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RESUMO  

Este trabalho teve como objeto de pesquisa a ITEJ, Igreja Tabernáculo 

Evangélico de Jesus – conhecida popularmente como CB, Casa da Bênção. Trata-se de 

uma Igreja pentecostal cujo crescimento constitui mais um fenômeno religioso 

brasileiro a qual, embora em muitas ocasiões tenha chamado a atenção da imprensa, tem 

sido pouco estudada no meio acadêmico. 

 Fundada em 1964 pelo casal Doriel de Oliveira e Ruth Brunelli de Oliveira, a 

CB tem sua origem na Igreja Pentecostal O Brasil para Cristo, fundada e presidida pelo 

missionário Manoel de Mello. 

 A CB é uma das mais antigas denominações pentecostais no Brasil. Dela saíram 

muitas outras igrejas do mesmo perfil, que se espalharam pelo território nacional. 

Inicialmente, a CB orbitava entre o pentecostalismo clássico, característico das 

Assembleias de Deus, e os movimentos de cura divina e de campanhas evangelísticas, 

em tendas de lona trazidas ao Brasil pelos fundadores da Igreja do Evangelho 

Quadrangular.  

 Encantado pelo movimento pentecostal apresentado pelos missionários norte-

americanos Harold Williams e Raymond Boatwright, Manoel de Mello, que atuava 

como diácono na Assembleia de Deus, seguiu-os por um tempo, até fundar o seu 

próprio movimento, que denominou Igreja Pentecostal O Brasil para Cristo. Doriel e 

seu irmão Ducler, ainda muito jovens, seguiram Manoel de Mello. 

Doriel e sua mulher Ruth plantaram a Igreja Pentecostal O Brasil para Cristo em 

Belo Horizonte e após romperem com essa denominação, deram início à CB e 

transferiram sua sede para Brasília, onde permanece, numa suntuosa catedral que abriga 

milhares de pessoas e conta com 3.195 igrejas espalhadas pelo Brasil, bem como outras 

(cujo número não foi revelado por sua secretaria geral) espalhadas em 14 países. Sua 

teologia, embora conserve aspectos do pentecostalismo clássico, denota traços 

característicos do neopentecostalismo, devido à abertura para algumas práticas e crenças 

próprias desse novo modelo pentecostal. 

Palavras chaves: Casa da Bênção; Doriel de Oliveira; pentecostalismos. 
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ABSTRACT 

This paper analised the ITEJ, Igreja Tabernáculo Evangélico de Jesus, popularly 

known as CB, Casa da Bênção. It is a Pentecostal church whose growth constitutes 

another Brazilian phenomenon which, although it has drawn the attention of the press 

many times, it has not enough being studied academically. 

Founded in 1964 by the couple Doriel de Oliveira and Ruth Brunelli de Oliveira, 

CB has its origins in the church Pentecostal o Brasil para Cristo founded and presided 

by the missionary Manoel de Mello.  

 CB is one of the earliest Pentecostal denominations in Brazil. From it many 

other churches with the same profile were organized and spread throughout the country. 

Initially, CB revolved around classical Pentecostalism, whose main adept is Assembleia 

de Deus and the divine healing movements and evangelistic campaigns in canvas tents, 

brought to Brazil by the founders of Igreja do Evangelho Quadrangular. 

 Marveled by the Pentecostal movement presented by the American missionaries 

Harold Williams and Raymond Boatwright, Manoel de Mello that worked as an 

Assemblies of God deacon, followed them for a while until he founded his own moment 

that was called Igreja Pentecostal o Brasil para Cristo. Doriel and his brother, Ducler, 

still at a very young age, followed Manoel de Mello.   

 Doriel and his wife started the church called Igreja Pentecostal o Brasil para 

Cristo in the city of Belo Horizonte. After rupturing with that denomination, Doriel 

started CB, transferring its headquartes to the city of Brasilia where stands a 

magnificent cathedral that gathers thousands of people and has around 3,195 churches 

around Brazil, as well as others (whose number was not revealed by its general 

secretariat) spread in 14 countries. Its theology, although keeps traits of classical 

Pentecostalism, has strong neopentecostalism features due to opening to some practices 

and beliefs which belong to this new Pentecostal model.     

Key-words: Blessing House; Doriel de Oliveira; pentecostalisms 
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INTRODUÇÃO 

Esta dissertação trata sobre a Igreja Tabernáculo Evangélico de Jesus (ITEJ), 

conhecida popularmente como Casa da Bênção, uma denominação evangélica 

pentecostal que, além da sua expressão numérica, tem elevada importância na 

construção de uma nova identidade pentecostal no cenário brasileiro. 

Dissertar cientificamente sobre um objeto vivo, em andamento, ativo, próximo e 

envolto por laços afetivos demanda a necessidade de isenção e o cuidado de não ferir 

sentimentos, ao mesmo tempo. É o caso deste autor com a denominação em foco: há um 

dilema axiológico estabelecido em que dois valores se chocam. Entretanto, o estudo 

analítico de um movimento que compõe o fenômeno religioso brasileiro, em benefício 

da ciência, na construção de uma historiografia, seguida por uma análise do status quo 

do objeto de pesquisa, como sua origem, desenvolvimento e expansão – isentos de 

paixão – impõe a prevalência do valor maior. 

 A CB começou depois da segunda metade do século passado, sendo, portanto, 

um objeto histórico recente, o que, de certa forma, facilitaria o trabalho do historiador 

na busca de dados e informações, tanto na fonte original quanto nos meios seculares 

(jornais, revistas e documentários) que, ao longo desse tempo, têm produzido matérias a 

respeito desse movimento. Isso, se muitos documentos (que deveriam necessariamente 

compor os arquivos dessa igreja) não houvessem sido destruídos por fogo “criminoso”! 

– como alega a sua diretoria – restando, como possibilidade única ao pesquisador, 

contentar-se com duas obras autoeditadas e o testemunho verbal dos seus fundadores, 

no que tange às informações internas.  

 A narrativa histórica unilateral jamais será suficientemente idônea para relatar a 

verdade dos fatos sem a isenção de interesses que visem a encobrir informações e a 

exaltar outras. A averiguação das ocorrências históricas é uma via de duas mãos em que, 

de um lado, entra a descrição apologética do testemunho interno e, de outro, a análise 

crítica da averiguação externa.  A busca dessas fontes históricas integra esta pesquisa, 

até onde foi possível encontrá-las. 
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Esta dissertação tem como fonte de pesquisa dois livros1 autoeditados pela 

própria ITEJ, os quais tratam da sua História; pesquisa de campo, com entrevistas 

fornecidas pelo presidente-fundador; pessoas que participaram do ato de fundação, tais 

como Jair de Oliveira, Francisco Affonso, Sérgio Affonso, Geraldo Silvestre, Zuleide de 

Moraes e Geraldo Silvestre, todos missionários da CB, bem; ex-membros2 e artigos de 

jornais e revistas sobre ela, publicados no decorrer da História dessa Igreja. Ao longo da 

dissertação usaremos a sigla ITEJ para nos referirmos à Igreja Tabernáculo Evangélico 

de Jesus, nome oficial da igreja em pauta, bem como CB, para “Casa da Bênção”, 

porque este é o apelido pelo qual a igreja é popularmente conhecida. 

 Sua sede internacional situa-se na Área Especial 4/5, Setor “F” Sul, em 

Taguatinga, Distrito Federal, num templo com capacidade para 2.500 pessoas sentadas, 

numa área de 10 mil metros quadrados, com amplo estacionamento, grande centro 

administrativo, atendimento médico, estúdio de áudio e vídeo, refeitório com 

capacidade para 500 pessoas, livraria, capela anexa para reuniões menores e uma torre 

de oração onde pessoas permanecem orando em sistema de rodízio, incessantemente, 

por 24 horas. 

 Pelo púlpito da igreja sede já passaram as mais ilustres personalidades do 

evangelismo mundial, sobretudo das lides pentecostais e neopentecostais, como Benny 

Hinn, Morris Cerulo, Jimmy Swaggert, David Young Cho, e outros nomes famosos. 

Além desses, a sede da ITEJ também tem sido visitada por Presidentes da República do 

Brasil, como José Sarney, Fernando Collor de Mello, Itamar Franco, Fernando Henrique 

Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva, além dos governadores do Distrito Federal dos seis 

últimos mandatos. 

A CB promove muitos eventos, dos quais o principal é a convenção anual, 

estabelecida para o mês de julho, com duração de uma semana, durante a qual recebe 

pastores e membros de todas as localidades do Brasil e fora dele, reunindo cerca de 

20.000 pessoas. Esse número, entretanto, representa uma parcela mínima do que 

                                                           
1 MARCO, Celso de. O Apóstolo de Jesus dos Últimos Dias. Brasília, Mensagem Produções e Eventos 
LTDA., 1999 e SANTOS, Isvaldino O. dos. Os 40 Anos da Casa da Bênção. Brasília, Igreja Tabernáculo 
Evangélico de Jesus, 2004. 
2 Entrevistas concedidas, gravadas e transcritas conforme anexos. 
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significa hoje a CB. A CB conta com 3195 igrejas espalhadas no Brasil, além de outras 

no exterior. De acordo com o apóstolo Doriel, a CB reúne cerca de 1.200 mil pessoas.3 

Fundada por Doriel de Oliveira e sua esposa Ruth Brunelli de Oliveira, a Casa 

da Bênção, principalmente entre as décadas de 1960 a 1990, espalhou-se por todo o 

território brasileiro e atingiu esse número de igrejas, estendendo-se também por outras 

nações, como Estados Unidos, Canadá, Argentina, Bolívia, Alemanha, Costa do 

Marfim, Angola, Gana, Índia, Itália, Japão, Togo e Portugal. Sua ênfase está na 

evangelização, incluindo a cura divina e a prática de exorcismo através de campanhas 

evangelísticas e grandes concentrações em lugares públicos. Da década de 1990 para cá, 

passou a assumir formas típicas do neopentecostalismo4 com ênfase, sobretudo, na 

teologia da prosperidade.  

 A CB tem dado origem a inúmeras outras igrejas por meio de dissidentes, 

ampliando o quadro das igrejas neopentecostais que formam o fenômeno religioso 

brasileiro. Apesar disso, não se tem conhecimento de que a CB tenha despertado 

interesse nos meios acadêmicos para que dedicassem a ela alguma pesquisa que 

oferecesse informações sobre a sua História, desenvolvimento e expansão, bem como a 

sua importância no cenário evangélico pentecostal brasileiro. Desse modo, cabe 

anunciar ao leitor que esta é, provavelmente, a primeira obra a respeito de tal 

denominação evangélica, neste sentido. 

 O desenvolvimento histórico da Casa da Bênção mostra dois aspectos curiosos, 

sobretudo quanto às suas doutrinas: primeiro, a conservação de uma teologia 

pentecostal clássica em razão de o seu líder-fundador ter sua origem evangélica na 

Assembleia de Deus, bem como de haver iniciado o seu ministério sob a influência de 

pregadores pentecostais à moda antiga, ou seja, os primeiros missionários que chegaram 

ao Brasil. Segundo, a abertura para uma teologia neopentecostal, em razão de perfilar 

com pregadores pentecostais norte-americanos, os quais destilam esse novo modo do 

pensar “pentecostal”.  A Casa da Bênção, portanto, forma, historicamente, um elo entre 

o velho e o novo; entre o pentecostalismo clássico5 e o neopentecostalismo, com 

                                                           
3 Entrevista concedida e gravada pelo seu líder, Apóstolo Doriel de Oliveira.  
4 Neopentecostalismo: ramo mais recente do pentecostalismo com características novas e divergentes do 
modelo pentecostal histórico. 
5 Como Paul Feston classifica as duas primeiras igrejas pentecostais no Brasil: A Congregação cristã no 
Brasil e a Assembleia de Deus.  
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características de transes e êxtases, como aponta Mendonça,6apresentando um 

fenômeno sobre o qual pretendemos discorrer. Cabe aqui perguntar: em que a CB difere 

das outras igrejas, quer pentecostais, quer neopentecostais? Como pode ser classificada, 

já que apresenta um perfil acentuado tanto do velho modelo quanto do novo? Quando 

parece estar rompendo com suas tradições históricas e embalando no caminho das novas 

tendências evangélicas, vê-se o seu líder puxando o povo para a reflexão bíblica, 

principalmente nas convenções anuais, em que convida para pregar grandes expoentes 

dos quais alguns são pertencentes a denominações históricas. Ou mesmo quando, diante 

da cobrança do povo pela repetição de velhas práticas, o seu líder justifica as mudanças, 

pautadas na realidade dos novos tempos.  O que se pretende mostrar, à luz dessa 

dicotomia, é que a CB tem uma característica peculiar, que a distingue das demais 

igrejas, como uma denominação de caráter que talvez pudesse denominar-se 

“interpentecostal”.7 

 Esta dissertação contará com três capítulos, ao longo dos quais discorrerá 

respectivamente sobre: 

I. A Trajetória Histórica da Casa da Bênção – os primeiros anos em Belo Horizonte, 

onde foi fundada; a mudança da sede para Brasília; as dificuldades à sua implantação e 

aceitação no DF, até a construção do seu templo sede.  

II. As Características da Casa da Bênção – a ênfase na mensagem de cura divina e a fase 

em que se notabilizou pelo trabalho de exorcismos; destaque aos símbolos sagrados; a 

influência de pregadores norte-americanos; a ênfase na prosperidade; a força da mídia e 

o papel messiânico. 

III. A Expansão da Casa da Bênção – por último, esta dissertação discorrerá sobre a 

implantação da CB por todos os quadrantes do Brasil e fora dele, em sua tarefa 

missionária; sua estrutura eclesiástica e forma de governo, e a importância do Supremo 

Concílio; a realização das convenções anuais; o recrutamento teológico dos candidatos 

aos cargos oficiais; suas crenças principais; a importância que dá à ação social; o papel 

                                                           
6 MENDONÇA, Antonio Gouvêa. Protestantes, Pentecostais & Ecumênicos. São Bernardo do Campo, 
UMESP, 1997, p. 150. 
7Por interpentecostalismo entendemos a ligação entre traços do pentecostalismo clássico e o 
neopentecostalismo; assunto a ser desenvolvido mais detalhadamente no II capítulo desta dissertação. 
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da mulher; seu método de crescimento através de reuniões familiares e, por último, o 

caráter político. 

  

1. Delimitação do tema                  

  Este trabalho propôs-se a pesquisar a História, as características e o 

desenvolvimento, da Igreja Tabernáculo Evangélico de Jesus – conhecida popularmente 

como Casa da Bênção. Pretendeu-se estudar ainda seu discurso, suas práticas litúrgicas 

e as bases de sustentação da sua linha ética e teológica.  

2. Objetivos 

        Considerando o crescimento expressivo alcançado pela CB, desde a sua fundação 

em 1964, o objetivo desta dissertação é identificar a posição que essa igreja ocupa no 

cenário religioso brasileiro. Com 3.195 igrejas e reunindo aproximadamente um milhão 

e duzentas mil pessoas, conforme declaração de seu líder – embora essa estimativa não 

seja oficialmente confirmada – a CB compõe o cenário do fenômeno pentecostal 

brasileiro, ao lado tanto do pentecostalismo clássico, devido à época em que nasceu, 

quanto do moderno, em razão das práticas e doutrinas que tem abraçado mais 

recentemente. 

2.1. Objetivos específicos 

Verificar os antecedentes históricos da CB; pesquisar os seus fundadores e 

principais protagonistas; averiguar sua estrutura de governo e seu sistema doutrinário; 

verificar a interação da CB no cenário religioso brasileiro e analisar a participação da 

CB na política partidária brasileira. 

3. Justificativa 

A razão que me motivou a pesquisar a CB deve-se a um contato pessoal de que 

gozo com os seus fundadores. Ruth Brunelli, mulher do apóstolo Doriel, é minha prima. 

Embora eu pertença à Assembléia de Deus, tenho sido convidado a participar de eventos 

como pregador da CB.  
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A CB, não obstante adotar costumes e práticas que destoam do pentecostalismo 

clássico, é uma igreja numerosa, com marcas de perseguição e um vasto currículo no 

âmbito das atuações em fenômenos sobrenaturais, os quais devem merecer especial 

atenção, para efeito de novos estudos.  

Por ser pentecostal, tenho interesse em conhecer melhor esse ramo do 

pentecostalismo brasileiro. A leitura dessa igreja favorece o entendimento do que ocorre 

em outras igrejas pentecostais que já mostram características neopentecostais, 

construindo uma ponte, a qual denomino de interpentecostal. 

4. Referenciais teóricos 

Esta pesquisa utilizou-se das obras dos seguintes autores: 

CAMPOS, Leonildo Silveira. Teatro, Templo e Mercado. Petrópolis, São Paulo, São 

Bernardo do Campo, Editora Vozes, Simpósio Editora, UMESP, 1997. 

Embora o autor dedique-se especificamente à Igreja Universal do Reino de 

Deus, analisa de modo abrangente as práticas neopentecostais no Brasil, prestando 

grande colaboração para uma melhor compreensão de vários aspectos da denominação 

em questão.   

MARCO, Celso de O Apóstolo de Jesus dos Últimos Dias”, Brasília, Mensagem 

Produções e Eventos Ltda., 1999. 

Esse livro foi usado como fonte primária desta pesquisa por reunir os melhores 

dados históricos da CB. Depois de muito procurar por literatura, tais como jornais, 

revistas e outros documentos que pudessem contribuir para esta pesquisa, concluí que 

essas fontes de informações não são arquivadas pela CB. 

MARIANO, Ricardo. Neo Pentecostais – Sociologia do Novo Pentecostalismo no 

Brasil. Edições Loyola, São Paulo, 1999. 

O livro de Ricardo Mariano apresenta uma abordagem sociológica do 

neopentecostalismo como uma vertente pentecostal, e trata das “principais 

transformações teológicas, estéticas e comportamentais por que vem passando o 
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movimento pentecostal”.8 Essa obra oferece subsídios que contribuirão para a análise do 

objeto desta pesquisa, por trazer à luz temas muito peculiares a ambos os grupos.  

MENDONÇA, Antonio Gouvêa. Protestantes, Pentecostais & Ecumênicos – O Campo 

Religioso e seus Personagens. UMESP, São Bernardo do Campo, 1997. 

Mendonça, preocupado com as tensões com que convive o campo religioso 

brasileiro, através desse livro oferece uma crítica aos movimentos pentecostais que 

estão surgindo, alertando o leitor a refletir sobre os descaminhos a que esses 

movimentos, resultantes da ignorância e da superstição, estão tomando.    

SANTOS, Isvaldino O. dos. Os 40 Anos da Casa da Bênção. Editado pela ITEJ. 

Taguatinga, DF 2004.  

Isvaldino repete as informações do livro de Celso Marco, acrescentando poucos 

dados, mas que não poderiam ser desprezados como fonte primária de informação sobre 

a CB.  

