociedades de mulheres que funcionam como espaços de socializa-

ção e humanização, geralmente em contextos de alta vulnerabilidade social. A presente pes-

quisa procura visibilizar e problematizar estas redes de socialização e de produção de senti-

do. O objeto de pesquisa são essas micro-redes sociais constituídas e lideradas por mulheres 

pentecostais. O método de pesquisa utilizado foi o da História Oral, o qual foi muito útil 

para compreender, através de depoimentos, como se formam as teias, tramas, interações e 

redes por onde flui a solidariedade entre as mulheres e a legitimação do poder que as pró-

prias mulheres pentecostais alcançam e usufruem nessas micros-redes. Procurou-se deixar 

as mulheres falarem por si mesmas. Com a vez e a voz, as mulheres pentecostais!  

 

Conceitos-Chaves: Pentecostalismo – Mulheres pentecostais – Redes Sociais – Legitimação 
– Micro-redes – Espaços estratégicos – Lugares Táticos – Poder.  
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ABSTRACT (English) 

 

Women had an active and essential participation since the emergence of Pentecostal 

Movement for its consolidation. Nevertheless, Pentecostal Movement institutionalization 

began to segregate women, restricting her operations to subordinate ecclesiastical services. 

Women were relegated to oblivion. However, the hegemony of male power has not stopped 

the women to create their own networks of meaning in the Pentecostal churches, by the 

women's societies that works as territories for socialization and humanization, usually in 

situations of high social vulnerability. This research aims to visualize and discuss these so-

cial and meaning construction networks. The object of this research is micro-social net-

works composed and led by Pentecostal women. The research method used was the Oral 

History, which was very useful to understand, by interviews, how they constitute the webs, 

plots, interactions and networks through flow the solidarity among women and the legitimi-

zation of power that own Pentecostal women reach and enjoy in these micro-networks. We 

tried to let women speak for themselves. With time and the voice, the Pentecostal women! 

 

 

Key-concepts: Pentecostalism – Pentecostal Women – Social networks – Legitimation –
Micros-networks – Strategic Spaces – Places Tactical – Power. 
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INTRODUÇÃO 

A proposta deste trabalho se baseia no fato de que historicamente as mulheres sempre 

tiveram participação ativa em movimentos religiosos de grande expressão no Ocidente. No 

Século XX, o Pentecostalismo foi terra fértil para que mulheres pudessem revolucionar os 

parâmetros de liderança há séculos estabelecidos na Igreja Cristã pela hegemonia masculina. 

No principio do movimento foi gerada uma democracia promovida pelo poder do Espírito 

Santo, promovendo a paridade entre gêneros e etnias na liderança principal das igrejas pen-

tecostais que iam sendo implantadas por missionários anônimos e leigos em vários países da 

América e de outras partes do mundo. 

O Movimento Pentecostal cresceu se expandiu, se consolidou, se tornou híbrido, se 

inculturou e se estabeleceu definitivamente no mapa eclesiológico do Cristianismo mundial. 

Mas, em muitos países aonde chegou, o Pentecostalismo se moldou culturalmente aos pa-

râmetros daquelas nações. No Brasil, o Pentecostalismo Clássico (Assembléias de Deus e 

Congregação Cristã do Brasil) copiou praticamente as formas de governo (monárquico/ ne-

pótico), de comando (coronelista) e manutenção e distribuição do poder (oligárquico) e as-

sumiu o modelo hierárquico patriarcal brasileiro (machista e misógino) nas suas estruturas 

denominacionais.  
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As mulheres que no inicio do movimento tinham paridade no poder, igualdade 

de comando, liberdade de movimentação. Porém, pouco a pouco elas foram sendo silencia-

das, caladas, segregadas e, por fim, esquecidas, quando se tratava em participar e opinar 

sobre as grandes decisões da denominação a que pertenciam. Então, decidimos recuperar a 

memória dessas mulheres. 

A pesquisa em si pretende abordar questões relacionadas com a construção das mi-

cro-redes de poder e de legitimação que mulheres pentecostais constroem na periferia do 

poder clérigo-institucional dentro das Igrejas Pentecostais Clássicas (denominacionais e 

autônomas) na cidade de Diadema. Dentro destas igrejas queremos compreender como se 

constituíram as sociedades eclesiais femininas (o que denominamos micro-redes de poder) 

como grupos de visitação, círculos de oração, equipes de louvor e assistência social.  

Mapearemos os espaços que elas ocupam na liturgia, na pregação, no culto, na ad-

ministração, na educação, na assistência social e no serviço religioso. Procuraremos captar, 

através de depoimentos orais, o sentido que estas mulheres atribuem a esta forma de partici-

pação em atividades religiosas e, a partir dessas entrevistas, entender qual é o impacto da 

religião e da espiritualidade na vida cotidiana dessas mulheres. Por isso se pretende enten-

der as formas de assimilação da realidade que são estabelecidas por essas mulheres (geral-

mente nordestinas, negras, pardas, classe social baixa etc) para que elas assim se insiram nas 

redes de influência e na realidade organizacional de suas instituições. 

Todas as nossas interlocutoras ou entrevistadas foram escolhidas pelos seguintes crité-

rios: a) Todas são cristãs pentecostais que tiveram uma experiência de conversão, aderindo 

ao Pentecostalismo num momento decisivo de suas vidas, ainda que algumas tenham nasci-

do em lar pentecostal; b) Todas são líderes em suas igrejas, em departamentos fundamentais 

para a articulação das atividades de mulheres em suas igrejas; c) Todas, direta ou indireta-

mente, têm atividades eclesiais na região do nosso campo de pesquisa, Bairro de Vila No-

gueira, periferia da Cidade de Diadema; d) Todas aceitaram voluntariamente ser líder em 

suas denominações. Isto nos levou a perguntar por que aceitam esta liderança em igrejas que 

não aceitam mulheres no primeiro escalão de comando; e) Todas fazem parte do rol de 

membros há mais de vinte anos (em média), em igrejas consolidadas e existentes no Bairro 

de Vila Nogueira há mais de quarenta anos.  

Para colhemos os dados que sustentam nossa pesquisa, escolhemos o método da en-

trevista. 
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A forma mais difundida e mais utilizada de coleta de dados orais é a en-

trevista, que se realiza basicamente em um processo de conversação entre o 

pesquisador e o narrador. Os documentos orais, ma medida em que configuram 

formas diversas como história oral de vida, ou depoimento oral, respondendo a 

objetivos distintos, implica cada qual em formas específicas de obtenção. A 

captação de uma fonte oral possibilita a construção do documento oral, haven-

do uma corrente de pesquisadores para quem o documento original é a fita gra-

vada e outra segundo a qual o documento é a transcrição.1 

Obtivemos quatorze entrevistas, sendo treze mulheres e um homem. Das treze mulhe-

res, dez são casadas, uma é divorciada, uma solteira e uma viúva. O homem é foi pastor 

pioneiro na implantação das ADs no Bairro. Três de nossas interlocutoras são esposas de 

pastor e ocupam lugares privilegiados entre o ministério de homens e as sociedades laicas 

de mulheres pentecostais. Este fato facilitou o nosso entendimento sobre a tensão que há 

entre homens e mulheres no quesito compartilhamento do poder. 

Por fazemos parte do círculo de adeptos praticantes do pentecostalismo, tivemos certa 

facilidade no estabelecimento da comunicação entre entrevistador e as interlocutoras. Todas 

as mulheres líderes que aceitaram o convite para realizar a entrevista, o fizeram prontamen-

te. A aceitação dessas líderes em dar depoimentos pode ter sido pelo fato do entrevistador 

ser uma pessoa conhecida no Bairro e das lideranças de suas igrejas e/ ou porque as mulhe-

res vincularam sua participação efetiva através de seus depoimentos a outras expectativas, 

como por exemplo, visibilidade de suas atividades, a afirmação de sua escolha pela fé pen-

tecostal, a necessidade de falar sobre o esquecimento (intencional ou não) da instituição.  

Somente três entrevistas foram feitas nas residências, duas porque os interlocutores 

são muito idosos e uma das nossas interlocutoras estava em recuperação de uma cirurgia. As 

demais interlocutoras nos atenderam em suas igrejas ou instituições ligadas às igrejas e ho-

rário previamente combinado, sempre nos adequando às correrias diárias delas. São mulhe-

res que trabalham muito na igreja, em casa e fora de casa. Tivemos que nos adaptar aos seus 

horários. Em muitos áudios que geraram os documentos transcritos (conferir anexos) se es-

cuta ou o culto (com louvores, pregação, oração), ou crianças gritando ou rindo (porque elas 

cuidam de crianças) ou cachorros latindo. Foi uma experiência riquíssima entrevistá-las no 

ambiente que elas escolheram.  

 

                                                 

1 BOM MEIHY, José Carlos (Org.). (Re) Introduzindo a história oral no Brasil. São Paulo: Xamã, 1996. p. 35. 
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Por ser o entrevistador pastor numa das denominações da Região de Vila No-

gueira, e conhecido de todas interlocutoras na região, houve maior possibilidade de conver-

sar com elas. Até onde percebemos, este fato favoreceu a interlocução, na medida em que 

pressupunha certa relação de confiança entre as partes envolvidas no diálogo. Embora sendo 

pastor e homem, tivemos uma experiência idêntica à relatada por Salazar: 
Sem dúvida, as entrevistas foram facilitadas por ser o entrevistador (a)... Do 

mesmo meio pentecostal. A familiaridade com os códigos lingüísticos, seus sen-

tidos específicos, e seus significados para o grupo religioso, se mostrou extre-

mamente útil. Isto porque, a entrevista não se limitou a uma relação de perguntas 

e respostas, mas num exercício de memória sobre a experiência religiosa sempre 

narrada em forma de testemunho. Assim, era necessário escutar com atenção e 

muitas vezes reagir com “amém”, como é próprio das redes de significados que 

se estabelecem entre as mulheres pentecostais. Isto, não só para demonstrar o 

máximo de respeito pela experiência partilhada, mas para garantir a continuidade 

do diálogo, sem a qual a pesquisa seria inviável.2 

 Todas as entrevistas que fizemos foram assim elaboradas pelas interlocutoras, em 

forma de testemunho baseada numa “teologia” narrativa, muito comum entre os pentecos-

tais.  As entrevistas foram semi-direcionadas, ou seja, o diálogo ia sendo construído a partir 

das dinâmicas dos relatos das interlocutoras, sendo mediado por perguntas norteadoras do 

entrevistador. Não foi simulada nenhuma igualdade nas posições, mas foram respeitadas as 

diferenças entre os interlocutores. As mulheres falaram a partir de suas experiências e de 

suas chateações e fizeram críticas contundentes ao machismo e à falta de reconhecimento de 

seu trabalho pelas autoridades institucionais.  

Ao longo do texto, a referência a algumas interlocutoras dar-se-á através da menção 

de seu nome completo, em respeito à solicitação das mesmas. Outras solicitaram que se u-

sassem as siglas de seus nomes. Eis, portanto, a razão pela qual algumas interlocutoras serão 

mencionadas através do nome completo e outras terão seus nomes abreviados. Todas as en-

trevistas foram gravadas, mediante previa autorização das interlocutoras, e posteriormente 

transcritas. Todas as entrevistadas tomaram conhecimento da transcrição de seus depoimen-

tos e autorizaram seu uso e publicação neste trabalho.  

No processo de construção destas fontes, percebemos, mais uma vez, algo idêntico ao 

relatado por Salazar: 

                                                 

2 SALAZAR SANZANA, Elizabeth del Carmen. Experiências religiosas de mulheres pentecostais chilenas: 
memória e socialização. 2000. 346 p. Doutorado em Ciências Da Religião, São Bernardo do Campo. p. 158 
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O processo de recordar vai construindo o relato. Narrar uma história, especial-

mente a história pessoal não é só um discurso sobre como era o passado, mas é 

também uma forma de criar identidade, a partir deste passado. Não é só dizer 

como algo foi, mas como hoje se pensa como teria sido, ou como gostaria que 

tivesse sido. Uma narrativa assim, para ser entendida, requer muita sensibilida-

de para a subjetividade da interlocutora. E o que se conta não necessariamente 

está comprometido com uma objetividade factual. É uma narrativa voltada para 

a construção de sentido. Trata-se, pois de captar a experiência religiosa em 

seus significados para os sujeitos que a vivem.3 
 

 

 

Nós procuramos construir fontes orais (embora agora controladas pela escrita através 

das transcrições) a partir dos depoimentos orais colhidos, pelo método da História Oral, para 

compreendermos como nossas interlocutoras inscrevem suas experiências dentro das redes 

que fazem parte. “As fontes orais podem assumir a forma de histórias orais de vida, relatos 

orais de vida ou de depoimentos orais, tendo as duas primeiras, sua referência na própria vida e 

na experiência do narrador e, a última, em fatos que presenciou ou sobre os quais detém infor-

mações”.4 Os depoimentos orais, uma das vertentes do método da História Oral, se mostra-

ram muito eficientes para atender as propostas deste trabalho de pesquisa. Procuramos reco-

lher através dos depoimentos orais dados informais de como se constituíram, se consolida-

ram e como se mantém funcionando as micro-redes, que por sua vez, articulam as atividades 

femininas nas igrejas pentecostais pesquisadas. 

Fundamental para a análise das entrevistas foram as leituras sobre as relações de gêne-

ro. A partir delas entendemos alguns depoimentos que tendem a perceber as relações de 

poder que estruturam as igrejas pentecostais como naturais. Percebemos que relações soci-

ais também perpassam pelas relações de gêneros das sociedades humanas. As igrejas pente-

costais seguiram as mesmas propostas da divisão sexual do trabalho praticado em todas as 

culturas e sociedades, usufruindo da categoria de gênero para determinar os lugares dos ato-

res sociais, sejam homens ou mulheres. Por causa deste fator social, as experiências das 

mulheres pentecostais são sentidas e percebidas de forma diferente às experiências dos ho-

mens, exatamente por causa desses tecidos ou filtros sociais que moldam como cada pessoa 

de viver, pensar, agir e reagir.  

                                                 

3 SALAZAR SANZANA, Elizabeth del Carmen. Experiências religiosas de mulheres pentecostais chilenas: 
memória e socialização. 2000. 346 p. Doutorado em Ciências Da Religião, São Bernardo do Campo. p. 159 

4 BOM MEIHY, José Carlos (Org.). (Re) Introduzindo a história oral no Brasil. São Paulo: Xamã, 1996. p. 34. 
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Quanto à divisão desta pesquisa, realizamos este trabalho dividido em quatro 

capítulos. No primeiro capítulo traçamos uma linha do tempo, onde procuramos demonstrar 

historicamente a tensão entre carisma e a tradição cristã. Remontamos, de forma sucinta, as 

origens teológicas e eclesiológicas do pentecostalismo. Recuperamos a memória história, 

ainda que de forma panorâmica, das primeiras líderes do Movimento Pentecostal, pastoras, 

missionárias e evangelistas pioneiras e as denominações que elas fundaram. Tocamos no 

assunto da segregação racial e das grandes imigrações de missionários para o Brasil. Por 

fim, revisitamos pesquisas já realizadas com temas similares ao nosso. Falamos do papel da 

mulher nas Assembléias de Deus brasileiras e as restrições que elas sofreram na marcha do 

movimento no Brasil. 

No segundo capítulo procuramos mostrar como o Bairro de Vila Nogueira, na cidade 

de Diadema, surgiu, cresceu e se consolidou como um bairro urbanizado, industrializado e, 

por fim, utilizando uma categoria de análise teológica, pentecostalizado. Realizamos uma 

pesquisa de campo, pela qual listamos as igrejas estabelecidas no Bairro de Vila Nogueira, 

com foco em sua localização, tempo de existência e número de membros. Procuramos anali-

sar, para delimitar o campo de estudo, as cinco igrejas pentecostais mais antigas do Bairro. 

Analisamos quais são as formas de governo eclesiástico dessas igrejas. Escolhemos essas 

igrejas porque já estão consolidadas no Bairro, estando ali a mais de 40 anos. Elas nos cede-

ram o espaço para realizarmos a coleta de depoimentos orais de nossas interlocutoras. 

O terceiro capítulo estabelece uma espécie de ponte entre o recorrido histórico dos 

primeiros capítulos e nosso objeto de pesquisa propriamente dito. Ou seja, em sintonia com 

o contexto traçado nos capítulos um e dois, o terceiro capítulo procura construir um aparato 

teórico e metodológico necessário ao desenvolvimento de quarto capítulo.  

No quarto e último capítulo procuramos literalmente deixar a vez e a voz para as mu-

lheres pentecostais. Colhemos os depoimentos e os tabelamos por eixos temáticos: a) con-

versão; b) sentimento de pertença à igreja; c) grupos eclesiais e redes sociais de mulheres; 

d) conflitos domésticos e; e) disputa de poder. As memórias dessas mulheres são constituí-

das nos espaços que elas têm dentro de suas comunidades, de seus lares e nas relações inter-

pessoais num todo. 

Optamos por acrescentar a este trabalho as transcrições dos depoimentos na íntegra, 

possibilitando, assim, o acesso dos leitores à íntegra das entrevistas. Na ficha técnica de 

transcrição das entrevistas, respeitamos a solicitação das entrevistadas no que se refere à 

grafia de seus nomes, na forma extensa ou em forma de abreviatura. 
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CAPÍTULO 1 - AS ORIGENS MARGINAIS DO PEN-

TECOSTALISMO  

O Pentecostalismo é, sem dúvida, um dos movimentos religiosos mais significativos 

da história do cristianismo ocidental contemporâneo. Desde seu surgimento como um mo-

vimento dissonante das práticas religiosas, sociais e culturais norte-americanas no inicio do 

Século XX, o movimento continua se desenvolvendo em plena vivacidade. O movimento 

cresceu, expandiu, aprimorou, sofreu mutação, hibridismo, adequou-se a contextos sociais 

diversos e culturas plurais, principalmente na América Latina, na África e na Ásia.5 O Pen-

tecostalismo está definitivamente inserido no contexto sócio-religioso ocidental. Conhece-

mos, a partir das muitas obras bibliográficas, as origens do Pentecostalismo nos EUA e sua 

transmigração para diversas nações do mundo.  
 

1.  De um Pentecostes a outro Pentecostes  

O cristianismo, desde suas origens mais primitivas, surgiu plural e se desenvolveu 

fragmentado, após o evento da ressurreição de Jesus de Nazaré, considerado pela cristanda-

de o ponto fundante e mais importante da nova fé.  

 

                                                 

5 ARAÚJO, Israel de. Dicionário do movimento pentecostal. 2007. p. 925-927 
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A consolidação da comunidade ocorreu definitivamente no evento de Pentecostes a-

contecido aproximadamente no ano 30 E.C. A nova religião, denominada pelo termo “Igre-

ja”, se difundiu a partir de seu epicentro – a Judéia/ Galiléia (Palestina) – para todo o Impé-

rio Romano, chegando à cidade de Roma já no inicio dos anos 50 E.C.6   

Apesar de certamente dirigida a Israel, parece que a pregação de Jesus não previa 

a criação de uma entidade com características próprias que mais tarde se chamaria 

“igreja”... A Páscoa mudou tudo. Aquele que havia anunciado a presença do reino 

de Deus em seu convite a participar da realização desse reino numa nova dimen-

são de conduta estava morto, cruelmente executado pelas autoridades romanas 

como criminoso político. E, no entanto, também estava misteriosamente vivo [...] 

Todas essas fontes [Evangelho dos Ditos Sinóticos, cartas de Paulo e Atos dos 

Apóstolos/ Relato da descida do Espírito Santo] têm um elemento comum: a con-

vicção de que o Jesus que havia morrido na cruz estava vivo.7 

Essa convicção que Jesus de Nazaré havia ressuscitado suscitou a composição dos 

primeiros textos baseados nos testemunhos da primeira e segunda geração de judeu-cristãos. 

As comunidades vão se multiplicando (Jerusalém, Judéia, Samaria, Galiléia, Antioquia, A-

lexandria, Pela, Ásia Menor, Grécia e Roma) em grupos étnicos, sociais, econômicos e cul-

turais diversos (judeu-cristãos, cristãos gentílicos/ “helenísticos”, simpatizantes e prosélitos, 

gnósticos etc). Cada comunidade formula suas tradições, rituais e práticas litúrgicas a partir 

do Evento Cristo. Claro que, surgem as primeiras contradições e embates sobre quem real-

mente fazia parte do Verdadeiro Israel de Deus.8 O principal elemento que ligava a maioria 

dessas comunidades era a prática litúrgica de refeições eucarísticas comunais.9  

    Não podemos esquecer que desde cedo houve tensão entre a base missionária dos 

Doze de Jerusalém e a base missionária de Antioquia da Síria acerca do pensamento de co-

mo as comunidades primitivas deveriam se desenvolver ou qual a base teológica deveriam 

manter e pregar. “Para Lucas, os ‘doze’ aparecem como representantes de toda a comuni-

dade cristã, embora fossem de fato os representantes simbólicos dos membros de língua 

aramaica”.10 

                                                 

6 KOESTER, Helmut. Introdução ao Novo Testamento: história e literatura do cristianismo primitivo. Trad. de 
Euclides Luiz Calloni. São Paulo: Paulus, 2005. Vol. 2. 410 p., il. pp. 85-111. 

7 Id., ibid., 2005. Vol. 2. p. 97 
8 Id., ibid., p. 101-102 
9 Id., ibid., p. 102-103 
10 Id., ibid.,  p. 105. A tradição considera que a religião cristã surge a partir da missão que os Doze discípulos 

eleitos por Jesus receberam após a ressurreição.  
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Se os Doze e a comunidade judaico-cristã de Jerusalém mantiveram muitas das tradi-

ções da religião judaica (Templo e sinagoga), os judeus cristãos helenistas queriam romper 

como o modelo tradicional judaico. Essa comunidade, segundo Lucas, formará e enviará 

Paulo de Tarso para ser representante oficial dessa vertente cristã (At. 13.1s, ARA).11 
A desvinculação da lei já havia sido reivindicada pelos judeus helenistas seguido-

res de Jesus em Jerusalém. Mas uma cidade não submetida ao controle do Templo 

e de suas autoridades seria um lugar mais apropriado para a constituição de uma 

comunidade livre da lei de Moisés. A fundação dessa comunidade em Antioquia, a 

maior metrópole do Oriente e capital da província [romana] da Síria, foi por isso 

um passo decisivo na direção de um esforço missionário importante na diáspora 

judaica e no mundo gentio do império romano. Antioquia passou então a ser base 

e o centro de propagação do evangelho para comunidades de gentios fundadas por 

Barnabé, Paulo e outros. 12 
 

1.1  Montanismo, uma sombra fragmentada do cristianismo antigo  
 
 

Já no primeiro século depois da fundação das primeiras comunidades cristãs e com a 

morte dos apóstolos, os bispos – segundo a tradição cristã e a intensa literatura epistolar 

pastoral produzida nesse período – assumem a liderança efetiva das comunidades. Esses 

bispos e suas respectivas literaturas foram denominados de “Pais Apostólicos”.13  
O conhecimento dos Pais Apostólicos permite-nos acompanhar desenvolvimentos 

no cristianismo primitivo que já são perceptíveis nos testemunhos mais recentes 

do Novo Testamento. Uma vez que nos Pais Apostólicos foram empregadas tradi-

ções que são mais antigas que os próprios escritos, eles também podem ajudar a 

moldar a imagem do cristianismo na última terça parte do século I d.C. de forma 

mais diferenciada.14 

                                                 

11 BULL, Klauss-Michael. Panorama do Novo Testamento: história, contexto e teologia. Tradução de Uwe 
Wegner. São Leopoldo: Sinodal, 2009. 237 p. pp. 203-207. 

12 KOESTER, Helmut. Introdução ao Novo Testamento, 2005. Vol. 2. p. 106-107.  
13 Os principais escritos dos Pais Apostólicos foram a Didaquê, Carta de Barnabé, Epistolas de Clemente, Car-

tas de Inácio de Antioquia a varias comunidades (Efésios, Romanos, Magnésios, Trales, Filadélfia e Esmir-
na) e ao seu amigo Policarpo, Carta de Policarpo, Martírio de Policarpo, Fragmentos de Pápias, Escrito de 
Diogneto, Pastor de Hermas. Conferir in BULL, Klauss-Michael. Panorama do Novo Testamento: história, 
contexto e teologia. Trad. de Uwe Wegner. São Leopoldo: Sinodal, 2009. 237 p. (pp. 154 – 184); HAM-
MAN, A. Os padres da Igreja. São Paulo: Paulinas, 1980. 292 p; CAIRNS, Earle E. O cristianismo através 
dos séculos: uma história da Igreja cristã. Trad. Israel B. Azevedo. 2. ed. São Paulo: Vida Nova, 2005. 508 
p., il. p. 64-66. 

14 BULL, Klauss-Michael. Panorama do Novo Testamento: história, contexto e teologia. Tradução de Uwe 
Wegner. São Leopoldo: Sinodal, 2009. 237 p. (p. 154) 
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Muitas dessas cartas pastorais surgiram para afirmar tradições e costumes das comu-

nidades mais proeminentes de sua época, para estimular a guarda das doutrinas dos apósto-

los, fortalecerem a fé em meio das perseguições e tribulações e contra heresias. O carisma 

do Espírito Santo, que capacitou os primeiros líderes da igreja, foi pouco a pouco sendo 

substituído por uma modelo mais formal, dependendo mais da ação dos bispos (que procu-

ravam manter a integridade da igreja frente aos iminentes perigos internos, heresias e exter-

nos, perseguições) do que propriamente nos atributos carismáticos do Espírito Santo.  

Uma vertente carismática dentro da comunidade cristã da Frigia surgiu como forma de 

contestação ao formalismo eclesiástico. Sob liderança de um profeta chamado de Montano 

(120-180 E.C.) e duas mulheres (Prisca e Maximilia), aproximadamente no ano 150 E.C., 

essa comunidade anunciou a era do Espírito Santo. Montano declarou ser portador de uma 

revelação especial. Ele pregava sobre a necessidade de que os cristãos sinceros deveriam 

viver em ascetismo, somado ao celibato e a uma rigorosa e estrita conduta moral. O martírio 

era o melhor prêmio que um discípulo de Cristo poderia usufruir por amor a Cristo.  

O argumento de Montano se baseava na iminência do fim do mundo e na Segunda 

Vinda de Cristo. Era uma atitude inversa a dos Pais Apostólicos, sendo que esses últimos 

procuravam assentar sua fé numa espera paciente da vinda de Cristo. A fé de Montano base-

ada na iminência da Segunda Vinda o fez anunciar uma das maiores heresias combatidas 

pela ortodoxia cristã. Montano declarou ser o Paracleto (Espírito Santo, Consolador) pro-

metido por Jesus. Ele argumentou que suas palavras deveriam ser consideradas mais eleva-

das que as Sagradas Escrituras. Ele se percebia como a consumação da promessa escatoló-

gica.15  

Essa tentativa de combater o formalismo e a organização humana levou-o a rea-

firmar as doutrinas do Espírito Santo e da Segunda Vinda [...] Montano... [decla-

rou] a si mesmo como paracleto ou advogado através de quem o Espírito Santo fa-

lava à Igreja, do mesmo modo que falara através de Paulo e dos outros apóstolos.16   

 

 

                                                 

15 Fonte: http://www.icp.com.br/51materia3.asp. Consultada em 25 de agosto de 2010. 
16 CAIRNS, Earle E. O cristianismo através dos séculos: uma história da Igreja cristã. Trad. Israel B. Azevedo. 

2. ed. São Paulo: Vida Nova, 2005. 508 p., il. p. 86-87. 
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Os bispos reagiram e condenaram todas as extravagâncias doutrinárias montanistas. O 

movimento montanista se tornou muito influente em Cartago e no Oriente, mas foi definiti-

vamente condenado no Concilio de Constantinopla (381), sendo que qualquer pessoa asso-

ciada a esse movimento deveria ser considerada pagã. Contudo, “o Montanismo representou 

o protesto perene suscitado dentro da Igreja quando se aumenta a força da instituição e se 

diminui a dependência do Espírito Santo”.17 Durante mil anos a tradição prevaleceu sobre o 

carisma. 
 

1.2  Movimentos fragmentados no cristianismo europeu Pós-Reforma 

 

A Igreja como instituição permaneceu católica (universal), ortodoxa, institucional 

(não-carismática!) e indivisível até 1054, apesar de Constantino ter dividido o império em 

duas partes (latina e grega) e, conseqüentemente a Igreja em 330. Em 1054, essas vertentes 

da Igreja seguem caminhos próprios. Essa é a maior divisão da Igreja em um milênio de 

história, surgindo a Igreja Romana (Latina/ Ocidental) e a Ortodoxa (Grega/ Oriental).18  

Outra divisão da Igreja ocorrerá na Reforma Protestante. Enquanto a Igreja Ortodoxa 

– e seus diversos patriarcados e ramificações19 – escrevia sua história separada do desenvol-

vimento da Igreja Romana (apesar de algumas incursões cristãs romanas nas Cruzadas aos 

territórios eclesiásticos cristãos ortodoxos),20 a história da Igreja Romana seguia caminhos 

diferentes, principalmente quanto à inovação de doutrinas difusas da ortodoxia cristã. Dou-

trinas sobre transubstanciação, purgatório, limbo, celibato clerical, o não-casamento de sa-

cerdotes, o papado, a língua litúrgica, o filioque (o Espírito Santo como procedente também 

do Filho), o cisma iconoclasta etc, afastaram mais ainda a Igreja Romana da Igreja Ortodo-

xa.21 A Igreja Ortodoxa e a Igreja Romana só se reconciliariam no ano de 1965,22 no Concí-

lio Vaticano II, mas não se unificaram. A história eclesiástica ocidental também não ficou 

muito tempo imune a movimentos descontentes com a forma de ser igreja. Muitos outros 

movimentos entusiastas surgiram à margem da Igreja Ocidental.  

                                                 

17 CAIRNS, Earle E. O cristianismo através dos séculos, 2005. p. 87. 
18 GARDEN, Jostein (Org.). O livro das religiões. Trad. Isa Maria Lando. Revisão de A. F. Pierucci. São Paulo: 

Cia. Letras, 2005.  335 p. (p. 192). 
19 KHATLAB, Roberto. Árabes Cristãos? São Paulo: Editora Ave-Maria, 2009. 350 p. 
20 CAIRNS, Earle E. O cristianismo através dos séculos, 2005. p. 195. 
21 Id., ibid., 2005. p. 180-182. 
22 Fonte: www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8138/.../tdeOscarbeozzo.pdf  (p. 23). Consultado em 26/08/2010. 
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Esses Movimentos não conseguiram manifestar por muito tempo suas insatisfações 

com o papado e a Igreja Romana em geral. A Igreja por sua vez se mostrou intolerante e não 

aberta ao diálogo, muito menos às reformas necessárias. Aplacou violentamente movimen-

tos dissidentes (considerados pela Igreja Romana como hereges e sectários).23 Por fim, a 

Reforma não demorou a chegar. Os movimentos incipientes de reforma da Igreja Católica 

na Baixa Idade Média culminaram nas 95 (noventa e cinco) teses de Martinho Lutero. Ocor-

reram diversos movimentos de reforma na Alemanha, Suíça, Países Baixos, Inglaterra, Es-

cócia entre outros. “... No Ocidente, a Reforma instauraria mudanças fundamentais que não 

só criariam igrejas protestantes nacionais, mas que provocariam uma reforma dentro da I-

greja Romana como forma de resolver o desafio do protestantismo”.24 Não demoraria muito 

para que na História do Protestantismo surgissem outros movimentos que marcassem a face 

do cristianismo moderno. Grupos protestantes (anabatistas, puritanos, pietistas, morávios e 

metodistas) também, a exemplo de grupos anteriores, se mostraram insatisfeitos com a esta-

tização e formalidade da religião cristã protestante reformada em suas nações. O protestan-

tismo reformado, assim como a Igreja primitiva e a Igreja Romana, transformou as comuni-

dades em sistemas hierarquizados, institucionalizados e dogmáticos, tuteladas pelos sacer-

dotes, nobres e pela monárquica.  
O fracasso da Reforma em satisfazer as necessidades religiosas dos camponeses e 

outros grupos não privilegiados é um capítulo da história largamente documenta-

do. Com seu fervor religioso nato, permaneceu a religião da classe média e da no-

breza. O resultado foram [sic] a guerra dos camponeses e o movimento anabatista, 

pois por mais distintos que esses movimentos tenham sido entre si, sua relação ín-

tima é evidente na história. Thomas Münzer, o arquiinimigo de Lutero, era anaba-

tista e líder revolucionário. Os profetas de Zwickau e Merlchior Hoffmann repre-

sentavam os interesses políticos, econômicos, como também religiosos dos pobres, 

ao proclamar uma fé que prometia não somente a salvação por meio da experiên-

cia emocional, mediante a qual o crente transcendia os problemas da vida fatigante 

e monótona, mas que também lhe dava garantia de libertação da opressão política 

e social o estabelecimento da perfeita fraternidade de Cristo.25  

                                                 

23 Albigenses, Valdenses, Lolardos, Hussitas e seus respectivos ícones como Pedro Valdo, J. Wycliff, J. Huss e 
Savonarola foram perseguidos e alguns mortos pelo regime romanista, pois todos esses movimentos e perso-
nagens desejavam uma Reforma na Igreja. Cf. CAIRNS, Earle E. O cristianismo através dos séculos, 2005. 
p. 225-228, 243. 

24 CAIRNS, Earle E. O cristianismo através dos séculos, 2005. p. 243. 
25 NIEBUHR, H. Richard. As origens sociais das denominações cristãs. São Paulo: IEPG/ASTE,1992. (p. 29,30). 
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1.3  Um rio alimentado por várias nascentes 

 

Entre o Séc. XVI e XIX as igrejas oriundas da Reforma Protestante elaboraram um 

sistema culto-litúrgico fechado, sem a inferência de formas elementares do conhecimento 

secular ou da cultura das nações onde essas igrejas estenderam seus braços missionários. 

Segundo Antônio Gouvêa Mendonça “a teologia protestante não deve temer relacionar-se 

com formas seculares de conhecimento, nem se voltar com demasiada freqüência a proble-

mas já constantes da tradição”.26  

Uma solução encontrada por grupos minoritários e marginais das igrejas protestantes 

estatizadas na Europa foi a busca por uma religiosidade mais intima e interiorizada, não 

norteadas por dogmas ou confissões exteriores. Houve uma busca incessante de leigos e 

clérigos (descontentes com o formalismo protestante) por uma espiritualidade centrada na 

leitura bíblica, na oração, na consagração e na piedade. Os pietistas, os puritanos, os morá-

vios e os metodistas surgiram como novos movimentos avivalistas. Esses foram principais 

movimentos de avivamento nas igrejas oficiais que marcaram a história protestante.  

O Puritanismo foi um movimento que surgiu dentro do protestantismo britânico no fi-

nal do Século XVI. A Inglaterra estava separada da submissão papal, mas não da doutrina, 

liturgia e ética católica. Os puritanos defendiam que a Igreja Anglicana precisava passar por 

uma completa reforma, i.e., a igreja inglesa necessitava ser purificada dos resquícios do 

romanismo. Eles buscavam a pureza teológica, litúrgica, uma santidade moral e a conversão 

verdadeira.27 

O Pietismo, por sua vez, foi um movimento que surgiu em meados do século XVII 

dentro do Luteranismo germânico com forte critica à negligência da ortodoxia luterana para 

com a dimensão pessoal da religião. O Pietismo enfatiza a piedade do indivíduo e uma 

vigorosa vida cristã.28 

 

                                                 

26 MENDONÇA, Antônio Gouvêa. Protestantes, pentecostais e ecumênicos: o campo religioso e seus persona-
gens.  Org. Leonildo Silveira Campos. 2ª. Edição. São Bernardo do Campo: Universidade Metodista de São 
Paulo, 2008. 223 p. (p. 34). 

27 LLOYD-JONES, D.M. Os puritanos: suas origens e seus sucessores: palestras proferidas nas Conferências 
Puritanas e Westminster 1959 a 1978. Tradução de Odayr Olivetti. São Paulo: PES, 1993. p. 246-272 

28 SPENER, Philipp Jakob. Pia Desideria: um clássico do pietismo protestante. Tradução de Procoro Velasques 
Filho. São Bernardo do Campo: Imprensa Metodista, 1985. 86 p. 
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O Metodismo foi um movimento de avivamento espiritual cristão ocorrido na 

Inglaterra do século XVIII. Este movimento enfatizava a relação íntima do indivíduo com 

Deus, iniciando-se com uma conversão pessoal e seguindo uma vida em santidade na ética e 

moral cristã. O metodismo foi liderado por John Wesley (pároco anglicano), e seu irmão 

Carlos Wesley (um dos maiores expoentes da música sacra protestante).29  

Por fim, esses movimentos se institucionalizaram.30 Contudo, membros leigos e cléri-

gos das Igrejas oriundas desses movimentos proporcionaram três Grandes Avivamentos 

(Despertamentos) que aconteceram tanto no velho como no novo continente. O 1º. Grande 

Avivamento ocorreu nas décadas de 1730-1740 tendo como os principais ícones Jonathan 

Edwards, George Whitefield e os irmãos John e Charles Wesley. O 2º. Grande Avivamento 

ocorreu entre as décadas 1790 e 1840 tendo como os principais ícones Charles G. Finney, 

Lyman Beecher, Barton Stone, Peter Cartwright, Asahel Nettleton e James Finley.31 A partir 

de 1857 até meados dos anos 1890 ocorreu 3º. Grande Avivamento elencados pelos princi-

pais líderes conhecidos na época como Dwight Moody, Ira Sankey, Willian e Catherine Bo-

oth, Charles Spurgeon e Phoebe Palmer (movimento de santidade), como forte motivação 

missionária.32 Todos esses movimentos procuraram reformar a liturgia, a teologia, a homili-

a, a ética e até a sua forma estrutural e/ ou espiritual de ser igreja.  

Por isso é interessante notar que a história do Movimento Pentecostal Clássico (e sua 

incessante busca de uma identidade teológica), se assim podemos classificar, “bebe” de 

todas as fontes cristãs possíveis, principalmente dos movimentos a partir da Reforma Pro-

testante. Este Movimento ao mesmo tempo em que tem matizes anabatistas também man-

tém conceitos puritanos e compartilha numa mesma realidade um avivamento metodista-

arminiano com uma devoção pietista-calvinista. O Pentecostalismo é um rio imenso que 

recebeu águas de vários afluentes. Todos esses afluentes (teológicos, litúrgicos e eclesioló-

gicos) forneceram vivacidade e força às torrentes ávidas que correriam a partir do Século 

XX. 

                                                 

29 SALVADOR, José Gonçalves. Arminianismo e metodismo: subsídios para o estudo da história das doutrinas 
cristãs. São Paulo: Junta Geral de Educação Cristã, 1960. p. 81-102 

30 CAIRNS, Earle E. O cristianismo através dos séculos, 2005. p. 370 - 376. 
31 Id., ibid., 2005. p. 371 
32 ARAÚJO, Israel de. Dicionário do movimento pentecostal. Rio de Janeiro: CPAD, 2007. 944 p., il. (p. 109-

110) 
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1.4  O alvorecer do “Segundo Pentecostes”  

 

Muitos sociólogos, historiadores, religiosos e teólogos têm elaborado pesquisas acer-

ca da dimensão sócio-religiosa do Pentecostalismo.33 O movimento pentecostal clássico foi 

e é visto por muitos sociólogos como “um grito”, uma válvula de escape para uma religiosi-

dade marginal. Nieburh denomina esses movimentos marginais como uma expressão/ sin-

toma das “igrejas dos deserdados”.34 Podemos, a partir desse conceito de Nieburh, enqua-

drar o Pentecostalismo, à priori, como um movimento de deserdados ou marginais. Consta-

ta-se assim que o Movimento Pentecostal que iniciou a partir do âmbito religioso, torna-se 

também um fenômeno sociológico. Existem vários estudos que procuram enfatizar os aspec-

tos sociais e formação de identidade religiosa pentecostal. Encontramos trabalhos na área da 

sociologia elaborados por Beatriz Souza (SOUZA, 1969), Cristian D’Epinay (D’ÉPINAY, 

1977) e Regina Reyes Novaes (NOVAES, 1985). 35    

Percebe-se que a maioria dos adeptos dessa religiosidade marginal também foi ex-

cluída dos sistemas cúltico–religiosos (elitizado, denominacional e estatal) e social de uma 

época de transição cultural, segregação racial e exclusão econômica da virada do Século 

XIX para o Séc. XX. Contudo, não foi somente o processo de segregação que ofereceu o 

ímpeto motriz para o surgimento do Pentecostalismo Moderno. Houve a inserção de uma 

nova hermenêutica na leitura de Atos 2 (A visitação do Espírito Santo). Oriundo da ruptura 

com os Movimentos de Santidade/ Holiness (meados do Séc. XIX), o Movimento de Fé A-

postólica,36 projetou-se definitivamente nas doutrinas acerca dos dons e do poder (revesti-

mento) do Espírito Santo difundidas por Charles Fox Parham, pastor holiness.37  

 

                                                 

33 Conferir esta dimensão sociológica em: CAMPOS, Leonildo Silveira. Teatro, templo e mercado: Organização 
e marketing de um empreendimento. Petrópolis, RJ: Vozes/Simpósio/UMESP, 1997. p.49 & ROLIM, Fran-
cisco Cartaxo. Pentecostalismo: Brasil e América Latina. Petrópolis, RJ: Vozes, 1995. p. 22.  

34 NIEBUHR, H. Richard. As origens sociais das denominações cristãs. São Paulo: Instituto Ecumênico de Pós-
graduação/ ASTE, 1992. 184 p. & Cf. tb. PASSOS, João Décio (org). Movimentos do Espírito: matrizes, a-
finidades e territórios pentecostais. São Paulo: Paulinas, 2005. p. 79-91. 

35 SOUZA, Beatriz Muniz de. A experiência da salvação: pentecostais em São Paulo. São Paulo. Editora Duas 
Cidades, 1969; D’ÉPINAY, Christian. Religião e espiritualidade e sociedade. Estudo sociológico do pente-
costalismo latino-americano. In Cadernos do ISER 6, 1977; NOVAES, Regina Reyes. Os escolhidos de 
Deus: pentecostais, trabalhadores & cidadania. Rio de Janeiro, ISER – Marco Zero, 1985.   

36 ARAÚJO, Israel de. Dicionário do movimento pentecostal. 2007. p. 109-110) 
37  GROMACKI, Robert Glenn. Movimento moderno de línguas. Rio de Janeiro: Casa Publicadora Batista, 1972. 

166 p. Gromacki trabalha o fenômeno desde 1100 a.E.C. até Azuza Street. Mas a ênfase dada pelo autor é o 
período pós-reforma da p. 31 - 40.  
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Parham fundou e dirigiu a Escola Bíblica Betel em Topeka (Kansas). Parham compre-

endia que a evidência inicial visível e/ ou externa do batismo com o Espírito Santo era falar 

em línguas estranhas (glossolalia). Era uma novidade teológica baseada na hermenêutica de 

Parham a partir de Atos 2, sem considerar outros textos, principalmente o de 1 Coríntios (12-

14). Ele estimulou os seus alunos a estudarem a Bíblia e encontrarem nela base para o seu 

ensinamento acerca da nova doutrina. Alguns de seus alunos alcançam a experiência pente-

costal de “falar em outras línguas”.38 Agnes Osman foi a primeira pessoa (mulher!) que bus-

cou incessantemente pela glossolalia e recebeu o “batismo com o Espírito Santo”.  

Não que não houvesse nesse período outras pessoas falando línguas em outros lugares 

do mundo, em eventos desconexos. Existem muitas ocorrências anteriores ao movimento 

promovido por Parham, mas a difusão em escala global, ou internacional do Pentecostalismo, 

como salienta Paul Freston,39 se dá “definitivamente” a partir das doutrinas de Parham (no 

Kansas, 1900 e Houston, 1905) e outros seguidores doutrinários como, por exemplo, William 

Seymour (em Los Angeles, 1906) e William Durham (em Chicago, 1907). Mas, nunca na 

história do cristianismo se havia feito uma correlação entre ser batizado no Espírito Santo e 

que a prova desse evento seria falar em línguas estranhas. Após Agnes Osman falar em lín-

guas a novidade rapidamente se espalhou.40 

 

1.4.1  Filhos e servos  
 

Willian Seymour, que no ano de 1905 estava em Houston (Texas), ouviu a mensagem 

pentecostal pela primeira vez e, interessado por esse acontecimento, se matriculou na Escola 

Bíblica dirigida por Parham, recentemente instalada em Houston. Seymour, pregador holi-

ness, mesmo sofrendo a segregação racial (filho de ex-escravos, cego de um olho e pobre) 

foi recusado para estudar na Escola de Parham. Lucy Farrow, pastora, evangelista e missio-

nária negra do movimento holiness e empregada doméstica (governanta)41 da família de 

Parham e cozinheira da Escola Bíblica de Parham, intercedeu em favor de Seymour. 

                                                 

38  OLIVEIRA, Marco Davi de. A religião mais negra do Brasil: por que mais de oito milhões de negros são 
pentecostais. São Paulo: Mundo Cristão, 2004. p. 28. 

39   FRESTON, Paul. Pentecostalismo . Belém, PA: UNIPOP, 1996. p. 3 
40  GROMACKI, 1972. p. 37.  
41 Conhecida pelo Movimento Pentecostal fundante como “a empregada doméstica ungida”.  
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No fim de 1905, Charles Parham voltou para Houston, acompanhado por um nú-

mero de seguidores e por Lucy Farrow. Farrow incentivou Seymour a estudar com 

Parham e aprender sobre o batismo no Espírito Santo em sua escola bíblica... Ape-

sar das leis locais... Parham arranjou um lugar para Seymour, supostamente colo-

cando seus alunos brancos sentados dentro da sala e permitindo Seymour ouvir no 

lado de fora, na entrada.42 

 A princípio, o pentecostalismo nos cultos promovidos em Houston, Texas, não conse-

guiu romper a questão da segregação racial. Primeiramente, porque Parham era um homem 

branco de seu tempo: racista. Paul Freston descreve Parham como sendo “... branco e racista, 

ligado à Ku-Klux-Klan”43 e Galindo também menciona o menosprezo de Parham pelo negro 

Seymour.44 Mesmo estudando no lado de fora da sala de aulas, Seymour aprendeu as dou-

trinas difundidas por Parham. Parham, em 1905, pregava a doutrina acerca do batismo com/ 

no Espírito Santo para auditórios de pessoas brancas enquanto  ele colocava Seymour para 

pregar para auditórios de pessoas negras.45  

Contudo, a relação entre Parham e Seymour não durou um ano, pelo fato de Seymour 

iniciar a Missão de Fé Apostólica ao se mudar para Los Angeles, em 1906. Após abril de 

1906, Parham não teve um papel de realce no Movimento Pentecostal. Los Angeles é o no-

vo e histórico espaço onde o Pentecostalismo repercute. Parham tentou até mesmo, após 

perceber a dimensão que Azuza estava alcançando, assumir a liderança da Missão como 

uma extensão de seu Movimento, mas os seguidores de Seymour resistiram a essa tentativa. 

Então Parham tentou desqualificar a Missão da Rua Azuza e instalou próximo ao Templo da 

Missão de Seymour uma igreja concorrente.46 

Por um espaço de tempo a segregação racial, étnica e de gênero foi “abolida” em Azu-

za Street. Apesar de sempre perseguido e caluniado, Seymour consegue proclamar a mensa-

gem pentecostal, expandindo e criando raízes dentro de grupos afrodescendentes e brancos 

pobres e minorias étnicas emigrantes-imigrantes.  

                                                 

42 ARAÚJO, Israel de. Dicionário do movimento pentecostal. 2007. p. 780 
43   GROMACKI, 1972. p. 4 
44   GALINDO, Florêncio. O fenômeno das seitas fundamentalistas. Petrópolis, RJ: Vozes, 1995. p. 92, 194. Cf. 

tb. Biografia de William Joseph Seymour. Site: www.yohanan.com.br. Disponível no endereço: 
www.yohanan.com.br/biografias/bio_willian.htm/biografias/bio_willian.htm. Acesso em 20/02/08. 

45 ARAÚJO, Israel de. Dicionário do movimento pentecostal. 2007. p. 780 
46 Id., ibid., 2007. p. 781 
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O próximo passo de Seymour após conseguir temporariamente (1906-1909) 

quebrar tabus (fenômeno inter-racial, miscigenação étnica e questão de gênero), é estabele-

cer uma liderança (masculina e feminina) que espalhe – como arautos e porta-vozes dessa 

nova expressão da fé cristã – a mensagem do Movimento por todo o mundo. 

Seymour cercou-se de uma equipe capaz e inter-racial de mulheres e homens, mui-

tos deles trabalhando voluntariamente. Ele dirigia reuniões de “líderes... de ensino, 

e serviam como reuniões de estratégias”. A Missão realizou cultos para promover 

sua expansão nas comunidades vizinhas... Ele enviou missionários e evangelistas, 

e manteve missões de apoio social em Los Angeles. Seymour, sem dúvida, ajudou 

a definir essa Missão inter-racial e sua mensagem.47 

William Joseph Seymour, ainda que por pouco tempo, se tornou desde então o princi-

pal líder e ícone desse movimento. Considerando o período, ser um líder negro, cego, pobre 

e segregado, já nos traz um vestígio em qual ambiente nasceu este movimento, ainda mais 

apoiadas por grande número de lideranças femininas e marginalizadas. Não podemos apagar 

a memória dessas mulheres.48 

O Pentecostalismo tem suas raízes sociológicas originárias em grupos de brancos 

pobres (geralmente brancos nativos, imigrantes europeus e hispânicos atrás do Sonho Ame-

ricano) e de afrodescendentes (ex-escravos ou filhos de ex-escravos) e minorias étnicas mi-

grantes nos Estados Unidos! É nitidamente uma religiosidade dos excluídos! O movimento 

da Rua Azuza conseguiu se apropriar desse ethos social fundante.  

Por um momento – e nada além de um momento/ experiência – a segregação é esque-

cida e “superada” no culto pentecostal em Azuza Street. Mas a harmonia entre brancos e 

negros no Pentecostalismo não durou muito tempo. Nem a “virtude do Espírito Santo”49 

conseguiu quebrar a ideologia de segregação racial sulista nos EUA, no pós-guerra de Se-

cessão.50 Já em 1914, houve novamente a cisão entre Igrejas Brancas e Igrejas Negras. Es-

sa ruptura só ocorreria definitivamente com a fundação do Concilio Geral das Assembléias 

de Deus norte-americanas, em 1914.  

                                                 

47 ARAÚJO, Israel de. Dicionário do movimento pentecostal. 2007. p. 782 
48 Trataremos desse fato mais adiante em tópicos específicos. 
49  Atos 2, numa hermenêutica simples do texto bíblico, relata que o fenômeno da glossolalia e da xenolalia (lín-

guas dos povos) conseguiu surpreender os peregrinos porque, de certa forma, unificou todas as línguas co-
nhecidas no mesmo lugar, sem haver uma forma discriminatória ou segregacionalista, aliás ‘nós os podemos 
ouvir falar na nossa língua’. Ao contrário de Babel, Lucas, em Atos, compreende o fenômeno pentecostal 
(pós-pascal) como a unidade dos povos e nações do mundo de então pelo fenômeno das “línguas”. 

50 ARAÚJO, Israel de. Dicionário do movimento pentecostal. 2007. p. 104-106 
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O primeiro grupo de destaque são as igrejas pentecostais que surgiram no meio afro-

descendente51 (as Igrejas da Confissão de Fé Apostólica e as Igrejas de Deus em Cristo), 

filhos e filhas de ex-escravos (ex-servos) e se tornaram mais comunidades espontâneas. A 

Church of God in Christ (Igreja de Deus em Cristo) – fundada pelo bispo negro Charles Man-

son – se tornou e é até hoje a maior igreja pentecostal negra norte-americana de origem wes-

leyana e tem o dobro de membros das AD dos EUA.52 O segundo grupo, as Assembléias de 

Deus dos EUA, coligação das igrejas pentecostais autônomas dissidentes da Church of God in 

Christ, fundada em 1914, formadas para atenderem a demanda entre os pentecostais brancos 

pobres e imigrantes, assumiu a teologia de origem reformada, mais institucionalizada.53  

 

1.4.2  De Jerusalém, pela Judéia, à Samaria, até os confins da terra 

 

A expansão do Pentecostalismo segue a mesma dinâmica ocorrida em outros mo-

mentos da história da religião cristã. Toda a religião ou movimento religioso se expande 

porque é dinâmica, porque necessita de mecanismos ou contextos que surgem para a sua 

expansão. Assim ocorreu com a Igreja Primitiva, que utilizou as estradas romanas e língua 

grega, a Igreja Reformada que se serviu da imprensa e do desenvolvimento dos estados na-

cionais para propagar seus objetivos e reformas. O Pentecostalismo também utilizou desse 

mesmo mecanismo. Através de missionários, expandiram a fé pentecostal da costa oeste 

para a costa leste estadunidense, o caminho inverso dos primeiros peregrinos puritanos. Sa-

bemos que o Movimento Pentecostal nos EUA surgiu entre 1901-1905 com Parham. Pa-

rham teve como discípulo Seymour. Willian Seymour pastoreava a Missão de Fé Apostólica 

na Rua Azuza, em Los Angeles.  

 

                                                 

51   ROLIM, Francisco Cartaxo. Pentecostalismo: Brasil e América Latina. Petrópolis, RJ. Vozes, 1995. p. 23. 
OLIVEIRA, Marco Davi de. A religião mais negra do Brasil.  São Paulo: Mundo Cristão, 2004. p. 29 & 
ALENCAR, Gedeon Freire de. Todo poder aos pastores, todo trabalho ao povo, e todo louvor a Deus, 2000 
– Tese de Mestrado UMESP p. 58 – 62, definem que a Missão de Fé Apostólica é a expressão da fé pentecos-
tal entre os negros e o nome Assembléias de Deus entre os brancos. 

52 ARAÚJO, Israel de. Dicionário do movimento pentecostal. 2007. p. 188-189) 
53 O pentecostalismo implantado no Brasil por Berg, Vingren (fundadores da AD no Brasil) e Francescon (fun-

dador da Congregação Cristã) vem da ala branca do pentecostalismo norte-americano de viés reformado, 
contudo ainda não havia ocorrido a ruptura definitiva entre brancos e negros pentecostais norte-americanos. 
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Pastores importantes na época, por exemplo, Charles Manson e o Pr. William 

Durham, entre 1906 e 1907 receberam o batismo do Espírito Santo em cultos na Rua Azu-

za.54 Após receber a experiência pentecostal, Durham torna-se um grande expoente da dou-

trina “pentecostal” em Chicago (1907).  

Na Igreja que Durham dirigia acontece o elo histórico que liga o pentecostalismo nor-

te-americano com o pentecostalismo brasileiro. Nesta Igreja Luigi Franciscone e Gunnar 

Vingren55 receberam o batismo com o Espírito Santo. Ao ligarmos os pólos norte ao sul en-

contramos a síntese histórica56 que dá a continuidade ao expansionismo missionário pentecos-

tal a partir dos pioneiros Luigi Franciscone, Daniel Berg e Gunnar Vingren, os três primeiros 

missionários pentecostais que aportaram em terras tupiniquins entre 1910-1911.  

O Pentecostalismo no Brasil, de viés assembleiano, numa perspectiva sociológica, 

difundiu-se e expandiu por causa do ciclo da borracha, a evangelização aos povoados ribei-

rinhos e, especialmente, pelas migrações campo-cidade.57 Os pioneiros pentecostais no Bra-

sil conseguiram dinamizar a pregação do Evangelho com as migrações nortista - nordestinas 

ocorridas entre 1910 e 1950. Da periferia do Brasil bucólico-campestre, para as grandes 

metrópoles do nordeste e do sudeste. Este êxodo (campo-cidade ou rural-urbano), mundial-

mente tão freqüente nesse período, possibilitou uma nova expressão de proselitismo, que foi 

abundantemente utilizado pelos pioneiros da Missão de Fé Apostólica (AD) desde sua insta-

lação em terras brasileiras. 

A movimentação do pentecostalismo saindo de Belém do Pará até chegar/ migrar ao 

Rio de Janeiro (capital da República neste período) foi dinâmica e rápida e demorou um 

pouco mais de uma década, passando por todos os estados do Norte e Nordeste brasileiro. 

Praticamente o mesmo tempo que o cristianismo primitivo demorou a migrar de Jerusalém, 

passando pela Judéia e Samaria, até chega a Roma, capital do Império (At. 1.8). Famílias de 

migrantes nordestinos trouxeram em suas bagagens uma nova hermenêutica da fé evangéli-

ca, o pentecostes em terras brasileiras.  

 

                                                 

54 ARAÚJO, Israel de. Dicionário do movimento pentecostal. Rio de Janeiro: CPAD, 2007. p. 446 e 541. 
55  VINGREN, 1973. p. 19, 24. O livro relata que Gunnar esteve na Igreja que o Pr. William Durham pastoreava.  
56  Na sessão de análise da hinologia (2º. Capítulo) trabalharemos a ênfase teológica que foi herdada pelos pio-

neiros deste pentecostalismo histórico e fundante. 
57  ROLIM, Francisco Cartaxo. Pentecostalismo: Brasil e América Latina. Petrópolis, RJ. Vozes, 1995. 194 p. 

(cf. p. 35, 36). Cf. tb. PASSOS, João Décio (org.). Movimentos do Espírito: matrizes, afinidades e territó-
rios pentecostais. São Paulo: Paulinas, 2005. 267 p. (conferir as páginas 53-54). 
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Alencar estudou intensivamente este processo de migração58 e Salazar compre-

ende que 
O sucesso do pentecostalismo, segundo alguns pesquisadores, está determinado 

pela migração interna, provocada por diferentes motivos sociais e econômicos. 

Um deles é a possibilidade de trabalho que oferecem as grandes cidades, em con-

junto com a crise da sociedade rural. O crescimento da população urbana é o re-

flexo das dificuldades ocupacionais da agricultura e do trabalho em minas... Entre-

tanto mesmo que o pentecostalismo tenha nascido fortemente no meio urbano, ele 

não era representativo da população urbana e compunha-se de grupos religiosos 

marginais.59 

 

1.4.3   O Espírito do Senhor me ungiu para evangelizar os pobres 

 

O movimento pentecostal surgiu e se legitimou na marginalidade (síndrome margi-

nal) das igrejas denominacionais nos Estados Unidos e na América Latina60 e também pro-

grediu à margem das igrejas estatais, históricas e elitizadas na Europa (Escandinávia, Noru-

ega e Suécia). O Pentecostalismo nasceu e sobreviveu ao período posterior da grande crise 

de identidade religiosa norte-americana, principalmente por causa do resultado cicatrizante 

do pós-guerra de Secessão: divisão entre norte e sul dos EUA, acirramento da segregação 

racial e uma nova dinâmica de expansão da ideologia econômica, política e civilizatória 

norte-americana, no inicio do Século XX.  

As igrejas cristãs seguiram de perto essa mesma forma ideológica de organizar seus 

mundos, utilizando principalmente táticas missionárias e evangelísticas, visando à expansão 

de suas denominações na América Latina, a partir de um aporte civilizatório estadunidense. 

As primeiras igrejas protestantes que chegaram à última metade do Século XIX vieram com 

esse ímpeto missionário civilizatório. São conhecidas como Igrejas de Missão, tendo como 

carro-chefe a educação promotora da democracia, da laicização do estado (casado com a 

instituição católica até então) e do proselitismo. Mendonça argumenta 

 

 

                                                 

58 ALENCAR, 2000. p. 41-42. 
59 SALAZAR SANZANA, 2000. p. 95 
60  ROLIM, Francisco Cartaxo. Pentecostalismo: Brasil e América Latina. Petrópolis, RJ. Vozes, 1995. p. 17-21. 
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O protestantismo que se espalhou pelo mundo no século XIX encontrou 

culturas diferentes às quais se ajustou com dificuldade ou mesmo nunca se amol-

dou. O protestantismo que veio para a América Latina, por exemplo, encontrou a 

cultura da latinidade firmemente instalada sobre os pilares da Igreja Católica. O 

protestantismo, com seu forte perfil anglo-saxão, esforçou-se por romper as barrei-

ras por duas vias: pela educação, na tentativa de formar elites liberais e democráti-

cas e pela via religiosa propriamente dita, empenhando-se na conversão de indiví-

duos segundo o modelo revivals [reavivamentos]. Não se pode dizer que o protes-

tantismo tenha fracassado inteiramente em seu intento, pois que deixou traços im-

portantes na educação dos países em que instalou suas escolas, assim como anga-

riou prosélitos suficientes para organizar Igrejas permanentes.61  

É fato que o grande feito do Pentecostalismo no Brasil – diferente do protestantismo 

– foi a sua capacidade de assimilação e inculturação.62 Os missionários pentecostais “abrasi-

leirando-se” interagem com o cotidiano dos nativos, conhecem a sua culinária, suas profis-

sões e moradias,63 mas é bem verdade que até aí, são somente comentários evasivos e des-

contextualizados deste momento de profunda miséria social entre 1910 – 1920. Mas, o que 

merece ser refletido criticamente é:  

a) primeiro, o fato do Pentecostalismo não ter assumido a responsabilidade de dialogar mais 

profundamente com a sociedade de seu tempo e muito menos com a realidade social des-

se mesmo período demonstra que não existia nesta etapa inicial uma preocupação mais 

profunda pelas questões sociopolíticas por parte dos pioneiros e/ ou;  

b) segundo, o Pentecostalismo conseguiu refletir e responder à ansiedade popular a partir de 

uma reação messiânica – apocalíptica (escatológica) tão presente no  imaginário religioso 

– messiânico do catolicismo nordestino e, portanto, não seria a intenção dos pioneiros 

uma reação de protesto ao modelo estabelecido de poder, ou seja, acomodação.  

Encontramos uma informação crítica acerca da inserção pentecostal no Brasil em 

Rolim, que não vê no pentecostalismo a dimensão político-social, visto que para ele, a in-

serção do pentecostalismo no Brasil não passou de um fenômeno religioso e proselitista: 

 

 

                                                 

61 MENDONÇA, Antônio Gouvêa. Protestantes, pentecostais e ecumênicos. Universidade Metodista de São 
Paulo, 2008. p. 96. 

62  OLIVEIRA, Marco Davi de. A religião mais negra do Brasil: por que mais de oito milhões de negros são 
pentecostais. São Paulo: Mundo Cristão, 2004. p. 24 

63  VINGREN, Ivar. Gunnar Vingren, o diário do pioneiro. Rio de Janeiro: CPAD, 1973. p. 27 – 31. 
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Os três missionários [visionários?] que lançaram entre nós o anúncio pentecostal 

trouxeram apenas a experiência religiosa [...] Gunnar Vingren e Daniel Berg em 

nada se interessaram pela vida do povo simples e pelas duras necessidades materi-

ais que este passava [...] O dia-a-dia dessa gente... estava muito distante de seus 

olhos. Francescon não demonstrava o menor interesse pela situação dos trabalha-

dores italianos [... Francescon] consumia-se no desejo de ver implantada nos itali-

anos a experiência que trouxera da América do Norte, experiência que não abria 

espaço para a preocupação sócio-política.64 

[...] da conduta social e religiosa do pentecostalismo no Brasil [...] é herança de 

um tipo de religião norte-americana, dissociada de qualquer compromisso sócio-

político... sem abertura para o social, [isso ocorria] já no inicio do pentecostalismo 

brasileiro.65 [acréscimos nosso] 

Realmente devemos levar em conta algumas das criticas de Rolim acerca da inserção 

da fé pentecostal no Brasil.66 Evidentemente que os missionários (Vingren e Berg) – sem 

terem em sua bagagem nenhuma estratégia missionária – contrariaram todas as expectativas 

possíveis quando se trata de missões transculturais. Eles conseguiram uma façanha – a in-

culturação/ latinização do Evangelho (ou uma hermenêutica do mesmo) no Brasil com a 

cara do povo brasileiro, algo que até então os missionários protestantes não tinham conse-

guido.  

 

                                                 

64  ROLIM, Francisco Cartaxo. Pentecostalismo: Brasil e América Latina, 1995. p. 24. 
65  Id., ibid., 1995. p. 26, 27. Infelizmente Rolim tem uma visão pessimista e dogmática sobre o Pentecostalismo. 

Ele analisa somente pelo viés da alienação e não compreende a dinâmica dos papéis sociais e a dialética ou tro-
ca desses mesmos papéis sociais entre os diferentes atores e redes sociais. O Pentecostalismo Clássico tem uma 
proposta implícita de resistência e protesto dos pobres contra o status quo social e político que os alienou (jo-
gando-os e mantendo-os para a margem da sociedade brasileira), algo assumido estrategicamente pelas igrejas 
protestantes de missão que chegaram no Brasil no Séc. XIX, tendo como alvo a própria elite que excluía.     

66  Paul Freston, primeiramente e depois Ricardo Mariano apresentaram a tese de que o Pentecostalismo foi 
inserido no Brasil em forma de “Ondas”. Classificam as “Ondas” em três estágios: a) 1ª. Onda – Década de 
1910 (Assembléia de Deus e Congregação Cristã), baseada na glossolalia; b) 2ª. Onda – Década de 1950 (Qua-
drangular, Brasil para Cristo, Deus é Amor), forte apelo à cura divina e; c) 3ª. Onda – Década de 1980 (Univer-
sal do Reino de Deus, Internacional da Graça, ‘Igrejas Novas’), valorizando o exorcismo e a prosperidade. 
Conferir em FRESTON, Paul. Pentecostalismo. Belém, PA: UNIPOP, 1996. p. 20-21, 43; MARIANO, Ricar-
do. Neopentecostais: sociologia do novo pentecostalismo no Brasil. São Paulo: Loyola, 1999. p. 28, 29 & AN-
TONIAZZI, Alberto. Nem anjos nem demônios. 2. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1996. p. 67-99. Hoje o Movi-
mento Pentecostal é tão hibrido e mutante que não se pode usar sem ressalvas o Modelo de Ondas aplicado por 
esses autores. 
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1.4.4    A sabedoria que vem do Alto pertence aos símplices de coração 

 

Não podemos negar, por outro lado, que os modelos institucionais e parte dos mo-

vimentos religiosos, populares e sociais deste período de inserção (patriarcalismo, corone-

lismo, machismo, messianismo etc) foram assumidos, incorporados e praticados com muito 

vigor pelos primeiros pastores pentecostais nativos.67  

Os missionários e os primeiros pastores nativos são pessoas de seu tempo, apesar de 

não falar contra o sistema e o modelo de oligarquia (vigorosamente assumido posteriormen-

te na AD) que prevalecia no país na primeira metade do Século XX, foram os primeiros 

líderes religiosos protestantes que tiveram maior inserção nas camadas mais empobrecidas 

da sociedade pré-urbana brasileira.  

O pentecostalismo emerge e se desenvolve no seio de uma sociedade em transição, 

é uma forma de resposta à anomia social produzida pelo processo de migração a 

que deu lugar à industrialização e urbanização de Latino America.68 

Enquanto que os missionários protestantes vêm com o ímpeto civilizatório anglo-

saxão,69 o novo grupo de missionários vem com uma hermenêutica pneumatológica e esca-

tológica modificada.70 Se as igrejas protestantes de missão com o modelo de culto elitista 

(baseado na inteligência intelectual) e o catolicismo institucional (imerso no dogmatismo e 

superstição) não atenderam a demanda das massas empobrecidas e abandonadas (principal-

mente migrantes, negros e mulheres), as mesmas receberam um lugar de apoio/refugio das 

massas, segundo Christian Lalive, nas pequenas e nascentes comunidades pentecostais.71 
 

 

 

                                                 

67  ALENCAR, 2000. 161p. Gedeon Freire trabalha a questão de forma contundente quando fala das estruturas 
e microestruturas de poder dos pastores assembleianos. Retrata o caudilhismo, o coronelismo e o patriarca-
lismo tão praticado na sociedade brasileira na primeira metade do Séc. XX e que foi facilmente incorporado 
às estruturas da AD (cf. p. 99 – 100). Cf. Tb. VINGREN, Ivar. Gunnar Vingren, o diário do pioneiro. Rio de 
Janeiro: CPAD, 1973. 222p. Ele evidencia a prática machista incorporada pela AD, quando o ministério fe-
minino é vetado (p. 143) e quando as mulheres são reduzidas a simples colaboradoras (p. 158), baseado na 
hermenêutica da necessidade provocada pela ausência de homens líderes (cf. Mt. 12.3-8). 

68 SALAZAR SANZANA, Experiências religiosas de mulheres pentecostais chilenas. 2000. p. 84 
69 SALAZAR SANZANA. 2000. p. 101-103. 
70 CORTEN, André. Os pobres e o Espírito Santo: o pentecostalismo no Brasil. Tradução de Mariana N. Ribeiro 

Echalar. Petrópolis: Vozes, 1996. 285 p. (p. 191) 
71 LALIVE, Christian. O refúgio das massas. Rio de Janeiro. Editora Paz e Terra. 1970 
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O pentecostalismo... é um fenômeno urbano, mas sua principal característica é a 

marginalidade na qual nasceu e proliferou. Seu aspecto mais visível – e folclórico 

– é a participação e liderança de negros e mulheres. E, talvez, esta tenha sido a 

principal causa de sua estranheza no inicio. Será que o pentecostalismo, mesmo 

com a glossolalia, mas liderado por homens brancos, ricos e cultos, teria sofrido as 

mesmas perseguições e preconceitos teológicos?72 

É fato que na inserção do Pentecostalismo no Brasil, ao invés de apresentar um pro-

jeto estratégico missionário que se preocupasse com o social e a situação política do país, os 

primeiros missionários não vieram com nada além do desejo de expressar a sua experiência 

pentecostal – o derramamento dos dons e do poder do Espírito Santo para os dias de hoje. 

Rolim já pensava assim. Possivelmente, o não-diálogo com a sociedade em transição do 

rural para o urbano tenha sido um sintoma de adequação à realidade da nova sociedade ur-

bana, totalmente diferente das práticas tradicionais campesinas. Salazar salienta  
O pentecostalismo é o refúgio que permite que o (a) crente viva na nova socieda-

de, protegendo-se e recriando na comunidade eclesial os valores comunitários ru-

rais perdidos. Uma espécie de sociedade tradicional de recambio... O pentecosta-

lismo é uma saída ou uma maneira de responder às crises pessoais e coletivas de-

sencadeadas pela passagem de uma cultura rural tradicional para uma urbana, in-

dustrial e moderna. O pentecostalismo serve as classes mais empobrecidas como 

uma primeira fase que as prepara para que se integrem ao mundo moderno racio-

nalizado.73 
 

O Pentecostalismo em âmbito mundial foi difundido por causa do ciclo de imigra-

ções estrangeiras e os missionários do movimento pentecostal eram presbiterianos e batistas 

diferentes dos missionários presbiterianos e batistas históricos, portanto, com uma teologia 

da missão diferente. Seguindo o mesmo rastro missionário deixado pelos protestantes de 

missão, os novos missionários protestantes avivados (pentecostais) não vêm com o mesmo 

ímpeto pragmático dos primeiros. Tanto é verdade, que ao chegarem às terras brasileiras 

não conheciam o idioma do povo, a cultura, o habitat, a geografia, o clima, a culinária, as 

doenças e por fim, não tinham estadia fixa, nem quem os recepcionassem e muito menos 

uma agência missionária que os sustentasse. Sem estratégias racional e intelectualmente 

pensadas!  

                                                 

72 ALENCAR, 2000. p. 41. 
73 SALAZAR SANZANA, Elizabeth del Carmen. Experiências religiosas de mulheres pentecostais chilenas: 

memória e socialização. 2000. 346 p. Doutorado em Ciências Da Religião, São Bernardo do Campo. p. 85 
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Quando instalados no porão de uma Igreja Batista em Belém do Pará, não gozavam de 

nenhum luxo ou conforto. Sem nenhum subsidio ou patrocínio de agências missionárias 

estrangeiras até então. A denominação74 deles era a denominação do céu.75 Sem ajuda de 

custo ou de uma denominação protestante norte-americana. Sua experiência era tudo. Os 

missionários, segundo os relatos biográficos de Daniel Berg e Gunnar Vingren, se sentiram 

vocacionados por Deus e incumbidos pelo Espírito Santo e fizeram tudo para expandir o 

movimento pentecostal pela pregação do Evangelho pela hermenêutica do Espírito Santo. O 

Espírito Santo nos ungiu para evangelizar! Esse é o pensamento central e motivador (empo-

deramento) da experiência fundante dos missionários pentecostal.  

O pentecostalismo de matiz norte-americana não se manteve nessa dinâmica por muito 

tempo no Brasil. A capacidade de assimilação e inculturação dos pentecostais perpassou por 

uma fluidez social considerável, ao contrário das igrejas protestantes e históricas que manti-

nham o bojo cultural norte-americano ou étnico76 com agentes pastorais qualificados, cre-

denciados e autorizados. O pentecostalismo se “abrasileirou”, assumiu o ethos de cada regi-

ão (principalmente no Nordeste),77 dialogando com a religiosidade local. Contudo, por cau-

sa de seu proselitismo vigoroso,78 esse movimento ganhou adeptos para um novo tipo de 

culto muito mais atrativo, acolhedor e participante que valorizava a experiência. 

Assim, o crescimento pentecostal se explicaria pela adequação da proposta religio-

sa às demandas populares. Com isso se explicariam... as contradições de submis-

são e confrontação dos pentecostais ao [grupo hegemônico] dominante, quer dizer, 

poderíamos falar de protesto simbólico e real. Além disto, o pentecostalismo anula 

a questão dos agentes qualificados do discurso religioso do protestantismo e do ca-

tolicismo, criando uma comunidade mais acolhedora e participante. Esta elimina-

ção das barreiras tornaria o pentecostalismo extremamente atrativo.79  

 

                                                 

74  No prefácio da biográfica que Ivar Vingren compôs em memória de seu pai, Gunnar Vingren, Lewi Pethrus, 
um dos principais líderes do pentecostalismo sueco e pastor da Igreja Filadélfia de Estocolmo (uma igreja 
pentecostal livre considerada a “Assembléia de Deus sueca”, expressa o seu anti-denominacionalismo (p. 7). 