 5. Metodologia  

 Através do Método Histórico, a pesquisa adotou os seguintes passos: 

5.1. Pesquisa bibliográfica e pesquisa documental (livros, Estatutos, Regimento Interno, 

artigos de revistas e jornais e publicações do próprio grupo). 

5.2. Pesquisa eletrônica (Site e Blogs da CB; CD’s e DVD’s de entrevistas com o líder-

fundador da CB)9 

5.3. Pesquisa de campo (entrevistas com membros da CB); 

5.4. Coleta de dados com testemunhos e experiências de membros em geral. 

 

 

 

                                                           
8 MARIANO, Ricardo. Neopentecostais: Sociologia do Novo Pentecostalismo no rasil. São Paulo, 
Edições Loyola, 1999. – Nota de contra-capa do livro de Mariano. 
9 ANEXO IV 
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Capítulo I. A TRAJETÓRIA HISTÓRICA DA CASA DA BÊNÇÃO 

1. A origem do Pentecostalismo  

 O movimento pentecostal moderno teve seu nascimento e expansão mundial a 

partir do famoso avivamento espiritual ocorrido em abril de 1906, na rua Azuza, em Los 

Angeles, USA, embora movimentos de avivamentos com as mesmas características 

daquele, assinalados pelo falar em outras línguas pelo poder do Espírito Santo, já 

fossem frequentes entre vários grupos de crentes pertencentes a denominações 

históricas, como, principalmente, entre os hollines em 1830,10 nos Estados Unidos, e no 

País de Gales, em 190411; porém, tais movimentos restringiram-se a alguns círculos e 

permaneceram dentro das fronteiras geográficas de seus países, enquanto o movimento 

ocorrido na rua Azuza entendeu que a razão do derramamento do Espírito Santo não era 

para deleite, mas tinha, biblicamente, que se tornar um poder espiritual capacitador dos 

crentes, a fim de que espalhassem com vigor a mensagem do Evangelho pelos confins 

da Terra, conforme instrução bíblica de Atos 1:8: “Mas recebereis a virtude do Espírito 

Santo, que há de vir sobre vós; e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em 

toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra”. 

 O avivamento pentecostal ocorrido em 1906 em Los Angeles tinha à frente um 

negro, filho de escravos, cego de um olho, chamado William Joseph Seymour. Esse 

líder foi influenciado por Charles Fox Parham, um estudante de medicina, que deixou a 

carreira médica para se dedicar à pregação do Evangelho. Parham fundou a Escola 

Bíblica Betel da Cura em Topeka, no Kansas, em 1898, depois de haver sido curado de 

uma febre que lhe deixara sequelas nos artelhos e de mal poder andar. Seus alunos, 

dentre os quais se encontrava William Seymour, a seu pedido começaram a pesquisar, 

na Bíblia, textos que falassem sobre o batismo com o Espírito Santo. Os textos que 

encontraram davam como evidência do batismo o falar em outras línguas (SYNAN, 

2009: 64). 

 
Parham é considerado o primeiro a desenvolver o argumento teológico de que 
as línguas são sempre a evidência inicial de que uma pessoa recebeu o batismo 
com o Espírito Santo. Ele também foi o primeiro a ensinar que esse batismo e 
até mesmo as línguas que o evidenciam podem ser considerados parte da 
experiência de todo cristão, algo presente na vida normal e na adoração, não se 

                                                           
10 SYNAN, Vinson. “O Século do Espírito Santo”. Ed. Vida, S. Paulo, 2009, p. 30 
11 Ibidem p. 62. 
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manifestando, portanto, apenas em períodos de grande fervor religioso (...) Os 
ensinos de Parham lançaram os fundamentos teológicos e experienciais do 
avivamento da Rua Azuza e da moderna prática pentecostal.12 
 

  Seymour, aluno de Parham, estava à frente das reuniões da rua Azuza, onde se 

deu o avivamento pentecostal que foi um dos movimentos de expansão evangélica da 

história do Cristianismo. Os missionários enviados a propagar a mensagem do 

Evangelho, a partir daquele13movimento incluíam à mensagem de salvação a oração por 

batismo com o Espírito Santo evidenciado pela glossolalia,14e a oração por cura divina. 

Nisso diferiam dos pregadores das denominações históricas, os quais eram resistentes a 

tais destaques. 

 Como fruto daquele movimento, algumas denominações evangélicas 

pentecostais desabrocharam: a Igreja de Deus em Cristo, uma denominação evangélica 

tradicional, já existente na época, a qual se abriu para o movimento do Espírito; a Igreja 

Assembléia de Deus, a Igreja do Evangelho Quadrangular e, depois dessas, outras.  

 O avivamento da rua Azuza ganhava destaque pela manifestação dos dons do 

Espírito conforme descritos em I Coríntios 12, com ênfase na glossolalia e na cura 

divina. O entusiasmo dos crentes que passavam pela experiência pentecostal era 

contagiante, e isso favoreceu a sua rápida expansão, inicialmente pelos Estados Unidos 

da América do Norte e, em seguida, por outras nações, como as do Norte da Europa e, 

logo depois, o Brasil.15 

A mensagem pentecostal causou grande polêmica entre as denominações 

históricas, gerando divisões e a abertura de novas igrejas. O que para uns era o resgate 

de um estilo de vida próprio do cristianismo do primeiro século, para outros era uma 

ação demoníaca que expunha as pessoas a um transe espiritual, colocando em seus 

lábios palavras ininteligíveis. 

A polêmica em torno da atualidade dos dons do Espírito estava aberta. Para os 

protestantes radicais, tais experiências foram restritas ao tempo apostólico, enquanto, 

para os que desfrutavam delas, tratava-se de uma ação plena e atual do imutável Espírito 

de Deus, o qual trazia de volta o mesmo fôlego que impulsionara a Igreja Primitiva a 

realizar sua tarefa de propagação do Evangelho, não com palavras persuasivas de 

                                                           
12 SYNAN, Vinson, O Século do Espírito Santo. São Paulo, Editora Vida, 2009, p.65.  
13 Ibidem: 69. 
14 Capacidade de falar línguas estranhas involuntariamente, movidos por um poder divino 
15 Ibidem:.97, 106, 128.  
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sabedoria humana, mas com demonstração do Espírito e de poder, conforme assinalou 

Paulo, sobre a sua chegada a Corinto. 16 

Outra questão intrigante era a liturgia que caracterizava esse tal movimento do 

Espírito. Além da língua incompreensível, os crentes oravam ao mesmo tempo, 

causando um barulho incômodo e irreverente para aqueles que estavam acostumados à 

formalidade litúrgica das denominações históricas. As músicas, com ritmos acelerados, 

diferiam das músicas solenes entoadas ao som dos órgãos e harmônios17, e os cântico, 

espontâneos, escandalizavam aqueles que buscavam aprimoramento em técnicas vocais 

próprias dos coros nas igrejas históricas. 

O êxtase tomava conta das reuniões. “O êxtase pode ser definitivamente um 

estado de consciência alterado, com maior ou menor intensidade, e que se caracteriza 

pela passagem que o indivíduo sofre de uma realidade para outra” (MENDONÇA, 

1997:150). Pessoas riam, choravam, cantavam, falavam línguas estranhas, profetizavam, 

pulavam, abraçavam-se, oravam espontaneamente umas pelas outras; outras 

desfaleciam, caindo ao chão, tomadas pelo poder do Espírito Santo; cambaleavam e 

falavam como se estivessem embriagadas, do mesmo modo como ocorreu em Jerusalém 

no dia de Pentecostes, causando espanto a quem chegava àquele ambiente, totalmente 

desinformado do que ali estava acontecendo (At 2:4-13). Tratava-se, enfim, de um 

quadro atípico e chocante para qualquer pessoa acostumada aos cultos realizados numa 

igreja notadamente evangélica, embora a CB se respaldasse num quadro semelhante 

ocorrido na igreja de Jerusalém, conforme registra o livro de Atos dos apóstolos: “E 

todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme 

o Espírito Santo lhes concedia que falassem... E outros, zombando diziam: Estão cheios 

de mosto” (Atos 2:4, 13). 

As pregações tornaram-se mais espontâneas porque os pregadores começaram a 

substituir a retórica rebuscada, típica dos pregadores da época, por uma linguagem mais 

coloquial; os sermões tecnicamente elaborados eram trocados por uma palavra “dada 

pelo Espírito”. Qualquer crente podia fazer uso da palavra a partir de uma simples 

leitura da Bíblia Sagrada. Geralmente a fala de qualquer pregador era voltada para o 

assunto do momento: o mover de Deus e o que Deus podia fazer entre eles. O próprio 

preparo teológico nos seminários passou a ser evitado. Inicialmente porque se 

                                                           
16 I carta de Paulo aos Coríntios 1:4. 
17 Pequenos órgãos portáteis de fole. 
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desenvolveu a crença de que o Espírito Santo capacitaria os pregadores; assim, não 

precisariam mais dos recursos da homilética18 e nem mesmo de quaisquer instruções 

adquiridas nos seminários. Outra razão que motivou essa mudança foi o fato de que o 

liberalismo teológico europeu,19 muito forte no início do século passado, influenciou 

grandemente o mundo protestante além fronteiras, atingindo os Estados Unidos. O 

liberalismo teológico levou muitos crentes ao esfriamento da fé, e outros a apostatá-la. 

O movimento do Espírito preveniu-se contra tudo o que pudesse tirar os olhos dos 

crentes da pessoa e da obra do Espírito Santo.  

  

2. A inserção do Pentecostalismo no Brasil – os seus primórdios 

 O movimento pentecostal20no Brasil começou como fruto de obra missionária 

por estrangeiros europeus que viviam em Chicago, nos Estados Unidos, e que foram 

contagiados pelo mover pentecostal iniciado em Los Angeles: um italiano e dois suecos. 

 

2.1. A Congregação Cristã no Brasil 

O pentecostalismo chegou ao Brasil através da Congregação Cristã do Brasil; 

iniciou-se em 1910, com o italiano Louis Francescon, de origem católica. Francescon 

mudou-se da Itália para Chicago, EUA em 1890, após ter cumprido o serviço militar. 

Em Chicago, converteu-se ao Evangelho pela pregação de Miguel Nardi. Inicialmente 

frequentava uma igreja Batista, transferindo-se, um ano depois, para uma igreja 

Presbiteriana, onde serviu como diácono.21 

  Francescon entrou em contato com o movimento pentecostal em 1907, através 

de um pastor norte-americano, chamado William Durham, que havia recebido o batismo 

com o Espírito Santo em Los Angeles um ano antes, passando a segui-lo desde então. 

Antes mesmo de seguir Durham, Francescon havia rompido com a Igreja Presbiteriana, 

em razão de uma revelação divina acerca do batismo por imersão, segundo a ordem do 

Senhor Jesus Cristo. Dois anos depois, segundo ele, por divina revelação, seguiu em 

missão para a América do Sul, acompanhado por G. Lombardi e Lucia Menna, 

chegando a Santo Antônio da Platina em 1910. Iniciou seu trabalho evangélico pela 

                                                           
18 Homilética: arte ou técnica da pregação. 
19 O liberalismo teológico teve início no racionalismo do século 17 e se desenvolveu até a década de 
1920. HTTP://www. Mackenzie.br/raízes_historicas.html, 06/06/2011. 
20 Movimento: como eram chamadas inicialmente as igrejas pentecostais no Brasil.  
21

 ROMEIRO, Paulo. Decepcionados com a Graça. Editora mundo Cristão, São Paulo, 2005, p.35. 
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conversão de um italiano ateu de nome Vicenzo Pievani, sua esposa e mais nove 

pessoas.22  

A Congregação Cristã era chamada inicialmente de “Congregação Cristã do 

Brasil”, nome esse que mais tarde foi trocado por Congregação Cristã no Brasil. Essa 

igreja, apesar de ter obtido relativo crescimento ao longo de um século, não teve o 

mesmo êxito que a Igreja Assembleia de Deus, por exemplo, por ser uma Igreja mais 

reservada, não propensa à evangelização. O calvinista23 Franciscon nunca se interessou 

pela evangelização, por entender que os eleitos do Senhor são levados por Ele aos 

cultos, sem que precisem ser evangelizados, embora ainda hoje os membros da 

Congregação Cristã no Brasil pratiquem o proselitismo24 entre membros de outras 

denominações evangélicas. 

 

2.2. A Assembleia de Deus 

A Igreja Assembleia de Deus foi fundada por dois suecos: Daniel Berg e Gunnar 

Vingren, os quais aportaram no Brasil no dia 19 de novembro de 1910, na cidade de 

Belém, capital do Pará, procedentes de Chicago, Illinois, nos Estados Unidos. O 

dinheiro que os jovens missionários traziam era suficiente para pagar apenas a primeira 

noite de hotel. Desfolhando um jornal brasileiro que alguém esquecera no quarto do 

hotel onde se hospedavam – mesmo sem saber ler em português – o jovem missionário 

Gunnar Vingren identificou o nome do redator do jornal. Tratava-se de um pastor 

metodista norte-americano que ele conhecera havia muito tempo. No dia seguinte 

foram, ele e seu companheiro Daniel Berg, encontrar-se com ele na redação do jornal. O 

pastor metodista, sabendo que eles eram batistas, encaminhou-os ao pastor batista da 

região.25 

O pastor batista os acolheu e convidou-os a auxiliar nos trabalhos da igreja e, 

ainda, ofereceu-lhes hospedagem no porão da igreja, um lugar quente e estreito. Os 

rapazes, aos poucos, foram se acostumando. O pastor confiou-lhes, inclusive, o púlpito 

de sua igreja. Eles dirigiam cultos e pregavam. 

  

                                                           
22 Ibidem, p.35. 
23 Seguidor da doutrina de João Calvino (1509-1564). 
24 Proselitismo: o termo deriva da religião judaica e diz respeito à prática de aproximar pessoa de outra 
religião para a sua. 
25 BERG, 1958: 41. 



 

  

25

Embevecidos pela mensagem pentecostal que os tocara tão recentemente, não 

podiam esconder o que experimentavam. Algumas poucas informações sobre o 

avivamento que ocorria nos Estados Unidos chegavam aos membros daquela igreja, 

mas eles não sabiam muita coisa a respeito. Alguns ouvintes se mostraram interessados 

no assunto, aumentando com isso o interesse cada vez maior de alguns membros da 

igreja. Os cultos, que não lotavam a metade do templo, agora contavam com gente de pé 

a cada reunião. Isso entusiasmava o pastor da igreja (BERG, 1958: 40). 

Para se ajustarem à nova realidade e manterem o sustento, Daniel, que era 

fundidor profissional, arranjou um emprego na sua área, e Vingren estudava a língua 

portuguesa. À noite ele repassava as aulas ao companheiro, embora tivessem muitas 

vezes que interromper os estudos para receberem alguns irmãos da Igreja Batista que 

queriam ouvir mais sobre o poder do Espírito Santo. O salário de 12 mil réis por dia, 

que Daniel ganhava, dava para eles se manterem e ainda usar uma parte para 

comprarem Bíblias.26 

 A acolhida na Igreja Batista não demoraria a chegar ao fim. Sob os protestos do 

pastor, ao notar que a mensagem dos pregadores destoava do padrão doutrinário da sua 

igreja, os jovens suecos foram convidados a deixá-la. Com um grupo de pessoas já 

envolvidas com a fé pentecostal fundaram, no ano seguinte, sua própria igreja, 

denominando-a de Igreja de Fé Apostólica, nome esse que em junho de 1918 foi trocado 

por Assembleia de Deus. A igreja cresceu no Pará, estendendo-se por todo o Brasil. Nos 

primeiros anos do século XX, havia somente duas igrejas pentecostais no território 

brasileiro: a Congregação Cristã do Brasil e a Assembleia de Deus, porém logo 

surgiram outras igrejas pentecostais. 

 

2.3. A Igreja do Evangelho Quadrangular 

A Igreja do Evangelho Quadrangular foi fundada nos Estados Unidos em 1923, 

por Aimee Semple Mcpherson. Aimee converteu-se ao Evangelho em 1907, após ser 

evangelizada por Robert Semple, com quem se casou. Sua experiência com o batismo 

com o Espírito Santo deu-se logo após a sua conversão. Trabalhou inicialmente como 

missionária na China, mas, com a morte do marido, retornou para os Estados Unidos.27  

 

                                                           
26 BERG, 1958: 40-43. 
27 ROMEIRO, 2005: 39. 
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No Brasil, a Igreja do Evangelho Quadrangular (IEQ) foi fundada por Harold 

Edwin Willian e sua esposa Mary Willians. O casal chegou em 30 de junho de 1946 

vindo da Bolívia, onde já se encontravam como missionários havia um ano. Depois de 

haverem percorrido muitas localidades, Harold e Mary chegaram à cidade de Poços de 

Caldas, Sul de Minas Gerais, em 5 de setembro de 1946, onde começaram a aprender o 

idioma português e onde também iniciariam seus primeiros cultos numa casa alugada. 

Para sobreviverem, Harold dava aulas de Inglês.28 

 No dia 15 de novembro de 1951, Harold Willians fundou a Cruzada Nacional de 

Evangelização, como também é chamada a IEQ. Em janeiro de 1952, chegou ao Brasil 

seu amigo Raymond Boatwright, um ex-caubói do cinema americano. Boatright 

pregava uma eloqüente mensagem de cura divina. Conta-se que em cada reunião 

pessoas eram curadas de enfermidades, outras, libertadas de possessão demoníaca. Os 

dois norte-americanos não se limitaram a São João da Boa Vista, Minas Gerais, onde 

residiam; aceitavam também convites para pregar em outras localidades, dentre elas, a 

Igreja Presbiteriana Independente do bairro do Cambuci, na capital de São Paulo, onde 

milagres aconteciam em abundância. O impacto espiritual era grande: os jornais 

anunciavam as ocorrências; pessoas vinham de longe para conhecer aqueles dois norte-

americanos, os quais eram convidados para pregar em todas as partes do Brasil.  

Em fevereiro de 1954, levantaram uma tenda no bairro do Cambuci, depois 

outras tendas nos bairros da Água Branca, Barra Funda, Casa Verde, Pacaembu e 

outros. A primeira tenda, ganharam da Diretoria Missionária de sua igreja nos Estados 

Unidos. Aprenderam a fazer tendas de lona com um novo membro da igreja, que 

trabalhava com circo. Passaram a construir suas próprias tendas. Na tenda instalada no 

bairro da Casa Verde, Doriel de Oliveira, com 14 anos de idade, e seu irmão Ducler, 

mais novo do que ele, tiveram seu primeiro contato com os missionários norte-

americanos. 