75  VINGREN, 1973. p. 25 
76 Nesse caso, mencionamos as igrejas protestantes étnicas-imigratórias como, por exemplo, luteranos que vie-

ram para o Brasil para instalarem colônias agrícolas), 
77 ALENCAR, 2000, p. 99-101. Nessa tese Alencar desenvolve a questão do ethos sueco-nordestino, explicando 

o processo de inculturação seguido de hierarquização monárquica da Assembléia de Deus no Brasil.  
78  VINGREN, 1973.  p. 57. 
79 SALAZAR SANZANA, Elizabeth del Carmen. Experiências religiosas de mulheres pentecostais chilenas: 

memória e socialização. 2000. 346 p. Doutorado em Ciências Da Religião, São Bernardo do Campo. p. 86 
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O pentecostalismo rompe a principio com as práticas cúlticas de outras denomina-

ções protestantes históricas, por considerarem seus cultos “frios”, sem emoção etc. Os pen-

tecostais instituem um novo e inusitado “jeito” e projeto de ser igreja. Desprezam o ritua-

lismo e o formalismo do culto, tanto católico como o protestante histórico.  

A liturgia e a hinologia pentecostal é cercada pelo forte apelo testemunhal e pelos 

carismas pessoais dos leigos – incluindo o próprio líder eclesiástico. “Se os cultos dos sá-

bios não deram conta do recado, a irmã Nazaré [pioneira da AD] dará”.80  

É fato que essa liberdade litúrgica dos pentecostais sempre foi alvo de crítica das i-

grejas protestantes históricas/ denominacionais, que definiram o padrão europeu ou norte-

americano de liturgia no culto cristão como superior e sacro, desde cedo colocando qualquer 

tipo de culto diferente (indígena, latina, asiática ou africana) como inferior, subalterno, 

complementar ou inapropriado.  

Contudo, segundo constata Salazar, os cultos pentecostais são literalmente o resgate 

das identidades dos nativos, do ethos local, da reorganização das biografias de vida, produ-

tores de sentido de vida, uma nova hermenêutica que atende a demanda local, sem que ne-

cessite de uma mediação tutelada e importada por sacerdotes qualificados nos moldes euro-

cêntricos. 

[O pentecostalismo] é visto como um reencontro do povo com sua própria identi-

dade, quer dizer, da saída de um mundo e um sagrado em crise a uma reconstrução 

própria. O pentecostalismo não seria uma nova doutrina, mas mais exatamente 

uma nova experiência de Deus sem mediação. [Há...] a diminuição da distância 

entre os produtores do sagrado e dos consumidores, de tal forma que a participa-

ção e a vivência tornam-se igualitárias e sentem seus sentimentos de dignidade e 

de poder reforçados mais ainda... O pentecostalismo constitui um modo específico 

de reorganização das biografias e da elaboração imaginária da realidade social que 

provê, aos sujeitos que se fazem pentecostais... dando assim uma possibilidade de 

se constituírem como sujeito e de se abrirem às relações de reciprocidade com os 

outros.81  

 

                                                 

80  ALENCAR, 2000. p. 131. 
81 SALAZAR SANZANA, Elizabeth del Carmen. Experiências religiosas de mulheres pentecostais chilenas: 

memória e socialização. 2000. 346 p. p. 87 e 88 
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1.5  Filhas e servas também?!  

 

Os grupos religiosos sempre dividiram as relações de poder a partir da divisão dos 

sexos. 
(...) existe um reconhecimento compartilhado por muitas tradições religiosas e cul-

turais que um conceito hierárquico masculino do divino e do universo tem funcio-

nado através de milênios como um reforço principal desses padrões de dominação 

social.82  

Há tarefas constituídas e naturalizadas em função do gênero dos membros do gru-

po.83 Existem atividades masculinizadas e feminizadas dentro do círculo de adeptos. Na 

relação religião e gênero, o poder é assimétrico e legitimado pelo consenso hegemônico 

patriarcal, sendo a religião a força cultural mais poderosa nesse processo de legitimação dos 

sexos. 
Il existe un large consensus pour considérer que la religion constitue une dês res-

sources idéologiques majeures pour représenter et légitimer le statut social dês 

genres. L’analyse rétrospective conclut généralement á une influence de la religi-

on dans le sens de la légitimation de l’asymétrie (...) la religion a exercé  une in-

fluence sur la definition et la légitimation des rôles de sexe.84 

No pentecostalismo fundante foi diferente. As mulheres, segundo documentos do 

próprio Movimento, receberam um espaço para a liderança de comando – e até – se consti-

tuíram como próprias lideres no alto comando das instituições. 

Womem have had extremely important leadership roles in the Pentecostal and 

charismatic movements, as has been the case in most awakenings and movements 

of spiritual vitality throughout Christian history. Many pioneers of Pentecostalism 

were women, including Florence L. Crawford, founder of the Apostolic Faith in 

the Pacific Northwest; Marie Burgess Brown, who founded Glad Tidings Taber-

nacle in New York City; and Aimee Semple McPherson, founder of the Interna-

tional Church of the Foursquare Gospel […] There had been a strong tradition of 

women in leadership in Holiness movement.85 

                                                 

82 RUETHER, Rosemary Radford. Mulheres e Globalização: vítimas, focos de resistência e novas visões de 
mundo. In: Revista Mandrágora, Ano IX, nº. 10, 2004. São Bernardo do Campo. p. 70 

83 BOURDIEU, Pierre. A dominação masculina, 2007. p. 16-18. 
84 BOVAY, Claude. Religion et Reproduction de L’asymétrie. In: Archives de Sciences Sociales des Religions. 

pp. 143-161. (p. 144) 
85 BURGESS, Stanley M.; McGee, Gary B.; ALEXANDER, Patrick H. Dictionaty of Pentecostal and Charis-

matic Movements, Michigan. Zondervan Publishing House, 1996. 9ª. Ed. p. 893. 
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As mulheres sempre estiveram presentes nos movimentos marginais cristãos. 

Marginais, pois foi para a margem gravitacional do poder que as mulheres foram direciona-

das. “A presença e a participação de mulheres como fundadoras e líderes de grupos religi-

osos é um dos pontos chave na discussão sobre gênero e religião”.86  

Poderíamos citar mulheres que tiveram papéis sociais e de comando importantíssi-

mos no Movimento de Santidade e no Movimento Pentecostal fundante. Phoebe Palmer 

articulou e liderou no fim do Séc. XIX uma vertente do Movimento de santidade de viés 

arminiana-wesleyana (que seria uma das raízes para o movimento pentecostal). Ela desen-

volveu o que se denominou “Tuesday Prayer Meeting for Promotion of Christian Holiness”, 

buscando a promoção da santidade cristã ou, simplesmente, a “teologia do altar”. Na verten-

te reformada do movimento de santidade encontramos os nomes de Hannah W. Smith e Jes-

sie Penn-Lewis. Ambas foram importantíssimas no Movimento de Santidade de Keswick.87 

No Movimento de Cura alguns ícones de liderança feminina também influenciaram a 

vanguarda do fenômeno. Lucy Drake Osborn (1870) fundou a Casa da Fé no Brooklyn, 

New York, com um ministério de cura para atender doentes terminais. Outra importante 

líder deste movimento de cura (Healing Movement) foi a mulher negra, Srª. Elizabeth Mix. 

Voltamos a considerar a época e o contexto de segregação racial, uma mulher negra como 

líder fundadora de um movimento de cura é impressionante.  

Já no movimento pentecostal fundante de Charles F. Parham (Topeka, Texas) a pri-

meira pessoa a ser batizada no Espírito Santo foi uma aluna. “Within the context the twen-

tieth-century Pentecostal movement, the first person to receive the baptism of the Holy Spi-

rit with the gift of tongue was Agnes N. Ozman”.88 Após este evento, a mulher de Parham, 

Sarah Parham, e a irmã de Parham também foram batizadas com o Espírito Santo antes 

mesmo de Parham. Muitos outros avivamentos ocorreram a partir desse acontecimento fun-

dante e as mulheres assumiram importantes funções como líderes. “From 1901 onward 

there were many local revivals (...) where many women functioned as important leaders”.89  

 

                                                 

86 MOURA, Eliane. Gênero e Religião: mulheres nos movimentos metafísicos e questões teóricas sobre lideran-
ças femininas. In: Revista Mandrágora, Ano IX, nº. 10, 2004. São Bernardo do Campo. p. 49 

87 BURGESS, Stanley M. Dictionaty of Pentecostal and Charismatic Movements, 1996. 9ª. Ed. p. 893 
88 BURGESS, Stanley M. Dictionaty of Pentecostal and Charismatic Movements, 1996. 9ª. Ed. p. 893 
89 Id., ibid., 1996. 9ª. Ed. p. 893 
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Mulheres como Mary Arthur, Sra. Waldron, Sra. Anna Hall, Sra. Oyler, Sra. C. Ca-

lhoun e outras foram enviadas como líderes, pastoras e missionárias por Parham para difun-

dir a mensagem pentecostal pelo Texas. “... many women surfaced in leadership as evangel-

ists and pastors (...) Some women had powerful ministries as intercessors”.90 

Outras mulheres, entretanto, se associaram a Seymour na liderança de alto comando 

da Azuza Street. Lucy Farrow, negra, ex-escrava e empregada doméstica da família de Pa-

rham e cozinheira da Escola Betel, uma das mais brilhantes líderes do movimento pentecos-

tal, pastora, evangelista e missionária do Holiness Movement. Seymour foi pastor auxiliar 

em substituição a Farrow quando ela estava ausente da sua igreja, em 1905.91 O próprio 

Seymour reconhecia a autoridade pastoral e ministerial de Farrow, “a empregada doméstica 

ungida” – pelo fato de que quando ela impunha as mãos sobre as pessoas eram batizadas 

com o Espírito Santo. Quando Seymour foi para Los Angeles, convidou Farrow para parti-

cipar do pastorado da Azuza Street. Assumiu uma missão financiada pela Azuza Street na 

Monróvia (Libéria) com ex-escravos americanos expatriados.92  

Não menos importante foi a figura de Jennie Evans Moore. Uma intelectual ímpar, 

mulher negra talentosa, empregada doméstica e a primeira mulher em Los Angeles a falar 

línguas estranhas nas reuniões promovidas na Azuza Street, em 1906. Daí em diante, a par-

ticipação dela nos cultos começou com o testemunho, oração, intercessão, ministração do 

louvor e, por fim, assumiu a função de pastora e evangelista. Abriu frentes evangelísticas 

itinerantes (1907-08) com outras mulheres evangelistas. Em 1908, ela casou com W. J. 

Seymour. Foi eleita uma das principais administradoras da Azuza Street e, após a morte de 

Seymour, continuou pastoreando oficialmente a Missão de Fé Apostólica em Los Angeles. 

Elizabeth V. Baker foi evangelista healing e importante educadora. Difundiu a cren-

ça pré-milenista, o avivamento espiritual e a necessidade de uma evangelização à nível 

mundial. Sendo a principal líder de suas irmãs (Duncan Sisters), fundou muitas Casa da Fé 

e uma casa publicadora religiosa (ela era a editora-chefe). 

 

                                                 

90 BURGESS, Stanley M. Dictionaty of Pentecostal and Charismatic Movements, 1996. 9ª. Ed. p. 894 
91 ARAÚJO, Israel de. Dicionário do movimento pentecostal. Rio de Janeiro: CPAD, 2007. p. 303. 
92 BURGESS, Stanley M. Dictionaty of Pentecostal and Charismatic Movements, 1996. 9ª. Ed. p. 894 
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As irmãs Duncan foram sensíveis à crítica feita por muitos sobre a legiti-

midade de mulheres pregadoras. Baker justificava seu ministério declarando que 

havia recebido a chamada direta do Espírito Santo (...) Contudo, [as Ducan Sis-

ters] recusaram a ordenação por serem mulheres. Após a morte de Elizabeth... suas 

duas irmãs, Susan... e Harriet (Duncan)... dirigiram os ministérios até ficarem a-

vançadas em idade para continuar.93 

Não podemos esquecer de mulheres – pastoras, missionárias e evangelistas – que a-

briram e dirigiram campos missionários e fundaram grandes denominações. Entre elas esta-

vam Florence L. Crawford, Mabel Smith, Ivey Campbell, Rachel A. Sizelove (todas advin-

das de Azuza Mission), Sra. Scott Ladd (juíza e evangelista), “Mother” Barnes (pastora), 

Marie Burgess (pastora), Maud Willians (evangelista), Ellen Hedben (missionária), Carrie 

Judd Montgomery (evangelista e pastora da AD norte-americana), Maria B. Woodworth-

Etter (pastora licenciada da Churches of God e fundadora de uma Igreja), Kathryn Kuhlman 

(grande avivalista do Séc. XX e fundadora de uma Igreja) e Aimee Semple McPherson.94  

Dos nomes acima o mais conhecido é o de Aimee Semple McPherson. Ela foi mis-

sionária canadense, evangelista, pastora, editora, escritora, musicista e fundadora da Igreja 

Internacional do Evangelho Quadrangular. Foi casada com Robert Semple. Ela e o marido 

foram ordenados por William H. Durham (1909) e foram missionários na China. Em 1910, 

seu marido falece na China e ela retorna aos EUA. Trabalhou em frentes missionárias urba-

nas e acabou conhecendo o seu segundo marido, Harold McPherson (1911). Foi ordenada 

evangelista pela AD norte-americana, em 1919. Divorciou-se em 1921 e devolveu a creden-

cial de evangelista da AD, em 1922. Ela, por fim, fundou o Angelus Temple. 

Por ser uma líder popular, muitas outras denominações lhe ofereciam credenciais, 

inclusive, batistas e metodistas.95 A “Sister” McPherson fundou escolas, escreveu livros e 

expandiu o seu ministério internacionalmente. É a Igreja Pentecostal fundada pela liderança 

feminina mais conhecida no mundo. Embora existam fatos controvertidos em sua vida, ela é 

um dos modelos mais coerentes do potencial da liderança feminina pentecostal fundante. 

1.5.1  Trabalhando com Dorcas?!  

 

                                                 

93 ARAÚJO, Israel de. Dicionário do movimento pentecostal. Rio de Janeiro: CPAD, 2007. p. 114. 
94 BURGESS, Stanley M. Dictionaty of Pentecostal and Charismatic Movements, 1996. pp. 892-897 
95 ARAÚJO, Israel de. Dicionário do movimento pentecostal. Rio de Janeiro: CPAD, 2007. p. 452. 
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Muitos trabalhos estão sendo feitos acerca da articulação de mulheres no Pen-

tecostalismo latino-americano. Uma obra de referencia da articulação de mulheres no Mo-

vimento Pentecostal (MP) chileno é o trabalho de pesquisa que Elizabeth Salazar Sanzana 

realizou. Em suas duas pesquisas acadêmicas, a dissertação de mestrado, Todas seríamos 

rainhas96 e em sua tese de doutorado, Experiências religiosas de mulheres pentecostais chi-

lenas,97 Salazar faz uma intensiva pesquisa sobre a participação das mulheres como líderes e 

gestoras do MP autóctone, ou crioulo, movimento esse que se tornou a segunda maior ex-

pressão da religiosidade chilena. Salazar realizou esse trabalho pela necessidade de  

resgatar a memória da experiência religiosa de mulheres pentecostais no Chile... 

como sujeitos dos processos históricos [à partir da] suspeita de que as mulheres 

são fundamentais no pentecostalismo, não só numericamente, mas por seu papel 

gestador e propagador do movimento.98  

Salazar salienta que mesmo que nos processos de institucionalização - em que ainda 

predomina a hegemonia masculina - as mulheres têm estado presente neste movimento, 

primeiro como gestadoras, depois como meras participantes.  

No pentecostalismo chileno, no inicio do movimento, percebemos com clareza es-

ta participação, muitas foram as pessoas que se somaram ao grosso do grupo, que 

buscavam uma nova experiência de fé... Não queremos dizer com isto que mulhe-

res estiveram ausentes como participantes no começo do movimento, pelo contrá-

rio... até o dia de hoje continua sendo constante a sua militância. Porém queremos 

visualizar como as decisões e quais passos foram dados para institucionalizar o 

grupo como igreja. Discriminou-se a mulher, deixando-a nos relatos, atas e dife-

rentes aspectos, como secundária. Por esta razão, pouco a pouco a mulher passou, 

de gestadora e fundadora a mera participante.99 

 

Ela ainda salienta que 

Nas relações sociais de poder que percebemos, são determinantes as relações soci-

ais de gênero, pois é através desses que as mulheres perdem o espaço que tinham 

criado (fundado) e se vêem obrigadas a recriar, ou se acomodar ao espaço estabe-

                                                 

96 SALAZAR SANZANA, Elizabeth del Carmen. Todas seríamos rainhas: história do pentecostalismo chileno 
da perspectiva da mulher 1909-1935. 1995. 254p. Mestrado em Ciências da Religião, S.B. do Campo. 

97 SALAZAR SANZANA, Elizabeth del Carmen. Experiências religiosas de mulheres pentecostais chilenas: 
memória e socialização. 2000. 346 p. Doutorado em Ciências Da Religião, São Bernardo do Campo. 

98 SALAZAR SANZANA, Experiências religiosas de mulheres pentecostais chilenas. 2000. p. 14. 
99 SALAZAR SANZANA, Elizabeth del Carmen. Todas seríamos rainhas. 1995. (p. 137). 
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lecido posteriormente como meras participantes. Não podemos deixar de 

dizer, que a participação da mulher pentecostal no movimento tem sido pobre em 

comparação aos primórdios, contudo, ela estabelece uma revalorização do grupo 

com respeito ao seu trabalho na comunidade.100 

Salazar, num segundo momento de sua tese, contribui com um estudo baseado na 

memória da experiência religiosa de dez mulheres pentecostais chilenas que relatam – atra-

vés de entrevistas – como aderiram ao movimento pentecostal. A busca pela memória das 

mulheres faz sentido para Salazar, pois 

A opção por pesquisar a memória da experiência se justifica pela especificidade 

do pentecostalismo chileno. Suspeitamos que a gestação, a propagação e a identi-

dade dos grupos comunitários têm na experiência religiosa o seu núcleo central de 

sentido. A nosso ver a experiência religiosa pentecostal dialoga de forma singular 

com elementos fundantes da cultura... Propusemos-nos a visibilizar o papel da mu-

lher nesse processo de construção de sentido a partir da religião... Pretendemos vi-

sibilizar a pluralidade.101 

Ela cita as primeiras atividades organizadas por mulheres pentecostais, como os gru-

pos Dorcas.102 Esses grupos constituídos por mulheres  

pouco a pouco foram ocupando lugar na organização, transformando-se em im-

prescindíveis para o funcionamento das igrejas do movimento pentecostal. Ao 

mesmo tempo em que a hierarquia estava sendo estabelecida, elas fundaram um 

grupo chamado “corpo de enfermeiras”, que iniciou um trabalho em hospitais e la-

res de meninas órfãs, além do trabalho de visita especial para pessoas doentes da 

congregação local. Assim, os grupos de Dorcas foram o espaço que permaneceu 

como “território de mulheres”.103  

 

 

Através do "testemunho de salvação", como as mulheres entrevistadas nomeiam a 

experiência religiosa, Salazar procura visibilizar os códigos de sentido, as redes de signifi-

cados e a reconstrução de identidades, a partir da memória de um encontro fundante com o 

                                                 

100 SALAZAR SANZANA, 1995. (p. 246). 
101 SALAZAR SANZANA, Experiências religiosas de mulheres pentecostais chilenas. 2000. p. 14. 
102 SALAZAR SANZANA, 2000. p. 112-114. Dorcas foi uma mulher, dentro da tradição bíblica, que costurava e 

doava roupas para mulheres viúvas da comunidade (At. 9.36 ss). No trabalho de Salazar, esse nome é adota-
do pelas mulheres pentecostais de forma hermenêutica para representar as obras sociais por elas realizadas. 

103 SALAZAR SANZANA. 2000. p. 113. Esse modelo de atividade é muito parecido com o trabalho de Assis-
tência Social promovido por mulheres em muitas igrejas protestantes e pentecostais brasileiras. 
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sagrado.104 Ela atenta para as experiências ou relatos de vida de cada interlocutora, 

detectando as reminiscências, sejam elas por palavras (linguagem verbal) e nos gestos e 

silêncios (linguagem não-verbal). Nesse processo de diálogo, as interlocutoras constroem as 

suas histórias de vida oralmente. Salazar procura reconstruir, a partir destas memórias, o 

contexto e as relações sociais em que estavam inseridas, perguntando por possíveis trans-

formações motivadas pela adesão ao pentecostalismo.  

Salazar trabalha com o conceito de Memória como uma reconstrução seletiva do 

passado, um passado de indivíduos, mas nem por isso somente individual, senão destes so-

cialmente situados.105 Ao problematizar as lembranças dessas mulheres em vários momen-

tos de suas vidas (família, trabalho, vizinhanças, igreja etc) Salazar nos fornece um quadro 

bem elaborado acerca de como elas constroem suas próprias identidades e o modo que essas 

memórias marginais dialogam com a cultura.106 Essas mulheres pioneiras, que estiveram e 

marcaram os primórdios do MP, são assim descritas por Salazar 

A mulher pentecostal nos inícios são principalmente mulheres sozinhas: viúvas, 

mães solteiras, desquitadas ou que seus maridos não lhe acompanham na sua fé. 

Ademais esta é a mulher solteira, que é uma parte importante da congregação. Esta 

característica permitiu que o ministério evangelístico se desenvolvesse mais am-

plamente entre as mulheres, por sua relativa liberdade que gozavam. Elas eram 

mulheres, na sua maioria, pobres, com muitos elementos da cultura autóctone.107  

Salazar também demonstra que, em duas décadas de pentecostalismo, as mulheres 

pentecostais chilenas foram relegadas a papéis secundários na sociedade e na vida pública, e 

naturalmente reconduzidas aos papéis sociais feminizados,108 assumindo e se sintonizando 

ao modelo patriarcal chileno. 

Aparentemente os espaços segundo o sexo estão relativamente determinados na comu-

nidade pentecostal no final de 1920 segundo se percebe nos relatórios das Conferencias. 

As funções que as mulheres desempenham, reproduzem aquelas que são do espaço pri-

vado que a sociedade lhe determina. Quer dizer: cuidar dos (as) filhos (as), cozinhar, 

atender a “casa”, ou como a esposa de pastor: “ser a dona da casa pastoral”. Não obs-

tante, ainda os limites da ação da mulher no haviam podido ser relegados, no movimen-

                                                 

104 SALAZAR SANZANA. 2000. p. 132-133 
105 SALAZAR SANZANA. 2000. p. 152 
106 Id., ibid., 2000. p. 185-215 
107 SALAZAR SANZANA, Elizabeth del Carmen. Todas seríamos rainhas. 1995. (p. 232). 
108 São papéis sociais ditados pela hegemonia cultural destinados para ser cumpridos por mulheres, como mãe, 

esposa e filha, no lar e na vida privada intra-familiar. O conceito é desenvolvido nas páginas 37, 46, 93 a 95.  
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to pentecostal, aos que são “naturalmente femininos” [...] Além disso, se percebe 

que as mulheres que estavam exercendo algum papel de liderança ao redor dos anos 30, 

tinham um sentimento de culpa por “não estar no lugar que lhe pertence [na socieda-

de]... O poder exercido nas congregações pelas mulheres, nos inícios do movimento, se 

observa diferente à dos homens. inclusive os domínios masculinos e os femininos são 

determinados pelas relações de gênero. A mulher tem poder na congregação local, no 

templo, mas nos “assuntos de administração do grupo” ou lideranças principais do gru-

po, sente que não é seu espaço. A diferença do homem que sente como “natural” o e-

xercício do poder.109 

A resistência das comunidades pentecostais – constituídas majoritariamente de mu-

lheres - em aceitarem mulheres como lideres principais do movimento pentecostal e de suas 

respectivas hierarquias nas Juntas Oficiais, reside, segundo argumento de Salazar, na lin-

guagem hegemônica absorvida e expressa nas entrevistas obtidas com mulheres pentecos-

tais. Essa linguagem reflete na verdade o sentimento de inferioridade frente às lideranças 

masculinas e o pensamento hegemônico e homogêneo que as comunidades pentecostais re-

produzem acerca da habilidade do exercício do poder ser naturalmente masculino. 
A linguagem utilizada reflete a situação ou sentimento de experiência de inferioridade 

que viviam (e vivem) as mulheres. Ao mesmo tempo temos a resistência da comunidade 

para com a líder mulher. Portanto não se trata de constatar somente a redução de mulhe-

res ordenadas diaconisas, pastoras, ou integrantes das Juntas de Oficiais por parte da hi-

erarquia, senão que o sexismo patriarcal estava já se manifestando fortemente com sua 

linguagem, com seus valores na comunidade pentecostal. Quer dizer, não podemos pen-

sar que a perda de espaço das mulheres vêm só dum poder centralizado na hierarquia, 

pois o poder está difuso na linguagem, nos símbolos culturais, mesmo no mercado de 

trabalho das mulheres. Tudo converge para que sejam as relações sociais de gênero, re-

lações sociais de poder. E as mulheres percebem esta diferencia “hombre-mujer”, pelas 

mudanças do próprio grupo. Este fato constatamos claramente nos vários testemunhos 

de pastoras e [das] líderes.110    

 

Essa assimetria de poder é de tal forma esmagadora que nas novas gerações de líderes 

de grupos pentecostais ocorre a diminuição no efetivo de mulheres em funções diaconais e 

pastorais. Segundo Salazar esse fenômeno ocorre por causa da morte das primeiras líderes, 

as pioneiras e com a massiva rejeição das mulheres mais jovens ao pastorado. 

                                                 

109 SALAZAR SANZANA, Elizabeth del Carmen. Todas seríamos rainhas. 1995. pp. 160-161; 162-163. 
110 SALAZAR SANZANA, 1995. p. 164. 
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As pastoras, as diaconisas e as missionárias foram algumas falecendo e não 

foram surgindo outras pastoras. A explicação é que não surgem pelo fato que já 

“não era feminino que as mulheres com mais educação andivessem [andassem] por 

aí a sós”, e acrescenta: “a tarefa pastoral foi crescendo e já não era apta para mulhe-

res”. Este pensamento encontra-se inclusive em algumas mulheres mais jovens que 

tem recebido a formação dentro das igrejas pentecostais. Para essas mulheres o tra-

balho pastoral deve ser cumprida por homens, já que são eles mais “aptos para exer-

cer o poder”. Essa divisão de gênero, que privilegia o homem para exercer poder na 

congregação, leva implícito o modelo de pastor “patrão”, que exerce o poder hierár-

quico.   As mulheres ao mesmo tempo, recebem esta imagem de “perfeito poder” e 

com isto mantém os privilégios do gênero masculino.111 

Esse processo de rejeição acontece pelo processo de Interiorização descrito por Berg 

A interiorização é antes a reabsorção na consciência do mundo objetivado de tal 

maneira que as estruturas deste mundo vêm a determinar as estruturas subjetivas da 

própria consciência. Ou seja, a sociedade funciona agora como a ação formativa da 

consciência individual [...] O individuo não só aprende os sentidos objetivados co-

mo se identifica com eles e é modelado por eles. [...] O êxito da socialização depen-

de do estabelecimento de uma simetria entre o mundo objetivo da sociedade e o 

mundo subjetivo do individuo.112  

Destacamos que o processo de feminização dos papéis sociais bebe e absorve da 

mesma fonte desse processo de interiorização. As mulheres, por exemplo, são as primeiras à 

serem educadas e treinadas para assumirem papéis sociais determinados para elas antes 

mesmo delas nascerem. 

 

 

  

 

 

1.5.2  O mundo da mulher pentecostal nas Assembléias de Deus  
 

 

 

                                                 

111 SALAZAR SANZANA, 1995. p. 167-168. 
112 BERGER, Peter. O Dossel Sagrado, 1985. p. 28 
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Outra obra de referencia é a pesquisa de Martha Luiza de Freitas Lopes. Em 

sua dissertação,  A Mulher no Mundo Pentecostal,113 Lopes procura enfatizar qual é o papel 

da mulher dentro do Movimento Pentecostal, na vertente da AD brasileira. Ela discute que, 

apesar da Assembléia de Deus Ministério de Madureira (ADM) permitir a inserção das mu-

lheres em cargos eclesiásticos, a hegemonia masculina atribui aos homens cargos principais 

e às mulheres funções secundárias e feminizadas.114 

As mulheres tiveram participação ativa na expansão da ADM, o que foi se modifi-

cando com decorrer do tempo. Hoje, apesar de até receberem títulos [cargos], como 

missionária e diaconisa, além de serem impedidas de estar lado a lado junto aos ho-

mens, ainda têm reforçados seus comportamentos [naturalmente feminizados] do 

cuidar (cantina, limpeza, crianças etc) no exercício destas funções quando não po-

dem ir para o campo missionário.115 [Acréscimos nossos] 

Lopes ainda argumenta que as mulheres assumem geralmente trabalhos internos de 

suas congregações como departamentos voltados – quase exclusivamente – para mulheres 

(Círculo de Oração, Assistência Social, Visitação aos Enfermos, Cultos e Congressos de 

Mulheres, Educação Infantil e Cuidadoras das Crianças).  

O padrão para o serviço religioso das mulheres na ADM repete e amplia a vida do-

méstica e o papéis sociais naturalizados para as mulheres oriundos do lar, como mãe, tutora 

e esposa, totalmente sujeita aos cuidados e educação de seus filhos e plenamente submissa 

ao marido.116 Lopes constata que esse padrão se repete na vida religiosa e que para que isso 

aconteça, as mulheres 

 

 

São incentivadas a desempenharem papéis [sociais] que reforçam suas funções de 

mãe e esposa, como professoras de escola dominical e serviço social. Algumas che-

gam a desempenhar funções próximas às de um pastor, desde que estejam em sujeição 

(a seus pais, a seus maridos, a seus pastores), como sombra, e são reconhecidas neste 

papel. Hoje, quando da consagração dos obreiros, suas esposas são convidadas a rece-

                                                 

113 LOPES, Martha Luiza de Freitas. A mulher no mundo pentecostal: uma leitura critica e pastoral sobre a con-
dição da mulher na Igreja Pentecostal Assembléia de Deus (Ministério Madureira). 2001. 205p. Mestrado em 
Ciências da Religião, São Bernardo do Campo. 

114 LOPES, Martha Luiza de Freitas. A mulher no mundo pentecostal. 2001. p. 26. 
115 Id., ibid., 2001. p. 26. 
116 Id., ibid., 2001. p. 33-35 
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berem a oração juntamente com eles, significando que também estarão assu-

mindo o cargo, contribuindo para o sucesso de seu marido no desempenho do mes-

mo.117 

Enquanto essas mulheres buscam no pentecostalismo mais dignidade dentro das re-

des sociais ao mesmo tempo reforçam a hegemonia androcêntrica Há, segundo Lopes, uma 

assimetria do poder e na divisão do poder que ao mesmo tempo dá visibilidade às mulheres 

quando se tornam líderes, mas que 

Sinaliza a busca da transcendência deste lugar de subordinação reservado às mu-

lheres no sistema patriarcal e encontra ambigüidades da própria ideologia que li-

mitam qualquer esperança de redenção. Ali são legitimadas as desigualdades de 

gênero e o poder e a autoridade dos homens são reforçados, tanto no âmbito priva-

do quanto na própria comunidade religiosa, mesmo quando combate e ajuda a 

romper com os aspectos do comportamento masculino que são duros e difíceis pa-

ra as mulheres.118 

 Lopes também reaviva a discussão sobre a relação entre etnicidade, gênero e religi-

ão. Ela suspeita que as mulheres missionárias, brancas e com os moldes etnocêntricos an-

glo-saxão, apiedavam-se de suas irmãs nativas, de maioria afrodescendente, por serem pa-

gãs, fruto de sua ignorância espiritual herdadas dos seus ascendentes, escravos africanos, 

precisavam ser adotadas espiritualmente, para que assim pudessem ter inserção nas famílias 

dessas mulheres nativas, impondo costumes e práticas diferentes do contexto brasileiro.119  

O primeiro modelo para a mulher pentecostal da Assembléia de Deus foi transmiti-

do pelas missionárias, que em situação de superioridade sobre as mulheres em situa-

ção de colonialismo, chegaram impondo seus costumes, maneira de ser e se vestir, 

sendo que vinham de lugares tão diferentes onde o clima justificava suas vestimen-

tas longas e sobrepostas, para lugares tropicais, onde até por questão de higiene e 

saúde, o uso de menos roupas, e de roupas mais leves é o comum.120 

Lopes argumenta que, apesar de todas as limitações que o modelo androcêntrico as-

sumido pela liderança pentecostal masculina proporciona às mulheres, elas, mesmo assim, 

aceitam participar desse movimento. Lopes suspeita que mulheres façam dessa participação 

neste movimento um trampolim para obter benefícios e, ao utilizarem essas benesses que o 

movimento pentecostal proporciona às massas, as minorias no poder ganham visibilidade. 

                                                 

117 LOPES, Martha Luiza de Freitas. A mulher no mundo pentecostal. 2001. p. 45 
118 Id., ibid., 2001. p. 53 
119 Id., ibid., 2001. p. 56 
120 Id., ibid., 2001. p. 60 



 39 

As mulheres buscam reconhecimento, valorização, apoio, e para obterem o que 

desejam, muitas chegam a abandonar seus lares, maridos e filhos sem os seus cuida-

dos para viverem em busca do resgate de “almas para o reino”, entendendo que desta 

forma estão fazendo a vontade divina e se colocando como instrumento do Espírito 

Santo, pois a própria Bíblia ensina que devemos “... abandonar nossos familiares por 

amor a Cristo”. A suspeita é de que a necessidade não é fazer algo, mas obter algo, da 

parte dos pastores, de Deus etc, que venha preencher o vazio que sentem...121 
 

 

1.6  Frida, a descontinuidade na hegemonia pentecostal fundante 
 

Gedeon Freire Alencar nos oferece um trabalho intensivo de investigação acerca da 

implantação, militância e consolidação das Assembléias de Deus em terras brasileiras.122 

Ele argumenta que além Gunnar Vingren e de Daniel Berg, muitos outros personagens cons-

truíram as bases das Assembléias de Deus no Brasil. Adriano Nobre, José Rodrigues, José 

Calazans, Nils Nelsons, Nils Kastberg, Samuel Nyström entre outros foram grandes ícones 

deste período de implantação das ADs. Mas ele nos chama a atenção para a figura de Frida 

Strandberg.123 A liderança desta mulher nos chama muita atenção, pois sua atuação foi de 

suma importância para a consolidação da 1ª. Etapa da Assembléia de Deus no Brasil.  
Frida nasceu em junho de 1891, no norte da Suécia, era de uma família de crentes lu-

teranos (a Igreja Estatal Oficial na Suécia). Formou-se em Enfermagem chegando a 

ser chefe da enfermaria do hospital onde trabalhava. Tornou-se membro da Igreja Fi-

ladélfia de Estocolmo, onde foi batizada nas águas pelo pastor Lewi Pethrus, em 24 

de janeiro de 1917.124 

Neste mesmo ano recebeu o batismo com o Espírito e o dom de profecia e se sentiu 

vocacionada para a obra missionária, sendo enviada pelo pastor Pethrus para o campo mis-

sionário brasileiro, solteira aos 26 anos e, chegando a Belém/ Pará, se casou com Gunnar 

Vingren, em 16 de outubro de 1917. Ela contraiu malária em março de 1920 e quase mor-

reu. Recuperada, viu seu marido pegar a mesma enfermidade várias vezes. Depois de muitos 

                                                 

121 LOPES, Martha Luiza de Freitas. A mulher no mundo pentecostal. 2001. p. 59 
122 ALENCAR, Gedeon Freire de. Todo poder aos pastores, todo trabalho ao povo, e todo louvor a Deus: As-
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anos no Pará, a família Vingren migra no ano 1924 para o Rio de Janeiro, seguindo o 

mesmo processo da migração nordestina.  

Frida Vingren (nome de casada) desenvolveu grandes atividades evangelísticas, a-

briu frentes de trabalho em muitos lugares do Rio de Janeiro. As atividades de assistência 

social, círculos de oração e grupos de visitas ficaram sob sua responsabilidade. Também 

exercia a função de docência nas classes de Escola Dominical e ministrava Estudos Bíblicos 

para pastores.  Frida Vingren era responsável – no inicio da obra no Rio de Janeiro – pela 

leitura devocional nas aberturas dos cultos, pela execução musical dos hinos – ela era orga-

nista e tocava violão – e, quando Gunnar Vingren se ausentava da Igreja em visita ao campo 

missionário, Frida substituía-o pregando e dirigindo os cultos e trabalhos oficiais.125 

Frida exerceu a direção oficial dos cultos realizados aos domingos, na Casa de Deten-

ção no Rio de Janeiro e era excelente pregadora, exercendo sob seus ouvintes grande caris-

ma. Pregava e dirigia os cultos nos pontos de pregação da AD no Rio de Janeiro, em praças 

públicas e áreas abertas. Os cultos ao ar livre, promovidos no Largo da Lapa, na Praça da 

Bandeira, na Praça Onze e na Estação Central, eram dirigidos por Frida, tendo Paulo Leivas 

Macalão como seu auxiliar direto.126  

Frida articulou-se como escritora de diversas matérias nos jornais oficiais127 da AD, 

como os jornais Boa Semente, O Som Alegre e Mensageiro da Paz (este último agregou os 

dois primeiros). Ela escrevia mensagens evangelísticas e traduzia vários outros textos e hi-

nos da língua escandinava. Foi também a única mulher comentarista das Lições Bíblicas de 

Escola Dominical (hoje revista oficial da CGADB para a Escola Dominical), na década de 

1930.  