 

3. Doriel de Oliveira e os antecedentes históricos da Casa Bênção 

 Doriel de Oliveira nasceu em 27 de maio de 1939, na cidade de Araraquara, 

interior de São Paulo, filho de Cícero de Oliveira e de Idulmira Lírio de Oliveira, e 

                                                           
 28 SANTOS, Isvaldino O. dos. Os 40 Anos da Casa da Bênção. Editora ITEJ, Taguatinga, DF, 2004, p.27. 



 

  

27

irmão de Daniel e Ducler. Em sua casa eram realizados semanalmente cultos de 

evangelização, com a presença de vizinhos e amigos da família.29 

 Cícero, o pai de Doriel, trabalhava de motoneiro de bonde, mas, devido a uma 

enfermidade no estômago, aposentou-se ainda muito novo. A fim de ajudar a família, 

Doriel e seu irmão Daniel tiveram que abandonar os estudos para se dedicarem à venda 

de pães-doces e bananas pelas ruas da cidade. Idulmira produzia pequenos vasos de 

flores os quais eram também vendidos nas ruas e feiras locais. O primeiro emprego de 

Doriel foi na Drogasil, importante empresa farmacêutica.30 

 A trajetória espiritual do seu líder-fundador, apóstolo Doriel de Oliveira, teve 

início na Igreja Evangélica Assembleia de Deus em casa Verde, uma congregação 

(filial) da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Belenzinho, um bairro da capital 

paulista, onde seu pai, Cícero de Oliveira, era o tesoureiro. Doriel e seu irmão Ducler 

não eram batizados e frequentavam a igreja esporadicamente. Aos 14 anos de idade, 

Doriel e seu irmão mais novo, Ducler, foram atraídos pela pregação do Evangelho 

pentecostal na tenda armada no bairro.31  

 Harold Willians promoveu duas grandes concentrações públicas, uma em frente 

ao Teatro Municipal de São Paulo, no dia 11 de novembro de 1956, e outra, no Vale do 

Anhangabaú, ambas no centro de São Paulo. Nos dois eventos houve grandes 

resultados, com a conversão de muitas pessoas ao Evangelho e inúmeras pessoas 

testificando haverem sido curadas pelo poder da oração.32 

4. O Brasil para Cristo 

 O Brasil para Cristo nascia como resultado desse movimento, através de Manoel 

de Mello, diácono da Assembleia de Deus no Bairro do Belenzinho. Mello dirigia uma 

congregação33 daquela igreja num bairro da zona Leste da cidade, quando decidiu fazer 

uma campanha de cura divina. Seu pastor, Cícero Canuto de Lima, que fora convidado a 

participar do evento, não concordou com a liturgia, recusando-se a fazer oração 

                                                           
29  MARCO, Celso de. O Apóstolo de Jesus dos Últimos Tempos. Produção e Eventos LTDA. Taguatinga, 
DF 1999, p. 17. 
30 Ibidem: 21, 22. 
31 SANTOS, 2004: 31. 
32 Ibidem: 31-35.  
33 Pequena filial, ou ramo. 
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específica para a cura dos doentes, considerando que havia feito uma oração durante o 

culto. A atitude do pastor Cícero magoou Manoel de Mello.34  

Num encontro com Harold Willians na Praça da Sé, bem no centro da cidade de 

São Paulo, Mello aceitou o convite para pregar num culto ao ar livre dirigido por ele. 

Dali em diante, passou a participar da Igreja do Evangelho Quadrangular, onde foi 

contagiado pelo mesmo fervor espiritual. Manoel de Mello começou a realizar 

concentrações evangelísticas orando pelos enfermos. A cada dia, aumentava o número 

de pessoas que participavam dos grandes encontros promovidos por ele. Os jornais não 

cessavam de dar notícias sobre o grande operador de milagres que sacudia a cidade de 

São Paulo.35 

Não demorou, e Manoel de Mello fundou a “Igreja de Jesus Betel”. 

“Inicialmente realizaram os trabalhos em uma tenda na Vila Carrão e em outros locais 

com o nome de Igreja de Jesus Betel. Mas o Missionário Manoel de Mello ainda não 

estava satisfeito. Sua visão não se restringia apenas a fundar uma igreja (...). Assim, a 

igreja de Jesus Betel deu lugar ao movimento de Evangelização O Brasil para Cristo...” 

(MELLO, 2006: 35). Nascia, portanto, a quarta igreja evangélica pentecostal no Brasil, 

sendo a primeira a Congregação Cristã do Brasil, a segunda a Assembleia de Deus, a 

terceira a Igreja do Evangelho Quadrangular. A intenção de Manoel de Mello era fazer 

de O Brasil para Cristo um “departamento missionário” das igrejas evangélicas 

pentecostais. Cada vez que os pentecostais quisessem fazer uma cruzada de 

evangelização, podiam contar com esse departamento.36 No início, o grupo liderado por 

Manoel de Mello não se caracterizava como igreja, mas como movimento e, para 

abrigá-lo, Mello alugou o teatro de Alumínio de São Paulo, à rua Dr. Falcão com a 

Praça das Bandeiras, no centro da cidade de São Paulo. Todas as segundas-feiras, reunia 

grande número de pessoas, que vinham para ver e ouvir aquele homem nordestino de 

baixa estatura pregar com intrepidez a mensagem do Evangelho. Manoel de Mello 

utilizou-se do rádio, levando ao ar o programa “A Voz do Brasil para Cristo” (MELLO, 

2006: 43). 

                                                           
34

 MELLO, Valéria. A. de. Missionário Manoel de Mello. Geográfica e Editora, São Paulo, 2006, p.31.  
35 Informação dada por Ducler de Oliveira, irmão de Doriel de Oliveira que conviveu com Manoel de 
Mello 
36 Nome que os norte-americanos davam às campanhas de evangelização em massa. 
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O programa “A voz do Brasil para Cristo” foi ao ar pela primeira vez em janeiro 
de 1956, às 10 horas, através das ondas da Rádio Piratininga de São Paulo, 
servindo para Manoel de Mello como canal de comunicação entre ele e os fieis 
da Brasil para Cristo, akém de divulgar os empreendimentos evangelísticos que 
ele promovia, onde os ouvintes, além das mensagens evangélicas, recebiam 
orações para serem curados37 

  

 O teatro de Alumínio já não comportava a multidão, sendo necessário partir para 

um espaço maior. Num terreno cedido pela prefeitura de São Paulo, o Missionário38 

Manoel de Mello instalou uma tenda de lona. Manoel de Mello buscava reproduzir, em 

seu próprio ministério, o modelo de evangelista que ele aprendera a admirar na pessoa 

do missionário Harold Edwin Willians, o qual se utilizava desse abrigo, conforme 

prática já comum em seu país de origem, os Estados Unidos. 

 A popularidade de Manoel de Mello crescia. A cada dia aumentava a multidão 

que o seguia, e isso encheu os olhos dos políticos, que quiseram se aproximar dele em 

busca de interesses eleitoreiros39. Dentre eles, estava o então Prefeito de São Paulo, o 

Dr. Ademar de Barros. No início, o prefeito – que mais tarde se tornaria Governador do 

Estado de São Paulo – mostrou-se amigo e companheiro do Missionário Manoel de 

Mello. Ademar de Barros era um tanto místico: temia ser vítima de obras de macumba. 

Para se proteger desses “males”, convidou Mello a fazer oração em cada cômodo de sua 

casa.40 

Dentre os membros do grupo que acompanharam o Missionário Manoel de 

Mello em seu movimento, encontravam-se Doriel de Oliveira e seu irmão Ducler. Ainda 

quando frequentavam a tenda, Doriel e Ducler, que trabalhavam durante o dia, à noite se 

dispunham a ajudar a igreja arrumando os bancos, varrendo o chão, apagando as luzes e 

recepcionando as pessoas que vinham para as reuniões. “Eles estavam dispostos a servir 

em qualquer atividade, sem se importarem com a significância delas. O desejo de servir 

não lhes causava nenhum constrangimento” (SANTOS, 2004: 33). 

                                                           
37 HÉLIO, José. Manoel de Mello & Rádio. Foco Editorial, Hortolândia, SP, 2009  p. 102. 
38 Missionário: termo empregado pelos norte-americanos e que soava bem, na época, dando maior satus 
do que o termo “pastor” a quem se propunha fazer um trabalho pentecostal com ênfase na cura divina. 
39 READ, Willian. R. Fermento Religioso nas Massas do Brasil. Eermans Publishing, Co, USA, 1967, 
p.146. 
40 Informação concedida por Ducler de Oliveira. 
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 Doriel e Ducler eram dedicados à oração e ao jejum. Eles criam que Deus 

poderia fazer com eles o mesmo que fizera com os missionários americanos, Harold 

Willians e Raymond Boadwrigth e, agora, também com o Missionário Manoel de 

Mello. A busca incessante pelo poder de Deus tornou-se promissora para ambos. Os 

jovens irmãos queriam tornar-se iguais aos missionários que seguiam.41 

Sempre envolvidos na obra evangélica pentecostal, Doriel e Ducler alugaram um 

salão na rua Waldemar Martins, 695, no Bairro de Casa Verde, São Paulo, e iniciaram 

uma igreja. Não muito depois, compraram um terreno na mesma rua, no número 495, e 

construíram um templo. Essa igreja depois passou a ser dirigida pelo pastor Santo 

Brunelli, que viria a ser sogro de Doriel. Santo Brunelli, que também estava ligado ao 

Brasil para Cristo, anos depois retornou para a sua antiga denominação, a Assembleia 

de Deus, incorporando essa igreja à Assembleia de Deus, hoje sede de um ministério42.   

Ducler tornou-se pastor. Fundou a Igreja Pentecostal Betânia, em setembro de 

1967, no Bairro do Butantã, zona norte da cidade de São Paulo. Construiu um templo, 

fundou congregações43 e até hoje permanece à frente dessa mesma igreja. Doriel seguiu 

um rumo diferente do irmão. A igreja pastoreada por Ducler possui as mesmas 

características de uma igreja Assembleia de Deus.  

 

5. Os primórdios da Casa da Bênção 

No dia 13 de maio de 1961, Doriel casou-se com Ruth Brunelli. Na época, 

Doriel trabalhava na Drogasil, uma rede popular de farmácias. Ele declara que abrigava 

em seu coração uma inquietude, um anelo por algo maior e sabia que isso não estava no 

lugar onde se encontrava. Doriel buscava, a cada dia, uma reposta de Deus para aquilo. 

Após um período em jejum e oração, diz ter recebido de Deus uma revelação sobre o 

lugar para onde Deus os chamara: Belo Horizonte. Sem saber onde ficava essa cidade, 

perguntou à esposa onde ficava Belo Horizonte, ao que ela respondeu ser a capital do 

Estado de Minas Gerais44. Curiosamente, algo parecido ao que ocorrera com Daniel 

Berg e Gunnar Vingren, quando disseram ter recebido um chamado de Deus para 

                                                           
41 Idem. 
42 Ministério: na Igreja Assembleia de Deus, trata-se de uma reunião de igrejas sob o comando de um 
pastor presidente. A informação resulta de entrevista com Ducler de Oliveira. 
43 Congregações: pequenos grupos de fieis que constituirão uma nova igreja. 
44  MARCO, 1999: 49. 



 

  

31

fazerem missão no Pará. Sem saber onde ficava essa tal cidade, foram à biblioteca 

pública procurá-la no Mapa do Brasil, embora nos EUA, país onde residiam na época, o 

Pará fosse conhecido por produzir borracha com a qual se fabricavam os pneus de 

automóveis. Pode ter sido mera coincidência, ou um comportamento reproduzido. 

Trocar São Paulo por Belo Horizonte significava deixar para trás 11 anos de 

trabalho na Drogasil, onde era gerente de uma filial, sem direito a indenização. Doriel e 

Ruth receberam incessantes apelos, tanto da família quanto da igreja, para mudarem de 

ideia; mas o que os movia era mais do que o sonho de um jovem casal que estava 

iniciando uma vida familiar: tratava-se da convicção de um chamado divino para uma 

empreitada que no futuro o mundo compreenderia – respondem eles.45   

Nos primeiros dias de abril de 1964, o casal mudou-se para a capital mineira. 

Alugaram uma casa em Carlos Prestes, um bairro próximo ao centro de Belo Horizonte, 

e sua primeira preocupação foi dar inicio a um programa radiofônico.46 No mês 

seguinte, Doriel teve que voltar a São Paulo para participar da convenção de sua igreja, 

“O Brasil Para Cristo”. Nessa ocasião, o jovem missionário, que contava com 25 anos 

de idade, foi consagrado pastor.47 

Dois meses após a chegada a Belo Horizonte, dia 9 de junho, o casal inaugurou a 

primeira igreja, e já com dois programas radiofônicos. O esforço do casal era grande, 

porém os resultados não eram vistos. Todas as manhãs, Ruth limpava o salão na 

esperança de que as pessoas viessem, mas ele permanecia sempre vazio. Doriel se 

recolhia num cômodo vazio para orar. Em casa, gastava a maior parte da madrugada 

orando. O tempo ia passando, sem dar amostras de êxito. As economias iam se 

extinguindo, as contas, tanto dos aluguéis quanto das emissoras de rádio, iam vencendo, 

e já não tinham como honrar os pagamentos. De São Paulo vinham os incessantes 

pedidos da família para que o casal retornasse. Cícero, pai de Doriel, estava doente em 

estado grave, devido, principalmente à ausência do filho. O que fazer? Cada vez que 

orava, Doriel dizia obter de Deus a resposta de que não deveriam deixar Belo 

Horizonte.48 

                                                           
45 Ibidem. 
46

 Por que um programa radiofônico? Certamente porque a sua igreja já havia adotado o rádio como 
instrumento fundamental na propagação do Evangelho. Esse assunto será mais expandido no II capítulo.  
47 MARCO, 1999: 54. 
48 Ibidem: 56. 
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Numa dessas orações, Doriel diz ter ouvido Deus lhe dizer para não deixar a 

cidade, que ainda naquela mesma noite ele traria cura ao seu pai, e que este iria a Belo 

Horizonte para visitá-lo. No dia seguinte, chegou um telegrama informando sobre a 

melhora do pai49. 

 

6. Belo Horizonte, o início de tudo 

 Apesar de Doriel e Ruth Brunelli serem, literalmente, missionários, tanto que 

foram enviados a Minas Gerais como missionários da igreja “O Brasil para Cristo” a 

fim de darem início a um novo trabalho, evocar para si o título de “missionário” tinha 

para ele, assim como teve para o seu líder, Manoel de Mello, uma importância diferente 

daquela que o adjetivo portava em si. A designação de “missionários”, dada aos 

pregadores norte-americanos Harold Willians e Raymond Boatwrigth, adquirira uma 

força mística, que os colocava acima do título comum de “pastor”, adotado comumente 

pelos líderes das igrejas evangélicas em geral, tanto históricas quanto pentecostais. Na 

mente do povo brasileiro, o termo “missionário”50 carregava – e, para muitos, ainda 

carrega – um tom mais elevado, que o diferencia em carisma e em poder, dos pastores. 

A partir dos anos 90, o título de “missionário” perdeu o seu status para os títulos de 

bispo e de apóstolo. Na época, entretanto, era o melhor título que um líder espiritual, de 

linha pentecostal, da “segunda onda”,51 achava que poderia ter. 

 

6.1. Uma explosão de gente  

Depois de muito insistir com Deus para que mandasse pessoas, Doriel recebeu 

uma profecia52 de que ele e sua esposa deveriam continuar realizando cultos na praça, 

que Ele mandaria o povo. Persistiram, mesmo ser ver qualquer resultado, até que 

obtiveram autorização da Prefeitura para a realização de um culto nos dias 4 a 7 de 

setembro de 1964. A própria Prefeitura instalou o palanque e emprestou todas as 

instalações de luz. Doriel contratou o melhor serviço de som da cidade. Acreditando que 

muita gente atenderia aos apelos para a concentração pública, o missionário instruiu 

                                                           
49 Ibidem: 57. 
50 Missionário: como os primeiros evangelistas norte-americanos eram conhecidos. Para um brasileiro, na 
época, o adjetivo parecia soar com maior peso do que “pastor”. Sobre isso trataremos mais 
detalhadamente no II capítulo.  
51 Segunda onda é uma expressão usada por Paul Freston para designar três momentos históricos entre o 
pentecostalismo e o neopentecostalismo brasileiro.  
52 Profecia: crença na fala divina de modo direto pela voz humana. 
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Ruth a organizar a multidão, separando os enfermos por categorias: os paralíticos, os 

surdos e mudos, os leprosos, os tuberculosos, os cancerosos e também os que 

necessitavam de uma grande bênção. Tudo, afinal, estava estabelecido na mente do 

casal, sem de fato terem qualquer certeza sobre a resposta aos convites feitos pelas 

emissoras de rádio. Haveria multidão? Era a pergunta.53 

Para a surpresa de ambos, uma multidão, de repente, aflorou e encheu aquela 

praça. Ruth e sua irmã Ester, que fora passar uns dias com ela em Belo Horizonte, 

tocavam seus acordeões e cantavam. A multidão curiosa se espremia, querendo uma 

aproximação do palanque. Na primeira noite, alegam que muitos foram curados de suas 

enfermidades, outros, libertos de possessões demoníacas,54 e foi grande o número de 

pessoas que se renderam à pregação de Doriel. A cada noite aumentava o número de 

pessoas. A campanha estabeleceu-se como um marco histórico na vida dos jovens 

missionários, que entrariam para a História do Evangelho na nação brasileira como 

fundadores de mais uma denominação evangélica dentro dela.  

 No dia seguinte ao encerramento da campanha, pela manhã, enquanto Doriel 

estava na rádio fazendo programa, já havia gente, à porta do salão, aguardando pelo 

culto que se iniciaria somente às duas da tarde. Uma multidão se reunia em frente ao 

pequeno salão alugado, aguardando a chegada do missionário, que voltava de ônibus da 

emissora de rádio, enquanto Ruth comandava o culto. Naquele final de tarde, uma 

senhora completamente cega fora curada da cegueira. O salão situava-se numa rua de 

comércio. Os comerciantes, sentindo-se prejudicados com aquele aglomerado de 

pessoas em frente a um salão, denunciaram o fato à polícia.55 

 Os policiais invadiram o salão e levaram tudo o que havia ali: os acordeões de 

Ruth e o de sua irmã Ester, além de centenas de Bíblias adquiridas para doações. 

Levaram também bengalas, muletas e aparelhos ortopédicos e outros, deixados por 

pessoas que haviam sido curadas. Detiveram Ruth e Ester. Mal chegou ao local, Doriel 

tomou conhecimento do ocorrido, seguindo imediatamente para a delegacia. Já bem 

tarde da noite, o delegado dispensou as duas irmãs, porém, manteve preso o 

missionário.56 

 

                                                           
53 MARCO, 1999: 59.  
54 Assunto que será expandido no próximo capítulo.  
55 Marco, 1999: 60. 
56 Ibidem, 61. 
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6.2. Um milagre na delegacia 

 Ao serem dispensadas, Ruth pediu a Doriel que lhe desse a chave de casa. Doriel 

disse que as chaves estavam dentro da sua pasta a qual se encontrava na gaveta do 

delegado que, àquela altura, já tinha ido embora. O delegado da noite disse que não 

podia fazer nada, afinal, a gaveta estava trancada. Doriel pediu autorização para abrir a 

gaveta. Ao puxar a gaveta, essa deslizou como se não houvesse sido trancada. O 

delegado ficou espantado e começou a dizer: “Olhem, o anjo abriu ! O anjo abriu!”57 

 O delegado ficou ainda mais espantado quando voltou à gaveta para buscar 

alguns documentos seus, achando que a gaveta estivesse destravada, e constatou que ela 

estava travada. Aos gritos, numa mistura de ira e medo, o delegado dispensou Doriel 

também! No dia seguinte, a polícia compareceu novamente ao local de culto e apenas 

pediu que evitassem aglomeração de pessoas, para não prejudicar o comércio local. 

 A imprensa deu amplo destaque ao ocorrido na delegacia, apresentando versões 

diferentes. Os repórteres zombavam de tudo o que viam e ouviam sobre o jovem casal 

de missionários. Na delegacia, utilizavam-se das muletas para se fingirem de doentes, 

enquanto outros imitavam Doriel orando, até que um gritava, “estou andando” e outro, 

“estou enxergando”.  Mal podiam imaginar que até mesmo a brincadeira daria certo. 

Pessoas que presenciavam aquilo achavam que era real, e isso contribuiu para que mais 

pessoas afluíssem ao pequeno salão de cultos a fim de receber sua oração58.      

 Segundo os relatos da CB, os milagres de cura divina eram constantes. Doriel 

era chamado para pregar e orar em diversas regiões do Estado. Ele se preparava em 

jejum e oração sete dias antes do evento. A igreja ia crescendo a cada dia. Devido ao 

crescimento, a igreja transferiu-se para um salão grande no Bairro Carlos Prates, na 

capital mineira. Realizavam batismos com frequência. Num desses, Cícero, pai do 

missionário Doriel, esteve presente. 

 

6.3. Nasce o Tabernáculo Evangélico de Jesus 

 Ninguém mais incomodava o jovem casal, que via a igreja crescer a cada dia, 

nem comerciantes, nem policiais, até que chegasse ordem da igreja que os enviara de 

                                                           
57 Ibidem, 62. 
58 Ibidem 61-64. 
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São Paulo para que o casal se mudasse para Recife, deixando a igreja na mão de outra 

pessoa.59 

 Convictos de que tinham um tempo determinado por Deus para permanecerem 

em Belo Horizonte, Doriel e Ruth decidiram ficar. Como a liderança de São Paulo 

insistisse, não tiveram outra saída, senão entregar a igreja, “O Brasil para Cristo” em 

Belo Horizonte, de volta para o seu presidente, o Missionário Manoel de Mello, com 

tudo o que haviam adquirido. Doriel dirigiu-se aos membros da igreja e explicou-lhes o 

ocorrido, dizendo que abriria uma nova igreja e que os que quisessem permanecer ali 

podiam ficar. 

 No dia seguinte, o povo estava todo com ele na rua Três Pontas, na mesma 

cidade, dando-lhe total apoio. Nascia ali uma nova igreja, não mais com a insígnia de 

“O Brasil para Cristo”, mas de “Tabernáculo Evangélico de Jesus”.60 Já o pastor 

enviado pelo Missionário Manoel de Mello para substituir Doriel teve que voltar para 

São Paulo em pouco tempo, devido a uma doença que acometera a sua filha. O prédio, 

com todos os pertences deixados por Doriel, ficou ali abandonado. 

 

6.4. O primeiro templo em Belo Horizonte 

 Com a ajuda de Ivo Silva de Oliveira, um empresário membro da igreja, o TEJ 

adquiriu um terreno na rua Paraguaçu, para construir seu primeiro templo. Num trabalho 

voluntário dos membros da igreja, em 120 dias construíram o grande salão de cultos em 

estrutura metálica. Aproveitando o fato de o terreno ser acidentado, construíram no 

subsolo um porão exclusivo para oração. 

 Marco informa que Doriel, enquanto observava o novo prédio, recordando todo 

o passado de sofrimento desde que chegara a Belo Horizonte, teve, de repente, uma 

visão em que lhe aparecera o próprio Cristo, envolto numa luz muito forte, que o 

impedia de fitá-lo detidamente. Jesus teria lhe dito estas palavras:  

 
O templo de pedra que estavas a contemplar só pôde ser erguido porque antes 
havia sido erguido dentro de ti o teu templo espiritual que desde o princípio meu 
pai e eu havíamos arquitetado... tu estavas pronto  para  a grande obra que 
tínhamos a realizar e que verdadeiramente estava nascendo ali, no tempo exato 
em que havíamos pré-determinado. 
Todo o passado de muitas lutas, desde o ventre da tua mãe até agora, 
representava a escola da vida que tiveste de frequentar para que a terra de que 

                                                           
59 Ibidem, p. 70. 
60 Ibidem, p. 72. 
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foste feito fosse molhada; transformando-se, após ser muito sovada, no barro 
que o oleiro do universo utilizaria para levantar o templo espiritual que serviria 
de base para a grande igreja que deveria nascer das tuas mãos: o Tabernáculo 
Evangélico de Jesus, uma verdadeira casa de bênçãos! 
Assim como olhaste, ainda há pouco, para o templo de pedra como a ver um 
filho querido, eu também olhei para ti naquele instante, conseguindo ver em ti o 
filho querido de meu coração que voltava da escola trazendo orgulhosamente o 
diploma que mostrava o curso concluído com honra e mérito e que seria, em 
sinal de profundo respeito, colocado nas mãos do pai, glorificando-o pela honra 
recebida. 
A mesma alegria que sentias na terra também sentíamos no céu, porque os 
desígnios do Pai se cumpriam, apesar de todas as ações do inimigo, e com isso 
deixávamos abertas as portas da nova igreja, que nascia para que viessem até 
nós os homens e mulheres que se transformariam em obreiros: evangelistas, 
pastores e missionários, que deveriam, sob a tua liderança, expandir a obra 
iniciada por tuas mãos a todo os recantos do Brasil e do mundo. 
Para que assimiles melhor a total importância do que hei de te dizer daqui a 
pouco, continue a rever as imagens do árduo trabalho que edificou a nossa 
igreja!61   

 

6.5. A formação do ministério 

 Uma igreja não pode avançar sem que haja obreiros – como são chamados os 

trabalhadores de uma obra pentecostal – para cuidar de cada setor. É necessário haver 

pastores, presbíteros62, evangelistas, diáconos e auxiliares para dar conta da demanda e 

atender ao grande número de membros, agregados e pessoas que comparecem a cada 

culto. Segundo Marco, Doriel faz questão de destacar os nomes dos primeiros obreiros e 

a importância deles no início da obra, como, por exemplo, Wilson José Ribeiro, jovem 

cantor que havia sido bailarino da noite, e também Jaime Caieiro, um adolescente de 15 

anos que não media esforços para trabalhar ao lado do missionário, os quais foram 

tratados como filhos por ele63.  

Converteu-se também Paulo Roberto Rezende de Oliveira, o Paulinho do 

Bonfim, como era conhecido o delinquente cujo nome e fotos estavam sempre 

estampados nos jornais da cidade. Sua conversão ocorreu numa reunião domiciliar de 

um dos membros da igreja. A transformação ocorrida na vida de Paulinho do Bonfim 

foi tão comentada na época que ele foi parar no programa de Flávio Cavalcanti rede 

Tupi de Televisão, o programa que gozava da fama de ser o mais visto da televisão 

brasileira. O homem condenado e preso várias vezes tornou-se um dos obreiros mais 

                                                           
61 Ibidem, p.73. 
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fervorosos e atuantes da CB, naqueles anos difíceis de implantação da igreja em solo 

mineiro64.  

Dentre os convertidos se encontravam pessoas com perfis diferentes: eram 

simples trabalhadores, mas também empresários como Ivo Silva de Oliveira, dono de 

uma empresa de ônibus; um facínora como Paulinho, mas também pessoas ilustres 

como o famoso radialista Ramos de Carvalho que, entre os anos 50 e 60, trabalhou na 

BBC de Londres e era amigo pessoal de Jucelino Kubistchek de Oliveira e de Tancredo 

Neves. O missionário Doriel de Oliveira estava cercado de homens fiéis, que 

trabalhavam pelo progresso da Casa da Bênção. Dentre os pastores que lideravam a 

igreja ao seu lado, destacavam-se José Roberto, Wilson José Ribeiro, Ivo Silva Oliveira, 

Francisco Affonso, Jaime Caieiro e Geraldo Silvestre65. 

 

6.6. Sofrendo acusações 

O crescimento chamava a atenção das autoridades e muito mais da imprensa, 

que buscava sempre oportunidade para escrever algo sobre a igreja. Vez por outra, um 

pastor era detido e preso, e a igreja não dispunha de advogados que a defendesse junto 

aos órgãos públicos porque quase sempre os advogados pertenciam à igreja dominante e 

não tinham interesse em defender a causa de uma igreja que era mal-vista pela 

sociedade. 

Um homem que tinha um filho paralítico, depois de vender uma máquina de 

escrever para a igreja, moveu uma ação contra ela, alegando que a máquina houvera 

sido roubada. Isso provocou a prisão do Missionário Doriel. Apesar das dificuldades 

para se conseguir um advogado, houve um homem que se prontificou em defender a 

igreja. O Dr. Gil. José Roberto conclamou o povo pelo rádio, e mais de três mil pessoas 

se juntaram à porta da delegacia para protestar contra a prisão do seu líder. Uma ação 

um tanto temerária, numa época em que ajuntamentos públicos podiam resultar severas 

punições num país que vivia sob ditadura militar. Após muita relutância, o delegado 

resolveu soltar Doriel, que já estava preso havia 24 horas. Um ano depois, o mesmo 

homem que havia acusado a igreja voltou a ela para pedir perdão, alegando duas coisas: 

a primeira, que ele mentiu apenas para prejudicar a igreja, e a segunda, que seu filho 

estava muito doente e que ele precisava do perdão do missionário para que o seu filho 
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pudesse morrer em paz. O Missionário concedeu o perdão, com a condição de que 

aquele homem se retratasse publicamente. Ele o fez, e em poucos dias seu filho 

faleceu.66 

Quando os adeptos da CB diziam que as prisões dos pastores eram arbitrárias, 

pelo simples fato de pregarem o Evangelho, eles se juntavam e pediam ao delegado que 

os prendessem também, advertindo, porém, que entrariam com representação junto ao 

secretário de segurança pública por impedi-los de pregar o Evangelho, ferindo, com 

isso, um direito constitucional. Pastores, juntamente com mulheres e filhos, eram 

levados para a delegacia ou para uma cidade distante numa viatura policial, onde eram 

deixados. Os pioneiros sofreram prisões e muitos constrangimentos, mas, quanto mais 

sofriam, mais a igreja crescia. 

Decorridos apenas cinco anos desde que o casal chegara a Belo Horizonte, já 

eram 40 igrejas entre a capital e as cidades do interior de Minas Gerais. O trabalho de 

evangelização, com cultos ininterruptos e programações radiofônicas com ênfase na 

cura divina, movimentavam multidões. 

 

7. A importância da oração e do jejum  

 A ênfase na oração constante e no jejum mobilizava não somente os obreiros, 

mas também os membros da CB. Não eram dedicados ao aprofundamento no 

conhecimento bíblico como as demais denominações evangélicas, principalmente as 

históricas: a mensagem era simples, a linguagem, coloquial, e a força estava na oração. 

No porão do templo havia sempre alguém orando. Aquele espaço jamais podia estar 

vazio. Havia revezamento para que a “chama da oração” – como diziam eles – jamais se 

apagasse. 

 As profecias e visões eram constantes, e gozavam de ampla credibilidade. Com 

base numa profecia, Doriel tinha convicção de que o seu tempo em Belo Horizonte 

estava determinado por Deus, o que o fizera resistir à ordem de Manoel de Mello para 

mudar-se para Recife. Entretanto, Doriel sabia que um dia deixaria a capital mineira 

para outro lugar e, quando esse dia chegasse, ele saberia para onde deveria ir. 

 Em 1969, o Missionário recebeu profecias sobre deixar Belo Horizonte e, com 

as profecias, experiências de arrebatamentos de sentido67 confirmando a decisão divina 
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de trocarem a capital mineira para a nova capital do país. Doriel e sua esposa dizem que 

Deus falou também diretamente aos seus ouvidos que deveriam se mudar para Brasília. 

A mensagem ouvida pelo casal teria sido a mesma: 

 
Segui para Brasília, a capital do Brasil, centro geográfico desta nação, pois lá 
enviarei o grande avivamento para os quatro cantos desta pátria. Nesses quase 
sete anos, através do trabalho de vossas mãos, eu levantei muitos homens e 
mulheres de fé, e também eles deverão seguir por caminhos que recomendei e 
que os levarão a outros pontos importantes e até estratégicos para lá 
implantarem, a exemplo do que vós fareis em Brasília, o Tabernáculo 
Evangélico de Jesus... Brasília será o centro de todo o trabalho que vós 
desenvolvereis e caberá a ti, Doriel, o controle de todas as ações. Prepara-te 
para mais esta missão, que não te será suave, pois o inimigo tem agido com 
todas as suas forças naquela cidade que foi nascida para ser a capital da pátria 
do meu Evangelho. Te envio agora para lá porque não há mais tempo para 
novos chamados, e os que lá estão desde o princípio para combater o inimigo 
fracassaram. Preciso, neste momento, da tua fidelidade, da tua obediência e da 
tua fé audaciosa, já por demais demonstradas em São Paulo e aqui. Na nova 
capital deste país, tu serás comandante do meu exército na guerra, cujas batalhas 
até agora foram perdidas contra Satanás e suas legiões demoníacas! 
Para que tu não tenhas dúvida da palavra que acabo de te dizer, deixarei que o 
diabo inicie a realização do seu intento, que já está programado aqui para Belo 
Horizonte, em mais uma tentativa de desestabilizar a nossa obra. O diabo 
levantou aqui um “casal de discípulos do mal” que a partir de agora passará a se 
alimentar de carne humana, principalmente dos desviados da nossa igreja, o que 
geraria, através da imprensa, a impressão de que todos os nossos fieis poderiam 
ser a próxima vítima do satânico canibal. 
Até mesmo para pôr fim a essa ameaça, permitirei que o mais forte coloque um 
fim no mais fraco e que só depois descubra que o intento demoníaco só poderia 
ser realizado se os dois agissem conjuntamente, impossibilitados de buscar mais 
carne humana para seu sustento, venha a definhar até à morte ou, desesperado, 
dê fim à sua própria vida... a morte trágica do mais fraco te servirá de aviso de 
que é chegada a hora de partir! 
Prossiga normalmente no teu trabalho, porque dos céus comandarei a luta para 
derrubar o intento maligno!68  
 

  

Dias depois dessa mensagem concebida, Doriel surpreendeu-se ao abrir o jornal 

e ler a seguinte manchete: “Canibal devora corpo de mulher”. Partes do corpo 

destroçado encontravam-se em localidades próximas aos outros pedaços, exatamente 

como a mensagem que dissera haver recebido da parte de Deus. A primeira parte da 

profecia havia se confirmado. Aguardava agora pelo cumprimento da segunda parte, 

que seria, então, partir para Brasília. Assim, o Misionário Doriel e Ruth deixavam a 

                                                                                                                                                                          
67 Arrebatamento de sentido: trata-se, segundo a doutrina pentecostal, de um transe espiritual em que a 
pessoa diz sair do corpo e, em espírito, visitar outros lugares, inclusive o céu. 
68 Ibidem, p. 65. 
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capital mineira, acompanhados por alguns membros da igreja, decididos a seguir com 

eles rumo à capital Federal.69 

 

8. A perseguição 

 Deixar Belo Horizonte para seguir para Brasília não soou como um novo passo 

rumo ao progresso da obra, mas como fuga. Os órgãos da imprensa devam uma razão 

para essa fuga: uma profecia não cumprida. 

Alguém disparou a notícia de que o Missionário Doriel havia profetizado a 

destruição de Belo Horizonte. A cidade seria destruída com fogo num raio de 150 

quilômetros. A notícia se espalhou. Por todo, país o a CB tornou-se alvo de chacota. 

Todos os órgãos de imprensa anunciavam a tal profecia. O DOPS, órgão policial e 

investigativo do governo militar, foi atrás de Doriel no templo sede da igreja. Na porta, 

havia um aviso por escrito informando que o representante legal naquela cidade era Ivo 

Silva Oliveira e, junto do nome, o seu endereço. Ivo tinha, de fato, uma procuração para 

representar a igreja em nome de seu legítimo presidente. 

 Marco diz que, na madrugada daquele mesmo dia,. Ivo foi arrancado 

brutalmente de casa e trancafiado numa cela com 14 presos perigosos. O que estava 

havia menos tempo naquela cela abandonada encontrava-se ali havia seis meses, outros 

havia dois ou três anos. Curiosos, os presos indagaram Ivo sobre a razão da sua prisão. 

Ivo não apenas a declarou com convicção como abriu a sua Bíblia, que lhe fora 

permitido levar consigo, após muita relutância. Leu-a para os demais presos e, por fim, 

todos se ajoelharam e, com os rostos banhados em lágrimas, se renderam à mensagem 

que Ivo lhes pregara. O carcereiro, espantado com o que presenciava, informou ao 

delegado. O que mais chamava a atenção era o fato de aqueles homens – que já não 

choravam quando postos em pau-de-arara – estarem banhados em lágrimas 

simplesmente porque outro preso lhes abrira a Bíblia!70  

 Joel, o carcereiro, fora evangélico no passado. Sua mãe, Dona Antônia, era 

membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus e conhecida de Ivo. Diante desse 

fato, Joel falou com o delegado, a pedido de Ivo, que o ouvisse. O delegado aceitou o 

pedido: ouviu sua explicação, porém, avisou que o Missionário Doriel teria uma ordem 

de prisão decretada pela Polícia Federal e que iriam buscá-lo em Brasília. Ivo disse ao 
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delegado que isso não seria necessário. Pediu ao delegado que lhe desse o prazo de 72 

horas, que Doriel se apresentaria espontaneamente. Informado do fato, Doriel veio e, 

acompanhado de Ivo e do radialista Ramos, apresentou-se à polícia. A pergunta 

principal foi a tal profecia de que Belo Horizonte seria destruída com fogo.71 

 Doriel declarou que sua fala sofrera uma distorção. Imediatamente leu o texto 

bíblico da segunda carta do Apóstolo Pedro que diz que um dia o mundo será destruído 

com fogo e alegou haver pregado esse texto, o qual faz referência ao mundo todo e não 

a Belo Horizonte em particular, e que jamais dissera aquilo que os jornais afirmavam. O 

texto de II Pedro 3:7, citado por Doriel diz: “Mas os céus e a terra que agora existem pela 

mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o Dia do juízo e da 

perdição dos homens ímpios”. 