 

Além de excelente escritora, Frida sempre se dedicou à música. Cantava, tocava ór-

gão, violão e compunha hinos de grande valor espiritual. Vinte e três hinos da Harpa Cristã 

são de sua autoria e alguns destes têm forte essência escatológica.128 Frida, ao que parece, 

                                                 

125 ARAÚJO, Israel de. Dicionário do movimento pentecostal. Rio de Janeiro: CPAD, 2007. p. 904 
126  VINGREN, Ivar. Gunnar Vingren, o diário do pioneiro. Rio de Janeiro: CPAD, 1973. p. 122 a 124. 
127  ALENCAR, Gedeon F. de. Todo poder aos pastores, todo trabalho ao povo, e todo louvor a Deus: Assem-

bléia de Deus: origem, implantação e militância 1911-1946. 161p. Mestrado em Ciências da Religião, São 
Bernardo do Campo, 2000. Conferir um estudo sobre os temas das matérias escritas por Frida nas páginas 
72, 106 e o espaço concedido a escritos de mulheres na página 108. 

128 MARTINS, Marcos José. A dimensão escatológica da hinologia clássica pentecostal. São Bernardo do Cam-
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não foi simplesmente uma colaboradora no processo de implantação da AD. Ela foi, 

juntamente com seu marido, a principal líder da Igreja entre 1920 e 1932. Alencar alega que  

[Daniel] Berg é nulo [...] Como Berg é inexpressivo na liderança e Vingren, doente, 

ficou pouco tempo efetivamente na liderança, fica a dúvida sobre quem de fato 

dirigia e dava “as cartas” nesta igreja em seus primeiros anos: Frida Vingren?129 

O modelo de liderança de Frida, segundo relata Alencar, incomodou muito a liderança 

masculina. Frida é o modelo de uma líder completa, numa época em que 

As mulheres ainda não participavam da vida política do país nem mesmo como 

eleitoras, mas a AD permite que elas, excepcionalmente, sejam pastoras e 

ensinadoras. [O incomodo é] influência de Frida Vingren? Com certeza. Ela prega, 

canta, toca, escreve poesia, textos escatológicos, visita hospitais, presídios, realiza 

cultos e – nada comum - dirige a igreja na ausência do marido (e na presença 

também) [...] na foto dos missionários... que participaram da Convenção de Natal 

[Rio Grande do Norte, 1930] ela é a única mulher que aparece. Onde estão as 

esposas dos outros [missionários e pastores]?... Frida chega a escrever um texto no 

Mensageiro da Paz... disciplinando a conduta dos obreiros.130 [acréscimos nossos] 

Frida é vista como uma mulher extraordinária. Numa das cartas selecionadas na obra 

autobiográfica dos Vingren, ela expressa o seu esgotamento físico e seus sentimentos acerca 

de seu trabalho pioneiro no Brasil.131 Ela enumera as dificuldades na categoria “tribulação”, 

“sofrimento” e “agonia”. Mas tem muita esperança, quando contempla os sinais de Deus 

operando na Igreja e nas congregações. Ela declara que tem pagado o preço do trabalho, 

mas sabe que nada é em vão perante o Senhor. A missionária - dirigente dos trabalhos ofici-

ais na AD do Rio de Janeiro (até então Missão Sueca) nesta mesma carta demonstra sua 

frustração por ter de entregar a direção do Jornal “Mensageiro da Paz” aos líderes nacionais: 

 

 

O Senhor sabe de tudo, eu não quero defender-me, pois não sou sem falta, mas 

aquele dia tudo se revelará [...] Agora, depois que entregamos a direção do jornal 

“Mensageiro da Paz”, eu pensei então que o nosso tempo aqui no Brasil talvez 

esteja terminado ou o Senhor talvez tenha alguma outra missão para nós 

                                                                                                                                                         

po: [s.n.], 2008. 110 p. Bibliografia -Universidade Metodista de São Paulo, S. B. do Campo, 2008. Capítulo 3 
129 ALENCAR, 2000. p. 55 e 56. O autor trabalha o estilo de liderança Gunnar Vingren – Frida Vingren.  
130 ALENCAR, 2000. p. 56 
131 VINGREN, Ivar., 1973. p. 198 e 199. 
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cumprirmos [...] Para mim é como arrancar o coração do meu peito, quando 

penso em deixar o Brasil para talvez nunca mais voltar!132 

É difícil aceitar que Frida seja “sem falta”. Ela faz tudo e assume toda a responsabi-

lidade da Igreja em São Cristóvão/ RJ (que se tornaria no futuro a rival da AD Madureira/ 

RJ) além de cuidar das congregações ligadas a esta Igreja, dirigir o jornal e articular outros 

trabalhos acima citados. Ela tem um esgotamento físico que chega a atingir o sistema nervo-

so e alega sofrer do coração. Sinais claros de cansaço de uma pessoa que se dedica inte-

gralmente à obra da Igreja.   

É complicado vê-la somente como colaboradora ou à sombra de Gunnar Vingren. 

Frida desabafa quando diz que “Gunnar tem estado enfermo há tanto tempo, que faz muito 

[tempo] que ele nem tem podido participar do trabalho”.133 Por causa da enfermidade de 

Gunnar Vingren, este não teve o tempo e a energia suficiente para poder assumir o trabalho. 

Quem assume o trabalho integralmente é Frida, apesar de Samuel Nystrom – teórica e do-

cumentalmente – ser o segundo dirigente da Igreja na ausência de Gunnar Vingren.134  

O fato é que Frida, segundo os argumentos acima apresentado, é uma mulher humil-

de que compreende seu papel de liderança e, sem soberba, relata como Deus, em uma reve-

lação dada a uma irmã, a via quando ela auxiliava seu marido. 
Quando nós [Gunnar e Frida] saímos do Pará e viemos ao Rio de Janeiro, uma 

irmã no Pará teve uma visão. Ela viu como Gunnar estava ajuntando frutas 

maduras num grande pomar e ela me viu também num canto do pomar, 

trabalhando com uma bomba de água, que estava regando todas as árvores.135 

Esta visão está muito próxima à lógica do ministério apostólico compreendido por 

Paulo. “Eu plantei, Apolo regou; mas Deus deu o crescimento” (1 Co. 3.6). Gunnar seria 

Paulo? Frida, Apolo? A compreensão hermenêutica pentecostal pode nos abrir para essa 

possibilidade interpretativa. Mas, Frida nunca esteve “num canto do pomar”. O fato é que 

Frida Vingren, segundo a pesquisa de Alencar, com o agravamento da enfermidade de seu 

                                                 

132 VINGREN, Ivar., 1973. p. 198 e 199. Este jornal, enquanto não passou para a direção dos líderes nacionais, 
só trouxe aflição para o casal Vingren. Gunnar e Frida trabalharam incessantemente para que o jornal fosse 
aceito nacionalmente e, quando conseguiram este feito juntamente com Samuel Nystrom, os líderes nacio-
nais só sossegaram quando assumiram a direção do jornal. Conferir mais informações sobre essas tensões 
nas páginas 178-179 e 189. 

133 VINGREN, 1973. p. 199. 
134 ARAÚJO, Israel de. Dicionário do movimento pentecostal. Rio de Janeiro: CPAD, 2007. p. 492-493. Samuel 

Nÿstron era terminantemente contra a ordenação feminina para o pastorado. 
135 VINGREN, 1973. p. 198. 
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marido, foi preterida pela liderança nacional. Em 1932, por causa do estado de saúde 

de Gunnar, toda a família Vingren é obrigada a voltar à Suécia para cuidar da saúde de 

Gunnar.  

Neste mesmo ano, antes de viajar para a Suécia, o casal Vingren sofre com a morte 

de sua filha caçula. Frida perde o que lhe é mais precioso no período de dois anos 

(1932/33). Perde sua filhinha, é forçada pelas circunstâncias explícitas (doença do marido) e 

implícitas (a oposição da liderança nacionalista e masculina) a deixar o trabalho eclesiástico 

por ela exercido e suportar a perda – por falecimento – de seu marido. Sete anos depois do 

falecimento de Gunnar, Frida também falece deixando um legado de grandes feitos. 

 

1.6.1  Madureira, vanguarda ou submissão feminina no Ministério?  
 

 

Frida Vingren é o típico modelo de mulher pentecostal que exerceu o seu ministério 

pastoral na periferia do poder clerical. Hoje, as mulheres ocupam espaço na liturgia, na pre-

gação, no culto, na educação bíblica, na assistência social e no serviço religioso, mas difi-

cilmente o ministério pastoral. Frida (representando aqui o ministério feminino) é um protó-

tipo de liderança silenciada e, infelizmente, marginalizada nas AD.  

Segundo Rosemary Ruether, “o ministério feminino baseado em dons carismáticos 

renasce continuamente na prática e também é continuamente marginalizado do poder nas 

instituições históricas das igrejas”.136 As mulheres pentecostais têm um papel fundamental na 

organização e manutenção das estruturas laicas das igrejas pentecostais, como podermos ver 

na biografia de Frida. Contudo, elas são marginalizadas, inferiorizadas e preteridas dentro 

das estruturas significantes de poder, mantendo a réplica do modelo social hegemonicamen-

te androcêntrico. Estão à margem e dificilmente, dentro do modelo patriarcalista das igrejas 

pentecostais clássicas, chegarão ao centro do poder.  

A liderança nacional desde a 1ª. Convenção Geral das Assembléias de Deus do Bra-

sil (caso Frida Vingren, por exemplo) tem feito de tudo para tirar de foco a discussão sobre 

o ministério feminino na Igreja. Aliás, a única mulher que participou ativamente nas sessões 

da Convenção de 1930. Frida tentou incansavelmente defender o seu ministério, mas foi 

                                                 

136 RUETHER, Rosemary R. Sexismo e religião: rumo a uma teologia feminista. S. Leopoldo: Sinodal, 1993. p. 164 
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vencida pela maioria dos convencionais, todos os homens.137 O Ministério de Madu-

reira, no entanto, tem consagrado mulheres para o exercício do diaconato e para o ministério 

missionário (as mulheres dos pastores têm sido reconhecidas como missionárias).  
O Ministério de Madureira, sempre na vanguarda do crescimento e amplitude da 

Obra de Deus no Brasil, através de seu líder maior Bispo Dr. Manoel Ferreira... 

reconhece o valor e a importância da mulher evangélica nas Assembléias de Deus; 

a prova disto foi que o Ministério de Madureira foi o primeiro a consagrar diaco-

nisa e Missionárias, tributando assim à mulher pertencente às Assembléias de 

Deus um grandioso legado ministerial.138 

Contudo, nessa última década, a Assembléia de Deus Ministério Madureira tem con-

sagrado as mulheres dos pastores-presidentes como pastoras.  
Hoje, esse apoio e reconhecimento [do ministério feminino], têm se ampliado para 

a consagração de Pastoras, pois muitas mulheres estão atuando ao lado de seus es-

posos de forma sábia e eficaz, com um exemplo de fé e espiritualidade.139 [Acrés-

cimos nossos]  

Fato significativo é que até mesmo a esposa do Bispo Manoel Ferreira, dona Irene 

Ferreira, foi ungida e consagrada a 1ª. Bispa das Assembléias de Deus do Brasil: 
Testemunho disto [do papel auxiliador da esposa do pastor] é a Missª. Irene Fer-

reira, que ao lado de seu esposo Bispo Dr. Manoel Ferreira, tem labutado todos 

esses anos em busca do crescimento e da evangelização. Fica apenas um exemplo 

disto foi sua atuação no estabelecimento do trabalho missionário na Rússia. Pois 

no dia 15 de novembro, no templo da Assembléia de Deus em Madureira, a Missª. 

Irene Ferreira foi consagrada a Bispa das Assembléias de Deus – Ministério Ma-

dureira... Foi um momento histórico e inesquecível, pois a Bispa Irene Ferreira é 

considerada pelos ministros de Madureira, como uma mãe. Parabéns, Bispa Irene 

Ferreira! O seu exemplo de esposa, mãe, serva de Deus e conselheira, é um marco 

para todas as mulheres desse Ministério.140 [Acréscimos e grifos nossos] 

Seria realmente um avanço do modelo eclesiástico na aceitação do ministério femini-

no ou uma acomodação do poder e cerceamento do poder somente nas famílias dos princi-

pais líderes da ADM (monarquias ou oligarquias fechadas)? Mulheres, que não são esposas 

de pastores ou pastores-presidentes, não têm renome ou família de renome, mas trabalham 

                                                 

137 DANIEL, Silas (Org.). História da Convenção Geral das Assembléias de Deus no Brasil. Rio de Janeiro: 
CPAD, 2004. 692 p., il. (p. 34) 

138 O SEMEADOR, Jornal. Órgão Oficial da Convenção Nacional das Assembléias de Deus Ministério de Ma-
dureira. Rio de Janeiro, dez. 2009. Ano XLIX, nº. 470. Suplemento Especial. p. 12. 

139 O SEMEADOR, Jornal, dez. 2009. Ano XLIX, nº. 470. Suplemento Especial. p. 12. 
140 O SEMEADOR, Jornal, dez. 2009. Ano XLIX, nº. 470. Suplemento Especial. p. 12. 
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incessantemente no campo evangelístico e missionário das pequenas congregações nas 

periferias das cidades poderiam um dia chegar ao ministério pastoral (como a cantora Cassi-

ane) e, quem sabe, episcopal, como no exemplo para as mulheres da ADM, a Srª. Irene Fer-

reira? Mesmo que essas mulheres cheguem ao ministério pastoral, numa questão de gênero, 

elas sempre seriam vistas em papéis secundários ou feminizados, como exemplo de mãe, 

esposa e serva? É um passo importante nas ADM, mas não demonstra nenhuma ruptura ou 

descontinuidade como o modelo patriarcal vigente, pois se mantém o poder de decisão no 

âmbito familiar, oligárquico, patriarcal e monárquico. 

 

1.6.3  Mulheres de Belém... sempre servas na Missão?  
 

Apesar de os historiadores demonstrarem que as mulheres assumiram vários cargos 

eclesiásticos como missionárias, evangelistas e dirigentes de congregação nos primórdios 

das AD entre 1910-1930, todos os ministérios das Assembléias de Deus ligado a CGADB, 

inclusive o Ministério do Belém/ SP, nem ao diaconato têm consagrado mulheres.  
Desde a sua fundação, as mulheres estão presentes nas igrejas Assembléias de Deus, a-

tuando nos trabalhos de oração, evangelização, uso dos dons espirituais (profecias, cu-

ras e outros) pregação, estudo bíblico (principalmente na escola dominical), música e 

louvor, missões, obra social, união feminina, e até mesmo como dirigentes de igrejas 

[...] Maria de Jesus Nazaré [pioneira nativa da AD] foi uma verdadeira evangelista... 

Lina Nyströn, em 1919, ficou responsável pela novel AD de Manaus (AM) durante qua-

tro meses e meio, na ausência de seu esposo... Zélia Brito [ainda solteira] dedicou-se in-

tensamente à evangelização do subúrbio do Rio... Emília Costa era bastante ativa na e-

vangelização... realizava cultos nas cadeias da cidade. Por volta de 1925, Gunnar Vin-

gren a separou como diaconisa... Contando de 1910 a 1930, já estavam em ação 12 mis-

sionárias esposas de missionários suecos e seis missionárias suecas solteiras. Quase to-

das, tanto as solteiras como as casadas, antes de chegarem ao Brasil, haviam sido orde-

nadas evangelistas na Suécia e tinham experiência nessa área, além de várias delas se-

rem bastante talentosas, como Frida Vingren.141 [Acréscimos e grifos nossos]. 

O interessante é notar que as mulheres tinham um papel ativo nas AD Missão Sueca, 

até 1930, posteriormente AD da Missão. Mas, na 1ª. Convenção Geral das Assembléias de 

Deus no Brasil (CGADB), de 1930, o ministério feminino foi vetado. Frida participou ati-

                                                 

141 ARAÚJO, Israel de. Dicionário do movimento pentecostal. Rio de Janeiro: CPAD, 2007. p. 492 
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vamente das sessões, mas infelizmente, sendo a maioria esmagadora de homens, pas-

tores nativos e estrangeiros, venceram a discussão e impuseram a seguinte resolução. 
As irmãs têm todo o direito de participar na obra evangélica, testificando de Jesus 

e a sua salvação, e também ensinando quando for necessário. Mas não se conside-

ra justo que uma irmã tenha a função de pastor de uma igreja ou de ensinadora, 

salvo em casos excepcionais mencionados em Mateus 12.3-8 [uma referência ao 

principio do estado de necessidade]. Isso deve acontecer somente quando não e-

xistam [isto é, existirem] na igreja irmãos capacitados para pastorear ou ensinar.142 

[Acréscimos e grifos nossos] 

Isael Araujo, escritor e historiador das AD brasileiras, menciona que o tema sobre a 

ordenação ao ministério feminino voltou a pauta mais duas vezes em duas Convenções Ge-

rais (1983 e 2001), sendo rejeitado unanimemente pelos convencionais.143 Araújo também 

cita uma lista de mulheres que dirigiram congregações (Matilde Brusaca, por exemplo) até 

mesmo uma cooperadora,144 Florência Silva Pereira, que dirigiu um campo eclesiástico com 

seis congregações. Ambas dirigiram trabalhos até a chegada de pastores enviados pela con-

venção.145 

Desde 1930, as mulheres – mesmo que sejam esposas de pastores – não são consul-

tadas acerca das grandes decisões e iniciativas institucionais. Nas reuniões convencionais, 

as mulheres de pastores podem participar dos estudos bíblicos, mas não são aceitas no ple-

nário quando se discutem as pautas convencionais acerca do futuro da instituição. Para que, 

segundo relato da esposa do Pastor-Presidente da CGADB, as esposas de pastores não ficas-

sem ociosas durante as convenções,146 foi instituída e constituída, no ano de 1993, na Con-

venção Geral de Mato Grosso, a Unemad (União Nacional das Esposas de Ministros das 

Assembléias de Deus) como órgão oficial da CGADB. 
Nas convenções gerais que se sucederam à de 1930, acabou tornando-se comum que 

as esposas dos missionários, e mesmo de alguns obreiros nacionais, participassem 

da audiência dos estudos bíblicos das convenções, sempre ministrados pelos seus 

maridos. Porém, as discussões convencionais propriamente ditas sempre foram re-

                                                 

142 VINGREN, Ivar. Gunnar Vingren, o diário do pioneiro. Rio de Janeiro: Casa Publicadora das Assembléias de 
Deus, 1973. 222p. (p. 143 e 158). Na página 143 o ministério feminino é vetado e na página 158 as mulheres 
recebem um alento, sendo consideradas simples colaboradoras (cf. Mt. 12.3-8). 

143 ARAÚJO, Israel de. Dicionário do movimento pentecostal. Rio de Janeiro: CPAD, 2007. p. 494 
144 Cooperador (a), no Ministério do Belém, é um título dado tanto a homens como às mulheres, membros leigos, 

para administrar a liturgia do culto ou administração dos serviços religiosos do templo na ausência de um 
ministro consagrado e ordenado para esse fim.  

145 ARAÚJO, Israel de. Dicionário do movimento pentecostal. Rio de Janeiro: CPAD, 2007. p. 494 
146 ARAÚJO, 2007. p. 878 
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servados aos obreiros. Com o passar do tempo, as mulheres passaram a tomar 

parte, durante as convenções, apenas nos cultos públicos à noite, até que, nos anos 

90, seria criada a União Nacional de Esposas de Ministros das Assembléias de Deus 

(Unemad), que se reúne paralelamente às convenções gerais.147 

O que se percebe é que novamente não ocorre a ruptura ou descontinuidade na rela-

ção entre poder e gênero. Assim como na ADM (Madureira), as AD ligadas à CGADB man-

têm debaixo do modelo patriarcal a tutela sobre o movimento de mulheres dentro da institu-

ição. Todas as esposas de pastores que vão às convenções vão como esposas de pastores. 

Essas mulheres são líderes nas áreas de educação infantil (EBD), assistência social, círculo 

de oração e no louvor. Trocam experiências a partir e somente nessas áreas.  
O objetivo fundamental da Unemad, destacado em sua fundação é “congregar as 

esposas de ministros, visando mais confraternização e troca de experiências nas 

diversas áreas de atuação da mulher [qual mulher?] como parte essencial do minis-

tério pastoral [dos esposos pastores]”. Ao ser empossada presidente da Unemad, 

Wanda Freire da Costa, esposa do pastor José Wellington Bezerra da Costa, afir-

mou: “Agora, as irmãs não ficarão mais ociosas durante as convenções. Todo 

tempo será investido em palestras, estudos bíblicos, intercâmbio de experiências e 

confraternização.148 [Acréscimos e grifos nossos] 
A líder da Unemad é a esposa do presidente da CGADB. Não há contribuição para o 

reposicionamento do ministério feminino na administração de primeiro escalão das AD. 

Neste caso não há nenhum avanço do modelo eclesiástico na aceitação do ministério femi-

nino. Novamente há uma acomodação do poder e cerceamento do poder somente nas famí-

lias dos principais líderes das AD ligadas à CGADB (monarquias ou oligarquias fechadas). 

Mulheres, que não são esposas de pastores ou pastores-presidentes, novamente são relega-

das ao esquecimento. Atualmente, à espreita do poder institucional, além da Unemad – ór-

gão oficial, as mulheres mais simples (classe socioeconômica baixa) constituíram as socie-

dades eclesiais femininas como os grupos de visitação e influenciam a instituição na liturgi-

a, na pregação, no culto, na educação de crianças, nos círculos de oração, equipes de louvor 

e assistência social. 

1.7  As Atas não nos deixam mentir! 
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Como vimos até aqui, o Pentecostalismo se consolida plenamente como um 

Movimento Religioso de proporção mundial com a indispensável e fundamental participa-

ção das mulheres, mas, antagônica e assimetricamente, a partilha do poder e distribuição 

igualitária e paritária da autoridade entre os sexos/ gêneros é uma das grandes marcas que 

segrega novamente às mulheres ao esquecimento intencional e/ ou as relegam às serviços 

subalternos e secundários, os quais não têm influência e não podem influenciar nas decisões 

importantíssimas sobre o destino de suas instituições/ denominações.149 Percebemos que os 

espaços concedidos e tutelados pelos ministérios das Assembléias de Deus às mulheres é 

muito menor e restrito que aquele concedido pela Missão Sueca às suas missionárias e e-

vangelistas.  

Pouco a pouco, aproveitando-se do espaço público que a cultura brasileira concedeu 

aos outros homens de seu tempo, os líderes homens pentecostais, foram paulatinamente a-

fastando as mulheres dos centros de poder, de comando e de decisões. Desde 1930, mulhe-

res são jogadas para periferia do poder clérigo-institucional e conscientemente (as Atas das 

Convenções não nos deixam mentir) são silenciadas. 

As micro-redes lideradas por mulheres casadas, que se expandem e se tornam redes 

sociais vitais (Grupo de louvor, Círculo de Oração, Equipe de Visitas, Cantina, Assistência 

Social, EBD etc), muitas vezes são usadas pelos líderes homens – se tornam até platafor-

mas discursivas de muitos pastores – para justificarem que as mulheres trabalham sim e 

têm espaço sim nas atividades de suas denominações. Mas, quanto se fala de abrir espaço 

para elas decidirem  os rumos da instituição, poder para liderar de igual para igual uma igre-

ja etc, elas se tornam invisíveis e não são, conseqüentemente, consultadas.  

As micro-redes por um lado, demonstram o quanto as mulheres casadas participam 

da vida de suas comunidades trabalhando incansavelmente para “a obra do Senhor”, mas 

por outro lado, são usadas para esconderem as verdadeiras intenções dos líderes masculinos, 

o fato de deixarem as mulheres tão ocupadas com atividades secundárias, desprezadas por 

eles. 

 

 

                                                 

149 O Pentecostalismo Clássico brasileiro representado pelas ADs e pela Congregação Cristã também adotaram 
este modelo de distribuição do poder. Contudo o nosso foco de pesquisa estará concentrado nas ADs. 
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As mulheres casadas, e muitas solteiras, ao se encontrarem neste turbilhão de 

afazeres religiosos, domesticados, naturalizados e interiorizados nelas e para elas pela he-

gemonia masculina, não têm nem tempo, nem cabeça e nem vontade de discutir temas real-

mente relevantes (bem-estar social, violência, desemprego, educação dos filhos, creches, 

espaços de reabilitação etc) que atendam as demandas femininas, que por acaso são a maio-

ria, num país tão machista e desigual. Aliás, são esses temas relevantes os mais tocados nas 

reuniões de oração das mulheres (Cf. Capítulo 4).  

Parece que o Único Ser que está preocupado com as demandas dessas mulheres é 

Deus, porque os homens de Deus, não estão prontos para dialogar com as mulheres sobre o 

que elas realmente anseiam, precisam e reconhecem como suas próprias necessidades (tra-

balho, salário equiparado aos dos homens, profissão, estudo etc) e as de suas famílias (mari-

dos, filhos, pais etc). Na verdade, as redes sociais são possíveis aliadas dessas mulheres para 

mover as estruturas em prol das demandas que elas têm e só Deus, este ser ontológico – 

totalmente outro, conhece e reconhece. O problema é que os homens (literalmente) espiritu-

alizam as vozes das mulheres. Sabemos, e veremos isso mais a frente, que as mulheres pen-

tecostais continuam abrindo a boca (e faz tempo que elas fazem isso em forma de oração), 

mas não sabemos ainda quando é que os homens abrirão os olhos, ouvidos, mente e coração 

para ouvirem as vozes das mulheres de seus apriscos. 
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CAPÍTULO 2: FUNDAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E 

CONSOLIDAÇÃO DE VILA NOGUEIRA 

Antes de tematizar as micro-redes de solidariedade e legitimação construídas por 

mulheres pentecostais, é necessário delimitar o contexto em que essas micro-redes estão 

inseridas. Este capítulo visa realizar um mapeamento das Igrejas Pentecostais na periferia da 

cidade de Diadema, a saber, a Região de Vila Nogueira. Esta, ainda que breve, incursão pelo 

campo religioso cristão do bairro que abriga nosso objeto de estudo pretende situar social-

mente os adeptos das igrejas pentecostais, bem como delimitar sua atuação no tempo e no 

espaço. Procuramos compreender o quanto o associativismo religioso e a construção de re-

des sociais contribuem para a fixação e desenvolvimento do pentecostalismo neste bairro. 

Essas comunidades pentecostais têm contribuído para o aumento do “capital social” de seus 

participantes, considerando que o bairro (consolidado) caracteriza-se por ser uma região 

periférica, o que pressupõe que boa parte da população viva em situação de segregação, 

riscos e vulnerabilidade social. O objetivo principal é realizar um analise panorâmica do 

surgimento, continuidade e desenvolvimento dos modelos eclesiais do Movimento Pente-

costal, sejam esses modelos denominacionais ou locais, no Bairro de Vila Nogueira. Para 

tanto, utilizaremos a revisão bibliográfica, sociológica e histórica sobre o Movimento Pen-

tecostal como metodologia. A delimitação do tema se reporta à implantação, desenvolvi-

mento, descontinuidade e continuidade dos modelos eclesiológicos e eclesiais desse Movi-

mento na Região da Vila Nogueira. 
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2.  Fundação, desenvolvimento e consolidação de Diadema 
 

A cidade de Diadema sempre teve uma localização geográfica privilegiada entre o li-

toral (Vila de São Vicente) e o planalto (Vila de São Paulo de Piratininga). A partir do Sé-

culo XVIII, essa região recebeu ondas migratórias contínuas. Muitos bandeirantes e jesuítas 

passaram pelas terras que hoje pertencem a Diadema.  

2.1   Um vilarejo embrionário 
 

Onde se localiza o centro de Diadema, o jesuíta Salvador Santiago construiu uma ca-

pela em homenagem à Nossa Senhora da Conceição (hoje é a Igreja Matriz), caracterizando o 

primeiro foco de agrupamento populacional da cidade. Os jesuítas procuravam catequizar os 

índios da Região do Grande ABC, sendo Diadema (naquele período ligado a Santo André da 

Borda do Campo de Piratininga e posteriormente a São Bernardo do Campo), somente uma 

área de passagem. Mais tarde, com a corrida pelo ouro em direção a Embu, os bandeirantes 

acabaram por criar em sua rota uma parada chamada Piraporinha. Com o aumento popula-

cional da região, José Pedroso de Oliveira construiu a capela do Bom Jesus da Pedra Fria, que 

não deu conta do crescimento de devotos. Uma nova capela, do Bom Jesus de Piraporinha, 

não tardou ser construída.150 Hoje é uma paróquia muito influente na região. Com as procis-

sões e festas realizadas anualmente por religiosos, o Bairro de Piraporinha atraiu ainda mais 

habitantes.151 O largo da capela foi aos poucos se constituindo em um entroncamento de cinco 

pequenas estradas de ligação com sítios e fazendas da região (hoje, Av. Piraporinha, Casa 

Grande, Castelo Branco, Fagundes de Oliveira e Robert Kennedy). 

Outro exemplo claro é que duas importantes avenidas da cidade (Antonio Piranga e 

Piraporinha) eram originalmente trilhas primitivas que ligavam São Bernardo e Santo Ama-

ro. Até a década de 40, a região de Diadema era ainda constituída somente por quatro povo-

ados pertencentes a São Bernardo: Piraporinha, Eldorado, Taboão e Vila Conceição. Eram 

bairros distantes um dos outros, sem assistência do município de São Bernardo, com vida 

própria e ligados por trilhas e caminhos precários de chão de terra batido.  

                                                 

150 Fonte:  http://www.ibge.gov.br/cidadesat/painel/painel.php?codmun=351380# Consultado em 23/ 07/ 2010. 
151 Fonte: http://www.achetudoeregiao.com.br/sp/diadema/historia.htm Consultado em 23 de julho de 2010. 
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Com a criação da Represa Billings (Eldorado), em 1925, a região despertou o 

interesse de moradores da capital que buscavam opções de lazer. A partir de 1930, interli-

gam-se os principais bairros, com estradas melhor estruturadas. A avenida Alda surge neste 

período. Nessas estradas transitavam carros de boi, cavalos, automóveis e a primeira jardi-

neira que fazia o itinerário Eldorado - Vl. Conceição (Diadema) até Praça da Árvore (São 

Paulo).  

2.2   Processo de Emancipação e Industrialização de Diadema 

 

Apesar da proximidade geográfica com a Capital, “coroa dos santos” que davam os 

nomes das cidades vizinhas, até os anos 1950 a cidade pouco sentiu os efeitos das transfor-

mações produzidas pela industrialização em São Paulo. Até então, Diadema não tinha ne-

nhuma importância econômica regional do Grande ABC, diferentemente das cidades de São 

Caetano, Santo André e Mauá, que estavam na rota da ferrovia Santos – Jundiaí. Somente 

após a década de 1950, o sistema de escoamento da produção industrial da região metropoli-

tana (anteriormente realizado via férrea), entra em declínio e o governo passa a optar pelos 

circuitos rodoviários. A Via Anchieta, inaugurada em 1947, representa uma nova fase da 

industrialização paulista e da implantação do capitalismo no Brasil.152 Em São Bernardo, 

nesta estrada foram instaladas grandes indústrias multinacionais; e em Diadema, principal-

mente pequenas e médias empresas nacionais que produziam, na sua maioria, objetos com-

plementares para as multinacionais (autopeças etc). Em 1948, criou-se o Distrito de Diade-

ma. As transformações ocorridas a partir dos anos 1950 na região do ABCD paulista (aber-

tura de estradas, industrialização, migrações, novos loteamentos, crescimento das cidades) 

despertaram o interesse das lideranças políticas da região de Diadema. Havia o entendimen-

to de que a mudança de distrito para município favoreceria o desenvolvimento do lugar. Em 

24 de dezembro de 1958, ocorreu o plebiscito, que daria a emancipação de Diadema. Em 

1959 realizaram-se as primeiras eleições para os poderes Executivo e Legislativo do muni-

cípio de Diadema. E no dia 10/01/1960, com a posse do primeiro prefeito, vice-prefeito e 

vereadores, instalou-se oficialmente o novo município. 

                                                 

152 Fonte: Site Oficial do Centro de Memória da Prefeitura de Diadema. Consultado em 23 de julho de 2010. Ver 
em http://www.diadema.sp.gov.br/apache2-default/index.php?option=com_content&view=article&id=27& 
Itemid=28 
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2.3   Dados demográficos de Diadema 

A cidade de Diadema, atualmente urbanizada e praticamente com bairros consoli-

dados, completou 51 anos de emancipação em 2010. A população da cidade de Diadema, 

segundo dados do IBGE153 obtidos no ano de 2010 é de:  

População Área 

386.039 hab. 30,84 km2 

Percentualmente, a evolução populacional de Diadema é muito similar com o cres-

cimento demográfico do Estado de São Paulo e do país. Segundo dados estatísticos do IB-

GE, a ocupação e evolução populacional de Diadema sempre foi alta, em proporção ao terri-

tório que possuí (30,84 km²), muito desproporcional ao território do Estado de São Paulo, 

quiçá, do país.154                                                                                                     Gráfico 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

153 Fonte: http://www.ibge.gov.br/cidadesat/painel/painel.php?codmun=351380 Consultado em 10/ 12/ 2010 
154 Fonte: http://www.ibge.gov.br/cidadesat/painel/painel.php?codmun=351380# Consultado em 23/ 07 /2010 
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Com sua emancipou, Diadema contava com uma população de 12.308 habi-

tantes.155 Hoje, o número de pessoas é parecido, mas por km2, com uma média de 12.813,64 

habitantes/km², Diadema é a cidade com a maior concentração populacional (densidade de-

mográfica) do Brasil, ultrapassando sua antiga concorrente, a cidade de São João de Meriti 

(Rio de Janeiro). A cidade de Diadema é dividida em 11 macro-regiões.  

Evolução populacional por Bairro156                                         Tabela 1   
 

Bairros 1991(1) 1994(2) 2000 (3) 2000-1991 
Campanário 27.702 31.382 22.092 -5.610 
Canhema 19.668 17.580 28.894 9.226 

Casa Grande 28.173 34.316 34.651 6.478 
Centro 39.775 37.676 43.170 3.395 

Conceição 27.788 28.534 38.122 10.334 
Eldorado 28.820 33.326 38.270 9.450 
Inamar 17.408 18.378 22.782 5.374 

V. Nogueira 32.072 28.281 33.215 1.143 
Piraporinha 15.590 13.940 21.808 6.218 

Serraria 21.250 21.215 27.911 6.661 
Taboão 47.041 46.220 45.474 -1.567 

Total 305.287 310.848 356.389 51.102 

 
 
Legenda das Fontes: (1) Censo Demográfico 1991 – IBGE; (2) Censo da Prefeitura de Diadema;  
                                  (3) Censo Demográfico 2000 – IBGE 
 

2.4   O Sítio Nogueira 
 

A macro-região, alvo desta pesquisa, é a de Vila Nogueira, localizada entre os Bair-

ros mais antigos de Piraporinha e de Vila Conceição. O Bairro é assim nominado em home-

nagem ao engenheiro civil e agrimensor Horácio Messias Nogueira, formado pela primeira 

turma da Faculdade de Engenharia do Mackenzie.  

                                                 

155 Fonte: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:hs2e6ePJcw4J:www.cidade.usp.br/educar 
2002/modlo1/alunos/elias.albuquerque/0001/upload_anotacao/trabalho%2520USP%2520Elias.doc+Diadema 

+%C3%A9+a+cidade+com+maior+densidade+demogr%C3%A1fica&cd=2&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br 
156 Fonte: http://www.diadema.sp.gov.br/apache2-default/index.php?option=com_content&view=article&id=60 
& Itemid =28. Diadema ainda não formulou um banco de dados que distribua a população pelas macros-regiões 

da cidade.  Dados sobre a distribuição ainda não atualizados para 2010. 
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Horácio Nogueira nasceu no sul de Minas Gerais, em 13 de maio de 1882. Na 

idade adulta, adquiriu terras com as quais formariam o "Sítio Nogueira", na época pertecen-

tes à cidade de São Bernardo do Campo.157 Horácio foi presbítero e pregador (leigo) da I-

greja Presbiteriana Independente. O pai de Horário foi o Rev. Caetano Nogueira Júnior,158 

um dos seis fundadores da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Horácio Messias 

Nogueira teve entre seus filhos um pastor, o Rev. Sherlock Nogueira, referência do presbite-

rianismo independente brasileiro. Outros filhos foram Jofre, Laerte, Dombry, Hiponina.  

O ponto de pregação da Igreja Presbiteriana Independente no Sítio Nogueira foi for-

mado em 12 de outubro de 1906, com a chegada da família de Horácio Messias Nogueira a 

região. É, indubitavelmente, a primeira igreja protestante do Bairro com mais de cem anos 

de presença. Como Igreja autônoma dessa mesma denominação tem somente 40 anos. Laer-

te e Coraly Nogueira fazem parte do grupo de 27 membros fundadores da 1ª. Igreja Presbi-

teriana Independente de Diadema, em 01 de fevereiro de 1970.159  

A partir da industrialização da região, Horácio Messias Nogueira divide o Sítio No-

gueira em micro-bairros e começa a vender terrenos. Alguns micro-bairros receberam o 

nome das filhas e esposa de Horário: a) Vila Lídia (sua esposa) e; Vila Goyotin (sua filha). 

Sua filha mais velha, Lydia Franco Nogueira, também é homenageada. Ela foi casada com o 

Rev. Nóbile Di Piero, na época presbítero da Igreja Presbiteriana Independente de Bauru. Se 

os demais Bairros surgiram por iniciativa dos bandeirantes e religiosos católicos, inaugu-

rando capelas aos santos católicos, Vila Nogueira é o primeiro Bairro colonizado, urbaniza-

do e loteado por iniciativa de uma família evangélica. Fazem parte da Macro-Região de Vl. 

Nogueira, os micro-bairros: a) Vl. Nogueira, b) Ana Sofia; c) Vl. Lídia; d) Vl. Goyotin; e) 

Vl. Popular e; f) Vl. Modelo. 
 

2.5   De Sítio a Pólo Industrial e comercial urbanizado 

Após a emancipação do município de Diadema, Vila Nogueira se tornou um pólo in-

dustrial, abrigando muitas indústrias (metalúrgicas e autopeças essencialmente).  

 

                                                 

157 Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Bairro_Vila_Nogueira. Consulta realizada em 23 de julho de 2010. 
158 Fonte: http://www.ebenezer.org.br/Download/Alderi/vulto31.pdf Consulta feita em 23 de julho de 2010. 
159 Fonte: Site Oficial da 1ª. Ig. Presbiteriana Independente de Diadema. Consulta feita 23/07/2010. Cf. 

www.primeiraipidediadema.com.br/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=23&Itemid=55 
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Com a instalação deste pólo industrial, Vila Nogueira recebeu grandes levas de 

migrantes nordestinos e interioranos. Conseqüentemente, o bairro foi se estruturando para 

atender as demandas da população. A ocupação espacial da região foi rápida em cinqüenta 

anos. Recebeu moradias (residências de migrantes e imigrantes) e estabelecimentos comer-

ciais de médio porte. Trata-se de um ciclo de posse da terra similar e percebido em outras 

áreas periféricas das Regiões Metropolitanas brasileiras.160 

A Macro-região de Vila Nogueira é uma das regiões demograficamente mais ocu-

pada da Cidade. No censo IBGE 2000, o Bairro comportava 8,54% da população de Diade-

ma. Este Bairro é uma região periférica já consolidada, não existindo maiores áreas para 

serem ocupadas por novas moradias. As áreas vazias, geralmente, pertencem à iniciativa 

privada. Neste Bairro, nunca houve investimento de moradia pública, e a maioria das famí-

lias moram em casas simples na periferia do bairro. Muitas famílias pagam aluguel. Não há 

mais como expandir o bairro horizontalmente, mas também não há nenhuma iniciativa de 

expansão verticalizada. A infra-estrutura (água, coleta de esgoto e lixo e telefonia) atende a 

demanda da região.  

O que se percebe em toda a região é a uniformização das casas em sobrados. Já os 

micro-bairros comportam muitas construções de alvenaria rústicas e sem acabamento exter-

no, casas essas levantadas pelo processo das autoconstruções e/ ou mutirões de fim-de-

semana (o famoso “bater uma laje com churrasco”).161  

As comunidades (favelas) praticamente rodeiam o centro da Vila Nogueira. A mai-

or parte das casas foi construída em pequenas ruelas, passagens, vielas e alamedas estreitas. 

Praticamente, não existem mais barracos feitos de madeira na Região. A coleta de esgoto e 

abastecimento de água é feita pela empresa estatal SANED, órgão público municipalizado, 

após ruptura com SABESP, órgão público estadual. Houve por parte do governo municipal 

um forte investimento financeiro para legalizar o fornecimento de água e tratamento de es-

goto em todo o município.  

                                                 

160 FONTES, Paulo. Terra de nordestinos: migração, urbanização e trabalho fabril em São Miguel Paulista. In: 
Um nordeste em São Paulo. Trabalhadores migrantes em São Miguel Paulista (1945-66), Rio de Janeiro, 
FGV, 2008 pp.89-132. 

161 FOERSTER, Norbert Hans Christoph. A Congregação Cristã no Brasil numa área de alta vulnerabilidade 
social no ABC paulista: aspectos de sua tradição e transmissão religiosa - a instituição e os sujeitos. 2009. 
298fl. (Tese de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião) - Faculdade de Humani-
dades e Direito da Universidade Metodista de São Paulo, São Bernardo do Campo. (p. 45) 
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Enquanto a oferta e o fornecimento de energia elétrica são precários em muitos mi-

cro-bairros, o de água chega a 100% das residências. A iluminação pública ainda está em 

consolidação, mas a iluminação residencial é clandestina, principalmente nos núcleos habi-

tacionais (vielas, passagens etc.) longe das vias públicas reconhecidas pelas empresas forne-

cedoras de energia elétrica. 

A macro-região de Vila Nogueira é privilegiada por vias públicas importantíssimas 

na cidade de Diadema. Muitas avenidas e vias principais têm entroncamento neste bairro. A 

Avenida Piraporinha liga a Vila Nogueira ao Centro de São Bernardo do Campo e aos Bair-

ros Assunção, Casa Grande e Piraporinha e leva a um dos acessos da Via Anchieta (Km 18). 

A Avenida Marginal Corredor ABD interliga o bairro de Vila Nogueira ao Centro de Dia-

dema, via Zona Sul de São Paulo, e às regiões industrializadas por multinacionais de Vila 

Paulicéia, Bairro Taboão, Rudge Ramos (São Bernardo do Campo) e, em contínuo, a Santo 

André, e também leva a outro acesso da Via Anchieta (Km 21). Mas, sem dúvida, o acesso à 

Via Imigrantes (Km 16) é o principal entroncamento que liga o Bairro Nogueira e a Cidade 

de Diadema à baixada santista e à capital. 

Os meios de transporte são bem estruturados em toda a cidade. Vila Nogueira tem 

uma Parada de Trólebus com o seu nome (Parada Nogueira) e mais duas paradas circunscri-

tas (Lídia e Bela Vista). São três linhas de trólebus que passam e atendem o Bairro, ligando-

o aos municípios de São Bernardo do Campo (Centro), Santo André (Centro e às linhas de 

trens suburbanas) e São Paulo (Jabaquara e ao metrô). Existem várias linhas municipais de 

ônibus; no total seis linhas. Mais três linhas intermunicipais/ metropolitanas, ligam o Bairro 

com a Zona Sul de São Paulo (Santo Amaro e Sacomã) e São Caetano do Sul.  

A população do bairro é majoritariamente composta por pessoas de baixa renda. 

Mas existem algumas famílias de comerciantes (libaneses, sírios e portugueses) morando no 

centro da Vila Nogueira. Entretanto, os micro-bairros (bairros-dormitórios) são ocupados 

por famílias afrodescendentes e nortista-nordestinas. A maioria da população economica-

mente ativa trabalha em fábricas e comércios dos bairros adjacentes às suas moradias, visto 

que a região é extremamente industrializada e fica próxima do pólo automobilístico do 

Grande ABCD. Os trabalhadores que trabalham fora da cidade de Diadema encontram ser-

viço nos centros comerciais e industriais de S. Bernardo, S. Caetano, Santo André e Zona 

Sul de São Paulo. 
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2.6   Desenvolvimento e consolidação pentecostal nas metrópoles 
 

O Pentecostalismo em âmbito mundial foi difundido por causa do ciclo de imigra-

ções estrangeiras e o Pentecostalismo no Brasil,162 numa perspectiva sociológica, difundiu-

se e expandiu-se por causa do ciclo da borracha, a evangelização aos povoados ribeirinhos 

e, especialmente, pelas migrações campo-cidade.163 Entretanto, as bases de envio dos mis-

sionários sempre fluíram dos grandes centros (metrópoles) para outros centros urbanos e 

depois destes para o campo (zona rural), ao contrário do que se passou com a inserção, pelo 

menos inicial, do assim chamado protestantismo histórico, que encontrou seus primeiros 

adeptos entre a população rural, para depois deslocar-se para os centros urbanos. Ou seja, 

nas primeiras décadas do Século XX, o pentecostalismo em solo brasileiro expandiu das 

cidades para o campo, como também se difundiu de cidades para outras cidades (de capital a 

capital), mas sempre na periferia das mesmas164 ou nas áreas suburbanas dessas cidades.165 

Este êxodo (campo-cidade, rural-urbano e periferia-centro), tão freqüente no mundo nesse 

período, possibilitou uma nova expressão de proselitismo, que foi abundantemente utilizado 

pelos pioneiros da Assembléia de Deus, desde sua instalação em terras brasileiras.  

Os pioneiros pentecostais no Brasil conseguiram dinamizar a pregação do Evangelho 

com as migrações nortista - nordestinas ocorridas entre 1910 e 1950, pelas redes sociais de 

parentescos.166 Segundo John Scott, uma rede social é baseado num “padrão articulado de 

conexões nas relações sociais de indivíduos, grupos e outras coletividades. As respectivas 

relações podem ser relações interpessoais, econômicas, políticas ou outras relações soci-

ais”.167 Foi a formação dessas redes sociais que possibilitou a propagação da mensagem 

pentecostal e a expansão do movimento pentecostal. Se não foi o único fator, não podemos 

negar que foi um dos principais.  

                                                 

162 Neste trabalho de pesquisa não abordaremos a expansão da Congregação Cristã do Brasil, mas nossa ênfase 
estará fundamentada somente no surgimento, estabelecimento, desenvolvimento e consolidação do Pentecos-
talismo advindo das Assembléias de Deus brasileiras (Ministérios do Belém e de Madureira). 

163  ROLIM, Francisco Cartaxo. Pentecostalismo: Brasil e América Latina. Petrópolis, RJ. Vozes, 1995. 194 p. 
(cf. p. 35, 36). Cf. tb. PASSOS, João Décio (org.). Movimentos do Espírito: matrizes, afinidades e territó-
rios pentecostais. São Paulo: Paulinas, 2005. 267 p. (conferir as páginas 53-54). 

164  VINGREN, 1973. p. 122-123, 137 e 138. 
165  Id. ibid., p. 137 e 138. 
166 A Igreja de Cristo Pentecostal no Brasil também surgiu no nordeste brasileiro em 1937 e seguiu o mesmo 

processo migração das AD brasileiras. Fonte: http://www.icpb.com.br/ no link nossa história. 
167 SCOTT, John. Verbete “Social Networks”. In: KUPER, Adam e Jessica. The Social Science Encyclopedia. 2 

ed. Londres e Nova York: Routledge, 1999. p. 794s.  
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Com o processo de consolidação industrial e urbanização após 1950, o êxodo ru-

ral se intensifica mais ainda nas décadas de 1960 e de 1970. Legiões de trabalhadores do 

campo, em busca de emprego e melhor estabilidade social, migram das periferias do campo 

e do agreste nordestino para as periferias das grandes cidades.168 O maior medo de muitos 

migrantes ao saírem de sua terra natal para tentar a sorte na metrópole era o de cair num 

certo anonimato urbano. Para sanar esse problema, se desenvolveram verdadeiras redes de 

solidariedade, onde os primeiros (parentes, amigos e conterrâneos) a migrarem preparavam 

o caminho e desbravavam um espaço na cidade grande, ainda que fosse um barraco de ma-

deira na periferia, e depois mandavam enviar familiares de sua cidade natal para cá. 
Pode-se pressupor que o anonimato urbano não é tanto na periferia do Brasil... Pode-

se questionar se existe de fato, nas periferia de São Paulo, a atomização individualista 

das relações sociais, ou se ela é atenuada não é  atenuada por vivas redes informais de 

associativismo, como redes de vizinhança, redes de parentesco, redes de migrantes, 

redes de autoconstrução, formas comunitárias de lazer na rua, etc... poucos migrantes 

chegam sozinhos em São Paulo, caindo no anonimato urbano: quando chegam, uma 

rede de parentes, amigos ou conterrâneos já está à sua espera.169 

Muitos desses migrantes, deslocados de seu espaço e cultura, encontram espaços de 

solidariedade dentro de movimentos populares e também em igrejas populares pentecos-

tais.170 Esses espaços geravam um capital social que possibilitava trocas simbólicas qualita-

tivamente estabilizadoras frente à vulnerabilidade social e o processo de segregação. 
A cidade passa por um processo de segregação sócioespacial. O sistema viário é am-

pliado, mas favorece o transporte individual. O salário baixa, e o transporte coletivo 

encarece: o número de pessoas que vão a pé ao trabalho dobra entre 1967 e 1977 e 

compreende a metade da população pobre. O processo de periferização dos trabalha-

dores acelera. Mais da metade dos trabalhadores não usa mão de obra remunerada: 

são famílias autoconstrutoras. Renuncia-se às férias, fazem-se horas extras, trabalha-

se no fim de semana para poder construir, com técnicas rudimentares, a casa própria. 

Esta construção nunca termina, sempre se a está rebocando, ou reparando, ou ampli-

ando algo. [...] Nestas décadas, as cidades são marcadas, portanto, de um lado por 

grupos e classes sociais que se mobilizam para conquistar seus direitos, e do outro por 

amplos processos de vulnerabilidade socioeconômica e civil em curso... processo este 

que continuará na década seguinte.171 

                                                 

168 MARICATO, Ermínia. Brasil, Cidades. Alternativas para a crise urbana. Petrópolis, RJ. Vozes, 2008. p. 15-24 
169 FOERSTER, 2009. p. 60 
170 PASSOS, João Décio. Pentecostais: Origens e começo. São Paulo: Paulinas, 2005. p. 84 – 94. 
171 FOERSTER, 2009. p. 45-46 
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Faltaram políticas públicas que atendessem o ser humano e suas demandas 

primordiais, neste caso daqueles que estavam por detrás da força operária e mão-de-obra 

que fizeram o Brasil crescer, antes da década perdida de 1980. O Estado se isentou de arti-

cular redes sociais que pudessem atender às demandas sociais como moradia, educação, 

transporte e saúde, junto às massas empobrecidas de migrantes que ajudaram no desenvol-

vimento das grandes metrópoles, do seu capital, na urbanização e industrialização. Essas 

massas, sem opção, se dirigiam para as favelas e morros das cidades do sudeste brasileiro. 
A segregação residencial cresceu na última década, e é preciso levantar a sua distribu-

ição de entender como opera sua dinâmica, refletindo sobre  as causas e os significa-

dos desse processo, além de levantar os diversos atores que constroem e reconstroem 

o espaço urbano. Um dos principais agentes do processo de combate à segregação de-

veria ser o Estado. No enfraquecimento de sua ação, ou na sua ausência, grupos soci-

ais podem exercer o seu papel? Há nos estudiosos da periferia certo entusiasmo sobre 

a eficácia de diversos associativismos, entre estes o religioso, que podem cumprir essa 

função. Há indícios de que, diante da corrosão das formas de incorporação social via 

mercado de trabalho e políticas sociais do Estado, dinâmicas societárias possam ser 

fontes de inclusão social, constituindo as religiosas um canal particularmente eficaz 

para atenuar riscos de exclusão total.172 

Vemos claramente esse associativismo religioso que sem dúvida proporcionou o cres-

cimento e a consolidação do movimento pentecostal. Os pentecostais, através dos laços fa-

miliares e vínculos de amizade ou de conterraneidade, geraram tipos de redes sociais que 

nortearam o sentido de vida nos guetos esquecidos pelo poder público, onde viviam popula-

ções empobrecidas de migrantes nortista-nordestinos, interioranos e afrodescendentes.173 
... constatou-se que esses vínculos — de parentesco, de vizinhança, entre conterrâ-

neos, com instituições religiosas e do Terceiro Setor — constituem redes sociais pelas 

quais circulam benefícios materiais (por vezes em forma de informações e contatos) e 

afetivos (amizades, matrimônios, apoio emocional etc.) que contribuem para fomentar 

a integração socioeconômica dos membros daquela comunidade, atenuando a sua 

condição de vulnerabilidade. Nesse emaranhado de redes sociais destacam-se as de 

caráter religioso, que constituem o vínculo associativo de maior alcance na favela, as-

sim como na própria Região Metropolitana de São Paulo, sobretudo entre as camadas 

mais pobres.174 

                                                 

172 FOERSTER, 2009. p. 47. 
173 OLIVEIRA, Marco Davi de. A religião mais negra do Brasil: por que mais de oito milhões de negros são 

pentecostais. São Paulo: Mundo Cristão, 2004. 
174 ALMEIDA, Ronaldo de; D'ANDREA, Tiaraju. Pobreza e redes sociais em uma favela paulistana. In: No-

vos Estudos. N.° 68/ Março de 2004. p. 94 
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Portanto, como vimos, a forte presença pentecostal na sociedade brasileira 

tem nos ajudado a compreender processos sociais que foram desencadeados pela industriali-

zação e urbanização das regiões metropolitanas. Percebe-se nitidamente uma simbiose entre 

o crescimento urbano e o pentecostalismo.  

2.7   Igrejas Pentecostais no Bairro de Vila Nogueira 
 

Enquanto  o crescimento urbano desordenado possui um mecanismo desfragmen-

tador sociocultural, o pentecostalismo cria redes de apoio e de solidariedade entre consan-

güíneos, parentes e conterrâneos que, por afinidade, aceitam formar comunidades que aten-

dam suas demandas de sociabilidade, religiosidade e espiritualidade. Com a urbanização e 

industrialização da Região do Vila Nogueira, compreendemos essa simbiose social que pro-

porciona o desenvolvimento do pentecostalismo no bairro. Questões sociais, econômicas, 

financeiras e religiosas estão interligadas, dando dinamismo ao campo religioso dessa regi-

ão. A região de Vila Nogueira está vivendo, neste momento, um forte processo de pentecos-

talização, mesmo depois da consolidação do uso do espaço físico. 

Desde a década de 1950, com o fluxo migratório contínuo de trabalhadores do sul 

de Minas Gerais, interior de São Paulo, da cidade do Rio de Janeiro e nordeste brasileiro, 

muitas confissões de fé cristãs – além da católica romana – chegaram com os novos habitan-

tes do Grande ABC e, conseqüentemente, Diadema, que na época ainda era um distrito de 

São Bernardo do Campo. Mas é a partir da década de 1960  que surgem as primeiras igrejas 

pentecostais em Diadema, agora já um novo município.  

As Assembléias de Deus Ministério Madureira implantaram as primeiras congrega-

ções na cidade entre 1960 e 1970, nos bairros de Piraporinha, Jd. Ruyce (Casa Grande), Ana 

Sofia (anteriormente só Vila Ana Sofia/ Nogueira), Taboão e Eldorado. Essas congregações 

estão completando os seus cinqüentenários nesta virada de década. Neste mesmo período 

outras igrejas pentecostais vão surgindo na Vila Nogueira. A Igreja Pentecostal Unida tam-

bém se instala nos Bairros de Vila Nogueira e Serraria. Outra denominação que chega à 

cidade é a Igreja de Cristo Pentecostal do Brasil, com sede no Bairro Vila Nogueira. As três 

principais denominações pentecostais pioneiras do Bairro Nogueira foram: a) Igreja Pente-

costal Unida; b) Igreja de Cristo Pentecostal do Brasil e; c) Assembléia de Deus Ana Sofia. 

Todas começaram como pontos de pregação e hoje são as igrejas pentecostais mais antigas e 

consolidadas na região da Vila Nogueira. 
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O Bairro tem presenciado, nos últimos quinze anos, uma forte pentecostalização, 

contando atualmente com as seguintes denominações pentecostais:175 

1) Assembléia de Deus Ministério Madureira/ Campo Taboão:  

- Congregação Jd. Ana Sofia (Rua Isaura Guedes): 100 membros, 50 anos. 

- Congregação Vila Nogueira (R. Salvador Corrêa de Sá): 100 membros, 30 anos. 

- Congregação Vila Lídia (Rua Alexandre de Gusmão): 60 membros, 25 anos. 

2) Assembléia de Deus Ministério Madureira/ Campo Vila Alpina/SP:  

- Congregação Ana Sofia (Av. Alberto Jafet): 80 membros, 3 anos. 

3) Assembléia de Deus Ministério Belém: 

- Congregação Vila Nogueira (R. Sebastião Fernandes Tourinho): 60 membros, 10 anos. 

4) Assembléia de Deus Ministério Bom Pastor – São Paulo/ SP 

-  Congregação Vila Nogueira (R. Antônio de Azevedo): 30 membros, 1 ano. 

5) Assembléia de Deus Ministério dos Remanescentes (Nativa do Bairro): 

- Igreja Sede/ Única (Rua João Batista A. do Nascimento): 50 membros, 12 anos.  

6) Assembléia de Deus Ministério Noiva do Cordeiro (Autônoma):  

- Congregação V. Popular/ Ana Sofia Baixa (Passagem  Progresso): 30 membros, 1 ano. 

7)  Assembléia de Deus Ministério de Londrina 

- Congregação de Vila Nogueira (Rua Sotoe Shimizu): 30 membros, 4 anos. 

8) Assembléia de Deus Ministério Bom Pastor 

-   Congregação Vila Nogueira (R. Antônio de Azevedo): 30 membros, 2 anos. 

9) Assembléia de Deus Ministério Tabernáculo da Fé 

- Congregação Ana Sofia (R. João B. Alves do Nascimento): 30 membros, 2 anos. 

10) Assembléia de Deus Ministério Leão da Tribo de Judá (Nativa) 

- Igreja Sede/ Única Vila Nogueira (Rua Pascoal Leite): 25 membros, 1 ano. 

11) Assembléia de Deus Ministério “O Senhor é Meu Pastor” 

- Congregação V. Ana Sofia (R. João Batista A. do Nascimento): 25 membros, 2 anos. 

                                                 

175 As informações aqui expressas foram recolhidas com as lideranças e membresia das Igrejas. Todas essas 
igrejas foram visitadas entre os dias 20 de maio a 23 de setembro de 2010, no período do culto principal, do-
mingo a noite. O tipo de pesquisa foi quantitativa e baseada na informação dos líderes e membros das Igrejas. 
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12) Assembléia de Deus Ministério “A reconstrução dos Muros” (Nativa). 

- Igreja Sede/ Única Vila Nogueira (Rua Pascoal Leite): 30 membros, 2 anos. 

13) Assembléia de Deus Ministério Magdael (Nativa) 

- Igreja Sede/ Única Vila Nogueira (R. Pe. Inácio Siqueira): 25 membros, 1 ano. 

14) Assembléia de Deus Ministério Internacional (Nativa) 

- Igreja Sede/ Única Vila Nogueira (Praça Horácio Messias Nogueira/ Avenida Antônio 

Dias Adorno): 60 membros, 3 anos. 

15) Igreja [Pentecostal] Unida: 

- Congregação Vila Nogueira (R. Pe. Inácio Siqueira): 100 membros, 40 anos. 

16) Igreja de Cristo Pentecostal do Brasil. 

- Sede Regional Vila Nogueira (Rua Salvador Corrêa de Sá): 300 membros, 50 anos. 

17) Igreja Cristã Pentecostal da Bíblia do Brasil: 

- Congregação Nogueira (Av. Dª. Ruyce Ferraz Alvim): 50 membros, 15 anos. 

18) Igreja Pentecostal Assembléia dos Santos Ministério (Inter) Nacional (Nativa). 

- Ig. Sede/Única Vila Nogueira (R. João B. A. Nascimento): 25 membros, 1 ano. 

19) Igreja Pentecostal Deus é Amor: 

- Congregação Vila Nogueira (Rua João Corrêa de Sá): 80 membros, 25 anos. 

- Congregação Ana Sofia (R. João Batista A. Nascimento): 25 membros, 25 anos.  

- Congregação Vila Lídia (Rua Salvador Corrêa de Sá): 35 membros, 15 anos. 

20) Igreja Pentecostal “Só o Senhor é Deus” 

- Congregação Vl. Nogueira (Rua Salvador Corrêa de Sá): 50 membros, 3 anos. 

21)  Igreja Pentecostal Templo de Salomão (Nativa). 

- Congregação Vila Nogueira (Av. Antônio Dias Adorno): 50 membros, 6 anos. 

22)  Igreja Pentecostal Comunidade de Israel (Nativa). 

- Sede Vila Nogueira (Av. Naochiti Tanaka): 35 membros, 6 meses. 

23) Igreja Pentecostal em Vila Nogueira 

- Sede Vl. Nogueira (Rua Salvador Corrêa de Sá): 25 membros, 6 meses. 

24) Igreja Pentecostal Rede Mundial de Missões 

- Congregação Vila Nogueira (R. Antônio de Azevedo): 30 membros, 10 anos. 

25) Igreja Evangélica Pentecostal Última Trombeta (Nativa). 

- Congregação Ana Sofia (R. João B. Alves do Nascimento): 30 membros, 4 anos. 
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26) Igreja Batista Renovada Casa de Israel (Nativa)  

- Congregação de Vila Nogueira (Praça Horácio Messias Nogueira/ Avenida Antônio Di-

as Adorno): 60 membros, 3 anos. 

27) Igreja Batista Renovada do Brasil 

- Congregação Vl. Nogueira (R. Salvador Corrêa de Sá): 25 membros, 10 anos. 

28) Igreja Evangélica Pentecostal Vaso de Alabastro (Nativa) 

- Congregação Ana Sofia (R. João B. A. do Nascimento): 25 membros, 2 anos. 

29) Igreja Evangélica Pentecostal Cordeiro de Deus 

- Congregação Ana Sofia (R. João B. A. do Nascimento): 25 membros, 2 anos. 

30)  Igreja Evangélica Pentecostal Restauração (Nativa). 

- Igreja Sede/ Única (Rua Sebastião Fernandes Tourinho): 30 membros, 3 anos. 

31) Igreja Evangélica Pentecostal Rei dos Reis 

- Congregação Vila Lídia (Rua Matias de Alburquerque): 25 membros, 10 anos. 

32)  Comunidade Cristã Paz e Vida – Ministério Grande ABC 

- Congregação Vila Nogueira (Rua João Corrêa de Sá): 40 membros, 10 anos. 

33) Comunidade Cristã da Vila Nogueira (Nativa). 

 - Igreja Sede/ Única (Rua Antônio Dias Adorno): 40 membros, 12 anos. 

34) Comunidade Apostólica Hebrom 

- Congregação Ana Sofia (Av. Alberto Jafet): 40 membros, 2 anos. 

35) Igreja Apostólica Renascer em Cristo em Vila Nogueira (Praça Horácio Messias No-

gueira/ Avenida Antônio Dias Adorno). 40 membros, 5 anos. 

36) Igreja Evangélica da Redenção 

- Congregação de Vila Nogueira (Rua João Coelho de Sousa): 1 ano, 25 membros. 

37) Igreja Renovo do Senhor 

- Congregação de Vila Nogueira (Rua Gabriel Soares): 1 ano, 30 membros. 

38) Igreja Evangélica Betesda (Nativa) 

- Igreja Sede/ Única (Avenida Antônio Dias Adorno). 200 membros, 5 anos. 

39) Igreja Evangélica Pentecostal Rocha Eterna 

- Congregação Vila Nogueira (Rua Pascoal Leite): 25 membros, 1 ano. 
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MAPEAMENTO DAS IGREJAS POR LOCALIDADE – Tabela 2  

LOCALIZAÇÃO PENTECOSTAIS (PROXIMIDADE ∑ TEMPLOS) 

Alberto Jafet 2 5 metros 

Alexandre de Gusmão 1 20 metros 

Antônio Azevedo 3 200 metros 

Antônio Dias Adorno (Principal) 6 10 metros 

Dona Ruyce Ferraz Alvim 1 100 metros 

Gabriel Soares 1 5 metros 

Isaura Guedes 1 100 metros 

João Batista Alves do Nascimento 8 10 metros 

João Coelho de Sousa 1 5 metros 

João Corrêa de Sá 2 30 metros 

Matias de Albuquerque 1 20 metros 

Naochiti Tanaka 1 30 metros 

Padre Inácio Siqueira 2 20 metros 

Pascoal Leite 4 10 metros 

Progresso 1 30 metros 

Salvador Corrêa de Sá 6 20 metros 

Sebastião Fernandes Tourinho 2 20 metros 

Sotoe Shimizu 1 20 metros 

Somente consideramos nesse estudo de caso as 43 igrejas pentecostais. 

O Bairro na verdade recebeu uma pulverização de pequenas igrejas. Não é uma 

característica somente do bairro Vila Nogueira, mas até onde podemos perceber uma pes-

quisa de campo mais ampla, que não será utilizada neste trabalho, os bairros circunvizinhos 

também receberam esse mesmo tipo de pulverização de pequenas igrejas.  

 



 66 

 

Tanto é que, somente na cidade de Diadema, existem seis conselhos de pastores au-

tônomos e às vezes adversários. Conforme dados apresentados na tabela acima, percebemos 

que a maior concentração de igrejas pentecostais está nas Ruas Pascoal Leite, João Batista 

Alves Nascimento, Salvador Corrêa de Sá, Antônio D. Adorno e. As quatro ruas pratica-

mente se conectam nos micro-bairros vizinhos de Vila Popular e Ana Sofia. Em ambos os 

micro-bairros reside a camada mais pobre da região, com a concentração de quatro favelas 

(Popular, Progresso, Ana Sofia e baixa Vila Nogueira).  

Essas favelas estão em processo de urbanização. Todas as igrejas localizadas nessas 

ruas estão em salões alugados (de até 40 m2). É perceptível que há uma ligação direta entre 

pentecostalização e urbanização nesses bairros. Percebe-se que 1/3 (um terço) das 40 (qua-

renta) igrejas pentecostais se nomeiam Assembléia de Deus (denominacionais, autônomas, 

ministeriais e independentes). Do total das igrejas pentecostais do bairro, 10 (dez) são igre-

jas independentes, organizadas no próprio Bairro. Destas dez, cinco surgiram de dissidên-

cias com outras igrejas do bairro. Mas neste trabalho não é nosso foco compreender as ori-

gens e tensões que provocaram essas dissidências. 

TABELA: MAPEAMENTO DAS IGREJAS  -  Tabela 3 
QUANTIDADE  TEMPO DE EXISTÊNCIA 

IGREJAS* MEMBRESIA* IGREJAS ANOS 

1 300 16 Até 2 

1 200 6 3 

3 100 2 4 

2 80 2 5 

4 60 1 6 

4 50 5 10 

4 40 2 12 

1 35 2 15 

10 30 3 25 

13 25 4 40 a 50 
           50 a 25 anos = 6 igrejas               15 a 10 anos = 9 igrejas                6 a 1 anos = 26 igrejas 

*Dados obtidos em entrevistas com lideres e membros nas visitas às igrejas pentecostais. 
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2.8  O campo religioso no Bairro de Vila Nogueira 
 

Não há nenhuma comunidade da Congregação Cristã no Brasil no Bairro do Vila 

Nogueira, mas existem duas comunidades em macro-regiões próximas (Piraporinha e Vila 

Conceição). A Congregação Cristã de Piraporinha tem cerca de 300 membros, sendo que 

grande parte da membresia reside na Vila Nogueira. 

A Congregação Cristã de Jardim Transilvânia (micro-bairro da Região de Vila Con-

ceição), tem aproximadamente de 250 membros, ocorrendo o mesmo processo de trânsito de 

membros da Região de Vila Nogueira para a comunidade de Jardim Transilvânia. Essa co-

munidade está construindo um templo bem maior, pois já não comporta a crescente inserção 

de novos membros.  
 

A Igreja Universal do Reino de Deus (Av. Dona Ruyce Ferraz Alvim) tem 15 anos, 

sendo que o  e número de membros não foi informado. O templo sempre está lotado (350 

assentos) nos três horários de culto diários. Também não encontramos as seguintes igrejas 

pentecostais no bairro: a) Quadrangular; b) O Brasil Para Cristo; c) Presbiteriana Renovada 

e; d) Avivamento Bíblico. Essas igrejas estão domiciliadas na Região do Promissão.  

Encontramos domiciliadas no bairro outras igrejas protestantes evangélicas: 

a) Igreja Presbiteriana Independente do Brasil em Vla. Nogueira (Av. Piraporinha). 

104 anos de existência/ 40 anos de autonomia, 200 membros. 

b) Igreja Batista em Vila Nogueira - Convenção Batista Brasileira (Rua Bartolomeu 

da Silva). 20 anos, 30 membros. 

c) Igreja Adventista do Sétimo Dia em Vila Nogueira (Rua Marcos de Azevedo). 15 

anos, 80 membros. 

d) Igreja Adventista da Promessa em Vl. Nogueira (Rua Dona Maria Leite). 5 anos, 

30 membros. 

A Igreja do Senhor Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias (Mórmons) também 

tem uma congregação no Bairro. Não há nenhum Salão do Reino das Testemunhas de Jeo-

vá, entretanto, existem dois templos em macro-regiões próximas (Piraporinha e Promissão). 

A Igreja Católica Apostólica Romana é consolidada no Bairro com três comunidades (Vila 

Lídia, Vila Nogueira, Ana Sofia) com a respectiva Paróquia residente numa macro-região 

próxima (Promissão). 
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2.8.1  As primeiras igrejas pentecostais de Vila Nogueira 

 

As igrejas escolhidas para a realização dessa pesquisa são AD Ana Sofia, AD Vila 

Nogueira e AD Vila Lídia (todas do Ministério de Madureira), Igreja Cristo Pentecostal do 

Brasil e Igreja Pentecostal Unida. O  critério da escolha se dá pelo fato dessas igrejas já es-

tarem estabelecidas e estabilizadas, com templos construídos em terrenos próprios. As igre-

jas escolhidas nos ajudaram a compreender como as micro-redes de solidariedade feminina 

se formam, desenvolvem e legitimam-se.  

As igrejas escolhidas são consolidadas e têm vínculos denominacionais ou conven-

cionais,176 estão em templos próprios e são consideradas, apesar da influência neopentecos-

tal, como parte do pentecostalismo clássico. Nas igrejas escolhidas, o acesso à pesquisa e 

aos membros é mais fácil do que nas demais igrejas autônomas. Todas as demais igrejas 

estão em salões alugados e sempre estão transitando de salão em salão, de rua a rua pelo 

Bairro. Somado a este fator, a grande parte dessas igrejas não possui ou não mantém em 

contínuo um rol de membros, ao contrário das igrejas denominacionais que possuem um 

rígido controle dos membros que entram na comunidade de fé (pelo batismo, pela conversão 

ou pela reconciliação) ou quando saem (por carta de recomendação, por mudança ou por 

exclusão).  

Percebemos que grande parte das igrejas com salões alugados não possuem uma 

secretaria organizada. Esse critério – que seleciona algumas igrejas e não contempla outras 

– facilitou ao pesquisador encontrar as pessoas que foram entrevistadas e, ainda que elas 

mudem, se transfiram (de bairro ou de igreja) ou sejam desligadas das comunidades, após o 

término da pesquisa, podem ser facilmente encontradas. Nas igrejas escolhidas há uma mai-

or fidelidade denominacional por sua legitimidade no bairro pelo tempo de existência e pelo 

número de fiéis ali residentes há anos.  

 

                                                 

176 A ADs são ligadas fraternalmente umas outras através de uma convenção de ministros e pastores dessas igre-
jas. Decisões doutrinárias e administrativas são tomadas nessas reuniões convencionais e depois são implan-
tadas nas igrejas filiadas à esta denominação. A Igreja Unida faz parte da Convenção Unida Brasileira e a I-
greja de Cristo Pentecostal do Brasil também participam de convenções semelhantes. 
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Outro critério a ser considerado é que as igrejas não-contempladas neste projeto de 

pesquisa são fruto e continuidade dos modelos de redes já existentes nas cinco igrejas esco-

lhidas. Apesar de muitas das igrejas não-contempladas terem um rígido conservadorismo e 

radicalismo anti-mundano, típico do pentecostalismo fundante, algumas de suas práticas 

cúlticas são tomadas do movimento neopentecostal. Nessas igrejas há um forte controle dos 

líderes sobre os leigos/ as, sendo muito difícil o acesso aos membros, mesmo que não haja a 

mesma rigidez em manter um rol de membros permanente. 

2.8.1.1  As Assembléias de Deus Ministério Madureira em Vila Nogueira 

 

As três comunidades de fiéis (congregações) pertencem a um campo eclesiástico da 

Igreja Evangélica Assembléia de Deus do Ministério de Madureira, com Sede Regional na 

Avenida do Taboão, em São Bernardo do Campo, doravante chamada de AD Taboão. São 

as congregações de AD Vila Ana Sofia, AD Vila Nogueira e AD Vila Lídia. Ambas não 

possuem ata de fundação, por isso foi necessário coletar as informações da fundação dessas 

igrejas através de entrevistas. 

A AD Ana Sofia, a primeira Igreja do Ministério de Madureira no bairro, surgiu, 

conforme relatos de G.L., em sua casa, no inicio de 1960. 

Na época os meus filhos eram pequeninos e... como a igreja era muito longe, no 

Piraporinha, o pastor era o pastor Pedro [Fidélis]... O João [Da G.L., marido da  

G.L.] pediu para o pastor Pedro deixar a gente fazer o culto aqui em casa, no 

barraco que existe ainda aqui no fundo do quintal. E aqui começou a encher, en-

cher e encher. Então o Francelino [cunhado da G.L.] comprou o terreno onde es-

tá a igreja do Ana Sofia até hoje... Ele [João Da G.L.] dirigia o ponto de prega-

ção por muito tempo, depois, e já lá no terreno que o Francelino comprou e, sur-

giu a igreja de Ana Sofia e o [primeiro] pastor foi F.E.R.. (Entrevista Nr. 10 – 

G.L.) [Acréscimos nossos] 

O pastor F.E.R. contesta a possível data de fundação de 1960 e argumenta que 
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Já tinha cultos aos sábados... No começo era um cultos nos lares... Mas já e-

xistia o salão de alvenaria e coberto por telhas... Tinha sábado que os dirigentes i-

am... Quando eu fui designado para lá, o dirigente [anterior] reclamava e dizia que 

não tinha culto e ele disse que não iria mais lá... “Não tem culto lá, não tem gente 

lá”... Aí ficou... Aí o irmão Joaquim veio aqui [em casa] conversar... Quem mandou 

ele aqui foi o pastor Pedro Fidélis [Pastor da Igreja de Piraporinha na época, 1966]... 