O delegado, então, pediu a Bíblia para constatar a leitura feita, palavra por 

palavra. Convencido do argumento, após a explicação e a leitura feita por ele mesmo, 

desabafou: “Esses caras que fizeram a denúncia são muito burros, porque aqui fala que 

o mundo é que vai acabar; o mundo é que vai ser destruído pelo fogo, então não adianta 

eles fugirem para Brasília”. Saiu da sala e, depois de consultar alguns dos seus pares, 

voltou e liberou o Missionário Doriel e os seus companheiros72. 

 

9. Novos desafios na Capital Federal 

 O casal Oliveira e sua equipe chegaram ao Distrito Federal no dia 31 de maio de 

1970. Compraram dois lotes na cidade satélite de Taguatinga, onde os terrenos eram 

baratos e se permitia fazer construções de madeira. Em pouco tempo construíram um 

galpão para dar início aos cultos. Forraram o chão com brita e puseram alguns bancos, 

que trouxeram de Minas Gerais. Tudo era improvisado. Doriel e Ruth alugaram um 

apartamento no Plano Piloto, onde foram morar. Como no início em Belo Horizonte, 

outra providência imediata foi locar um horário numa emissora de rádio local e dar 

início ao programa “A voz do avivamento de Jesus”.73      

 Doriel ganhou uma viagem aos Estados Unidos para participar de um grande 

evento. Na ausência do marido, Ruth, juntamente com Cecília e Geraldo, fazia o 

programa de rádio. Em pouco tempo já reuniam um bom número de pessoas em cada 

culto. Enquanto Doriel estava fora, sua esposa recebeu uma visita do NOVACAP, um 
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73 Ibidem, p. 106 
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órgão do governo que controlava os lotes e as construções no Distrito Federal. 

Operários daquele órgão vieram decididos a demolir o galpão. Ruth, com muito custo, 

conseguiu protelar o prazo com os responsáveis, até que seu marido voltasse de viagem.  

Assim que retornou de viagem, Doriel foi recebido no NOVACAP pelo Coronel 

Ildeu, o qual se mostrou intransigente. Sabendo que podiam reivindicar um terreno do 

governo em outra localidade, Doriel começou a pleitear esse favor, porém Ildeu alegava 

que, no que dependesse dele, jamais teriam um terreno para construir uma igreja e, 

naquele tempo, nenhum terreno era conseguido, senão pelo NOVACAP. Enquanto não 

demoliam o galpão, os líderes da CB ganhavam tempo procurando um novo local, 

porém não encontravam nenhum disponível para aquele fim.74 

 Doriel manteve contato com todas as autoridades militares possíveis, inclusive 

com o Comandante Militar do Palácio do Planalto. Os militares embargavam todas as 

construções possíveis, tanto de igrejas evangélicas quanto de católicas. Entretanto, 

cresciam, sem qualquer problema, as obras do Vale do Amanhecer, um grupo religioso 

ligado ao misticismo dirigido por uma mística conhecida como Tia Neiva, que já 

contava com cerca de 70 mil fieis. Outros grupos místicos gozavam de plena liberdade 

para construir os seus templos, como por exemplo, a seita dos Barbudinhos, que 

edificava uma Cidade Eclética a 200 quilômetros de Brasília, sobre uma área cujo 

subsolo era formado de cristais. Para o espiritismo, a umbanda e a quimbanda, não 

havia restrição alguma. O Distrito Federal tendia a ser um território completamente 

voltado para as religiões e crenças místicas, contrárias ao cristianismo, com o total 

apoio das autoridades governamentais.75 

 

9.1. Crescimento da CB em Brasília 

 A despeito das ameaças, a CB – também conhecida como Pronto Socorro 

Espiritual – crescia. Seu primeiro batismo no Distrito Federal ocorreu em 4 de abril de 

1971 no Buraco da Velha, na casa de uma senhora por onde passava um córrego. Foram 

75 pessoas batizadas, dentre os quais Juvercino Nicolau Duarte, homem conhecido na 

região por ser violento. A conversão de Juvêncio foi muito difícil. Ele era perturbado. 

Foram dias e dias gastos na tentativa de exorcizar as forças do mal que agiam nele. 

Pessoas como Juvêncio eram muitas, o que levou a igreja a acentuar ainda mais o seu 
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ministério de libertação, o que a caracterizou posteriormente como uma igreja 

especializada na libertação de pessoas oprimidas76. 

Doriel e sua equipe não paravam de orar. Gastavam horas ininterruptas em 

oração, quer na igreja ou nos lares, e depois saíam pelas ruas da capital do Brasil, 

especialmente no Plano Piloto, praticando exorcismo, porque acreditavam que os 

demônios estavam por toda parte. Naqueles dias, preparavam-se para a sua primeira 

Convenção Nacional no Distrito Federal. Pastores e cooperadores da igreja chegavam 

de todas as partes do Brasil onde a CB já estava estabelecida. As condições econômicas 

eram precárias para abrigar e alimentar tanta gente, contudo, a alegria de estarem juntos 

superava toda e qualquer dificuldade. As refeições eram feitas de arroz e couve, por isso 

a convenção foi denominada de “A Convenção da Couve”.77  

Quinze dias depois do encerramento da Convenção, o Coronel Ildeu teve que 

voltar para o Rio Grande do Sul por motivo de doença, e o Presidente da República 

nomeou um novo coronel para presidir o NOVACAP. Em um único encontro com esse 

novo Coronel, o missionário voltou com o problema resolvido. O Presidente do 

NOVACAP liberou um lote de cinco mil metros quadrados na Área Especial Número 

Quatro do Setor “F” Sul de Taguatinga. No dia seguinte, a igreja tomava posse do novo 

terreno. O povo saiu marchando pelas ruas, deixando o galpão da Vila Dimas para o 

novo local em clima de festa. Finalmente, a Igreja estava estabelecida num local 

definitivo, onde permanece até hoje com a sua sede mundial.    

 Apesar das ameaças de demolição do galpão da Vila Dimas, isso não aconteceu 

pela NOVACAP, mas pela própria igreja, quando iniciou a construção do novo galpão 

em Taguatinga. O material da demolição serviu para erguer um grande galpão com as 

laterais abertas. Os fortes ventos traziam consigo a poeira avermelhada do serrado, 

típica do planalto central, o que obrigava a congregação a mudar sempre de posição, 

dando as costas para o vento.  

 Num dos cultos o casal Oliveira viu, entre a multidão, um funcionário da 

Administração regional que inúmeras vezes estivera na Vila Dimas para demolir o 

templo. No final do culto, esse homem procurou o casal para confessar que reconhecia 

que os “anjos do Senhor” – segundo ele – estavam ao lado do casal, guardando-os. 
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Disse que por diversas vezes encheu o caminhão de operários com ferramentas para 

demolirem o templo de Vila Dimas, porém, quando lá chegavam, viam um enorme 

gigante com os braços abertos parecendo um gorila e eles, apavorados, desistiam. Em 

lágrimas, aquele homem dizia estar arrependido dos seus atos e confessava reconhecer 

que a CB era protegida pelos anjos de Deus e, diante dos fatos, estava disposto a 

converter-se ao Evangelho e caminhar com eles78. 

 Os constantes ventos que sopravam sobre o galpão exigiam que se fechassem as 

laterais, mas, como não havia dinheiro suficiente para comprar material, os obreiros da 

CB usavam o caminhãozinho de um membro da igreja para visitar construções 

paralisadas no Plano Piloto a fim de pedir madeira. Juntaram tanta madeira que foi 

suficiente para fechar o templo e ainda cercar o terreno.79 

 

9.2. O primeiro desafio missionário 

A essa altura, a igreja já estava expandindo-se em várias partes do Brasil e 

também em Ghana, através de Sammy Kweku, um missionário associado que ouvira 

notícias da CB através de revistas internacionais, principalmente dos Estados Unidos. 

Era grande o desafio de um empreendimento missionário para uma igreja nova, que 

lutava com muitas dificuldades econômicas para se manter.80  

Uma crise econômica começava a desmotivar os trabalhadores a permanecer em 

Brasília. Muitos sentiam o desejo de retornar para os seus Estados. O próprio governo 

cogitava a possibilidade de retornar a capital do país para o Rio de Janeiro. A indústria 

de construção civil e o comércio estavam indo à bancarrota. O único progresso visível 

eram as construções dos centros espíritas e das seitas esotéricas, porque esses grupos 

tinham grande interesse em tornar Brasília uma terra mística. As altas rodas sociais 

estavam envolvidas com aquelas crenças.81 

 

9.3. As oposições sofridas em Brasília 

 Uma das principais características da Igreja era a oração por cura. Os programas 

radiofônicos atraíam multidões em busca da cura divina. Em cada culto havia algo 

visível, digno da atenção até mesmo dos céticos. Objetos saíam das pessoas, como bolas 
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de pus pela saliva; placas de secreções escuras, quando se orava pela cura de sinusite; 

feridas eram vomitadas; vermes intestinais saíam pelos ouvidos. As campanhas de cura 

divina eram realizadas também em praças públicas da Capital Federal.82 

 O Conselho de Pastores do Distrito Federal, do qual Doriel e os pastores da sua 

igreja eram membros, opôs-se aos trabalhos de cura divina conforme eles praticavam na 

CB, exigindo que Doriel deixasse de exercer tais práticas. Como Doriel se recusasse a 

aceitar as exigências do Conselho, ele e os seus pastores foram expulsos. Não satisfeito 

com a expulsão, o secretário do Conselho colocou uma nota no jornal mais importante 

da cidade, anunciando que eles não eram evangélicos e que Doriel não era casado 

legalmente com Ruth Brunelli. O artigo no jornal disparou uma série de reportagens 

contra a igreja, criticando suas práticas litúrgicas, sua teologia, suas pregações e sua 

forma de arrecadação de dízimos e ofertas.83  

 Segundo declaração de Doriel, as calúnias e difamações produziam efeito 

contrário ao que se imaginava: a igreja crescia vertiginosamente. Os opositores 

passaram a perseguir a igreja em outras localidades do Distrito Federal onde havia 

igrejas, entre elas, Goiânia, Estado de Goiás, mas o efeito era sempre o mesmo: 

crescimento!84 

 Além da cura divina, a CB realizava também cultos de exorcismo. Era tão 

grande o número de pessoas possuídas por demônios que afluíam para as reuniões da 

igreja, que a notícia se espalhara por todo o Brasil e pelo exterior. Psicólogos, 

psicanalistas, médicos, professores universitários iam às reuniões para ver de perto os 

fenômenos que ali ocorriam: pessoas convulsionavam, mudavam a voz, adquiriam força 

descomunal e expeliam objetos do corpo.85  

  

9.4. A construção do templo 

 Com tanta gente chegando por causa dos cultos de libertação, fazia-se necessário 

um local mais amplo para abrigar a multidão. O terreno era grande, mas não o bastante 

para se construir um templo à altura da necessidade. As restrições impostas pela 

                                                           
82 Ibidem, p. 150. 
83 Ibidem, p. 167. Fiz muitas tentativas para obter algum pronunciamento da diretoria do Conselho de 
Pastores do Distrito Federal, quer por aqueles que estavam à frente da sua diretoria na época, quer pela 
obtenção de alguma ata em que tais fatos pudessem estar evidenciados, porém, sem êxito.  
84 Ibidem, p. 169. 
85 Ibidem, p. 177. 
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Prefeitura limitavam muito o tamanho do templo. A única alternativa era comprar o 

terreno vizinho, mas quando foram ao NOVACAP para manifestar esse interesse, 

descobriram que o terreno era propriedade de um centro espírita, que pretendia construir 

em breve naquele local. A notícia desapontou-os duas vezes. 

 Doriel diz que teve uma orientação divina para ir diretamente ao Governador, a 

fim de expor a situação. Usou de franqueza com respeito à difícil convivência com um 

vizinho que pregava exatamente o que ele combatia. Para sua surpresa, o Governador 

entendeu a sua exposição e, valendo-se de uma cláusula de retrovenda – a qual obrigava 

o proprietário a construir em dois anos, caso contrário, perderia o terreno – expediu 

ordem ao diretor do NOVACAP para liberar o terreno para a CB, visto que os 

proprietários do terreno almejado não haviam cumprido o acordo com o governo. A 

igreja assinou 60 promissórias de compra. A área para a construção de um grande 

templo já estava garantida.86 

 

9.5. O Supremo Concílio 

 A CB, até então, tinha um Conselho Nacional de Diretores, mas, com a decisão 

de se construir um grande templo, substituiu aquele Conselho pelo Supremo Concílio, 

no dia 17 de janeiro de 1979, tendo como presidente de honra o Missionário Doriel 

Wladimir de Oliveira; como presidente executivo, o Missionário Jair de Oliveira, vice-

presidente, o Missionário Wilson José Ribeiro e presidente do Conselho Fiscal, o Pastor 

Daniel de Oliveira. A exigência de se construir dentro do prazo previsto pelo 

NOVACAP forçou-os a se apressarem, mesmo padecendo da falta de recursos. 

 O Supremo Concílio da CB é um órgão administrativo que também presta 

auxílio espiritual aos pastores e às igrejas. Sua principal finalidade é preservar a unidade 

da CB.  

 

9.6. A construção da Catedral 

 Como esforço, dedicação e fé sempre foram sempre características fortes da CB, 

o Supremo Concílio empreendeu a construção de um templo de dois mil metros 

quadrados. Inicialmente, uma construção simples, porém apta para receber a grande 

multidão que diariamente afluía em busca de cura e de libertação. Na convenção de 

                                                           
86 Ibidem, p.180 
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julho de 1980, o novo templo foi inaugurado, porém, cinco anos depois, a CB, na 

mesma área, ao lado desse templo, inaugurou a sua catedral de forma arredondada, com 

capacidade para abrigar maior número de pessoas e uma torre de oração, projetada pelo 

pastor Marcos José dos Santos, também de forma arredondada, com cinco andares: 

 

O primeiro andar, por nome Mateus, é o local da recepção. No segundo andar, 
por nome Marcos, qualquer visitante pode orar entre dez minutos e uma hora. 
No terceiro andar, por nome Lucas, a pessoa pode orar entre uma e duas horas. 
No quarto andar, por nome João, pode-se orar de duas horas em diante. No 
quinto e último andar, chamado de Tabernáculo, é considerado o andar das 
revelações. Nele só é permitido orar os pastores e missionários87. 

  
A catedral era o orgulho de todos, principalmente daqueles que partilharam com 

o seu líder, Doriel de Oliveira, os primeiros anos de sofrimento, perseguição e prisões. 

Mas o inopinado também atingiu a grande catedral. Um forte vendaval derrubou o 

telhado. Toda a cúpula arredondada foi ao chão.  

 

No dia 5 de janeiro de 2002, sábado, às 18 horas, o céu de Taguatinga Sul estava escuro 
e um vento forte começou a soprar. Na catedral da Bênção havia terminado um dos 
seminários “Jesus em cada lar”, com a presença de cerca de 600 pessoas, 
quando de repente uma chuva acompanhada de vento e granizo caiu sobre a 
região, e as forças da natureza abalaram as colunas de aço, as estruturas de ferro 
e o telhado da Catedral, levando tudo abaixo. No pátio, s objetos voavam devido 
à força do vento.  Maior árvore ´plantada no pátio, entre o templo e o prédio da 
administração, foi arrancada pela raiz. Foi uma tempestade arrasadora. Mas, 
apesar de tudo, não houve qualquer vítima. A natureza abalou a estrutura física, 
porém, não abalou a fé do apóstolo, dos pastores e dos fiéis naquela noite.88  
 

 Na mesma noite do incidente, o apóstolo Doriel reuniu o povo, incluindo os fiéis, 

pastores e curiosos, e realizou um culto de gratidão a Deus por ninguém haver se ferido. A partir 

de então começou a realizar os cultos no pátio, até que o telhado fosse reconstruído. Aproveitou 

também a ocasião para ampliar ainda mais o tamanho da catedral. 

 Entre 24 a 28 de julho de 2002, com o é de praxe ocorrer todos os anos, a CB realizou 

sua 38ª. convenção na catedral a céu aberto. O projeto de todo o complexo que envolve a 

catedral e prédio anexo – ainda não completado – inclui refeitórios, salas de reuniões, salas de 

aulas, escritórios, estúdios de rádio e TV, biblioteca, cybercafé, lanchonete, livraria etc., numa 

área de 14 mil metros quadrados de construção. 89 

 

                                                           
87 SANTOS, Isvaldino O. Os 40 Anos da Casa da Bênção. Editado pela ITEJ, Taguatinga Sul, DF, 2004, 
p. 86. 
88 Ibidem, 2004:91. 
89 Ibidem, 2004: 95. 
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 Após haver discorrido sobre a História da CB, dispomos de uma base sobre a 

qual muitos elementos são colocados, como: os fundamentos doutrinários iniciais; a 

força da mística; a importância espiritual atribuída à figura do seu líder; a importância 

dos títulos de missionário e de apóstolo; os fenômenos da demonologia; a passagem 

para o discurso neopentecostal e outros aspectos éticos e sociológicos, os quais nos 

remetem a uma investigação da CB e do seu papel no complexo cenário religioso 

brasileiro. Esses e outros assuntos que dizem respeito ao desenvolvimento dessa igreja 

serão alvos de análise nos próximos capítulos.  
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Capítulo II – CARACTERÍSTICAS DA CASA DA BÊNÇÃO 
 

1. A identidade da CB no universo pentecostal 

No capítulo anterior, discorremos sobre a história da CB: da sua origem até o 

presente. Neste capítulo, analisaremos suas características, tais como a teologia, a 

liturgia, sua práxis religiosa e o seu papel no cenário religioso no Brasil. 

Historicamente, a CB é anterior ao que hoje se entende como 

neopentecostalismo. Ela começou com as características do movimento pentecostal 

conhecido ainda na primeira metade do século passado, um pentecostalismo à moda 

antiga. Entretanto, tomando como base a conceituação de neopentecostalismo oferecida 

por Ricardo Mariano: “O prefixo neo mostra-se apropriado para designá-lo tanto por 

remeter à sua formação recente como ao caráter inovador do neopentecostalismo” 

(MARIANO, 1999, p. 33), pode-se admitir que, embora a CB seja anterior a ele, 

identifica-se com ele em seu caráter inovador; mesmo assim, cabe perguntar se a CB 

pode ser classificada como igreja neopentecostal. O que diferencia a CB das igrejas 

pentecostais e das neopentecostais?    

   

Em seu livro “Teatro, Templo e Mercado”, Campos trabalha com o conceito 

tipológico de Paul Freston para analisar historicamente os movimentos pentecostais no 

Brasil. Para ele, os grupos representantes do pentecostalismo clássico são: Assembleia 

de Deus e Congregação Cristã no Brasil. Depois, ele fala de um pentecostalismo de 

“segunda” e um de “terceira onda”. No de “segunda onda”, alude O Brasil Para Cristo, o 

Evangelho Quadrangular e à Igreja Pentecostal Deus é Amor.  

 

Campos traz à reflexão o parecer de Paul Freston e cita também uma análise 

feita por Mendonça. O que para Freston é segunda onda – descreve Campos – para 

Mendonça é o pentecostalismo “de cura divina”. Por “terceira onda”, Freston alista a 

Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja Internacional da Graça de Deus e a 

Comunidade Sara a Nossa Terra. 

 

As tipologias empregadas para a classificação do fenômeno religioso no Brasil, 
principalmente o pentecostal, tomam por base a data da chegada de seus 
pregadores ao País ou a Nossa Terra; Igreja Renascer em Cristo; Igreja Nacional 
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Palavra da Fé e outras90...   E fundação do movimento. Portanto, são critérios 
históricos e de antiguidade, o que fica bem claro na tipologia de Paul Freston, 
que usa uma analogia física – “ondas” – para se referir ao início, expansão e 
reversão desses movimentos religiosos no decorrer do tempo. A dificuldade do 
modelo está na difícil separação entre as igrejas e movimentos de “segunda 
onda” dos da “terceira onda”. Pois, além da Igreja do Evangelho Quadrangular 
(Cruzada Nacional de Evangelização), as igrejas fundadas por Manoel de Melo, 
Igreja Evangélica Pentecostal “O Brasil para Cristo”, e David Martins Miranda, 
Igreja Pentecostal “Deus é Amor”, já trazem em si muitas das características 
desenvolvidas posteriormente pelas igrejas de “terceira onda”, principalmente a 
“Igreja Universal do reino de Deus”91. 

 

 À luz dessa análise, parece razoável pensar que a CB classifica-se, 

historicamente, dentro do pentecostalismo da “segunda onda”, não obstante revelar 

também, no presente, características do neopentecostalismo. Parece nítido que a CB 

vive hoje uma interpentecostalidade: com um pé no pentecostalismo clássico e outro no 

neopentecostalismo, como observaremos a seguir. Paulo Romeiro, comentando a obra 

de Ricardo Mariano, diz: 

 

A linha que separa algumas igrejas da segunda onda das igrejas da terceira onda 
é quase muito tênue. A Casa da Bênção, por exemplo, incluída por Ricardo 
Mariano na segunda onda, tem quase todos os elementos que caracterizam o 
neopentecostalismo: teologia da prosperidade, o diabo e seus demônios etc.92 

 
            Ricardo Bitun, em sua obra Mochileiros da Fé, na qual elucida o movimento 

migratório comum entre igrejas neopentecostais, estabelece uma distinção entre 

sociedade tradicional, que “designa um sistema social de culturas mais avançadas em 

relação às formas sociais mais primitivas” e sociedade moderna, apresentada como um 

“tempo marcado por profundas contradições”.93Essa distinção parece explicar os dois 

momentos históricos em que parece atuar o objeto da nossa pesquisa. A CB orbita entre 

os dois modelos de sociedade. Quando precisa de sustentação ideológica em suas 

crenças fundamentais, ampara-se no modelo de sociedade tradicional; quando pensa em 

avançar, apela para o modelo de sociedade moderna.   

 
   
 

                                                           
90 CAMPOS, Leonildo Silveira. Teatro, Templo e Mercado. Petrópolis, Sã Paulo, São Bernardo do 
Campo, 1997, P. 51. 
91 Ibidem , p. 51. 
92 ROMEIRO, Paulo, Decepcionados com a Graça, São Paulo, Editora Mundo Cristão, 2005. 
93 BITUN, Ricardo. Mochileiros da Fé. São Paulo, Editora Reflexão, 2011, os. 26-32. 
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2. Mensagem simples, parecida com a dos primeiros missionários americanos. 
 

Até meados do século passado, as igrejas pentecostais tinham algumas 

características comuns, ainda hoje preservadas pelos mesmos grupos pentecostais. As 

diferenças observadas entre essas denominações citadas por Freston eram secundárias e 

permanecem as mesmas, conservando-se, sobretudo, a ênfase no Batismo com o 

Espírito Santo, evidenciado pelo falar línguas estranhas e a crença na atualidade dos 

dons espirituais conforme ensinada pelo apóstolo Paulo94. 

A Congregação Cristã no Brasil, embora fosse a primeira denominação pentecostal 

implantada no Brasil, não se destacou por um trabalho de evangelização agressivo, e 

isso se deve ao fato de seu líder fundador, Franciscone – calvinista de origem –  

acreditar que Deus enviaria os eleitos para se juntarem a eles. Já a Assembleia de Deus 

se destacou pela evangelização agressiva, com cultos e visitações aos lares, cultos ao ar 

livre (pelas ruas e praças), cultos fervorosos e grande identificação com a realidade 

social do povo, tanto pela linguagem quanto pela limitada condição econômica. A 

ênfase na mensagem escatológica nutria a esperança de que um dia a vida terrena, 

carregada de sofrimentos e frustrações, seria trocada pela vida eterna no Céu, através do 

arrebatamento da igreja.95 

2.1. A cura divina na Congregação Cristã 

A Congregação Cristã mantém, desde o princípio, uma forma discreta de lidar 

com a mensagem pentecostal. Embora seu fundador tenha experimentado o avivamento 

que teve início na rua Azuza, em Los Angeles, e se expandiu pelos Estados Unidos, 

sempre fez questão de manter quaisquer manifestações sobrenaturais dentro das quatro 

paredes dos seus recintos de cultos, mesmo porque os seus membros acreditam na 

sacralização dos seus templos, com os seus respectivos pertences, incluindo 

                                                           
94 “Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é 
dada a palavra da sabedoria; e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência; e a outro, pelo mesmo 
Espírito, a fé; e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar; e a outro, a profecia; e a outro, o dom de 
discernir os espíritos; e a outro, variedade de línguas; e a outro, a interpretação das línguas” (I Coríntios 
12:7-10).  
95 Arrebatamento é a trasladação dos salvos para o Céu, num piscar de olhos, conforme prometido por 
Jesus: “Na casa de meu Pai há muitas moradas; se não fosse assim, eu vo-lo teria dito, pois vou preparar-
vos lugar. E, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde 
eu estiver, estejais vós também” (João 14:2, 3), segundo a compreensão da maioria dos evangélicos. 
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instrumentos musicais, que não podem ser usados para tocar qualquer música que não 

seja sacra.  

2.2. A cura divina na Assembleia de Deus 

Na Assembléia de Deus, os cultos sempre foram abertos ao público, com mais 

simplicidade e menos rigor litúrgico. Para dar um pouco mais de intimidade ao 

ambiente, o máximo que se fazia era colocar um tapume entre a porta e o “santuário” 

para forçar um curioso que passasse pela rua a espiar por trás dele, e nunca sem ser 

imediatamente abordado por um diácono ou um porteiro, que educadamente o 

convidava para entrar e assistir à reunião. Já quanto ao som das orações e dos cânticos 

fervorosos, não havia nenhum cuidado ou discrição. As orações por cura divina sempre 

foram feitas como parte do culto. Testemunhos de cura incentivavam a fé, porém não 

era comum colocar a cura divina como um grande chamariz na propagação do 

Evangelho. A evangelização sempre teve como prioridade alcançar pessoas para o seio 

da igreja, dando ao ouvinte a consciência de que é necessário crer no sacrifício 

expiatório de Cristo na cruz do Calvário para a obtenção do perdão dos pecados e o 

direito de morar no Céu.   

2.3. Os movimentos da segunda onda 

A Igreja do Evangelho Quadrangular, O Brasil para Cristo e a Igreja Pentecostal 

Deus é Amor, identificadas por Paul Freston como igrejas da segunda onda e por 

Gouvea como igrejas de cura divina, apresentam um modelo um pouco diferente das 

duas igrejas anteriores. A ênfase na cura divina e na libertação de pessoas possuídas por 

espíritos demoníacos dão destaque às reuniões, servindo de atração para o público 

necessitado. 

Esse modelo pentecostal foi trazido ao Brasil pelos missionários norte-

americanos que deram origem à Igreja do Evangelho Quadrangular, Harold Willians e 

Raymond Boatright. Eles introduziram as tendas de lona, instaladas em terrenos baldios. 

Percorriam as ruas do bairro, anunciando grande campanha evangelística com oração 

por cura divina. As multidões necessitadas afluíam e assim, em pouco tempo, a Igreja 

do Evangelho Quadrangular estava estabelecida (MARIANO, 1999: 30). 
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Manoel de Melo, diácono da Assembleia de Deus no antigo bairro do 

Belenzinho, em São Paulo, que no início se juntou aos norte-americanos do Evangelho 

Quadrangular, não demorou a fundar seu próprio movimento, que mais tarde veio 

chamar-se O Brasil para Cristo. 

2.4. A cura divina na Casa da Bênção 

Doriel de Oliveira seguiu os passos de Manoel de Mello. Iniciou seu ministério em 

São Paulo, seguindo depois para Belo Horizonte, como missionário enviado de O Brasil 

para Cristo. Seu estilo de pregação e de culto seguia o mesmo modelo de Mello. Mesmo 

depois de romper com ele, continuou seu trabalho com as mesmas práticas de pregação 

do Evangelho, com ênfase na cura divina e na libertação. 

Aliada à cura divina, a prática de exorcismo também era comum nesse movimento. 

À medida que pessoas possessas demonstravam mudança de comportamento, os 

pregadores exploravam o caso como forma de propagar ainda mais o seu movimento, 

alcançando, a cada dia, maior número de adeptos e, quanto mais escabrosos os casos, 

maior era a ênfase nos testemunhos. Os testemunhos de pessoas que dizem terem sido 

curadas na CB são muitos. Para corroborar os depoimentos, há fotos e documentários 

desses milagres gravados em vídeos. Aqui as opiniões se dividem entre os céticos e os 

que admitem terem recebido a cura miraculosa de uma enfermidade, como é o caso de 

Marisete, que era paralítica e, numa reunião da CB em Sapopemba, São Paulo, foi 

imediatamente curada através de oração feita pelo missionário Francisco Afonso. 

Marizete casou-se com Sérgio Afonso, filho do missionário Francisco Afonso. Hoje, 

Sérgio é o líder da CB em São Paulo96. 

2.5. Práticas abusivas 

As práticas litúrgicas da CB que incluem a cura e o exorcismo não se restringem 

à sua sede mundial em Brasília, mas estendem-se à suas filiais, espalhadas pelo Brasil e 

fora dele, recebendo tanto o acolhimento do povo necessitado, quanto a repulsa de 

autoridades que veem nelas o curandeirismo e a exploração da fé pública, como foi o 

                                                           
96 Disso dou testemunho: conheci Marisete quando ainda paralítica. Mais tarde ela e seu marido tornaram-
se meus alunos num curso de teologia. 
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caso da CB em Maringá, no Norte do Paraná, denunciada pelo jornal Folha de São 

Paulo:  

No começo, a instalação da CB num espaçoso prédio da Av. Piratininga, quase no 
centro de Maringá, não foi levada muito a sério. Para muitos, tratava-se de mais uma 
igreja nova, dessas que surgem da noite para o dia e pouco tempo depois desaparecem 
por falta de seguidores. No entanto, menos de um anos depois de estar em 
funcionamento, a CB começou a apresentar um desafio para as autoridades  locais, e 
está sendo objeto da maior polêmica na cidade, envolvidos tanto pessoas simples como 
o padre e o próprio bispo diocesano Dr. Jaime Luiz Coelho.  

Milagres 

O motivo principal da preocupação dos religiosos e das autoridades policiais é de que, 
apesar de muito grande, o prédio alugado pelo Miss. Miranda Leal, para o 
funcionamento da CB, acabou tornando-se pequeno, tal o volume de gente simples que 
aparece em Maringá, vindas dos mais distantes pontos do país. Essa gente simples e 
analfabeta e sofredora vem à procura dos milagres de M.L. que já estão ficando 
conhecidos bem longe do Estado. Como bom comerciante ML não faz nada de graça: 
cobra pelos milagres. Mas isto não preocupa os seus seguidores, muito mais 
interessados na cura do que no preço. O “missionário” contratou horários nobres nas 
emissoras de rádio e televisão no Paraná onde divulga sua capacidade milagreira. Na 
TV o comercial da CB mostra uma foto do Pr. em ação e uma vista geral do público 
assistente de uma sessão missionária, além de uma parede do prédio onde centenas de 
muletas estão dispostas dando a entender que foram deixadas pelos que receberam a 
graça da cura.  

Inquérito 

A exploração popular começou a ser alvo de inquérito por moradores da cidade, 
principalmente porque o uso dos meios de comunicação usados pelo missionário 
produziu efeito tão extraordinário que está sendo difícil até transitar pela Avenida 
Piratininga, no trecho onde se instalou a CB ou “A Tenda dos Milagres” como é 
chamada pelos seus freqüentadores. O Deputado Federal Walber Guimarães (PMDB), 
derrotado nas eleições do ano passado em Maringá quando disputou o cargo de Prefeito 
Municipal, declarou que a estada desse suposto missionário na cidade é maléfica à 
cidade porque o povo está sendo explorado. “... o missionário me procurou algumas 
vezes em troca de apoio, mas eu sempre recusei o apoio de padres ou pastores... mas sei 
e outros políticos que ele acabou apoiando na campanha (...) suas exigências eram 
absurdas”. O político deu a entender que grandes quantias estavam envolvidas na 
proposta de Miranda Leal. O vereador José Maria Bernardelli do MDB afirmou que “na 
abertura dos trabalhos legislativos “Irei denunciar as explorações maléficas da crendice 
popular do pseudo missionário Alécio Miranda Leal perpetra diariamente. Não podemos 
permitir que o povo acossado pela crise venha a pagar com seus suados tostões os 
milagres que não existem. Vamos solicitar também à Receita Federal que investigue 
também o recolhimento do Imposto de Renda deste cidadão. Apenas um vereador 
procurou até agora para defender o vendedor de milagre, justamente por haver feito, 
juntamente com Miranda Leal o misterioso acordo político denunciado e recusado pelo 
candidato a Prefeito Walber Guimarães. O defensor é vereador também do PMDB, 
Tércio Hilário de Oliveira que confirmou inclusive ter sido procurado pelo missionário 
e aceito depor em seu favor na Delegacia de Polícia onde o Delegado Durval de 
Oliveira pretende apurar tudo o que ocorre de ilegal na CB. Disse vereador que vai lutar 
para defender com todas as forças o missionário quando o assunto chegar à Câmara. 
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Disse: “Com o conhecimento bíblico que eu tenho não vai ficar ninguém em pé naquela 
casa: eu arrebento tudo”, afirmou. Esse vereador que, sempre que possível, diz na 
Câmara em altos brados vangloriar-se por ter sido o analfabeto que foi o Secretário de 
Educação e Cultura desse município foi mais incisivo no seu depoimento à CB 
aduzindo: “Vou dizer uma coisa para vocês, quando estávamos disputando uma vaga na 
Câmara, esse camarada colocou ombros conosco...”.97  

 A justificativa para esses desatinos, que provocam uma reação contrária da 

sociedade, é que, com o crescimento rápido e grande da igreja, são obrigados a se 

valerem da “mão-de-obra” de alguns obreiros que têm fé, são usados em milagres, mas 

que não tiveram tempo para um preparo adequado antes de saírem a campo. De 

qualquer forma, os líderes da CB estão mais interessados nos resultados práticos da obra 

do que nos eventuais escândalos que ela possa causar em alguma localidade. A direção 

da CB diz que sempre entra na situação, seja para trocar o obreiro, ensiná-lo ou mesmo 

puni-lo, quando é o caso, mas também alega que, na maioria das vezes, tudo não passa 

de ato persecutório. Do mesmo modo como perseguiram os apóstolos de Cristo, hoje 

isso ocorre com os pregadores do Evangelho. Quanto à questão do dinheiro, alegam que 

não cobram jamais pela cura ou por oração feita nesse sentido. Pedem, sim, como parte 

rotineira da sua liturgia, como as demais igrejas o fazem. Nunca se passa um culto sem 

que façam campanhas financeiras veementes porque precisam de muito recurso para 

manter a obra e para fazê-la crescer. “Se não fosse essa ousadia, não teríamos crescido 

tanto” – alega o Missionário Sérgio Affonso da Silva.   

3. A prática de exorcismo 

As práticas de exorcismo marcaram época na CB. Embora não fosse prática 

incomum desde os primórdios dessa igreja, houve um tempo em que as chamadas pelos 

programas de rádio faziam afluir grandes multidões às reuniões de cultos dessa igreja. 

As diversas seitas esotéricas e espíritas que compunham o cenário religioso do Distrito 

Federal favoreciam o encontro dessa clientela. Além do avultado número de pessoas 

que afluía para as reuniões da catedral, as ocorrências ali registradas chamavam a 

atenção da mídia e de curiosos de diversas partes do Brasil. 

                                                           
97 Jornal “Folha de São Paulo”, artigo de Elpídio Serra: Vendedor de Milagre em Maringá. 
Sábado,26/02/1977.http://acervo.folha.com.br/resultados?q=o+vendedor+de+milagre+em+Maring%C3

%A1&site=&periodo=acervo. Acesso em 16 de junho de 2011. 
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 Já desde aqueles tempos, os estudiosos davam as mais diferentes versões sobre 

o que presenciavam, variando entre a paranormalidade98 e a histeria. Com a imprensa, 

não era diferente: convivia-se com o deboche de uns órgãos e a narrativa meramente 

descritiva de outros.  A propósito dessas ocorrências, a revista Fatos e Fotos fez a 

seguinte matéria: 

 
“Eu sou o Exu do Caixão Roxo. Vou levar essa moça. Ganhei velas, frango 
preto e cachaça para levá-la. Há seis meses estou em seu corpo. Ela me 
pertence”. As palavras saem dos lábios de uma jovem de  apenas 18 anos.  Seu 
som, porém, não tem nada de feminino. É rouco e desafiador. Diante dela, um 
homem se mantém imperturbável. Olha diretamente em seus olhos, ergue as 
mãos acima da cabeça e responde: “Saia dessa moça, demônio. Você é fingido. 
Vai sair agora”. E ordena com um grito que ressoa por todo o velho galpão de 
madeira: “SAIA!” Uma transformação se processa imediatamente. A moça, que 
se chama Eunice Coelho, parece sentir-se novamente dona de suas próprias 
palavras e de seus próprios gestos. “Eu vi o demônio”, diz Eunice. Pálida e 
cansada, começa a contar sua assustadora experiência; “Ele tem os dentes 
grandes como os de um vampiro. Seus olhos são duas enormes bolas  vermelhas 
que expelem fogo. Ele me apalpou todo o corpo e disse que ia me levar para o 
caixão roxo”. De seus olhos começaram a rolar descontroladas lágrimas de 
emoção e medo. Cenas como essas se repetem todas as noites, invariavelmente, 
na Cidade Satélite de Taguatinga, diante de dezenas de pessoas, 50 por cento 
das quais na faixa etária entre os 5 e 15 anos. Quase todas se dizem possuídas 
pelo demônio, procurando no exorcismo a única fórmula de se  libertarem de 
tão indesejada companhia.  O exorcismo foi levado para Brasília por Doriel 
Vladimir de Oliveira e sua mulher, Ruth Brunelli de Oliveira, depois que 
fundaram o Tabernáculo Evangélico de Jesus em Belo Horizonte, no dia 9 e  
junho de 1964. Tem como ponto fundamental na sua doutrina a pregação de 
Cristo, seu batismo, suas obras e seus ensinamentos99.  
 