Ele me falou para tocar para frente [a direção da congregação de Ana Sofia]. Eu era 

recém-chegado [[neste campo da AD]]... Então eu fui para lá e continuei [os cultos] 

aos sábados... Aos sábados... Sábados e sábados e foi indo, e depois [fomos colo-

cando cultos] na semana e com muito custo conseguimos colocar [cultos] nos do-

mingos. Depois trouxemos o culto da ceia... Começamos o grupo de irmãs, de jo-

vens, o coral... (Entrevista Nr. 11 – T.P.D.) [Acréscimos nossos] 

A filha do senhor Franscelino equilibra a discussão sobre a fundação da congregação. 

A nossa igreja é o seguinte... Quando meu pai vendeu [o terreno da] a igreja para 

pastor José Marques [presidente da Igreja Sede na época]... Foi construído um sa-

lãozinho de tijolos... Então era um salãozinho bem pequenininho, não era grande 

como está agora... [...] Era bem humildezinho... Mas era uma bênção [risos]. O pas-

tor era o F.E.R.... Eu tinha uma faixa de 12 para 13 anos... Eu vou fazer 58 anos... 

[...] Esse trabalho que ela [G.L.] falou era um ponto de pregação do [AD] Pirapori-

nha... Porque na época a gente era [ligado] no Piraporinha, até quando formou o sa-

lãozinho aí, que eu estou falando para você. A gente tomava Santa ceia tudo no Pi-

raporinha... Depois que formou a igreja ficou maior e que veio bastante membros e 

aí a gente começou a participar da ceia aqui... [...] Veio várias pessoas de lá... Então 

ajuntou. [...] Já tinha [esse culto na casa da G.L.] a mais de quatro anos. (Entrevista 

Nr. 12) [Acréscimos nossos] 

Conforme relatos de membros mais antigos da AD Vila Nogueira, ela surgiu em me-

ados da década de 1970 como um ponto de pregação e se consolidou como congregação na 

década de 1980, mas não se encontrou nem os pioneiros e nem uma ata que comprove essa 

informação. Já a AD Vila Lídia, segundo a senhora M.J.B.S., tem cerca de 25 anos de fun-

dação. “Faz 22 anos que estou aqui... Quando eu vim para cá já fazia dois ou três anos de 

fundação da igreja Vila Lídia...”. (Entrevista Nr. 14 – M.J.B.S.). As três igrejas são literal-

mente consideradas pentecostais clássicas por causa da sua liturgia, pregação, manifestação 

de dons e usos e costumes assumidamente no bojo cultural do que Gedeon Alencar denomi-

na de tradição assembleiana.177 

                                                 

177 ALENCAR, 2000 . p. 133. 
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2.8.1.2  A Igreja Unida e a Igreja de Cristo Pentecostal no Brasil 

 

A Igreja Unida de Vila Nogueira está ligada à Sede da mesma denominação em San-

to André. Mas ela é autônoma quanto ao seu governo local. Está unida à igreja sede frater-

nalmente. Segundo o presidente da Igreja, pastor Carlos dos Santos, a Igreja foi fundada na 

década de 1969. A Igreja completou em 2009, 40 anos de existência.  

A Igreja de Cristo Pentecostal no Brasil em Vila Nogueira é uma Sede Regional que 

supervisiona cerca de dez congregações em Diadema e cidades circunvizinhas. Segundo a 

Ata Nr. 01 da Igreja, cedida pelo atual pastor presidente, Joel Mattos, a mesma foi fundada 

em 1960 e, segundo a Ata Nr. 02, o templo foi inaugurado em 13 de maio de 1961. 

Ata da Igreja, realizada em março de 1960 da organização da mesma. Sendo esta diri-

gida pelo irmão, pastor Elpídio Teixeira Soares, que no momento recebia os irmãos 

Pedro José de Resende, Maria Pereira Resende e seus filhos Luiz Pereira Resende e 

Pedrina Pereira Resende, e mais [sic] Antônio Rodrigues dos Santos e não sendo bati-

zados os seguintes irmãos, Manoel Avelino Filho e mais Maria dos Santos Avelino e 

mais João Enrique de Paula e Doloris Enrique de Paula e Maria Aparecida de Paula, e 

Carlôta José de Resende e mais Nelson dos Santos e mais Irene Maçimiano [sic] da 

Silva. Foi proposto pelo irmão Pedro [sogro do Pr. Mandarino, da AD Madureira em 

Diadema] que o irmão Antônio ficasse como dirigente [...] o secretário financeiro fi-

cou sendo o irmão Pedro José Resende. E não avendo [sic] mais nada a tratar encer-

rou a reunião às 17 horas. (Ata Nr. 01, ICPB Vl. Nogueira) [Acréscimos nossos]. 

Ata da reunião de negócio realizada nesta Igreja no dia 13 de maio de 1961 presidida 

pelo pastor Agenor Camilo Ramalho [...] neste dia foi inaugurado o nosso templo a 

Rua 19 [atual Salvador Corrêa de Sá] no Bairro Nogueira... (Ata Nr. 02, ICPB Vl. 

Nogueira) [Acréscimos nossos]. 

2.9  Modelos eclesiásticos e sociedades eclesiais pentecostais 
 

Os pentecostais não são diferentes das demais igrejas cristãs. Todas as denominações 

cristãs se estruturam entre magistério, ministério e laicado. As estruturas mais antigas se 

encontram na Igreja Católica Apostólica Romana e na Igreja Ortodoxa. Em ambas, os bis-

pos são as autoridades máximas, representados na figura do Papa e do Patriarca, respecti-

vamente.  
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Já no protestantismo, surgiram dezenas de modelos eclesiológicos e estruturas 

eclesiásticas para administrar as igrejas e seus adeptos. Surgem os modelos episcopal, pres-

biteral, congregacional, conciliar e, muitas vezes, a junção destes.  

Nos Estados Unidos, diferente das igrejas estatais na Europa, foi desenvolvido um 

modelo de pertença voluntária, que nós chamamos de modelo denominacional. A igreja é 

definitivamente separada do estado laico e se torna uma associação voluntária de membros. 

Ninguém nasce batista ou presbiteriano, mas aceita voluntaria e conscientemente fazer parte 

do rol de membros daquela denominação. 

A maioria das igrejas pentecostais adotaram o modelo episcopal, monárquico, cuja  

hierarquia é formatada a partir de uma oligarquia ministerial, visto que a maioria de seus 

líderes são leigos e não têm formação escolar formal adequada e nem teológica. As estrutu-

ras de comando obedecem não à legitimidade da formação clerical, mas obedecem o caris-

ma do líder da congregação e à hierarquia tradicional do líder principal da denominação. 

Este líder geralmente ocupa uma gestão vitalícia. Norbert Foerst, dá-nos uma definição cla-

ra de como isso acontece nas igrejas pentecostais. Falando da Congregação Cristã ele argu-

menta que 

Ela tem claros traços e elementos que costumam estar presentes em numa socieda-

de tradicional - sua hierarquia é construída como gerontocracia, a legitimação da 

autoridade é mais tradicional que carismática, sua propagação acontece pelas redes 

de parentesco, vizinhança e a amizade,  sua estrutura é segmentária. [...] Na geron-

tocracia, o sistema político está nas mãos dos membros mais velhos da comunida-

de.  A sua liderança se apóia no fato de serem os mais velhos, mas pode ser aquele 

que iniciou a tradição e evangelização no local... É líder porque é o mais velho, e 

por isso, o mais apto como guardião da tradição, e sobre isso não há discussão. Em 

segundo lugar, sim, ele deve ter também um certo carisma e uma condução de vida 

condizente com as normas...178  

As Assembléias de Deus e a grande parte das igrejas pentecostais somam todos esses 

termos utilizadas na sociologia: Monarquia vitalícia, oligarquia, hierarquia, gerontocracia e 

carisma. Gedeon Freire Alencar soma a estes, termos como coronelismo, patriarcalismo, 

feudalismo e caudilhismo.179  
 

 

 

                                                 

178 FOERSTER, 2009. p. 20 e 26. 
179 ALENCAR, 2000. p. 99 – 100, 123. 
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Na estrutura eclesiástica das principais denominações pentecostais se vê tam-

bém a prática do nepotismo, onde a sucessão na estrutura de comando passa de pai para fi-

lho ou de sogro para genro. A subordinação das mulheres aos homens, dentro e fora de casa 

e da igreja, deve ser obedecido.  

 

2.9.1  Estrutura ministerial assembleiana – divisão de poder e gênero 
 

Nas Assembléias de Deus a vida ministerial começa quando um homem é aceito como 

cooperador ou obreiro. O cooperador recepciona os visitantes e fica na porta da Igreja. O 

segundo degrau é o diaconato. Os diáconos servem o púlpito e seus ministros, colhem ofer-

tas, atendem os pedidos de membros durante o culto e servem a ceia. O terceiro passo mi-

nisterial a ser dado é quando um homem é separado e consagrado, respectivamente, como 

Presbítero. São funções do presbítero a visitação aos enfermos e a doutrinação dos mem-

bros. A nova etapa a ser alcançado por um homem dentro da AD é ser consagrado como 

evangelista. Cabe ao evangelista abrir pontos de pregação, pregar o evangelho, ministrar a 

ceia e realizar batismos sob tutela de um pastor responsável. Raramente, consagra-se ho-

mens como missionários, mas quando são consagrados é porque serão enviados para fazer 

missão no exterior. O penúltimo passo é se tornar pastor-dirigente. O pastor dirigente é ad-

ministrador de uma congregação ligada a uma Igreja Sede. Na verdade, o único pastor da 

igreja AD numa região ou cidade é o pastor-presidente, último passo na direção de um mi-

nistério ou um campo eclesiástico administrado a partir de uma Igreja Sede.180  
Geralmente, o sistema eclesiástico assembleiano é o modelo do líder que se encon-

tra no poder. Alguns pastores são mais congregacionais, outros mais presbiterianos 

e outros mais episcopais, mas, unanimente, todos são vitalícios [...] Como já foi fri-

sado antes, é necessário se diferenciar entre um pastor/ igreja de uma localidade (i-

greja/ congregação) e de um pastor-presidente de uma igreja-sede. O sistema difere 

e muito. [...] Ser pastor de uma igreja sede em 1930... Fatalmente dava um status di-

ferente; era o início do bispado. Pastor da sede, implicava que outros pastores de ou-

tras igrejas estavam sobre seu raio de ação; inicia-se então o exercício do poder, até 

então inexistente. Como este exercício é vitalício e não há neles um rodízio de lide-

rança, o pastor da sede tende a se fortalecer, já que a sua igreja - a sede - é o foco 

principal.181  

                                                 

180 LOPES, Martha Luiza de Freitas. A mulher no mundo pentecostal. 2001. p. 31-38. 
181 ALENCAR, 2000. p. 135-136. 
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O pastor-presidente é legitimado no poder pelo carisma que exerce ou por ter recebido 

a igreja por herança do pai ou do sogro, ou quando é eleito pelos obreiros e ministros do seu 

campo eclesiástico e, em última instância, quando é indicado e designado pela Convenção 

da denominação. A designação pela Convenção é praticamente rara, porque as ADs são 

constituídas por ministérios autônomos, ligados fraternalmente na Convenção.182 

O pastor-presidente tem total controle sobre tudo e todos que fazem parte da Igreja-

Sede, congregações e sub-congregações. 
[...] Diferencie-se figura do pastor de uma igreja local, pequena e pobre de um 

pastor de uma igreja-sede, portanto, grande e rica. A partir do momento em 

que na AD crescem, as igrejas-sedes tornam-se ponto de aglutinação para o de-

senvolvimento da mesma. A "igreja-mãe" é a iniciadora de outras igrejas e a 

relação de dependência inicial, por razões óbvias, prossegue mesmo quando es-

ta nova igreja, em tese, poderia se auto-sustentar. A relação piramidal se con-

solida cada vez mais, fortalecendo, evidentemente, a figura do pastor-

presidente da igreja-sede, pois igrejas locais, congregações e sub-

congregações, além de trazerem para a sede toda a arrecadação financeira de-

pendem da mesma para toda e qualquer definição. Ou seja, essas igrejas agre-

gadas à sede não têm nenhuma autonomia, mas existem absoluta dependência - 

e o pastor-presidente é a palavra final e definitiva sobre tudo e todos.183 
Os papéis ministeriais para a mulher se resumem “desde sua conversão... ser freqüen-

tadora assídua dos cultos de Oração e a buscar os dons espirituais pela ênfase dada à impor-

tância dos mesmos, bem como pelo respeito àquelas que os dirige”.184 Todos os trabalhos 

confiados às mulheres são característicos de papéis sociais feminizados ou que potenciali-

zam de forma naturalizante aspectos femininos como cuidado, doação, devoção e submis-

são. As mulheres podem ser professoras da EBD, de crianças, voluntárias na limpeza do 

templo, voluntárias na cantina, na visitação e no cuidado das crianças no culto. Podem as-

sumir liderança, quando casada, sobre outras mulheres. Como explicado antes, somente o 

Ministério de Madureira, dos grandes ministérios das ADs consagram mulheres ao diacona-

to, missionárias (com grande freqüência) e pastoras (esposas de pastores). 

                                                 

182 ALENCAR, 2000. p. 119-120. 
183 ALENCAR, 2000. p. 135-136 
184 LOPES, Martha Luiza de Freitas. A mulher no mundo pentecostal. 2001. p. 33. 
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2.9.2  Estrutura ministerial pentecostal da Igreja Unida e ICPB Vila Nogueira 

 

O modelo eclesiástico da Igreja Unida e da ICPB são muito semelhante ao da AD. A 

ascensão ministerial se dá na mesma forma, de cooperador a pastor-presidente. Na Igreja 

Unida, por ser autônoma e independente da Igreja Sede de Santo André, o pastor local é o 

presidente da própria igreja local. A Igreja Unida de Vila Nogueira tem o seu pastor presi-

dente em gestão vitalícia e a diretoria é constituída, em parte, por parentes do mesmo e, por 

outra parte, por membros mais antigos da Igreja.  

A Igreja Unida tomou uma postura totalmente diferente das demais igrejas pentecos-

tais do bairro. Assumiu o modelo de células G-12 (Grupo dos Doze), onde o pastor designa 

líderes para assumir grupos com onze membros da própria igreja (discipulado). Na última 

década, os departamentos societários comuns nas igrejas pentecostais da região foram desa-

tivados na Igreja Unida. O Círculo de Oração, Grupo de Senhoras, Grupo de Jovens, Grupo 

de Adolescentes, Grupos de Crianças e o Grupo de Homens foram desativados. Tudo gira 

em torno do G-12 e, no culto, na ministração da Equipe de Louvor e na ministração da pala-

vra do pastor-presidente, que no fim do culto ora pelos membros e unge a todos com a 

“Bênção de Toronto”,185  ou seja, ele impõe as mãos sobre as pessoas e elas caem no chão 

“cheios do Espírito Santo”, em êxtase.  

A Igreja Unida de Vila Nogueira, diferentemente das demais igrejas da mesma deno-

minação – que permanecem com o modelo pentecostal clássico, tem assumido moldes neo-

pentecostais em sua liturgia. Por ser uma Igreja relativamente antiga no bairro, ela abando-

nou o modelo pentecostal clássico e reformulou totalmente suas práticas avivalistas. As mu-

lheres assumem os trabalhos de limpeza, cantina e ministração dos louvores. Algumas mu-

lheres cuidam das crianças no culto feito para crianças que é realizado paralelamente ao 

culto dos adultos. Já a Igreja Unida do Brasil, no geral, mantém as mesmas características 

das ADs. A novidade é que ela também, assim como a AD Madureira, consagra e ordena 

mulheres aos mesmos cargos que os homens, embora não existam mulheres presidentes de 

igrejas nesta denominação. Mas as mulheres têm uma liderança forte proporcionada pela 

União Nacional de Senhoras (UNASE), da qual falaremos no quarto capítulo. 

 

                                                 

185 ARAÚJO, Israel de. Dicionário do movimento pentecostal. 2007. p. 623-624 
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A Igreja de Cristo Pentecostal no Brasil em Vila Nogueira mantém totalmente o mo-

delo pentecostal clássico de culto. Todos os conjuntos de louvores societários participam do 

culto cantando, há uma banda de instrumentos de sopro, uma equipe de louvor congregacio-

nal, oportunidades avulsas para cantores locais, testemunhos de cura e solução de proble-

mas, o ofertório, pregação eloqüente e avivalista, oração pelos enfermos, apelo à salvação, 

manifestação dos dons do Espírito Santo. O culto é carregado de momentos avivados, dinâ-

mico. Numa proporção de 2/3 do culto é tomado por cânticos, louvores e hinos. Há uma 

carga emocional muito forte e envolvente. As mulheres têm as mesmas funções que as mu-

lheres da ADs, atividades mais ligadas ao cuidado do templo e das crianças no momento do 

culto. Na ICPB mulheres podem ser diaconisas, mas não há consagração e ordenação de 

missionárias e pastoras. Todos os grupos societários têm suas lideranças indicadas pelo pas-

tor da igreja local. 
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CAPÍTULO 3 – ESTRATÉGIAS E TÁTICAS!  

Desde a inserção do Pentecostalismo na historiografia cristã moderna, diversas obras 

bibliográficas tentam remontar as origens teológicas, culturais e sociais deste Movimento 

Mundial. Este fenômeno religioso possibilitou a inserção de grupos étnicos diferentes num 

mesmo espaço de atuação social. Não poderíamos deixar de frisar o espaço tático de lide-

rança que as mulheres conseguiram quando se associaram a este Movimento. Esta inserção 

da liderança feminina nos primórdios do Pentecostalismo Moderno possibilitou que mulhe-

res construíssem e constituíssem espaços táticos de liderança – ainda que tais táticas fossem 

tuteladas pelas autoridades masculinas, constituídas como o centro gravitacional do poder – 

e laços de afetividade com outras mulheres, fora do espaço do lar.  

O foco no associativismo religioso não obedece a recorte prévio... numa 

trama simbólica de recompensas e graças ultraterrenas. Com efeito, a 

percepção de melhorias na vida de quem cultiva laços com associações 

é sempre mais favorável para o associativismo de base religiosa.186 

À espreita do poder institucional elas constituíram as sociedades eclesiais femininas 

como os grupos de visitação, círculos de oração, equipes de louvor, assistência social. As-

sumem uma missão, que lhes dá um espaço de liderança a partir da perspectiva feminina. 

Contudo, a maioria dessas atividades é feminizada. Feminina, mas feminizada!  

                                                 

186 LAVALLE, Adrian e CASTELLO, Graziela. “As benesses desse mundo: associativismo religioso e inclusão 
socioeconômica” in Novos Estudos, CEBRAP, N. 68, 2004. p. 74. 
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3.  Espaços estratégicos, lógicas táticas, história e memória  

 

Percebemos que os conceitos teóricos como naturalização, poder simbólico, revolu-

ção simbólica, espaço estratégico, lógicas táticas, redes de solidariedade e sociabilização 

estão entrelaçados, pois nos ajudam a perceber, pelo menos teoricamente, como funcionam 

o exercício do poder nas igrejas pentecostais. Metodologicamente, há conceitos e teorias 

que possibilitam a pesquisa da vida prática e como a realidade cotidiana das mulheres pen-

tecostais funciona dentro dessas comunidades pentecostais.  

O tema, em si, não é novo, mas a proposta no Brasil é nova.187 A proposta é nova, 

pois, constata que as mulheres pentecostais têm um papel fundamental na organização e 

manutenção das estruturas laicas (micro-redes) das igrejas pentecostais. Contudo, elas não 

estão no centro do poder e também não são consultadas acerca das grandes decisões e ini-

ciativas institucionais.  

O nosso intento é o de analisar como se dá a tensão entre as estruturas laicas de po-

der, que chamamos de micro-redes de poder (tendo como principal liderança as mulheres) e 

as estruturas clericais de poder, que por sua vez denominamos macro-redes de poder (tendo 

a liderança formalmente constituída de homens).  

 

3.1   A tensão entre a escrita e a memória, entre a academia e o povo

  
Trabalhar na academia métodos de história oral que se expõe através de pesquisa de 

campo, entrevistas, depoimentos, fontes orais e transcrição de áudios (documento escrito da 

história oral) é um campo epistemológico novo no Brasil. Existe uma tensão entre o império 

da escrita que, majoritariamente, domina as cátedras e grupos de pesquisas nas universida-

des e a recém aprimorada arte antiqüíssima de contar oralmente a história.  

 

                                                 

187 SALAZAR SANZANA, Elizabeth del Carmen. Experiências religiosas de mulheres pentecostais chilenas: 
memória e socialização. 2000. 346 p. 
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3.1.1  O povo tem voz para falar?!  
 

A história oral na verdade espera que o povo fale e se movimente por si só, reconhe-

cendo sua identidade. Portelli, em sua obra O que faz a história oral diferente, considera 

que a história oral é vista como um espectro que assombra a academia.188 Ele destaca que o 

medo da academia é que se a oralidade também encontrar seu lugar dentro do mundo erudi-

to, a escrita ou império escriturístico (o racionalismo em geral) estaria sofrendo sério perigo 

de extinção.189 Mas ele salienta que tanto as fontes orais como as escritas são complementa-

res e não excludentes. São fontes autônomas em suas especificidades, cada qual úteis em 

sua área. Mas a depreciação ou a supervalorização da oralidade podem exaurir as proprieda-

des especificas das fontes orais, tornando-as simples coadjuvantes das tradicionais fontes 

escritas, ou a protagonista principal e salvadora de todos os males.  

As fontes orais não se resumem às gravações áudios-visuais ou conseqüentemente às 

transcrições dos mesmos. Aliás, as transcrições são mediações entre as fontes orais e as fon-

tes escritas. O que não é publicado (escrito) é destruído, caracterizando assim a tensão entre 

a oralidade e a escrita, prevalecendo o império escriturístico.190 As transcrições transformam 

objetos auditivos em visuais, abrindo assim um leque interpretativo diversificado.  

Segundo Portelli, as fontes orais estão preocupadas em captar o discurso do cotidia-

no, a variação de seus gestos e de suas entonações, as mudanças de humor, os silêncios e 

suas extensões, os olhares, a linguagem impregnada de sentidos, a velocidade das falas, o 

ápice e o clímax do discurso, a subjetividade do expositor.191 A escrita, por sua vez, não é 

capaz de captar toda essa gama de atividade narrativa. A escrita simples e gramaticalmente 

normatiza, normaliza e congela a narrativa discursiva atrás de um bloco de frases, senten-

ças, linhas e parágrafos enclausurados em uma folha de papel branco, pálido e sem vida.192  

 

 

                                                 

188 PORTELLI, Alessandro. “O que faz a história oral diferente”. In: Projeto História nº 14. São Paulo, PUC, 
1997, p. 25-39. (p. 26) 

189 PORTELLI, In: Projeto História nº 14. p. 26 
190 Id., ibid.,  p. 27 
191 Id., ibid.,. p. 31 
192 Id., ibid.,. p. 28 
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Portelli constata que a suposta pobreza do vocabulário de pessoas simples “iletradas” 

não quer e nem pode reduzir a narrativa, viva, colorida e cheia de expressões que de longe 

passam o discurso politizado e monótono da classe média-alta, normatizado pela escrita.193 

As fontes históricas orais são fontes narrativas, desenvolvida na literatura, no folclore, na 

mística, no mito etc., geralmente tradições populares, não-hegemônicas. Mas, essas fontes 

orais também podem ser encontradas, de forma diferente (mais polida), nas classes “educa-

das”.194 Portelli também deixa claro que muitas informações captadas pelo pesquisador po-

dem até não ser verdadeiras, ou quando são, podem desviar do foco principal do problema, 

aquele problema mais delicado, alvo da pesquisa.  

As fontes orais podem captar “verdades” mescladas com imaginação, poesia, cantos 

de lamento, mitos etc. As “verdades” podem habitar exteriormente o narrador (“imaginação 

compartilhada”) ou podem fazer parte intrinsecamente da vida pessoal (reapropriação e con-

tinuidade) de quem narra. Os significados narrados acerca dos eventos são mais importantes 

que os próprios eventos que proporcionam a narração.195 Os significados não são mentiro-

sos, mas revelam outro lado de uma “verdade” factual que ainda não tinha sido explorado. 

Portanto, as fontes orais são aceitáveis com uma credibilidade diferente, permeada de subje-

tividade.196 Portelli argumenta também que numa entrevista, ambos os lados (entrevistado e 

entrevistador) se “estudam”, e o resultado final da entrevista é uma seleção de narrativas 

produzidas pelo relacionamento de ambos os lados. O historiador sempre será o coletor, 

organizador, mediador e protagonista ao mesmo tempo, validador, o “ventrículo”, interprete 

e o expositor de histórias orais.197   

O tratamento pessoal do diálogo numa entrevista também poderá sofrer uma modifi-

cação importante, da terceira pessoa (imparcial) para a primeira pessoal (participativo). Se-

guindo o conceito de história oral discutido por Portelli, percebemos que em história oral 

não tem um sujeito unificado, mas uma multiplicidade de pontos de vista, por isso, neste 

ponto de vista, a “parcialidade metodológica” entra em cena. A confrontação e a multiplici-

dade das parcialidades são duas grandezas que fazem a história oral ser interessante.198 

                                                 

193 PORTELLI, “O que faz a história oral diferente”. In: Projeto História nº 14. p. 29 
194 Id., ibid., p. 30  
195 Id., ibid., p. 30-31 
196 Id., ibid.,. p. 32-36 
197 Id., ibid.,. p. 36-37 
198 Id., ibid.,. p. 38-39. 
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3.1.2   A arte de traduzir o que o outro... a outra fala!  
 

Outra obra de referência de Alessandro Portelli é o texto Formas e significado na 

história oral.199 Portelli salienta que se o processo de interlocução ocorrer de forma a aten-

der a demanda de ambos os lados no diálogo, estaremos, metodologicamente, atendendo os 

objetivos da história oral e promovendo o que ele chama de tradução dialogal.200 Portelli 

nos informa que é nas trocas de idéias que captamos as idéias de quem nos fala ao mesmo 

tempo em que  somos analisados por nossos interlocutores.201 Portelli chegou a esta conclu-

são teórica quando começou a descrever diálogos com velhos operários e sindicalistas.  

Ele precisava formular um principio dialogal que equilibrasse a conversa entre o in-

formante e o pesquisador. Precisava-se de um processo de tradução por parte de quem ob-

serva (“pesquisador”) e por parte de quem é observado (“informante”). O observador busca 

a informação e o observado, sutilmente, procura uma contra-informação.202 Portelli também 

percebe que neste processo de tradução, a linha que separa observador do observado é muito 

tênue. As pessoas se revelam na medida em que nós nos revelamos. As traduções ocorrem 

dos dois lados do mesmo diálogo (por isso não pode ser monólogo). Na interação das falas 

deve ocorrer alteridade, na igualdade, sem distorções! Diálogo entre iguais, respeitadas as 

diferenças.  

Para que isso aconteça, os estereótipos não podem entrar no dialogo de diferentes. 

Ele enfatiza que se deixe as pessoas falarem por si mesmas e não pelo que aparentemente 

representam ou aparentam. Portanto, o perigo de realizar uma pesquisa com mulheres pen-

tecostais, pobres, do lar, negras e pardas, na periferia de grandes cidades, é o de, ideologi-

camente, serem utilizadas como fontes orais para classificar ou segregar a história de vida 

dessas mulheres em categorias sociais estereotipadas. Segundo Portelli, e que nós concor-

damos, é que os estereótipos são perigosíssimos! Os estereótipos geram e mantêm precon-

ceitos.203  

                                                 

199 PORTELLI, Alessandro. “Formas e significado na história oral: a pesquisa como um experimento em 
igualdade”. In: Projeto História nº 14. São Paulo, PUC, 1997, pp. 7-24. 

200 Id., ibid.,. p. 8 
201 Id., ibid.,. p. 8s 
202 Id., ibid.,. p. 19 
203 Id., ibid.,. p. 9 
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Portelli não é inocente quanto a esses fatores, mas, segundo sua perspectiva, 

isso não significa que as pessoas estejam ou permaneçam nos mesmos planos social e políti-

co do observador. Isso depende da seriedade da pesquisa, que identifica as diferenças, mas 

não agrega valores depreciativos ao “objeto” da pesquisa.204  

A igualdade “metodológica” depende também das condições sociais, sexuais, religi-

osas, políticas, culturais, étnicas, etárias, de gênero etc.205 Às vezes, para que o dialogo ou a 

pesquisa de campo ocorra é necessário entrar num jogo de “esconde-esconde”, de dissimu-

lação e de igualdade e, mesmo assim, muitas das informações nos escapam por sermos con-

siderados representantes do que se impõe como oposto do “objeto” de pesquisa.206 A igual-

dade também não pode ser forçada, mas deve ser buscada! Ambos os lados devem ter cons-

ciência dessa busca pela igualdade. Em entrevista, o perigo é que o pesquisador só procure o 

que ele quer ouvir, e o “informante” relate o que é seguramente possível dizer, sem se com-

prometer. O diálogo “entre iguais” depende muito das circunstancias e dos “poderes” en-

volvidos.207  

O distanciamento metodológico deve ser mantido para se resguardar ambos os lados, 

ainda que esse distanciamento não seja na verdade só metodológico, mas por um lado, resul-

tado último de injustiças produzidas pela própria história e por outro lado, de forma benéfi-

ca, promotora de uma participação mais efetiva e consciente do pesquisador.208  

O pesquisador pode ser um nativo, como é o nosso caso, ou um pesquisador externo, 

ou até mesmo um “intelectual orgânico” ou “intelectual invertido”.209 Ambos os tipos de 

pesquisadores sofrem pressão, ou por ser de dentro ou por ser de fora, ou de fora que se in-

troduz “dentro”! Tudo depende de quem fala, como se fala, do quê fala, onde se fala, quan-

do fala ou se cala.210 Somente no diálogo é que se poderá notar igualdades, diferenças e se-

melhanças. “Somente a igualdade faz a entrevista [diálogo] aceitável, mas somente a dife-

rença a faz relevante”.211 O diálogo entre os dois lados sempre estimulará que ambos inter-

locutores pensem de forma diferente àquela quando o diálogo teve inicio.  

 

                                                 

204 PORTELLI. “Formas e significado na história oral”. In: Projeto História nº 14. p. 9 
205 Id., ibid., p. 10 
206 Id., ibid.,. p. 10 
207 Id., ibid.,  p. 12 
208 Id., ibid., p. 16 
209 Id., ibid.,. 19, 22 
210 Id., ibid.,. p. 18-21 
211 Id., ibid.,. p. 23 
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3.1.3   Você lembra?!  

 

Uma pergunta que as pessoas entrevistadas sempre nos faziam, por sermos nativos 

nas igrejas pentecostais, era “Você lembra?”. Quem nos dará base teórica para entender esta 

convocação para entrar na conversa – quiçá, na memória – da pessoa entrevista é Maurice 

Halbwachs. Na mesma esteira dos historiadores-sociólogos, Halbwachs tenta compreender 

como funciona a memória coletiva pelas ferramentas sociológicas. Em sua obra-prima 

A Memória Coletiva,212 ele expõe que o centro de seu pensamento procura ultrapassar as 

concepções da sociologia clássica. Na verdade, ele procurava demonstrar uma nova socio-

logia baseadas nas relações entre a memória e a sociedade; é uma busca por novos saberes, 

ou seja, a busca por uma Sociologia da Vida Cotidiana.213  

Halbwachs conduz sua pesquisa distinguindo a memória histórica da memória cole-

tiva. A primeira está baseada na suposição de que a memória histórica visa reconstruir o 

passado com dados fornecidos pelo presente, e assim projeta com questões da atualidade um 

passado reinventado. Já a memória coletiva é aquela que visa reconstruir magicamente o 

passado, apresentando formas múltiplas da memória, sendo que as formas de lembrar po-

dem ser alteradas, nas redes de sentido em que ela está imbricada.  

O objetivo é compreender as experiências, os depoimentos (aspectos vivos e materi-

ais da lembrança), os pontos de referencias, as linguagens, as tradições, os comportamentos, 

a cosmogonia (o sentido de mundo), as particularidades, as memórias históricas e a memó-

ria coletiva – induzida geralmente por memórias, consciências e “lembranças” individuais – 

que garantem a existência físico-social de qualquer grupo, i.e., como uma "comunidade efe-

tiva", frente às diversidades, às relações e aos problemas das classes sociais e dos demais 

grupos que compõe a sociedade. Halbwachs compreende que a sociedade mantém, indivi-

dual ou coletivamente, uma consciência. Essa consciência é tão complexa que as causas e os 

fins se tornam simultaneamente hibridas. Para Halbwachs, podem-se reconstruir as lem-

branças coletivas (comunais) na somatória das partes (esquecidas por uns e lembradas por 

outros).  

 

                                                 

212 HALBWACHS, Maurice. A Memória coletiva. São Paulo: Vértice, 1990. 189 p. 
213 HALBWACHS, 1990, p. 16-19.  
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Os testemunhos de várias pessoas do grupo que estavam presentes no evento, 

não sendo necessária a totalidade dos envolvidos, podem concretamente fazer a memória ser 

reconstruída e, portanto, relembrada, rememorada. O encontro desses testemunhos coletivos 

certifica que a memória individual é capaz de reconstruir a memória comunal, sendo que a 

memória individual não é uma tabula rasa. Os testemunhos individuais podem ser assumi-

dos pelo grupo e vice-versa, confundindo o passado individual com o passado coletivo. As 

lembranças comunais se formam e se apóiam nas memórias individuais uns dos outros, ne-

cessitado  que se mantenha uma concordância mutua que retro-alimente essas lembranças. 

Evidentemente que nem todas as memórias são lembradas, pois para se lembrar de algo, 

tende-se a esquecer de algo! Para que haja harmonia entre as memórias é preciso esquecer 

de situações que impediam a harmonia testemunhal.  

Halbwachs salienta que as memórias infantis são emolduradas no quadro de lem-

branças da família e as memórias dos adultos são circunscritas e fixadas a molduras especi-

ficas em que os adultos estão inseridos. Muitas das lembranças individuais são interioriza-

das, objetivadas, exteriorizadas e legitimadas como algo da pessoa em si,214 mas na verdade 

são impressões, reflexões, idéias e sentimentos induzidos por interferências do grupo. O 

processo é tão complexo e imbricado que não sabemos se todas essas idéias e todos esses 

sentimentos partem de nós ou se nós somos somente receptores dessas idéias e desses sen-

timentos, ou ambos aspectos, duas faces da mesma moeda. 

 
 

3.1.4   O dito e o não-dito: espectros e sombras silenciosas.  
 

Toda a realidade dada esconde por detrás de si uma realidade não revelada. O poder 

da palavra sempre está com as instituições que, por sua vez, têm controle total sobre a escri-

ta dos fatos. Michel de Certeau215 desenvolveu seu tratado sobre a “oralidade” frente o po-

der da escrita, onde ele argumenta ser possível realizar o resgate das múltiplas vozes perdi-

das, afastadas etc que não foram expostas na materialidade do papel.  

 

                                                 

214 BERGER, Peter. O Dossel Sagrado. Elementos para uma Teoria Sociológica da Religião. São Paulo: Pauli-
nas, 1985. p. 16-21 

215 CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano: artes de fazer. Tradução de Ephraim Ferreira Alves. 2. ed. 
Petrópolis: Vozes, 1996. (Capítulos  X – XI, pp. 221 – 258). 
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Sabemos que essas vozes existem porque estão exatamente no não-dito, bailando por 

detrás das palavras ditas. A voz do povo aparece mesmo quando ela é silenciada. Atrás de 

um silêncio há sempre uma palavra a ser dita! “O Povo fala!”216 Certeau argumenta que 

cada voz é determinada ou codificada pelo sistema que a emite ou a recepciona. Portanto, 

não existe uma voicidade pura ou ideal ou uma Grande Voz que diz o que é regra ou não. 

Contudo, a sociedade da escrita, através da sua rígida economia de palavras, entra em cho-

que com outras vozes, pois pretende ser a Grande Voz norteadora das experiências ou das 

verdades, hegemônicas ou não. Daí surge a tensão não-dual, mas distintivas entre (voz) es-

crita e (voz) oralidade. A obsessão mítica de legitimar a história escrita como a História 

Plena & Universal excluiu a possibilidade de escrever ou pelo menos ouvir outras vozes, ou 

seja, não importa as narrações e sim o texto produzido, como produto final de uma socieda-

de da escrita e esta, por sua vez, é o símbolo do “progresso”, ordenamento e legitimidade. 

As oralidades e narrativas não são vistas como “progresso”, mas como vozes de um 

mundo mágico e permeado por tradições.217 A escrita, deusa das folhas em branco,  é tam-

bém da ideologia cartesiana, essencialista e reducionista. A escrita desenha e fabrica a His-

tória. O Texto controla o Contexto: “o texto construído num espaço próprio é a utopia fun-

damental e generalizada do ocidente moderno”,218 enfatiza Certeau.  

A escrita atua na exterioridade da realidade. Ela recebe informações exteriores como 

dados, as manufatura e  exterioriza como produto fechado e terminado. Toda razão capita-

lista e conquistadora moderna inicia-se pela prática do saber escrever e saber ler. Até a Bí-

blia entrou no esquema como ferramenta primordial para o desenvolvimento da leitura e da 

escrita no Ocidente. O Logos se fez carne, a palavra encarnou e ainda continua se encarnan-

do, no sentido religioso e poético da própria palavra. Digna de aceitação é essa palavra que 

foi impressa em nossos corações (!).  