 

Nem todos conseguiam levar os seus “loucos”. Nesse caso, os pastores da CB 

iam às pessoas para lhes prestar socorro. Nasceu dessa iniciativa o “Pronto Socorro 

Espiritual”. Os casos de possessão espiritual variavam de pessoas que apresentavam 

desde uma simples convulsão a outras que expeliam objetos pela boca, pelo nariz ou 

pela pele: cacos de vidro e espelho, pregos, arames, velas coloridas, cordões, cabelos, 

pedaços de lâmina de barbear e outras coisas mais. Essas coisas despertavam interesse e 

curiosidade em muita gente, e o galpão de madeira não comportava o número de 

pessoas que afluíam a cada reunião.100 

 

                                                           
98 Paranormalidade: estado em que a pessoa está fora da normalidade, atribuindo-se tal comportamento a 
alguma influência desconhecida.  
99 Revista Fatos e Fotos de 26/05/1975 – Reportagem de Adão Oliveira. ANEXO I. 
100 MARCO, 1999, 177. 
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3.1. O caso Ieda 

 De todos os casos de libertação, nenhum se comparava ao da jovem Ieda, uma 

mineira radicada em Goiás, a qual alegam ter sido vítima de uma obra de macumba e 

ser possuída por espíritos poderosíssimos. Do seu corpo eram expelidos vários objetos, 

quer pela boca, quer pela pele. O mais curioso é que tais objetos eram guardados em 

vidros, e, no dia seguinte, o vidro encontrava-se vazio. Os objetos retornavam todos 

para o corpo da moça.101 

 Como o assunto havia se tornado público, especialmente devido aos noticiários 

da imprensa, os pastores tinham o cuidado de guardar o vidro cheio desses objetos num 

cofre, diante do qual jornalistas de plantão – inclusive do Globo Repórter e da revista 

Manchete – passaram uma noite, à espreita de alguma fraude praticada pala CB. Na 

manhã seguinte, ao se abrir o cofre, encontravam o vidro vazio! Ieda voltava a expelir 

exatamente os mesmos objetos na reunião seguinte. O seu caso perdurou por pelo 

menos dois anos. Assim se pronunciou a revista Manchete. 

 

Combatido por muitos, venerado por inúmeros, como costuma acontecer com 
este tipo de missionário, Doriel de Oliveira se considera um homem que “não 
falha quando pratica um exorcismo”. Apesar de não manter qualquer tipo de 
estatística, diz que consegue exorcizar uma base de 500 demônios por semana. 
Mas não foi a quantidade, na realidade, que lhe deu fama, e sim a solução do 
caso Ieda – uma jovem que, através de um pacto feito com seu pai, teria 
vendido a alma ao diabo. Por causa deste pacto, Ieda Maria de Jesus, um fato 
ocorrido em Goiás, em 1978, e que mobilizou a opinião pública, expeliu, por 
vários pontos do corpo, agulhas, pregos, arames e outros objetos. Ieda foi levada 
para a central da Casa da Bênção, em Brasília, participando de várias sessões de 
exorcismo – inclusive de diferentes religiões protestantes. Hoje, sentindo-se 
quase completamente curada, ela costuma mostrar as cicatrizes, os objetos 
guardados em vidros, e diz: “Falta somente expelir um objeto, depois disto 
estarei curada para sempre”. Segundo Doriel de Oliveira, o Caso Ieda foi muito 
complicado, pois a moça estava possuída por vários demônios de uma só vez. E 
ele explica: “Existem casos em que não se consegue tirar todos os demônios de 
uma só vez. Isso é perigoso. A pessoa pode, inclusive, morrer”. Insondáveis 
mistérios da demonologia 102. 

 

O caso Ieda chamou a atenção de pesquisadores até mesmo do exterior. Embora 

as explicações dadas fossem várias, nenhum deles ousou dizer que houvesse qualquer 

fraude. O caso estava ali. Não havia como negar. Cada estudioso buscava uma 

explicação dentro do seu campo de ação, porém, nenhuma que satisfizesse, ou mesmo 

                                                           
101 Ibidem, p.189. 
102 Revista Manchete,  janeiro de 1981. ANEXO II.  
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justificasse, por que somente os pastores da CB podiam se aproximar da moça, e por 

que somente pela ação espiritual deles é que o assunto fora resolvido! 

  

3.2. Outros casos 

Os líderes da CB afirmam que, além do caso de Ieda, surgiram outros 

semelhantes, como o de uma adolescente de 14 para 15 anos, que também expelia 

objetos do corpo. Havia também vários casos de crianças possessas cuja força excedia a 

de muitos adultos juntos. Porém, dentre os casos mais estranhos, houve o da senhora 

que veio de Belém do Pará, a qual, nos momentos de possessão demoníaca, ficava com 

a face coberta de pelos, como se fosse homem de barba crescida ou um animal peludo, e 

ainda levitava cerca de 15 centímetros do chão diante de todos. Foram meses de 

dedicação a esse caso, até que a mulher ficasse completamente liberta103. Outro caso 

muito estranho foi o da mulher que, no instante em que era possuída, tinha a cabeça 

coberta por um enxame de maribondos104. 

 A sede Nacional da CB mantém um armário com dezenas de vidros contendo 

objetos extraídos dos corpos de pessoas possessas105. Esses objetos já foram exibidos 

em reportagens de televisão e por fotos em revistas e jornais famosos do Brasil e do 

Exterior. 

  A prática de exorcismo é conhecida desde a antiguidade. Diferentes fórmulas 

têm sido criadas na tentativa de solucionar essas estranhas manifestações espirituais. “... 

o exorcismo não é exclusividade do pentecostalismo e nem monopólio do cristianismo 

primitivo ou atual. Muitas culturas desenvolveram, ao longo da história, formas típicas 

de lidar com o mal, de personalizá-lo e de excluí-lo da vida cotidiana das pessoas” 

(CAMPOS, 1997). 

A possessão demoníaca é uma ocorrência que tem chamado à atenção de estudiosos 

das mais diversas áreas. Que fenômeno é esse que leva pessoas a transformarem a 

feição, mudar a voz, dizer coisas estranhas, adquirir uma força acima da sua capacidade 

comum, fazer coisas descomunais e a expelir objetos do corpo tais como pregos, 

arames, cordões, lâmina de barbear, pedaços de vidro, insetos como aranha, barata, 

restos de alimentos podres etc., quer pelo vômito ou pela pele? 

                                                           
103 MARCO, 1999: 209. 
104 Ibidem, p. 209. 
105 Conforme gravação em DVD. ANEXO V (faixa extra). 
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O Antigo Testamento evita ressaltar a figura de Satanás, porque dá total importância 

à ação soberana de Deus, mas, mesmo assim, não deixa de revelar sua existência e suas 

ações. No Éden, o maligno aparece incorporado numa serpente;106 mas é exibido como 

o protagonista da terrível sina que acomete o justo Jó, destruindo seus bens, sua família 

e sua saúde.107 No Novo Testamento há muitas citações de ações diabólicas, quer pela 

figura de Satanás, quer pelas manifestações dos seus súditos, os demônios, 

incorporando pessoas, esfacelando sua personalidade, submetendo-as a um estado de 

total esquizofrenia espiritual. Tanto Jesus como apóstolos e discípulos comuns lidaram 

com essas situações. Os discípulos de Jesus voltaram de uma missão regozijando-se de 

terem tido êxito no exercício do exorcismo, ao que Jesus respondeu ter presenciado algo 

ainda maior: a própria queda de Satanás, antigo Lúcifer, o chefe dos demônios. 108   

Na Idade Média, deu-se muita importância à figura do mal. Os demônios ganharam 

a preferência dos artistas. As obras de arte exploravam a figura tétrica do diabo. Até 

mesmo os templos católicos abrigavam pinturas sombrias de demônios. 

A imagem do diabo foi construída sobre os escombros das antigas religiões que 
precederam ao cristianismo na história. Depois que a imagem e o papel do Adversário 
de Deus já estavam delineados, o cristianismo continuou a identificá-lo com as 
expressões religiosas do “outro”. O mesmo processo que levou à demonização das 
religiões gregas através da sua representação visual com caracteres visuais do deus Pã, 
levou a poderosa igreja medieval a demonizar e a caçar os seus inimigos dissidentes e 
também levou o cristianismo a demonizar as religiões das populações autóctones das 
Américas, bem como as religiões dos negros africanos para cá trazidos como 
escravos.109  

 

Para os autores interessados em dissertar sobre a práxis neopentecostal, seja no 

campo das Ciências Sociais, das Ciências da Religião ou mesmo da Teologia, parece 

que o que o denominador comum está em buscar elementos que ressaltem as 

extravagâncias praticadas por esses grupos, dentre eles, a exploração de um ritual de 

exorcismo a serviço do marketing religioso e de lucro financeiro, deixando de 

aprofundar a análise sobre o fenômeno da possessão espiritual, propriamente, 

categorizando-o, simplesmente como subproduto de alteração psicológica, catarse ou 

                                                           
106 Bíblia Sagrada, livro do Gênesis 3:1-4. 
107 Vide livro de Jó, Bíblia Sagrada. 
108 Bíblia Sagrada, Evangelho de Lucas 10:17-20. 
109 OLIVA, Alfredo dos Santos, A História do Diabo no Brasil, Fonte Editorial, São Paulo, 2008, p. 53. 
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histeria, próprias de uma sociedade pobre e frustrada que se vale desse expediente para 

chamar a atenção.  

Fim do segundo milênio dC, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo... Quinhentos anos 
depois de a ciência moderna ter garantido que a realidade é toda ela controlável pelo 
método indutivo, duzentos anos depois da Revolução Francesa iluminista – que levou a 
razão humana ao estatuto de única instância reverenciável, ao mesmo tempo em que 
rebaixou ao nível de superstição obscurantista qualquer outra abordagem do real – 
multidões congregam-se sucessivamente em monumentais estádios de futebol para 
exorcismos coletivos espetaculares.110 

Como entender o retorno dos demônios meio milênio depois de inaugurada a 
Modernidade – cientificista, racionalista e otimista – quando a sociedade industrial e a 
sua essencial desconfiança com a transcendência tornaram-se senso comum, quando 
mesmo a pergunta pelo sentido do real parece ter perdido o sentido frente ao 
esquadrinhamento racionalista que promete uma realidade sem mistério, um mundo 
desencantado? Seria o retorno da “obscura” Idade Média, agora, quando as Luzes 
parecem um pouco ofuscar-se nestes “tempos pós-modernos”, no desamparo das suas 
promessas não realizadas? Ou será que a Idade Média que sempre habitou o coração da 
Modernidade assume, enfim, o espaço que lhe é devido?111     

 

Do modo como esse autor postula a questão, tem-se a impressão de que se trata de qualquer 

coisa que não tenha a menor relação com aquilo em que os pentecostais acreditam. A 

observação e a análise de caráter científico, nesse caso, têm a presunção de considerar a 

possessão demoníaca como algo de cunho meramente mental e sob o total controle da ciência. O 

mesmo autor, entretanto, não demonstra o que afirma. De fato, ciência e fé são assuntos 

distintos. Enquanto a religião busca a compreensão desses fenômenos à luz fé, atuando no 

terreno do abstrato e contentando-se em atribuí-los a forças sobrenaturais, a busca de uma 

compreensão lógica e satisfatória para os mesmos fenômenos desafia a ciência. Provavelmente 

algumas observações sobre esse assunto em que a prática do exorcismo se dá em caráter 

duvidoso e teatral gera uma suspeita inverossímil do fenômeno, causando desinteresse 

aos estudiosos, que certamente deveriam se ater ao verdadeiro espírito científico, 

aprofundando a análise em busca da verdade, em vez de assumir previamente postura 

cartesiana diante de fenômenos metafísicos, cuja realidade está aí, aberta como sugestão 

para uma pesquisa séria, que traga uma explicação mais satisfatória do que a de 

precipitadamente dizer que, na ciência, isso já está esclarecido!   

Cabe ressaltar que a denominação em foco nesta dissertação, não obstante tirar 

proveito desses eventos em benefício do seu crescimento numérico ao longo dos anos, 

                                                           
110 GOMES, Wilson, Nem Anjos Nem Demônios, Editora Vozes, Rio de Janeiro, 1994, p. 225. 
111 Ibidem, p. 226. 
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tanto na questão da cura quanto do exorcismo, apresenta algo incomum, que, a bem da 

verdade, não pode passar despercebido aos olhos do pesquisador honesto, que busca 

apurar as ocorrências peculiares, as quais fazem parte da sua história, e que merecem 

uma explicação mais convincente do que a que a própria ciência tem oferecido até 

agora. As explicações sobre as sessões de exorcismo ali presenciadas são divergentes – 

portanto, não consensuais – acerca dos possessos que têm expelido objetos pela pele, 

devidamente documentados por jornais e revistas de grande reputação, como Fatos e 

Fotos, Manchete e pelo Globo Repórter, da Rede Globo de Televisão.   

No pentecostalismo clássico, sempre se conheceu a prática do exorcismo, 

entretanto nunca se fez dessa prática pretexto para atrair pessoas. Quando 

eventualmente alguém manifesta um quadro de possessão, geralmente essa pessoa é 

retirada do salão de culto e levada para um compartimento isolado, onde se aplica a 

orientação bíblica a respeito do caso, de modo discreto.112 A freqüência avultada desses 

casos na CB tinha a ver com as chamadas feitas pelos veículos de comunicação. 

Geralmente tais reuniões eram muito freqüentadas, quer pelos candidatos à libertação, 

quer por curiosos, que se entretinham com ocorrências tão excepcionais. 

A atividade do exorcismo praticada na CB deu a ela visibilidade no cenário 

nacional, chamando a atenção de estudiosos e principalmente da imprensa que a situava 

em meio a outros grupos religiosos dados a essa prática, como comenta Luiz Carlos 

Machado, em seu artigo denominado Brasília, capital do ocultismo e de extraterrenos: 

Como se não bastasse, ainda em Brasília está situada a sede mundial da Casa da 
Bênção, um movimento religioso que já se espalhou por todos os Estados 
brasileiros e hoje conta com sucursais na África e em outros países da América 
Latina como o Chile. A sede da CB é um barracão de madeira localizado na 
periferia de Taguatinga, a maior cidade satélite, onde o Missionário Doriel 
desenvolve sua incrível mistura de cultos pentecostais, umbanda e programas de 
auditório “exorcizando” os demônios da pobreza e das doenças que afligem a 
população flagelada das cidades satélites brasilienses.113 

                                                           
112 A orientação bíblica usada pelos exorcistas para os casos de possessão é a de que se deve dar ordem 
aos demônios (porque sempre se entende ser mais de um) em nome de Jesus, para que deixem o corpo 
daquela pessoa. Dentre os muitos textos bíblicos que tratam do assunto, mais comumente usado é o de 
Marcos 16:17: “... em meu nome expulsarão os demônios...”. 
113 Jornal Folha de São Paulo, domingo, 13/08/1978, 
http://acervo.folha.com.br/resultados?q=brasilia%2C+capital+do+ocultismo+e+de+extraterrenos&site=&
periodo=acervo. Acesso, 16/06/2011. 
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O exorcismo era mais acentuado na sede mundial da CB enquanto estava viva a 

Tia Neiva (1925-1985), uma senhora que dirigia uma organização mística chamada 

Vale do Amanhecer em Taguatinga, DF. – explica Doriel de Oliveira. Tia Neiva reunia 

milhares de pessoas, diariamente, em busca de passes espirituais. Muitos, depois que 

deixavam o Vale do Amanhecer, diziam achar-se possuídos por entidades que lhes 

faziam mal. O número de pessoas que de lá saíam em busca de libertação espiritual na 

CB era grande. Com a morte daquela senhora, a força de tal movimento diminuiu, e a 

prática de exorcismo na CB em Brasília também diminuiu. 

Seria apenas o Vale do Amanhecer que garantiria a força desses rituais, 

oferecendo incessante clientela em busca do exorcismo, ou outros fatores teriam 

contribuído para o seu enfraquecimento, como o surgimento de outros concorrentes 

maiores como a IURD, por exemplo? 

A ênfase no trabalho de exorcismo a qual atraía multidões à catedral da CB, que 

perdurou por um tempo, arrefeceu a ponto de chamar a atenção de um órgão da 

imprensa brasiliense. O jornalista Orlando Pontes “reclama” o esfriamento da prática de 

exorcismo na CB: 

Dívidas bancárias, ações trabalhistas e ameaças de despejo têm infernizado a 
vida do líder da Igreja Tabernáculo Evangélico de Jesus (Casa da Bênção), 
missionário Doriel de Oliveira. O rebanho dele na Catedral da Bênção, em 
Taguatinga Sul, chegou a ter mais de 10 mil pessoas, antes de 1986. Hoje, 
segundo suas próprias estimativas, não passa de 3.000 dizimistas (...) Naquele 
ano, quando o missionário levantava as mãos, os demônios estremeciam. Suas 
palavras produziam milagres. Hoje, Doriel não parece ter a mesma força.114 

 
 Será que a morte de Tia Neiva fez diminuir a clientela da CB, levando consigo a 

motivação pelas sessões de exorcismo, ou foi outro motivo? Ainda hoje, a direção da 

CB afirma que não parou de praticá-lo, mas, com certeza, não mais como antes, como 

questiona o jornalista Orlando Pontes e, se diminuiu a intensidade dessa atividade, 

certamente não o foi por mudança de compreensão sobre o assunto, mas pela 

diminuição da procura, como também pela mudança de foco.  