 

                                                 

216 CERTEAU. A invenção do cotidiano, 1996. p. 222. 
217 CERTEAU. A invenção do cotidiano, 1996. p. 224. No pentecostalismo as tradições orais ainda são válidas, 

mas só têm representatividade aquelas que afirmam as ordens naturalizadas das coisas, inclusive são as vozes 
distintas e determinantes dos homens e dos anciãos que determinam não somente a tradição religiosa como 
também a tradição assembleiana. Novas tradições não são aceitas, e muitas vezes são suspeitas quando amea-
çam não a tradição religiosa, mas a tradição que mantém a estrutura institucional patriarcal e androcêntrica. 

218 CERTEAU. A invenção do cotidiano, 1996. p. 225. 
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A oralidade é a “escrita” vivida, as letras fazem parte da “escrita” fabricada. 

Toda vez que se escreve algo, a escrita aprisiona identidades, lugares, vozes e a própria so-

ciedade perde parte de sua oralidade. O enunciado perde seu valor e a enunciação ganha seu 

espaço. A oralidade é, por sua vez, sempre regenerativa. Certeau argumenta que a escritura 

hierarquiza, controla, instrumentaliza, domestica, naturaliza, regimenta, codifica e, por fim, 

exclui quem não aceita sua ordenação do mundo. É o império escriturístico! Os corpos são 

ordenados e conduzidos como textos. Os textos são construídos, constituídos e até citados 

(relembrando vozes impressas na escrita) como realidade factível, validando assim a sua 

proliferação.219 A palavra escrita tem que gerar credibilidade e confiabilidade, para que as-

sim possa ser referencial para os corpos onde esse mesmo texto deverá transitar.   

O discurso conforma o corpo (a corporeidade humana) ao sistema social que norma-

tiza o próprio discurso. O ser humano se torna simulacro da própria imagem da humanidade 

exposta na ponta da pena que fabrica a ficção, os sonhos, a novela da vida cotidiana etc. A 

escrita desloca as pessoas para não-lugares e as tornam participantes dos simulacros das 

pessoas desses não-lugares. Certeau  complementa dizendo que o que é “dito” ou como “di-

zer” não é tão importante, mas a transformação do que é dito e a maneira que se articula o 

dizer é que torna o imaginário real e/ ou a realidade em pura imaginação.220  

Claro que a escrita também se especializa, se emancipa e forma guetos onde se legi-

tima como língua daquela área especifica, da academia.221. Aos ecos das vozes e das pala-

vras hermenêuticas do povo (não-eruditas, não-politizadas, não-polidas, não-científicas) que 

não encontram um gueto especifico, lhes é reservado o gueto exterior da ordenação da escri-

ta, o exótico mundo dos mitos (o não-lugar) ou a exótica “ciência” da fábula.222   Certeau 

explicita que o império da escrita tenta entender essa “exótica ciência da fábula” pelo pro-

cesso da tradução, usinagem da matéria bruta, legenda e nota de rodapé de uma língua es-

trangeira e estranha ao mundo ordenado pela escrita hegemônica, explicação da fala arcaica 

e ignorante do povo.223 Impõe-se sobre a oralidade a tradução da escrita: o que vale não é 

mais a oralidade, a memória e sim a hermenêutica exposta pela tradição escrita.224  

 

                                                 

219 CERTEAU. A invenção do cotidiano, 1996. p. 250. 
220 Id., ibid., p. 245. 
221 Id., ibid., p. 252. 
222 Id., ibid., p. 253-254. 
223 Id., ibid., p. 254-255 
224 Id., ibid., p. 255 
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Muitas vezes, a rica hermenêutica da oralidade é resumida e posta sobre uma fria fo-

lha de papel sob forma gráfica de uma transcrição. Contudo, a oralidade sempre provocará 

“ruídos obscenos”, inquietantes e irredutíveis ao império da Escrita. Ninguém sabe de onde 

vem. Reminiscências! Murmúrios desordenados, que não estão interessados na ordem impe-

rial que os excluíram, os omitiram e até os ignoraram! Fragmentos que escapam das garras 

do império! Memórias e lembranças, flashs de um passado “analfabeto”. Que bom! Só essa 

tensão para deixar as coisas mais saborosas na vida. Certeau desconfiava disso! Da tensão!  

Essa economia do cotidiano, da oralidade, sempre andará lado a lado com a econo-

mia da escrita, mesmo que a última proteste veementemente da desordem da primeira!  Não 

sabemos se há realmente uma desordem ou se é um “mito” inventado pelo império da escri-

ta, mas que há um ressentimento por parte do império por não ser aceito de forma unânime, 

isso é fato!  

Alípio de Sousa Filho, pesquisador das obras de Michel de Certeau finaliza dizendo 

As análises de Michel de Certeau sobre os discursos místicos – sem nunca tê-los 

confinado a interpretações reducionistas (históricas, sociológicas ou psicológicas) – 

permitiram ao autor pensar sobre esses “estranhos” como a contínua relação do 

mesmo com o outro (a alteridade) no teatro dos encontros humanos e de suas institu-

ições aceitas. Em sua obra, o interesse pelo outro define uma perspectiva epistemo-

lógica e um método: trata-se da procura pela “compreensão” do que não é inteligível 

dentro de um certo discurso social e histórico. O outro, a alteridade são chaves para 

a interpretação histórica e sociológica: o outro lança o mesmo nos territórios da dife-

rença, rompendo o mundo calmo das certezas. O efeito é a necessidade de compre-

ensibilidade. Novamente o método: o historiador, o antropólogo, o sociólogo, pro-

nunciando-se de um outro lugar, afastam-se das exclusões pronunciadas outrora pela 

religião, pelos poderes políticos, dando estatuto epistemológico a toda ordem de “es-

tranhos” ao sistema.225 

 
 

 

                                                 

225 SOUSA FILHO, A. Michel de Certeau: Fundamentos de uma sociologia do cotidiano. Sociabilidades. São 
Paulo/SP, v.2, pp.129 - 134, 2002.  
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3.1.5   Lugares que produzem história  
 

 

Há um incomodo teórico que procura entender o fato das pessoas se submeterem ao 

comando de outras pessoas. Submetem-se pessoas a papéis subalternos e não lhe dão direito 

de exigir nada, pois o seu lugar é ali! Mas, surpreendentemente a pessoas fazem daquele e 

naquele lugar o palco de sua história. Como pessoas conseguem resignificar aquele espaço, 

primordialmente elaborado para as aprisionar em um lugar de plena atividade e liberdade? 

Seria uma liberdade plena ou uma liberdade tutelada?  

Certeau, mais do que ninguém, sabia que a biografia poderia ser composta nesses não-

lugares. A historiografia é a narrativa sempre construída a partir de um lugar. Se a narrativa 

tem um lugar, um chão, ela não tem a pretensão de ser absoluta. Ela pode ter a pretensão de 

ser verdadeira para aquele lugar onde ela foi construída. A construção dessa narrativa históri-

ca é vista a partir de um lugar, dos códigos sociais desse lugar, legitimada pelas verdades, 

pelas idéias e pelas biografias deste lugar.  

A narrativa está sempre inserida no processo de construção, que por sua vez é sempre 

inacabado. Claro que, ao construir narrativas – de um lugar – há a opção / seleção por certos 

fatos e omissões de outros, por seus interlocutores/ atores sociais.   

Compreende-se que no pensamento de Certeau que, no processo da comunicação, as 

mensagens transmitidas pelos emissores não são exatamente assimiladas pelos receptores. No 

processo de comunicação, os receptores filtram as mensagens e as resignificam conforme a 

ocasião vivenciada e em conformidade com suas redes de relacionamento. Ainda que as nar-

rativas construídas num lugar não possam ser verificadas e nem provadas pelo viés “científi-

co” iluminista, o quadro metodológico pode ser revisitado e aprimorado quando a historiogra-

fia local (de um lugar) é valorizada por sua própria grade de valores e pelos seus próprios de 

referencias. Então, o que é credencia o historiador e o pesquisador a pisarem num solo tão 

movediço, mas com certeza cheios de frutos a serem colhidos pela história.  

Alguns elementos metodológicos podem ajudar a adentrar nesse mundo novo da histó-

ria dos nativos. A alteridade, o diálogo, a abertura ao novo, a vontade impressionante de a-

prender e compartilhar, o ímpeto de trabalhar em conjunto credencia qualquer historiador para 

esse papel.  
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Certeau, através de sua epistemologia do ouvir, observar e compreender melhor 

as biografias e as narrativas percebia que “a história continua sendo, de todas as ciências hu-

manas, a que tem mais condições, por herança ou por programa, de representar a diferença, de 

pôr em cena a alteridade”.226 

 

3.2  O mundo da vida cotidiana e o controle dos corpos e mentes 
 

Assim como poderíamos tratar da relação das mulheres com o mundo do trabalho, da 

educação, da família, da política, da economia etc podemos associar mulheres ao contexto 

religioso. Claro que as mulheres assumem papéis sociais diferentes e ao mesmo tempo e-

quivalentes na intersecção desses diversos mundos socialmente construídos e, por fim, natu-

ralizados como o mundo real ou o mundo dado ou de fato. As mulheres entram nesse mundo 

exteriorizado da religião – e em outros mundos – com papéis sociais instituídos e interiori-

zados como parte da ordem cosmológica tida como definitiva e não-questionável.  O mundo 

naturalizado, segundo Peter Berger, denomina-se “o mundo da vida cotidiana”.227 

Todas as regras, práticas e condutas passam por um processo de construção social. A 

comunidade pentecostal – e as pessoas dessa comunidade – assume e re-significa esse mun-

do constituído, dando-lhe sentido.  Esse sentido que orienta a vida comunitária gera um sis-

tema (simbólico) de legitimação cognitiva.228 Contudo, essas práticas cognitivas produzem e 

classificam todos os processos de identificação e controle dos seres, dos corpos e das men-

tes, tanto para homens como para mulheres. Essas leis de sentidos atuam sobre todos,  de 

forma diferenciada, e depende da posição em que os atores sociais ocupam. Os mecanismos 

de controle – e até aqui não agregamos juízo de valor – produzem sentido para todos os âm-

bitos da vida comunitária pentecostal229, inclusive o lugar das pessoas e de suas práticas, 

sejam elas, sociais, culturais, sexuais, religiosas, de gênero e de comando. Se tratando de 

mulheres pentecostais, elas sofrem esse mesmo tipo de controle nas relações de poder ali-

mentadas dentro de suas redes sociais. 

                                                 

226 CHARTIER, Roger. A beira da Falésia: a história entre incertezas e inquietudes. Trad. Patrícia Chittoni Ra-
mos. Porto Alegre: EditoraUniversidade/ UFRGS,  2002. 277 p. (pp. 151-161). p. 151 

227 BERG, Peter L.; LUCKMANN, Thomas. A construção social da realidade: tratado de sociologia do co-
nhecimento. Tradução de Floriano de Souza Fernandes. 25. ed. Petrópolis: Vozes, 1985. p. 35 

228 BERG, Peter L.; LUCKMANN, Thomas. A construção social da realidade, 1985. p. 35 
229 Id., ibid., p. p. 57 
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Bourdieu resume e destaca o poder dos símbolos na construção social da realidade: 

Os símbolos são os instrumentos por excelência da “integração social”: enquanto 

instrumentos de conhecimento e de comunicação [...] eles tornam possível o con-

sensus acerca do sentido do mundo social que contribui fundamentalmente para a 

reprodução da ordem social: a integração “lógica” é a condição da integração “mo-

ral”.230  

São essas práticas cognitivas que montam os sistemas simbólicos como estruturas so-

ciais relativas a um determinado grupo particular e são socialmente determinadas. Cada sis-

tema simbólico possui uma estrutura imanente, uma lógica especifica. Essas estruturas soci-

ais constituídas culturalmente são na verdade sistemas estruturantes que, por sua vez se con-

fundem com a naturalização das práticas. Geralmente são práticas reproduzidas e, em vez 

em quando, questionadas pelos sujeitos que as sofrem, no nosso casso, pelas mulheres pen-

tecostais. Há uma cristalização dos sistemas de valores – que Berger denomina de Interiori-

zação, Exteriorização, Objetivação e Legitimação.231 A construção social da realidade, i.e., a 

construção social de um mundo de fato acontece como um empreendimento coletivo, articu-

lado pelo senso comum 

[...] A realidade empírica da construção humana do mundo é sempre social. É tra-

balhando juntos que os homens fabricam instrumentos, inventam línguas, aderem 

a valores, concebem instituições [...] A sociedade é, portanto, não só da cultura, 

mas uma condição necessária dela. A sociedade estrutura distribui e coordena as 

atividades de construção do mundo desenvolvidas pelos homens. E só na socieda-

de [que] os produtos dessas atividades podem durar.232 

Podemos afirmar que ao legitimar a durabilidade das estruturas naturalizadas como 

única ou superior é continuar a apoiar o senso comum. É o senso comum – construído sobre 

certos sistemas de valores comunitários – que determina a divisão do trabalho, da relação de 

gênero e de poder. Por fim, a sacralização do mundo se torna algo naturalizado. Tudo que 

venha a interferir, intervir, mudar, “dessacralizar” ou “desnaturalizar” a ordem estabelecida 

pelo senso comum pode gerar o caos comunitário. 

 

                                                 

230 BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. 5. ed. Rio de Janeiro: Ed. Bertrand Brasil, 2002. p. 10 
231 BERGER, Peter. O Dossel Sagrado, 1985. p. 17. Maiores informações sobre o assunto, nesta obra. 
232 Id., ibid., p. 20-21. 
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Em muitos grupos sociais para as mulheres são determinados os papéis sociais 

(privados) de boa filha, mãe ou esposa, submissa, parceira sexualmente passiva233, sensível 

e delicada e dependente do provento do homem – podendo está ou não num serviço reco-

nhecido como formal (e, segundo uma visão hegemônica androcêntrica e patriarcal, se dar 

ao “luxo” de não trabalhar fora de casa). Seria natural ao senso comum – nesse mundo he-

gemônico naturalizado, que o homem assuma papéis sociais públicos, seja sexualmente ati-

vo, viril, forte, portador de o pátrio poder, provedor da casa (mulher e filhos), que esteja 

sempre trabalhando – nunca poderá se dar ao “luxo” de parar de trabalhar formalmente ou 

ser “do lar”. O mundo constituído pelo senso comum é de tal maneira legitimado que a or-

dem correta das coisas é que, tanto mulheres como homens, sejam e estejam adequados aos 

papéis acima mencionados. Mas, o que aconteceria quando os papéis sociais são questiona-

dos, invertidos ou quebrados? Se o esforço contínuo de afirmação da imutabilidade da reali-

dade objetivada não atender mais as contingências e as necessidades que surgem cotidiana-

mente. Como realizar uma reação (ou até uma insurreição) sistemática que desnaturalize 

esta ordem do mundo que não atenda a todos ou parte do grupo descontente?   

Não podemos esquecer que todos os mundos são constituídos para gerarem “zonas de 

conforto”, ou seja, estabilidade de fato frente a “vários outros mundos” generificados. Estas 

“zonas de conforto” são produtos dos grupos que detém o poder e, de certa forma, detém o 

controle homogêneo dos valores e a hegemonia dos sistemas legitimadores do poder. Mas, o 

ser humano sempre estará intervindo nos mundos que o circundam, estando satisfeito ou não 

com eles.  

Então, como explicar que grupos religiosos majoritariamente femininos, como no caso 

de nossos estudos com mulheres pentecostais, são e estão submissos a uma parcela minori-

tária de líderes masculinos? Não é só pelo discurso teológico que isso ocorre. Poderia ser 

que esses grupos de mulheres são realmente sujeitos dominados e vítimas, ou será que esses 

grupos de mulheres não se concebem como tais? É evidente que há uma assimetria de poder 

em tais zonas de conforto, mas por que as mulheres nesses grupos não estranham esta assi-

metria de poder? Ou será que elas – conscientes dessa assimetria de poder – constituem ou-

tras redes de poder – ainda que estejam tuteladas ao poder institucional masculino. São es-

sas redes que lhes concedem uma resignificação ou uma reapropriação do poder? 

                                                 

233 BOURDIEU, Pierre. A dominação masculina. Trad. Maria Helena Kühner. 5ª. Ed. Rio de Janeiro: Bertrand 
Brasil, 2007. p. 31 
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Contudo, não podemos desconsiderar e nem deixar de compreender essas redes 

a partir da perspectiva das articulações dos discursos estratégicos instituídos (naturalização) 

e das lógicas táticas (ruptura continuidade-descontinuidade) daqueles que ouvem, adaptam e 

se apropriam de tais discursos no espaço vivido à sua maneira. Uma recriação do discurso. 

 

3.2.1  O Poder Institucional e as Lógicas Táticas  
 

Segundo Michel de Certeau “cada locutor ocupa uma certa posição social, o que ele 

diz é interpretado em função desta posição”.234 Quando falamos de grupos religiosos insti-

tuídos a partir de estruturas de poder (ou seja, de um lugar) que legitimam a ordem social, 

não podemos ignorar que dentro destes grupos existem situações de uso e usufruo dos dis-

cursos ali proferidos a partir da reapropriação e re-significação que as pessoas – inclusive 

em questão de gênero – fazem para adaptá-los à sua realidade vivencial (ou seja, de um es-

paço vivido). Essas operações (estratégias ou táticas) constituem o campo de resistência ou 

de reapropriação: 

Um primeiro aspecto dessas operações é [... a] prática cotidiana [que] abre um 

espaço próprio numa ordem imposta. [...] Um segundo aspecto é [que a] prática 

cotidiana é relativa às relações de força que estruturam o campo social e o 

campo do saber. Apropriar-se das informações, colocá-las em série, montá-las 

de acordo com o gosto de cada um é apoderar-se de um saber e com isso mudar 

a direção a força de imposição do totalmente feito e totalmente organizado. É 

traçar o próprio caminho de resistência do sistema social com operações quase 

invisíveis e quase inomináveis. Um último aspecto, enfim, [faz com que] a prá-

tica cotidiana restaura com paciência e tenacidade um espaço de jogo, um in-

tervalo de liberdade, uma resistência à imposição (de um modelo, de um siste-

ma ou de uma ordem): poder fazer é tomar a própria distância, defender auto-

nomia de algo próprio.235 

As redes de poder ou micro-redes de resistências são compatíveis a essas operações 

quase invisíveis e quase inomináveis (i.e., fora do nomos facto).236  

 

                                                 

234 CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano: 2. Morar, cozinhar. Trad. Ephraim f. Alves e Lúcia E. Orth. 
3ª. Ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1996. p. 338 

235 CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano, 1996. p. 339-340 
236 Nomos facto (realidade legitimada) é denominada “Cultura Ordinária”. CERTEAU, 1996. p. 341 
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Os discursos institucionalizados acabam por gerar as referencias para revoluções ocul-

tas e, por incrível que pareça, “o gesto que desmitifica poderes e ideologias [institucionali-

zadas] cria heróis, profetas e mitos”237, proporcionando espaço para se desenvolver natu-

ralmente iniciativas laicas e sem contradição com o poder instituído.   

As lógicas táticas concedem credibilidades e referências táteis às práticas nascentes 

que são o fôlego de sobrevida às pessoas que estão submissas ou inseridas em grupos com 

argumentos e/ ou ideologias institucionais238. As lógicas táticas determinam a formação de 

micro-redes sociais. “Toda autoridade repousa sobre uma adesão”.239  

As ideologias estratégicas estão associadas às macro-redes de poder, contudo, as lógi-

cas táticas de sobrevivência de lideranças laicas (no nosso estudo, líderes femininas) estão 

atreladas às associações, grupos ou micro-redes de poder laicizados.  

A esse trabalho cabe a tarefa (...) de reconstruir na linguagem comum (...) os circui-

tos que possibilitam um reconhecimento recíproco. Os pontos de referência devem 

permitir essa circulação e orientá-la. Desse modo, organiza-se uma rede de autori-

dades, ao mesmo tempo produzidas e aceitas. Elas garantem a comunicação. [...] A 

atenção volta-se, hoje, para os movimentos populares que tentam instaurar uma rede 

de relações sociais necessárias à existência de uma comunidade e que regem “contra 

a perda do direito mais fundamental, o direito de um grupo social formular, ele pró-

prio, seus quadros de referência e seus modelos de comportamento”. 240 

Segundo Certeau, são essas referências – a partir de suas especificidades e representa-

ções e na constituição de suas lideranças laicas – que geram uma “inércia benéfica na medi-

da em que proíbe ao individuo acreditar que seja o único e o prive de suas ambições pesso-

ais acerca do corpo social”.241   

 
 

 

 

                                                 

237 CERTEAU, Michel de. A cultura no plural. Trad. Enid A. Dobranszky. 2. ed. São Paulo: Papirus, 2001. p. 
34-35. 

238 CERTEAU, Michel de. A cultura no plural, 2001. p. 34 – 35. 
239 Id., ibid., p.37. 
240 Id., ibid., p. 39. 
241 Id., ibid., p. 39. 
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3.2.3   As lógicas táticas da liderança feminina pentecostal 
 

 

 

Uma pessoa ou pequenos grupos de pessoas conseguem, portanto, estabelecer grupos 

de resistências. As mulheres pentecostais constroem micro-redes de poder e de legitimação 

à sombra (na periferia) do poder clérigo-institucional. Essa rebeldia “tutelada” lhes concede 

autonomia, ou seja, espaço tático de poder laico, uma “sub-missão”. À espreita do poder 

institucional elas constituíram as sociedades eclesiais femininas como os grupos de visita-

ção, círculos de oração, equipes de louvor, assistência social. Assumem uma missão, embo-

ra tutelada e  permitidas pelos homens, que lhes dá um espaço de liderança a partir da pers-

pectiva feminina.  

Contudo, como já incessantemente frisamos, a maioria dessas atividades é feminiza-

da. No culto, por causa da liberdade do Espírito Santo sobre os corpos – o que é espaço táti-

co para as mulheres terem a expansão de seus desejos – elas exercem participação ativa e 

autoridade real (Profética? E profética!) na liturgia, na pregação, no culto, na educação de 

crianças, na assistência social e no serviço religioso.  

Entretanto, a religião – compactada pela hegemonia androcêntrica como arma de le-

gitimação da dominação masculina – é sutilmente readequada pelas mulheres para atender 

os anseios dessas mulheres (geralmente nordestinas, negras, pardas, classe social baixa etc) 

quanto à exteriorização de sua espiritualidade e de suas necessidades físicas, emocionais, 

sentimentais e, portanto, de ter a possibilidade de construir um espaço de sociabilização fora 

da vida privada extra-doméstica (mãe-esposa, do lar).  

As mulheres, na verdade se reapropriam do lugar estratégico dominante, assimilam 

essa realidade em que estão estabelecidas e, por fim, constroem redes de influência na reali-

dade organizacional feminina em suas instituições. Essas micro-redes constituem status quo 

e dignidade às mulheres que, por opção e conscientemente, conforme percebemos nas en-

trevistas adiante, se associam ao círculo e compartilham suas esperanças. “As mulheres 

buscam reconhecimento, valorização, apoio, e para obterem o que desejam”.242 

 

 

                                                 

242 LOPES, Martha Luiza de Freitas. A mulher no mundo pentecostal, 2001. pp. 59  
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Essas micro-redes de poder constituídas por mulheres, contudo, não têm geralmente 

o aparato de legitimação – o documental, pois o mesmo está sobre controle do poder domi-

nante. A história é escrita pelos detentores do poder. Mas, essas micro-redes – frutos da re-

sistência “passiva” – têm o seu próprio mecanismo de legitimação imperceptível ao poder 

dominante, embora tolerado. As micro-redes estão inseridas na história global, mas elas 

possuem suas próprias micro-histórias. A oralidade confere voz às mulheres.  

Com toda razão, a oralidade exige o reconhecimento de seus direitos, pois co-

meçamos a descobrir mais nitidamente o papel fundador do oral na relação 

com o outro. (...) A oralidade constitui também o espaço essencial da comuni-

dade. (...) A oralidade está em toda parte, porque a conversação se insinua em 

todo o lugar [tático?]; ela organiza a família e a rua, o trabalho...243 

A submissão feminina pentecostal não pode ser vista como simples esquema do po-

der dominante sobre os dominados, i.e., vitimizados. Há uma troca simbólica de interesses 

entre os que dominam e o que são dominados. Há uma consciência – ainda que não seja de 

imposição imperativa – sobre as regras do jogo, orquestradas pelo poder dominante, mas 

necessariamente aceitas pelos que observam a dança do poder. 

A submissão a certos fins, significações ou interesses transcendentes, quer dizer, 

superiores e exteriores aos interesses individuais, raramente é efeito de uma im-

posição imperativa e de uma submissão consciente [...] A subordinação do con-

junto das práticas a uma mesma intenção objectiva, espécie de orquestração sem 

maestro, só se realiza mediante concordância que se instaura, como por fora e 

para além dos agentes, entre os que são e os que fazem, entre a sua “vocação” 

subjectiva (aquilo para que se sentem “feitos”) e a sua “missão” objectiva (aqui-

lo que deles se espera), entre o que a história fez deles e o que ela lhes pede para 

fazer, concordância essa que pode exprimir-se no sentimento de estar bem “no 

seu lugar”, de fazer o que se tem que fazer, e de o fazer com gosto (...) ou na 

convicção resignada de não fazer outra coisa, o que também é uma maneira, me-

nos feliz certamente,de se sentir destinado para o que se faz.244 

 
 

                                                 

243 CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano, 1996. p. 336-337 
244 BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico, 2002. p. 86-87 
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As mulheres pentecostais se resignam ao jogo poder, contudo, buscam pouco a pou-

co novos referenciais para realizar uma revolução simbólica frente à dominação simbólica. 

A crença na liberdade das práticas anônimas, “sem nome próprio”, mesmo quan-

do reduzidas ao silêncio, e o olhar sensível aos movimentos das resistências, 

mesmo mínimas – mas, como claros na noite, surpreendes, perturbadoras –, 

constituem [...] instrumentos da pesquisa capazes de permitir enxergar o que se 

passa nos minúsculos espaços sociais em que as táticas silenciosas e sutis jogam 

com o sistema dominante. Instrui-nos Certeau, na cultura ordinária, cotidiana, “a 

ordem é jogar”, isto é, por meio da astúcia, driblar o sistema, fingir seu jogo. O 

sistema? Este às vezes “fecha os olhos”. Assim, no próprio interior da ordem 

instituída, anuncia-se a resistência à reprodução uniformizante.245 

 Os esforços de pequenos grupos femininos tendem constituir lutas coletivas para re-

determinar e se rearticular perante essas forças simbólicas (dominação x revolução).246  
A revolução simbólica contra a dominação simbólica e os efeitos da intimida-

ção que ela exerce tem em jogo não, como se diz, a conquista ou reconquista 

de uma identidade, mas a reapropriação colectiva deste poder sobre os princí-

pios de construção e de avaliação da sua própria identidade de que o dominado 

abdica (...) para se fazer reconhecer. 247 

Segundo Bourdieu,  
o poder simbólico é um poder que aquele que lhe está sujeito dá àquele que o 

exerce, um crédito com que lhe o credita (...) que lhe confia pondo nele a sua 

confiança.248  

As mulheres pentecostais, através de um código de confiança, nomeiam outras iguais 

para representá-las no campo simbólico, ainda que quem indique são os homens, ou eles 

pensam que indicam. Essas mulheres legitimam e ampliam o seu poder de articulação na 

representabilidade de suas lideres nas disputas simbólicas no jogo do poder. É evidente que 

ainda há uma resistência do poder masculino acerca da emancipação das mulheres no quesi-

to do poder conquistado ou, pelo menos, do poder compartilhado. 

 

 

                                                 

245 SOUSA FILHO, A. Michel de Certeau: 2002, v.2, p. 133-134 
246 BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico, 2002. p.124 
247 BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico, 2002. p. 125 
248 Id., ibid., p. 188 
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 O poder masculino dominante pentecostal está em “xeque”. As mulheres pen-

tecostais têm reivindicado o seu espaço e sua parcela na articulação do poder no alto co-

mando de decisões. As associações e grupos societários femininos têm se articulado com 

grande capacidade e envergadura que, por si sós, poderia levar as mulheres à conquistar 

esse espaço de poder muito rapidamente.  

Mas, pelo que vimos, existem redes e micro-redes de poder que tornam essa con-

quista, no momento, inviável. Há interesses pessoais prontos para assumir a ruptura cogniti-

va da dominação, mas ainda não há uma predisposição coletiva para realizar uma revolução 

simbólica. Não há uma preocupação de se realizar uma rebeldia cristã. O conceito de rebel-

dia cristã “pode ser considerada como negativa ou positiva, conforme o julgamento de dife-

rentes pessoas que defendem interesses próprios ou de grupo”.249 Enquanto a revolução e a 

rebeldia não acontecem, os espaços estratégicos e as lógicas táticas na relação poder, gênero 

e religião continuarão coexistindo – ao que parece – naturalmente harmonizado e hegemô-

nico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

249 SOUZA, Sandra Duarte de (Org). Gênero e religião no Brasil. Ensaios feministas. São Bernardo do Campo. 
Umesp, 2006. p. 135 (Matéria de Ivone Gebara: Pensar a rebeldia cristã a partir das relações de gênero) 
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CAPÍTULO 4 - COM A VEZ E A VOZ... AS MULHE-

RES PENTECOSTAIS 

Esse capítulo traz trechos das transcrições das entrevistas realizadas com mulheres 

líderes nas Igrejas pentecostais da região de Vila Nogueira. Em cumprimento as exigências 

do Comitê de Ética, todas as mulheres entrevistadas assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido. O método que escolhemos, além da revisão teórica sobre o assunto, foi 

o método da História Oral, intensamente abordado no capítulo anterior. Captamos depoi-

mentos através de entrevistas semi-direcionadas. Compreendemos que as fontes primárias 

são as entrevistas, narrativas, documentos gerados a partir de gravações  em áudio e outros 

textos inéditos que possam surgir no processo de pesquisa, como atas e documentos institu-

cionais. Todas as entrevistadas são líderes em suas igrejas. 

Valendo-se de diálogos gravados, as percepções da vida social são registradas 

de maneira a se constituir em fontes ou documentos que, contudo, devem ser 

considerados desde sua origem. O ponto de partida das entrevistas em história 

oral implica aceitar que os procedimentos são feitos no presente, com grava-

ções, e envolvem expressões orais emitidas com intenção de articular idéias 

orientadas a registrar ou explicar aspectos de interesses planejados em proje-

tos. Entrevista em história oral é a manifestação do que se convencionou cha-

mar de documentação oral, ou seja, suporte material derivado de linguagem 

verbal expressa para esse fim.250 

                                                 

250 BOM MEIHY, J. C. Sebe. História Oral. Como fazer, como pensar. São Paulo: Ed. Contexto, 2007. 175 p. 
(p. 13-14). 
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Os relatos e as entrevistas nos permitiram compor um novo quadro documental251 

dos pequenos grupos de mulheres pentecostais 

Os depoimentos divulgados começam a criar uma outra referência his-

tórica, cultural, que até então estava circunscrita apenas a sua própria 

classe, pequenos grupos de amigos e familiares. A vida, as experiências, 

as lutas, as visões de mundo, o trabalho adquirem um novo estatuto ao 

serem socializados. Transformam-se em documentos apresentando um 

retrato da realidade, que passa a disputar a hegemonia do imaginário 

social com outras versões/ representações construídas de outros lugares 

e por outros interlocutores. A diferença significativa é que a fala, a his-

tória, a representação não estão deslocadas do sujeito.252 

 
4.1  Dados preliminares das entrevistadas  

 

As entrevistas semi-direcionadas coletadas na pesquisa de campo nos ajudaram a 

captar as informações importantes sobre as origens sociais, de nascimento, etnicidade, for-

mação escolar, faixa etária, religião anterior etc destas mulheres.253 

Tipicamente, o estudo de campo focaliza uma comunidade, que não é 

necessariamente geográfica, já que pode ser uma comunidade de traba-

lho... ou voltada para qualquer outra atividade humana. Basicamente, a 

pesquisa é desenvolvida por meio da observação direta das atividades 

do grupo estudado e entrevistas com informantes para captar suas expli-

cações e interpretações do que ocorre no grupo.254  

Levantamos no processo deste trabalho algumas informações como  

 

                                                 

251 MONTENEGRO, 1994. p. 27. 
252 MONTENEGRO, Antônio Torres. História Oral e Memória. São Paulo: Editora Contexto. 3ª. Ed., 1994. p. 

27. 
253 A Entrevista Nr. 11 não é contada para efeito de estudo sobre as mulheres, visto que a pessoa entrevistada foi 

um pastor pioneiro da AD Taboão que nos cedeu informações sobre o desenvolvimento das ADs na região. 
254 GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas. 4ª. Edição, 2002. p. 53. 
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Quadro Geral de Informações Básicas das Entrevistadas (Por ordem de entrevistas) – Tabela 4 
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1 São Paulo SP 36 10 anos 13  1 Católica/ 
Espírita Superior Média Própria 

2 M. Caramagibe AL 64 46 anos 46  3 Católica Fundam. Média Própria 

3 Jaboatão PE 53 40 anos 28  3 Pentecostal Superior Média Alugada 

4 Xique-Xique BA 53 43 anos 25  2 Católica Médio Baixa Própria 

5 São Paulo SP 51 34 anos 34 4 Católica Superior Baixa Própria 

6 Juazeiro BA 57 30 anos 18* 2 Católica Fundam. Baixa Alugada 

7 Catiba BA 45 30 anos 26  2 Católica Médio Média Própria 

8 Iguaí BA 31 31 anos X - Pentecostal Médio Baixa Alugada 

9 João Pessoa PB 68 40 anos 32 2 Pentecostal Superior Baixa Própria 

10 Poços de Caldas MG 81 60 anos 30** 5 Católica Funcional Baixa Própria 

11 São Paulo SP 88 70 anos 50** 5 Católica Médio Média Própria 

12 Apiaí PR 58 45 anos 35 2 Católica Fundam. Média Própria 

13 Casa Nova BA 51 30 anos 37 3 Católica Fundam. Baixa Própria 

14 Rio Formoso PE 50 38 anos 20 3 Católica Fundam. Baixa Alugada 

MÉDIAS ∑ 53,5 36 anos 28,6 
anos 2,4 Católica +- 9,5 anos 

estudados Baixa - 

Legenda: X – Solteira   * Divorciada    ** Viúva/ Viúvo         Nordestina 
 

Da pequena amostra acima podemos constatar que 75% das entrevistadas foram a-

deptas da Igreja Católica Apostólica Romana, antes de aderirem ao pentecostalismo. Obser-

vamos que 70% das mulheres entrevistadas são nascidas no nordeste e a média do tempo de 

conversão é representativa na casa dos 36 anos.  
 

Naturalidade/ Região do Brasil – Origens das Entrevistadas – Tabela 5 

Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul 

0 9 0 3 1 
 

A média da faixa etária das entrevistadas é de 53,5 anos, com a delimitação de idade 

das mulheres entre 31 a 81 anos. Das 13 entrevistadas, 10 eram casadas, 1 viúva, 1 divorci-

ada e 1 solteira.  
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A média de filhos não passa de 2,3 por mulher, levando-se em consideração que es-

ses filhos nasceram entre as décadas de 1960 e metade da década de 1980, quando a taxa de 

fecundidade no Brasil era bem maior.255 Em 1970, a mulher brasileira tinha, em média, 5,8 

filhos. Trinta anos depois, esta média era de 2,3 filhos.256  

Gráfico 2  

 

 

 

 

 

 

 
 

Essas mulheres já tinham alcançados a média da taxa de fecundidade que outras mu-

lheres demorariam três décadas para alcançar. E.J.S.V.257 associa sua formação educacional  

à escolha de seus pais em ter poucos filhos. Quando questionada do por que mulheres ne-

gras e nordestinas  têm menos oportunidades de estudar, de ascender socialmente, de ocupa-

ção no mercado de trabalho, ela argumenta 

É porque não tiveram oportunidade também... Eu louvo a Deus porque nasci 

num lar, que meu pai tinha um bom emprego. Nasci no lar no nordeste e meu 

pai tinha o emprego dele, ele era muito inteligente, ele trabalhava em casa. Ele 

era marceneiro ele fazia móveis e minha mãe era uma costureira. Por ser nor-

destinos, eles só tiveram dois filhos. Meu irmão é dez anos mais velho do que 

eu... Fui uma criança que nasci, fui estudar, fiz até o colegial e quando terminei 

o colegial, eu fiz contabilidade. Aí eu dei um breque [parada], porque aos 

[meus] 19 anos meu pai faleceu, então foi quando eu vim parar aqui para São 

Paulo. Mas já vim com uma formação. [Entrevista Nr. 03, Resposta 47] 

                                                 

255 A fecundidade da mulher brasileira considerando o número médio de filhos que uma mulher teria ao final 
de sua idade reprodutiva. 

256 Fonte: http://www.ibge.gov.br/ibgeteen/pesquisas/fecundidade.html#anc1 Consultado em 15.01.2011 
257 Nós utilizaremos siglas para identificar nossas interlocutoras. A ficha biográfica completa de cada interlocu-

tora está nos anexos (transcrições das entrevistas). 
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Na questão da ascendência étnica,258 4 mulheres se autodeclararam negras, 6 

pardas, 2 brancas e 1 indígena. 

Autodeclaração de Etnicidade/ Cútis – Tabela 6 

Afrodescendentes Ascendência européia Ascendência indígena 

Negra Parda Branca Índio 

4 6 2 1 
 

Quando questionamos sobre a faixa salarial que estas mulheres tinham, algumas he-

sitaram em responder ou solicitaram para não mencionar. Mas, a partir da distribuição de 

salários mínimos podemos dividir essas mulheres em duas classes sociais, baixa (até dois 

salários mínimos) e média-baixa (de três a seis salários), respectivamente classes D e C na 

tabela do IBGE.259 A média dos anos investidos na educação dessas mulheres equivale 9,5 

anos de estudos, o que as coloca dentro  da média nacional de suas respectivas classes soci-

ais no quesito formação. (Tabela 7)   

Média de Anos de Estudo da População de 10 Anos ou Mais de Idade 
População Total por Sexo, Brasil e Regiões.260 

 
  Brasil e Grandes Regiões Mulheres Homens Total 
  Norte 9,1 7,6 8,2 
  Nordeste 8,2 6,8 7,4 
  Sudeste 10,1 9,4 9,7 
  Sul 9,6 8,9 9,2 
  Centro Oeste 9,7 8,5 9 
  Brasil 9,5 8,4 8,9 

Dados do “Anuário dos Trabalhadores 2009” – Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) – Maio de 2010 

A média de idade das mulheres entrevistadas é de 53,5 anos. Todas as casadas (inclu-

indo viúvas e divorciadas) são mães e a única mulher solteira não tem filhos. A média de 

anos de casadas das mulheres é de 28,6. Uma das entrevistadas é divorciada e a mais idosa 

de todas é viúva.  

                                                 

258 Infelizmente, as categorias brasileiras para definir a etnia dos brasileiros são dúbias porque remontam a um 
modelo colonialista de classificação étnica pela cútis. A miscigenação no Brasil foi proposital, contudo se 
tornou riquíssima, mas sofreu um duro golpe quando foi implantada a política de enbranquecimento pós-
abolição dos escravos, que classificava as pessoas pela cor da pele, branca, parda, vermelha e preta, respecti-
vamente estratificando-as, pensa-se assim na promoção de uma política racista velada, da raça mais elevada à 
menos quista ou desejada, os párias sociais do Brasil. Cf. TELLES, Edward. Racismo à brasileira: uma nova 
perspectiva sociológica. Rio de Janeiro: Cedeplar/UFMG e Relume Dumará Editora, 2003. 

259 Fonte: http://www.prof-elson.com/2009/09/classes-sociais-ibge.html Consultada 16.01.2011 
260 Fonte: http://www.dieese.org.br/anu/anuarioTrabalhadores2009/Arquivos/ANUARIO_TRABALHADORES_2009v.pdf 

Consultado em 16.01.2011 



 103 

4.1.1  Funções eclesiais e eclesiásticas das mulheres pentecostais  
 

 

A definição de funções eclesiais é a aquela que visualiza as atividades realizadas por 

leigos dentro da Igreja como, por exemplo, regência do grupo de louvores composto por 

vozes femininas, dirigente de Círculos de oração (que pode ser dirigidos por leigas ou cléri-

gas), professora de EBD e dos cultos de crianças, limpeza, ornamentação e organização do 

templo, zeladoria, secretária e recepção de visitantes. O caráter da prestação dos serviços 

religiosos mencionados acima é voluntário e, aceitando variações por exercício da função, 

cada mulher cedeu, em média, 24 anos de serviços religiosos em suas denominações. 

 
Cargos, funções e ofícios das Entrevistadas – por ordem de entrevistas261 – Tabela 8 

Nº. Siglas/  
nomes 

Serviços Religiosos de Caráter Voluntário Cônjuge Trabalho
Cargo Atual Ocupação     

na Igreja Tempo Convertido? Ocupação 
Profissional 

1. M.E.S. Líder de diaconisas Diaconisa 5 anos Afastado Gerente Finan-
ceira 

2. M.S.S. Presidente Geral da Assist. Social Pastora 40 anos Sim Diretora ONG 

3. E.J.S.V. Regente Geral do G. de Senhoras Missionária 30 anos Sim Coordenadora   
Administrativa 

4. A.N.D.S Dirigente do Círculo de Oração 
Professora de EBD Diaconisa 15 anos Sim 

Cuidadora de    
Crianças e Do 

lar 

5. G.B.A. Pres. Local da Assist. Social Missionária 30 anos Sim Professora de 
Ed.  Primária 

6. E.R.C. Pres. Local do G. de Senhoras Diaconisa 20 anos --------- Vendedora 
7. J.B.T.S. Secretária da Igreja Sede Diaconisa 25 anos Sim Cabelereira 
8. A.A.A. Líder Grupo de Louvor/ Jovens Diaconisa 10 anos -------- Vendedora 

9. Z.B.O. 
Dirigente do Círculo de Oração 

Regente local do G. de Mulheres 
Zeladora da  Igreja 

Diaconisa 10 anos Sim Do lar, 
Aposentada 

10. G.L. Pioneira da Igreja; Integrante 
fundadora do G. Senhoras Diaconisa 60 anos Falecido Do lar, 

Aposentada 

11. F.E.R. Pastor Jubilado * 1º. Pastor da 
AD Ana Sofia Pastor 55 anos Falecida Aposentado 

12. T.P.D. Regente Local do G. de Senhoras 
Regente Region. G. de Senhoras Diaconisa 32 anos Não Do lar 

13. G.M.P.A 
Regente local do G. de Senhoras 

Presidente Local da Assist. Social 
Presidente Regional de Senhoras 

Missionária 15 anos Sim Do lar 

14. M.J.B.S Regente local do G. de Senhoras 
Presidente Local da Assist. Social Diaconisa 20 anos Sim Agente 

Comunitário 
 
 

 

                                                 

261 A Entrevista Nr. 11 foi feita com o único homem entrevistado nessa pesquisa porque ele foi o primeiro 
pastor da AD Ana Sofia e nos concedeu, na ausência de uma ata, informações sobre a fundação desta igreja. 
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As funções eclesiásticas se definem pelas atividades realizadas por clérigas,262 ou se-

ja, por mulheres que foram separadas, ungidas, consagradas e/ ou ordenadas para funções 

ministeriais.263 Nas igrejas em que foram feitas as entrevistas, todas as mulheres entrevista-

das são líderes e obreiras. Elas exercem as funções eclesiásticas de diaconisas, missionárias 

e pastoras. Das entrevistadas, 9 mulheres exercem o diaconato, 3 mulheres são missionárias 

e uma é pastora. O alvo era entrevistar 4 mulheres por igrejas que exercessem ou que te-

nham exercido funções eclesiásticas na Igreja. Tive bastante receptividade nas igrejas AD 

Ana Sofia, na ICPB Vila Nogueira (3 entrevistadas) e na Ong ligada à AD [obra assistencial 

e creches da AD em Diadema e São Bernardo do Campo] (3 entrevistadas).  

Na AD Vila Nogueira, somente a esposa do pastor estava disponível para entrevista; 

as outras mulheres ou não quiseram dar entrevista ou não puderam dar entrevista por moti-

vos diversos (trabalho, viagem, enfermidade etc) e alheios (não-informados). Na AD Vila 

Lídia, a mesma senhora exercia as três funções que, geralmente, fazem a participação das 

mulheres ser articulada na Igreja, ou seja, ela é líder do Grupo de Senhoras, presidente local 

da Assistência Social e uma das líderes do Círculo de Oração, além de diaconisa. Na Igreja 

Unida, infelizmente, não conseguir entrevistar nenhuma líder mulher, porque o modelo e-

clesiológico da igreja mudou, conforme citado no Capítulo 2, mas tive acesso a materiais 

gráficos do trabalho de mulheres nas Igrejas Unidas do Brasil. 

                                                 

262 Se fossemos levar ao pé-da-letra, pela tradição da cristandade, clérigos/ as são aqueles/ as pessoas que foram 
ordenadas ao ministério cristão por um magistério (concílio, presbitério etc) após concluída a formação teo-
lógica num curso afim. Mas, se tratando de igrejas pentecostais, onde a “letra” e qualquer forma de academi-
cismo é visto com ressalvas e, muitas vezes, rejeitados por um todo, pois retém, segundo os fiéis, o mover 
experiencial do Espírito Santo, a melhor maneira de escolher um obreiro ou um ministro é por revelação dada 
exclusivamente pelo Espírito Santo ao pastor da igreja e somente a ele. Como o padrão de escolhas de obrei-
ros não passa pelo conhecimento da “letra”, mas pela experiência do “Espírito que vivifica”, o ministério 
pentecostal tem autonomia de realizar essas ordenações e consagrações pelos moldes pentecostais, contraria-
do ou indo pelo caminho oposto da cristandade em geral. Há esforços de estabelecer escolas e seminários de 
teologia nas igrejas, mas são escolas e seminários teológicos confessionais, que não existem, geralmente, a-
bertura para discutir temas relevantes da sociedade. Quando e se houver alunos, somente se discuti teologia, e 
teologia pentecostal! 

263 Esses termos são utilizados nas igrejas pentecostais para assinalar a investidura de autoridade ministerial e 
espiritual sobre aqueles/ aquelas que recebem essas benesses da parte da denominação, desde que haja uma 
revelação de Deus dada diretamente ao líder da congregação ou da Igreja-Sede, que oriente para fazer essa 
“separação” para a obra do ministério. Na ADM, pelo menos a que se delimita essa pesquisa, não é obrigató-
ria o curso de teologia para ser ordenado ou consagrado obreiro local (na congregação). Alguns fiéis fazem 
por conta própria, mas geralmente não obreiros . Há uma exigência na Convenção que os ministros (evange-
listas, missionárias/ os e pastores) tenham uma formação básica em teologia, mas cooperadores, diáconos, di-
aconisas e presbíteros não precisam atender, até este momento, essa exigência na ADM Campo Eclesiástico 
do Taboão/ SBC. 
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4.2  Foi assim que eu me converti...  
 

Para atender as propostas de trabalho desta pesquisa, colhemos depoimentos sobre a 

identidade religiosa dessas mulheres, para que assim pudéssemos cumprir as especificidades 

do tema. Os depoimentos e relatos de vida dessas mulheres são típicos do pentecostalismo. 

Cada depoimento se torna um testemunho de conversão, de fé. Não tem uma sistematização 

teológica das falas, mas implicitamente, essas mulheres desenvolvem testemunhos teológi-

cos narrativos, de certa forma referenciados por sua relação com as narrativas bíblicas.  

A proposta de colher depoimentos de conversão de mulheres pentecostais não é nova 

no Brasil. Maria das Dores Campo Machado estuda a relação entre gênero e afiliação/ ade-

são religiosa no Rio de Janeiro. Em sua pesquisa de campo realiza entrevistas com mulheres 

e homens pentecostais, suas carreiras, salários, funções privadas e públicas, formação esco-

lar e profissional, adesão e participação religiosa. As entrevistas que ela fez seguem um 

cronograma qualitativo que nos ajudou a conceber os parâmetros para as entrevistas do nos-

so campo de pesquisa. Maria das Dores Campos Machado nos auxilia com sua obra a cons-

tatar que as mulheres constituem a maioria da membresia pentecostal.264 Ela também nos dá 

uma pista acerca do lugar do comando social, alegando que as estruturas hegemônicas de 

poder da sociedade brasileira são reproduzidas tanto nas esferas social como nas esferas 

familiar e religiosa, tendo predominância dos homens na esfera de poder público, político, 

econômico e religioso, altamente valorizado na sociedade brasileira e, uma parcela signifi-

cativa das mulheres é relegada às atividades domésticas (na esfera privada) e de poder su-

balterno quando estão na esfera do poder público.265  

Machado argumenta que, apesar de existir uma assimetria de poder, onde a ordem 

tradicional e naturalizada dos gêneros é aceita e nunca questionada pelas fiéis pentecostais, 

a participação feminina está focada nas atividades e na afiliação religiosa, as quais as mu-

lheres no pentecostalismo resignificam na esfera da conversão e da respectiva intimidade 

com Deus.266 

 

                                                 

264 MACHADO, Maria das Dores Campos. Carismáticos e Pentecostais: Adesão religiosa na esfera familiar. 
Campinas/ SP: Autores Associados; São Paulo/ SP: ANPOCS, 1996. p. 89 

265 MACHADO, 1996. p. 88-89 
266 MACHADO, 1996. p. 38-39 
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Partindo desses pressupostos, perguntamos para as mulheres entrevistadas “o 

que era ser uma pessoa cristã?”, e/ ou “como foi a experiência de salvação? e elas remete-

ram suas respostas associando-as sempre a uma experiência inesquecível (sempre diferente 

uma da outra), num tempo e num lugar, que foi determinante na mudança de suas vidas. 

M.S.S., 64 anos, relata: 

Eu acho que é a minha conversão diante de Deus. Eu era católica e depois me 

converti e desde que me converti entrou essa chama, né, de trabalhar na igreja 

em tudo. O meu trabalho comecei era muito nova na igreja atendendo os mais 

necessitados, fazia visitas, tudo que o serviço social faz hoje eu fazia. Na época 

que comecei não era [um órgão] oficial, mas trabalhava como voluntária mesmo, 

fazia visitas, procurava arrecadações para levar para quem estava em cima de 

uma cama, entendeu... Atendendo, levando remédios, cestas básicas. Desde en-

tão entrou essa chama dentro de mim e até hoje isto me torna uma cristã feliz por 

fazer a felicidade de outros... É a única coisa! Você não é recompensado aqui... 

Você não ganha nada aqui, mas a recompensa vem lá de cima... Isso me deixa 

muito gratificante. (E-02:01) [Acréscimos e grifos nossos] 

No depoimento de conversão da senhora E.R.C., 57 anos, encontramos o relato de 

uma experiência de aproximação com o divino que deu um novo sentido de vida para ela:267  

Tinha uma vida sofrida e a partir do momento que eu fui... eu já conhecia [a i-

greja evangélica], porque eu já vivia com os crentes... E quando eu comecei a me 

chegar mais a Deus, aí eu comecei a ver que sem Deus minha vida não tinha 

mais sentido e aí me converti e não me arrependi. (E-06:03) [Acréscimos nossos] 

A experiência do trânsito religioso ocorreu em dez dos treze casos de conversão (Ta-

bela 1). Somente três mulheres nasceram em lares pentecostais. Algumas mulheres se con-

verteram por casarem com pessoas que eram pentecostais,  que estavam ou estão afastados 

da Igreja pentecostal. O ingresso em igrejas pentecostais, conforme relatam, começou com 

relacionamento afetivo (namoro, noivado e/ ou casamento), mas se transformou em uma 

experiência particular que mudou a vida delas.  

A senhora M.E.S, 36 anos, que transitou entre várias confissões de fé, argumenta que 

sua conversão iniciou com o seu namoro com um jovem afastado da igreja: 

                                                 

267 SALAZAR SANZANA, E. C.. Experiências religiosas de mulheres pentecostais chilenas. 2000. Cf. p. 129. 
Salazar desenvolve uma ótima pesquisa sobre a “re-orientación de la vida” que as mulheres pentecostais chi-
lenas fizeram depois que tiveram um “encontro com Deus”. 
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...Me converti graças ao meu esposo, apesar dele ser desviado [afastado da 

fé] mas quando tinha culto do pai dele [pastor da igreja] eu tinha que ir junto com 

ele para representar a família e aí que eu me converti. Faz dez anos. Eu acho que 

de batismo eu tenho nove [anos]. É, foi assim, como é que eu cheguei na igreja. 

Através dele [do marido] acompanhando ele nos cultos, mas o que me motivou foi 

o encontro mesmo [com Cristo]. Me apaixonar assim por uma coisa que eu estava 

sempre procurando porque eu já era de outras religiões. Já tinha sido católica e 

depois eu estava no espiritismo. Fiquei lá um ano, mas não gostei. Quando che-

guei na igreja cristã me encontrei. Teve diferença. É a diferença. É uma coisa as-

sim um encontro uma mudança que você não consegue viver mais sem. Me con-

verti da igreja sede e congrego nela. (E-01:03) [Acréscimos e grifos nossos] 

A senhora G.B.A., 51 anos, teve uma experiência religiosa a partir do retorno de seu 

esposo à igreja. 

Desde criança eu ia à escola dominical, lá na casa da tia G.L., num espaço com 

chão de terra, era muito bem limpinho... Desde criança sempre tinha muito ensi-

namento da Palavra, mas eu não conhecia Deus. Inclusive eu brincava [fugia do 

assunto] muito com aquele irmão Moisés que gostava de pregar. E eu brincava 

muito com Moisés. Ele sempre fazia o convite para [ser crente] mim, mas eu sem-

pre levava na brincadeira. Eu sempre ouvia a Palavra, mas eu não conhecia Deus. 

E quando conheci o João [meu marido] ele sempre falava que quando casasse iria 

voltar para Jesus e se eu iria com ele. Então foi assim uma coisa automática e eu 

disse "vou". E aí quando casei... Foi retorno dele e eu me converti. [...] Me casei 

em setembro e logo em seguida, em março já me batizei. (E-05:02, 03) [Acrésci-

mos nossos] 

A senhora A.N.D.S., 53 anos, se converteu ainda criança quando seu pai e depois sua  

mãe aceitaram a nova fé. É o que nós podemos chamar de uma adesão familiar ao pentecos-

talismo. 

Quando minha mãe aceitou Jesus eu tinha 7 anos... Antes nós éramos católicos. 

[...] Na época meu pai aceitou Jesus... Mas aí eu estendi [demorei] um pouco.... 

Mas minha mãe ainda era católica... Aí veio um rapaz de outra cidade e começou a 

trabalhar com meu pai e começou a evangelizar ele [meu pai]. Então meu pai foi 

para igreja e aceitou Jesus. Aí ficou minha mãe e minhas irmãs... Aí minhas irmãs 

aceitaram Jesus e minha mãe aceitou também... E nós fomos juntos [para a igreja]. 

(E-04:01) [Acréscimos nossos] 

Aquelas mulheres que nasceram em lar pentecostal também relataram suas experiên-

cias de conversão dentro de suas próprias igrejas. A senhora E.J.S.V., 53 anos, relata que 

recebeu o batismo com o Espírito Santo quando era criança, mas sua experiência pentecostal 

definitiva ocorreu na adolescência.  
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Aos 17 anos foi que eu tive, assim, um encontro com Deus mesmo foi num con-

gresso [de jovens]. Eu ia na igreja e tudo, meus pais me levavam... Como nasci 

[em lar evangélico]... Como se diz: “Deus não tem netos, só tem filhos”... Então 

assim, eu nasci... Mas aos 17 anos, naquele dia, realmente tive um encontro com 

Deus... Num congresso de jovens... Lá no [no templo da Assembléia de Deus de] 

Rudge Ramos. [...] Eu fui batizada com o Espírito Santo quando tinha 6 anos, com 

13 anos eu fui batizada nas águas... [mas a experiência definitiva tive] aos 17 a-

nos... E marcou muito... (E-03:02, 03) [Acréscimos e grifos nossos] 
 

A jovem A.A.A., 31 anos, fala que sua conversão genuína, apesar de ter nascido em 

lar pentecostal, ocorreu quando foi questionada sobre sua filiação divina. Uma herança ana-

batista, com certeza. Ninguém nasce cristão, se torna consciente e voluntariamente cristão. 

Eu já nasci no Evangelho então essa mentalidade veio da minha mãe particular-

mente... Eu tive uma experiência com Jesus aos sete anos... É engraçado isso.  O 

meu pastor, porque eu era das Assembléias de Deus, ele chegou e falou assim “fi-

lho de crente não é crente”. E eu coloquei aquilo na cabeça... Eu fiquei preocupa-

da, desesperada! “Como assim, eu não sou crente". Eu vivia até aos sete anos di-

zendo que eu era crente. Aí um dia ele falou assim “você quer ser cristã?”, então 

você tem que decidir, não são os seus pais que vão decidir por você. Então aos 7 

anos eu disse: “Eu quero ser!”. Essa foi a minha primeira experiência. (E-08:01) 

A senhora Z.B.O., 68 anos, relata que sua conversão genuína ocorreu há apenas 10 

anos, apesar de ter nascido num lar evangélico. “[Me converti] na Assembléia de Deus ago-

ra dez anos, mas sou filha do evangelho. Quando eu nasci meus pais eram evangélicos. Já 

fui criada [dentro da igreja evangélica] e fui batizada aos meus 25 anos”. Ela nos informou 

que após o seu casamento ela se afastou da Igreja.  

Claro que há diferenças no tipo de adesão religiosa ao pentecostalismo. Aquelas que 

nasceram em lar (“berço”) evangélico tiveram um ingresso pelos laços de família que já 

pertenciam à igreja pentecostal. Mas numa coisa o pentecostalismo não abre exceção. Todos 

devem ter um testemunho de conversão. “...Cada indivíduo deve ser capaz de dar seu teste-

munho, pois “a salvação não se herda”.268 
 

 

 

 

 

 

 

 

A “conversão pentecostal” é peculiar. Cada uma, destas experiências de conversão, 

tem sua característica e seu processo próprio, assim se poderia falar também de con-

                                                 

268 SALAZAR SANZANA, E. C.. Experiências religiosas de mulheres pentecostais chilenas. 2000.  p. 133 
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versões, no plural. Porém, todas supõem uma mudança interior. Supõem uma 

transformação e não só uma modificação de atitudes e hábitos. A conversão se enten-

de como ruptura, como uma mudança de 180 graus. Por isso é freqüente encontrar tes-

temunhos, declarações tais como: “yo era ladrón o ladrona”, “yo maté” [...] “yo era 

violento (a) com mi familia”, etc, e sempre verbalmente em pretérito, querendo de-

monstrar que é uma situação superada totalmente.269 

Outras experiências inusitadas levaram algumas dessas mulheres para o pentecosta-

lismo. A senhora M.J.B.S., 50 anos, disse-nos que sua experiência de conversão não teve 

nada a ver com seguir uma religião, mas visava que, através da conversão, conseguisse al-

gumas benesses que as moças crentes tinham 

A minha conversão foi assim. Eu era criança, 12 anos. Muito pobre, para aquela regi-

ão, meu pai era muito pobre, tinha oito filhos e um salário mínimo. E eu aceitei Jesus 

para ter um sapato. Eu queria ter um sapato! Eu achava muito bonito as meninas an-

darem de sapato. Eu [até então] nunca tinha tido um sapato. E meu pai era cristão, 

muito católico e depois da experiência que ele teve que queriam matar ele, ele correu 

para igreja [evangélica]... [foi uma] conversão genuína, verdadeira... Foi lá numa ci-

dadezinha chamada Siriaema, numa igreja chamada Igreja Pentecostal Assembléia de 

Deus... Minha mãe, muito devota, católica... Nossa! [para ela] foi um terror meu pai 

aceitar Jesus... Ela não queria, para ela era o fim do mundo alguém ser cristão na fa-

mília... Então eu disse assim: "eu vou ser crente para meu pai comprar um sapato para 

mim, para eu ir à igreja". Então eu aceitei [Jesus] e levantei as mãos... E [também] ti-

nha medo de ir para o inferno... Eu tinha medo, muito medo do inferno. Ouvia falar da 

volta de Jesus e comecei a ter medo, por medo... Aí, ficou eu e ele [meu pai] servindo 

a Deus e ele comprou este desejado sapato para mim que eu nunca me esqueço... [cor] 

branco... O modelo, tudo está na minha mente. (E-14:02) [Acréscimos nossos] 

A senhora J.B.T.S., 45 anos, católica não-praticante antes da conversão, disse que foi 

para a igreja quando adolescente, procurando sociabilizar-se com pessoas de sua idade.  
A princípio todo adolescente vai numa igreja envolvido por alguma coisa, menos pelo 

interesse de conhecer Jesus, mas o interessante foi que no dia que eu senti... foi o dia 

que me converti não teve nada a ver com outros pensamentos que aqueles adolescen-

tes costumam ter [...] Foi uma coisa muito íntima entre eu e Deus, mesmo sem ter ex-

periência, sem ter o conhecimento que o cristão tem, que é diferente dos outros lá fo-

ra, mas foi uma experiência muito bonita para mim. (E-07:03) 
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A senhora G.L., 81 anos, disse que sua família se converteu porque sua mãe 

viu na conversão de seu padrasto uma solução para suas crises de insegurança no casamen-

to. 
Nós viemos do sul de Minas [Gerais] para cá e minha mãe tinha muito ciúmes do 

meu padrasto... Ela tinha ciúmes dele e ela morria de ciúmes de meu padrasto. Ela 

era viúva, né... E aí eles vieram e minha mãe falou assim para o tio Marcelino [ir-

mã da mãe da .G.L.]: “o tio Marcelino já quer me levar para esses crentes... Eu 

não quero saber de crente não”.. E aí passou uns dias e ela ouviu falar que os 

crentes [não traíam]... Ela tinha muito ciúmes de meu padrasto... Aí meu padrasto 

falou para ela: “quer saber de uma coisa, eu vou para igreja, tem uma igreja de 

crente aí e eu vou para lá”. Quando ele falou assim, aí então minha mãe mudou [de 

pensamento] e disse: “ah, se você vai eu também vou”. Então fomos todos para a 

igreja e aí foi onde nasceu a igreja de Ana Sofia. Meu padrasto também foi para 

igreja e minha mãe ficou feliz da vida porque ela tinha ciúmes do meu padrasto, 

ficou mais segura, porque as mulheres antigamente sofriam porque os homens e-

ram muito safados. Tinha que ver... Foi assim... Por isso o Ana Sofia começou na 

nossa casa. Minha mãe era a Maria da Mata [Anastácia] e ela foi para igreja por 

causa dos ciúmes que tinha do meu padrasto. Ela se sentia segura [sendo ele cren-

te] e nós fomos todos para igreja. (E-10:06) [Acréscimos nossos] 

Maria das Dores Campos Machado elucida que uma das hipóteses que pode resolver 

o quebra-cabeça acerca dos motivos que levam uma pessoa a se associar religiosamente ao 

pentecostalismo é a possibilidade da diminuição das tensões intrafamiliares.  

... [há uma] influência positiva da conversão a este tipo de expressão religiosa so-

bre a vida familiar, diminuindo os conflitos e consolidando este pequeno grupo 

social [...] A hipótese de “consolidação da família crente”... cujo argumento cen-

tral é o de que as orientações morais e padrões de comportamento estimulados pe-

la doutrina pentecostal se afastam muito da tradicional divisão de papéis na famí-

lia, fortalecendo a posição da mulher e atenuando o comportamento aventureiro 

dos homens. Além disso, o próprio fato do cônjuge masculino aceitar a interven-

ção da Igreja na resolução dos problemas domésticos expressaria também uma 

ruptura significativa com os valores tradicionais da autonomia da família patriar-

cal.270 

 

                                                 

270 MACHADO, Maria das Dores Campos. Carismáticos e pentecostais: adesão religiosa na esfera familiar. 
Campinas: Autores Associados, 1996. 221 p. Bibliografia. (p. 87-88) 
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Considerando essa hipótese da “consolidação da família crente”, encontramos 

um relato de T.P.D., 58 anos, que salienta, como exemplo, essa possibilidade. 

Minha família não era evangélica não... Era católica. Quem ganhou a minha famí-

lia para Jesus foi o meu tio Joãozinho, marido da tia G.L.. Ele foi no interior [do 

Paraná] trouxe minha mãe... Minha mãe sofria muito lá no interior. Meu pai judia-

va muito da minha mãe lá, porque ele bebia... Eu já era nascida. Minha mãe sofreu 

muito, assim, quando ela era casada com meu pai, meu pai judiava muito dela... 

Ele bebia, batia nela, batia em nós. Então meu tio ia lá e via a situação da minha 

família, né, e minha mãe como era irmã dele, ele ficava com dó... Então ele foi 

conversando, conversando com meu pai, até ele trazer a gente aqui para São Paulo. 

Aí trouxe a gente aqui para São Paulo e nós ficamos morando numa olaria que ti-

nha aqui, onde era a Reifenhaüser [metalúrgica]. Ali era uma olaria enorme. Então 

nós viemos e ficamos morando um bom tempo, até que meu pai comprou um ter-

reno aqui [Rua Isaura Guedes, onde está atualmente a AD Ana Sofia]. Então ele 

[tio João Da G.L.] foi conversando, foi fazendo o convite para ir para igreja para 

meu pai... Foi pregando o evangelho e conseguiu trazer a minha mãe, meu pai para 

igreja... Aí ele parou [de bater na minha mãe]... Mas, mesmo assim ele... ainda be-

bia, né. Quando ele enchia a cara, ele já chegava brigando... E a gente já era tudo 

grande... Aí ele não batia [em minha mãe] porque a gente ia tudo em cima dele [ri-

sos]. É uma história! Se eu vou contar com os detalhes é uma história bem assim... 

Né. (E-12:12 e 14) [Acréscimos nossos] 

Quando perguntamos à senhora T.P.D. qual foi o efeito imediato da conversão de seu 

pai na ótica de sua mãe, ela (suspirando fundo) respondeu: 

Ah! Ela ficou muito feliz porque em vista do que ela passou com meu pai, e a 

transformação que Deus fez [no pai], foi uma alegria muito, muito grande para ela. 

Porque... Ela foi uma mulher que sofreu na vida... Meu pai era assim, ele pegava 

mulheres na rua e trazia para dentro de casa e fazia minha mãe ainda fazer comida 

para elas, quando ele não era crente... Depois que Deus trabalhou na vida do meu 

pai, nossa! Não tem nem comparação, foi outra coisa. Foi muito, muito lindo o 

que Deus fez na vida dele. (E-12:19) [Acréscimos nossos] 

Valéria Cristina Vilhena argumenta que o processo de conversão e, conseqüentemen-

te, a atenuação dos conflitos intradomésticos, realizados pela adesão a uma religião, não 

resolve plenamente a questão do relacionamento entre os gêneros.271  

                                                 

271 VILHENA, Valéria Cristina. Pela voz das mulheres: uma análise da violência doméstica entre mulheres 
evangélicas atendidas no Núcleo de Defesa e Convivência da Mulher - Casa Sofia. 2009. 152fl. Disserta-
ção (Mestrado em Ciências da Religião) - Faculdade de Humanidades e Direito, Programa de Pós Ciências 
da Religião da Universidade Metodista de São Paulo, São Bernardo do Campo/ SP (p. 84-90) 
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As atitudes culturais masculinas ditas “de macho”, como a agressividade, a insen-

sibilidade, o adultério, por exemplo, levam as mulheres a buscarem nas igrejas e-

vangélicas respostas, alívio e soluções para seus dilemas, medos e frustrações. 

Mas em contrapartida, “quase sempre”, as mulheres encontram nestas instituições 

religiosas valores tradicionais e conservadores sobre a família, o sexo e os papéis 

de gênero definidos – o que traz uma explicação “parcial” e uma pseudocomodi-

dade para sua condição existencial. Mas o desejo de certa segurança e estabilidade 

em suas relações conjugais para si mesmas e seus filhos, através do resgate de va-

lores tradicionais da instituição familiar via religião, pode lhes custar à anulação 

de sua própria identidade.272 

Assim sempre haverá, como argumenta Vilhena, uma tensão entre identidade pessoal 

versus grupos de pertença e entre individualidade versus individualismo. Contudo, para al-

gumas famílias pentecostais, a experiência da conversão modifica praticamente, apesar da 

continuidade do modelo conservador, tradicional e patriarcal nas famílias modernas, as rela-

ções dos pares e de seus filhos.  

Para muitas famílias, o modelo bíblico de família – bem estruturado com papéis so-

ciais definidos e “divinizados”, é a única saída para reorganizar o caos que se instaurou por 

causa dos novos modelos e parâmetros, da mesma forma impostos sobre a família pela soci-

edade moderna (individualismo, consumismo etc). Acaba-se, assim, consolidando uma ex-

periência que estabiliza e forma uma tradição pentecostal familiar. 

Especificamente entre os evangélicos, de um modo em geral, o converso deve mu-

dar seus padrões de comportamento no seio da família, evidenciando sua nova 

condição identitária. As relações familiares são, dessa forma, afetadas pela adesão 

de um de seus membros a uma determinada religião. (...) A adesão religiosa no in-

terior da família, que pode provocar a atenuação ou intensificação dos conflitos 

nos relacionamentos familiares, tem sido alvo do proselitismo da grande maioria 

das religiões existentes no Brasil.273 
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 113 

 

4.3  Minha comunidade é pentecostal! Será? 

 

Todas as entrevistadas vêem suas igrejas como igrejas pentecostais. Nos depoimen-

tos captamos o senso de pertença, algumas com otimismo, outras com saudosismos, com 

dúvidas sobre a identidade e os rumos de suas igrejas. A senhora M.E.S. se vê pentecostal, 

pela doutrina que recebeu em sua igreja e pelo tipo de liturgia que ela contrasta com a da 

Igreja tradicional. 

Pentecostal... Eu não sei. Segundo eles falam, né... é porque sempre tem mani-

festações dos dons... Já fui na Metodista... E é bem diferente, porque lá é o culto 

mais assim... O ritual é bem diferente... É uma coisa bem assim... Bem calma... 

Não tem aquele louvorzão, não tem aquela explanação [eloqüência] quando pas-

tor prega. É uma coisa assim bem... [tranqüila]. (E-01:03) 
 

M.S.S., pastora e esposa do pastor presidente da Igreja-Sede da AD, argumenta: “A 

minha igreja é pentecostal. Acho porque se diferencia mesmo dentro da palavra de Deus, na dou-

trina, na forma de pregar e de agir com os membros” (E-02:03). A senhora Z.B.O. também asso-

cia sua igreja ao pentecostalismo por causa da doutrina que recebeu. “A Igreja Evangélica 

Assembléia de Deus [...] eu vejo pentecostal. Como o nosso pastor fala para nós. A doutrina que ele 

nos dá, é doutrina cristã mesmo, pentecostal! Então eu me considero pentecostal” (E-09:03). 

A senhora G.M.P.A., 51 anos, assume que sua igreja é pentecostal, mas o seu argu-

mento demonstra a antiga tensão que existe entre a manifestação do poder e os frutos do 

Espírito Santo, a velha discussão teológica acerca de uma vida cheia de frutos de santidade 

e justiça refletindo o amor e a experiência de viver somente pelos dons e pela emoção.274 

Eu classifico essa igreja como pentecostal. Porque aqui é uma igreja alegre, é uma 

igreja onde o povo glorifica ao Senhor com intensidade. Começa culto e dentro de 

poucos minutos e já tem sempre alguém chorando, e tem sempre alguém exaltando 

ao Senhor de uma maneira mais exaltada... É um culto vivo, é um culto agradável. 

Os dons se manifestam... Mas eu acho que... O amor, ele fala mais forte. Os frutos 

do Espírito falam mais profundamente... Porque a profecia e a revelação e demais 

coisas vem tudo depois... Eu acho que primeiro o amor. (E-13:04). 
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E.J.S.V. distingue a igreja pentecostal da protestante por causa da abertura li-

túrgica e as oportunidades que os leigos têm de participar ativamente do culto. 

Para mim a [igreja evangélica] tradicional é uma igreja que não costuma dar Gló-

ria a Deus, Aleluia, batismo com o Espírito Santo. Para mim a tradicional, pelo 

que eu entendo, é isso. Já na igreja que congrego, não! Temos liberdade para  glo-

rificar durante o culto, de receber o batismo com o Espírito Santo, tem profecia, 

são os dons, então... [o momento de testemunho é importante?] Lógico que é! Im-

portantíssimo! Uma que as pessoas têm direito de participar porque em muitas i-

grejas você vai, você entra e sai, é sempre a mesma coisa. Na igreja pentecostal 

você tem o direito de participar, para cantar, dar testemunho, pregar, hoje em dia, 

lá mesmo, [na ADM], as mulheres têm o domingo assim que a mulher prega, mu-

lher dirige o culto, unge [enfermos e pessoas na hora da oração], mulheres que são 

consagradas a missionária e diaconisas. Então assim, têm liberdade. (E-03:10) 

A senhora E.R.C. responde essa pergunta com muito entusiasmo de forma que até se 

emociona. É como se fosse uma simbiose entre ela e a igreja. “... é uma igreja pentecostal... 

Porque eu sinto assim, pentecostal... Eu posso crer! É quando você vê uma igreja avivada... e, ago-

ra a igreja está mais avivada” [risos] (E-06:03).  

J.B.T.S. Tavares, nessa mesma certeza afirma, “Minha igreja é pentecostal, porque nós 

somos pentecostais... Não só porque tem dons e profecia. É um tudo! É o seu comportamento, é a 

presença de Deus na sua vida, é o que Deus fala com você, é o dom que Deus te dá, é o Espírito 

Santo na sua vida... É um conjunto!” (E-07:04). 

Elizabeth Salazar enfatiza que a experiência religiosa de um convertido ao pentecos-

talismo forma um sentimento de pertença ao grupo, o “nós somos pentecostais”. 

Esta intensidade da experiência religiosa é que faz possível a mudança em to-

dos os níveis. Quer dizer, a experiência religiosa no movimento pentecostal é 

fundamental, pois representa o fato constitutivo do movimento pentecostal. Es-

ta experiência religiosa garante à pessoa pertencer ou não ao grupo. Contudo, 

esta transcende pelo observado, à denominação (igreja) ou a filiação denomi-

nacional, pois a experiência de fé inscreve o crente em algo mais amplo. Pela 

experiência religiosa o pentecostal passa a fazer parte do “povo de Deus”.275 
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