  

 

                                                           
114 PONTES, Orlando. Correio Braziliense. 21 de maio de 1995, p. 27. 
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3.3. Edir Macedo passou pela CB 

Segundo declaração do líder da CB, Apóstolo Doriel de Oliveira, a tão controvertida 

e comentada figura de Edir Macedo, o maior fenômeno religioso que o Brasil conheceu, 

participou de cultos na CB no Rio de Janeiro. Isso ocorreu no tempo em que Macedo 

estava vivendo um momento de transição entre a Igreja de Nova Vida, liderada pelo 

bispo Roberto Macalister, e a fundação da Igreja Universal do Reino de Deus. 

Inicialmente, Edir Macedo sentava-se no banco da igreja como mero expectador. Seu 

sonho de tornar-se pastor fora-lhe negado na igreja de onde procedia. Macalister não 

quis ordená-lo ao ministério pastoral. 

Na época, a filial da CB no Rio de Janeiro era dirigida pelo vice-presidente nacional 

da Igreja, o Missionário Cecílio Fernandes. Semanalmente, o então Missionário Doriel 

de Oliveira pregava às quintas-feiras naquela igreja. Edir Macedo assistia aos cultos em 

que Doriel pregava. Estava ali talvez mais como observador. Isso é tudo o que se sabe 

sobre esse fato, narrado pelo apóstolo Doriel de Oliveira. Edir Macedo não o inclui em 

sua biografia. 

 

4. Características litúrgicas 

Se historicamente a CB mantém raízes do pentecostalismo da segunda onda, no 

decorrer do tempo, ela, sem dúvida, adotou crenças e práticas que destoam 

completamente daquele modelo. A atribuição de poderes espirituais sobre objetos tem 

dado a ela atribuições próprias de movimentos neopentecostais, ou mesmo de 

ultrapentecostais, se é que seria correto aplicar-se esse terno, a menos que isso 

significasse alguma ofensa aos pentecostais. 

4.1. Óleo ungido 

A unção com óleo sobre os enfermos é uma prática neotestamentária adotada 

pelas igrejas pentecostais como ato de fé, seguida de oração pela cura de alguma 

doença. A unção com óleo é também adotada como parte litúrgica da Igreja Anglicana 

Episcopal. Normalmente, as denominações históricas dispensam essa prática, por 

considerá-la típica da igreja primitiva e por relacioná-la aos ritos do Antigo Testamento. 

É muito comum, entretanto o uso do óleo sobre a pessoa enferma entre os 

neopentecostais, ultrapassando, inclusive, os limites impostos biblicamente para esse 
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ato. De acordo com a instrução bíblica, somente as autoridades eclesiásticas são 

credenciadas a ungir os doentes, mas é comum, entre os neopentecostais, dar-se 

liberdade aos fiéis para administrarem essa unção sobre quem queiram. 

Havia também, na CB, alguns rituais em que os fiéis faziam filas para tomarem 

o óleo ungido da mesma maneira com que ingerem o cálice da “Santa Ceia” (com vinho 

ou suco de uva). Recentemente, o apóstolo Doriel repetiu esse ritual numa solenidade na 

catedral, e prometeu que, num futuro próximo, retornaria a essa prática. 

4.2. Consagração de outros objetos 

Outro ato litúrgico bastante comum é o da consagração de objetos, como peças 

de roupas, fotografias, documento de trabalho, chave de carro, chave de casa, escritura 

de propriedade, contrato de aluguel etc. Esses ritos consagratórios exercem duplo poder: 

o de exterminar algum tipo de mal e o de atrair alguma bênção. O objeto usado e 

consagrado estabelece um “ponto de contato” 115 entre o objeto e o que ele representa. 

Essas formas de crendices são facilmente aceitas pelo povo brasileiro, que criou hábitos 

supersticiosos, com a religião prevalecente em seu solo.  

4.3. Venda de lote no céu  

Das muitas ousadias litúrgicas, há uma que custou a exclusão do apóstolo (quando 

ainda era conhecido como missionário) do Conselho de Pastores e Ministros do Distrito 

Federal. A razão é que a imprensa noticiava um discurso de Doriel de Oliveira 

vendendo lote no Céu, entusiasmando muitos com a idéia de que seriam proprietários de 

um terreno junto às mansões celestiais. 

A divulgação desse fato se deu por uma fala de Doriel de Oliveira com base num 

antigo folheto evangelístico intitulado: “O trem para o Céu”. Segundo ele, o comentário 

feito sobre o assunto desse folheto gerou o mal-entendido, que despertou a imprensa, 

sempre ávida por um furo de reportagem, a expor negativamente a imagem da CB. 

 

Com a ajuda da imprensa local, os comparsas do inimigo embaralhavam as palavras do 
folheto com a minha pregação, transformando tudo num jogo demoníaco, e eu virava 
manchete no outro dia: “Doriel vende lote no Céu!” Essa frase, usada por eles, 

                                                           
115 “Ponto de contato” é uma expressão usada pelo evangelista pentecostal norte americano Oral Roberts. 
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jocosamente me colocou na berlinda jornalística por muito tempo. Todas as vezes que 
era citado, faziam questão de me identificar como o homem que vendia lote no Céu116. 

  

Claro que, mais uma vez, reportagens desse tipo faziam aumentar o preconceito 

contra uma instituição, promovendo ainda mais preconceito contra ela, comenta o seu 

líder, na entrevista concedida.  

4.4. Correntes de fé 

As correntes de fé são práticas muito comuns entre os neopentecostais. 

Normalmente são pré-elaboradas e têm sempre o intuito de cumprir algum propósito 

espiritual significativo. As correntes de fé, parecidas com as novenas da Igreja Católica, 

estabelecem prazos em que o fiel tem que se dispor a cumprir um calendário: frequentar 

sete, nove, doze ou mais reuniões. Geralmente adotam números bíblicos, porque 

acreditam que há neles algum segredo espiritual. 

Nessas correntes, os fiéis precisam levar algo ou adquirir algum produto do mercado 

da fé; às vezes, depositar uma quantia, e jamais faltar. Com isso, a cúpula da igreja 

consegue manter a frequência de certo número de pessoas ao longo de um período, e 

beneficiar-se dos resultados financeiros que mais uma campanha pode lhe auferir.  

5. A influência de pregadores norte-americanos 

Depois que a CB tornou-se grande, passou a ser procurada por pregadores 

americanos que gostam de falar para grandes auditórios. Muitos nomes famosos dentro 

de alguns segmentos neopentecostais têm desfilado pelo púlpito da catedral em Brasília. 

Tais pregadores, como Morris Cerullo, Benny Hinn, Mike Murdok, Miles Monroe e 

outros, verdadeiras estrelas dos palcos cúlticos, deixam a impressão da fartura a que 

estão acostumados. Além da imagem, deixam também a mensagem e os seus hábitos. 

Pouco a pouco, a forma de show case passa a ser imitada pelos encarregados do culto, 

principalmente pelos músicos. 

 

 
                                                           
116 MARCO, 1999: 171 
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6. A caminho da maturidade 

 Por conta desse perfil litúrgico, o Conselho de Pastores do Distrito Federal 

exigiu a retirada dos pastores da CB do seu convívio. A comunidade evangélica do 

Distrito Federal tratava a CB com certo desprezo. Doriel continuou fazendo a obra do 

modo como sempre acreditou. Por outro lado, alguns membros da CB mostraram-se 

incomodados com a perda do ímpeto inicial. A CB não praticava mais aqueles antigos 

rituais de exorcismo. Em resposta a essa cobrança, Doriel explica: 

“Era preciso mostrar que os tempos eram outros, que o momento de libertação dos 
possessos de demônios praticamente já havia sido concluído, e que novos casos só 
surgiriam esporadicamente. A libertação continuava sendo importante, mas a meta 
principal era o ensino que se renovava todos os dias, se assim não fosse, a maioria 
dos libertos e salvos já estavam ao nosso lado... todo salvo passa a sentir, 
principalmente depois do batismo, o desejo permanente de conhecer a verdade que 
liberta, que salva, que redime...”117. 

  

Enquanto uma parte dos pastores se manteve atrelada aos modos do passado, a 

cúpula da denominação se voltou para a busca do conhecimento. Os obreiros da CB não 

precisavam passar por seminário para exercerem o ministério pastoral. Aprendiam na 

prática do dia a dia. A necessidade do conhecimento, no entanto, mobilizou-os. O 

interesse pelos estudos teológicos começou a alterar o comportamento da CB e isso 

também mudou a sua imagem perante as demais igrejas do Distrito Federal, a começar 

do próprio Conselho de Pastores. No final da década de 1990, em uma reunião festiva, 

com café especial realizado num hotel da cidade de Taguatinga, Doriel e os pastores da 

CB foram convidados a reintegrar o Conselho de Pastores do Distrito Federal. 

7. A teologia da prosperidade  

De todos os pontos até aqui discutidos, ressaltam-se alguns que variam no contexto 

geral das igrejas neopentecostais; entretanto, há de se constatar que a teologia da 

prosperidade é elemento comum entre elas. A mudança do foco da mensagem 

tradicional do Evangelho, anunciada tanto pelas denominações históricas quanto pelas 

pentecostais clássicas, com ênfase na soteriologia,118passou para os interesses terrenos. 

                                                           
117 Ibidem, ps. 248, 249. 
118 Doutrina cristã que anuncia a salvação da alma e a sua preparação para o porvir. 
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Quando ainda não existia a Igreja Universal do Reino de Deus – certamente a mais 

forte no ranking das que fazem isso com sucesso – a CB já propalava essa crença de no 

“é dando que se recebe” e em que “Deus não quer os seus filhos pobres”. Tirar mais de 

uma oferta, às vezes três, num culto, já era prática comum desde os velhos tempos de 

fundação dessa igreja. A pregação da prosperidade, no início, deu-se mais em razão da 

necessidade de se cobrirem as despesas gerais da obra; porém, depois, tornou-se crença, 

amparada num senso comum entre os seguidores dessa nova linha de interpretação da fé 

cristã entre os neopentecostais, os quais se baseiam mais na experiência do que na 

teologia bíblica.  

A CB adota sempre algumas táticas novas de recolhimento de ofertas, para não 

tornar monótono e sem motivação o apelo financeiro. Além das campanhas para a 

aquisição de algum bem, como terreno, salão de cultos, bancos, sons, equipamentos 

necessários, envio de missionários, pagamento de horário às emissoras de rádio e TV 

etc., a CB realiza campanhas extras, adotando algum nome bíblico, a fim de despertar a 

fé e encorajar o povo, tais como: campanha de José, campanha de Abraão, campanha 

das sete portas de Jerusalém, campanha Jeová Giré, campanha das três chaves do 

sucesso espiritual e assim por diante. Normalmente essas campanhas são feitas com 

carnês pelos quais as pessoas se comprometem a dar uma quantia a cada mês, por um 

determinado período de tempo. Nunca estão sem alguma campanha em andamento e, às 

vezes, há mais de uma. Há ainda outras práticas de arrecadação, como o cumprimento 

de votos. Nessas campanhas, o motivo pode ser dado pela direção apostólica da CB ou 

por iniciativa do próprio fiel. Essas campanhas de votos se aplicam a situações como 

promoção ou mudança de emprego, desembaraços financeiros, aquisição da casa 

própria, compra de um veículo, a cura de enfermidades do próprio indivíduo ou de 

alguém da sua família, ou por uma causa particular, às vezes sigilosa. 

A CB oferece produtos como revistas, jornais, livros, chaveiros, calendários, foto do 

apóstolo, vidros de óleo ungido, ou outras bugigangas quaisquer em troca de uma 

oferta. Certamente, o valor da oferta acaba sendo superior ao valor do objeto, caso ele 

fosse vendido pelo preço de mercado. O discurso sempre é acompanhado de promessa 

em que, se a pessoa for à frente para buscar aquele objeto, deixando na salva a sua 

oferta, Deus fará isso ou aquilo, ou, a pessoa receberá determinada bênção. 
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Curiosamente, as filas são sempre grandes, e os que permanecem sentados, em geral, 

não o fazem por protesto, mas por falta de dinheiro. 

O missionário Jair de Oliveira, pastor responsável pela CB no Estado do Espírito 

Santo e vice-presidente do Supremo Concílio da CB, nega que a CB adote a Teologia da 

Prosperidade. Ele diz que a CB acredita na prosperidade bíblica, baseada no Salmo 1, 

que diz que o homem que não anda segundo conselho dos ímpios, mas tem prazer na lei 

do Senhor, será próspero em tudo o que fizer. Esse não é o único caso de líder que nega 

qualquer envolvimento com a Teologia da Prosperidade, mas que a pratica, sem rotulá-

la, provavelmente porque teme ser identificado com os movimentos neopentecostais 

mais criticados por essa crença; a justificativa é de que a prosperidade que pregam é a 

bíblica.  

Todos os expoentes da teologia da prosperidade dizem a mesma coisa, afinal, 

ninguém ousaria criar uma teologia sem qualquer respaldo bíblico. A questão que divide 

opiniões entre teólogos, pastores e cristãos conservadores é o modo como se usa a 

Bíblia para respaldar tais ensinamentos. Os que combatem o demasiado apelo financeiro 

que incentiva a recompensa divina alegam que tais promessas são destinadas ao povo da 

antiga aliança; os judeus, portanto, trata-se de ensinamentos não voltados ao povo do 

Novo Testamento, a Igreja, que nasceu após o advento de Cristo ao mundo.     

Se no início a CB adotava métodos apelativos para fazer dinheiro, a fim de construir 

os primeiros pilares que dariam sustentação e crescimento à sua obra, mais tarde ela 

entrou para o ciclo dos que creem que Deus quer os seus filhos bem-sucedidos 

financeiramente, e que vale a pena praticar a fé investidora no banco celestial, a fim de 

se obterem vantajosas recompensas materiais. Ricardo Mariano comenta: 

Nos EUA, esse processo teve início já nos anos 60. No Brasil, ele é mais recente, 
principia nos anos 70 e se aprofunda com o nascimento e crescimento do 
neopentecostalismo. Corrente que, além de liderada por um clero jovem, avesso ao 
asceticismo e cuja adolescência transcorreu em plena revolução, não teve de enfrentar 
internamente os constrangimentos típicos do tradicionalismo das denominações 
pentecostais precedentes.119         

 
O surgimento da Teologia da Prosperidade se deu de duas formas: uma, de cima 

para baixo e outra, de baixo para cima. No primeiro caso, o que vai da necessidade ao 

interesse, exemplo esse típico da CB; e o outro, que emerge do povo para as esferas 
                                                           
119 MARIANO, 1999:149. 
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ministeriais, em que a cúpula da igreja acaba condescendendo, para manter um grupo de 

fiéis na igreja. Uma análise sociológica do povo pentecostal nos seus primórdios 

revelará que, no início do século passado, a grande maioria da população brasileira vivia 

uma condição social bastante precária. As mulheres, exceto as de classe social mais 

avantajada, não podiam se dar ao luxo de frequentar um salão de beleza; não podiam 

fazer uso de jóias, nem usar roupas boas. Tais privações faziam delas mulheres 

frustradas. As igrejas pentecostais, por sua vez, pregavam uma mensagem que 

valorizava a simplicidade nos trajes, a proibição ao corte dos cabelos e o uso de 

adornos, sob pena de punições severas a quem ousasse desobedecer às regras. Quando 

as mulheres, frustradas por essa condição, aceitavam a fé pentecostal, passavam a 

entender que Deus as queria tais como eram. Desse modo, a orientação religiosa servia 

de cura para a frustração e, ao mesmo tempo, afirmação do modo de vida com o qual 

elas já estavam acostumadas. Assim se estendeu o movimento pentecostal até os anos 

80, quando o perfil legalista120 começou a abrir caminho para uma liberdade maior à 

ética de estética. Essa abertura deve-se, sobretudo à mobilidade social. As novas 

gerações, mais cultas e socialmente mais resolvidas, passaram a interpretar os valores 

estéticos a partir da sua realidade. 

A própria condição financeira precária era legitimada como uma espécie de 

“virtude espiritual”, já que o Evangelho seria pregado aos pobres, e que seria mais fácil 

um camelo passar pelo furo se uma agulha do que um rico entrar no céu, conforme as 

palavras de Jesus. A esperança de um dia morar no Céu tornou-se tão importante que 

valia a pena suportar as vicissitudes temporárias da vida por uma esperança eterna e 

recompensadora. A mobilidade social, entretanto, despertou nos filhos daquela geração 

– os quais permaneceram no caminho religioso dos seus pais – o desejo de desfrutarem 

mais da vida, conforme sua condição social lhes permitia. Assim, passaram a rever a 

idéia de aceitar a pobreza como “virtude espiritual” e a entender que não há pecado 

algum em se desfrutar das coisas boas que a vida oferece, quando se reúnem condições 

econômicas para isso. Tal mudança de entendimento deu surgimento à Teologia da 

Prosperidade, como diz Mariano (1999, 149).  

                                                           
120 Perfil legalista: característica das igrejas pentecostais tradicionais, como Congregação Cristã no Brasil, 
Assembleia de Deus, Deus é Amor e outras em que há restrições severas quanto ao uso de trajes e corte 
de cabelos, principalmente para as mulheres.      
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Embora as denominações pentecostais mais antigas e conservadoras não aceitem 

a mudança de foco teológico para a Teologia da Prosperidade – ainda que que boa parte 

já esteja aberta à ética de estética, relaxando quanto às velhas exigências à indumentária 

feminina – já se encontra, em algumas delas, quem aceite e pregue a Teologia da 

Prosperidade, como é o caso do tele-evangelista Silas Malafaia, pastor da Assembleia de 

Deus Vitória em Cristo, com sede no bairro da Penha, Rio de Janeiro. 

 

7.1. Onde e como nasceu a Teologia da Prosperidade 

A Teologia da Prosperidade nasceu nos Estados Unidos. Não poderia haver 

melhor lugar para servir de berço a uma teologia como esta, uma vez que as condições 

financeiras do país mais rico do mundo facilitariam a realização do milagre da 

recompensa divina. Talvez o mesmo milagre da prosperidade para os contribuintes da 

obra evangélica não fosse tão intenso na Índia ou num país da África; além do mais, o 

espírito capitalista de uma sociedade acostumada ao conforto se adequaria facilmente a 

uma crença como essa, em que o dar sempre resulta grandes retornos divinos, tornando 

a fé também um grande negócio. 

Desde a década de 1940 se fala em prosperidade que nos Estados Unidos, 

embora não como doutrina, como argumenta Ricardo Mariano: “Mas só se constituiu 

como movimento doutrinário no decorrer dos anos 70, quando encontrou guarida nos 

grupos evangélicos carismáticos dos EUA, pelos quais adquiriu visibilidade e se 

difundiu para outras correntes cristãs” (1999, 151).   

 Paulo Romeiro inclui a Teologia da Prosperidade como um dos enfoques da 

Confissão Positiva (2005: 98). “Os pentecostais nunca consideraram a busca pelo 

dinheiro uma atividade virtuosa. Mais que isso, o dinheiro sempre foi visto como vilão. 

Ele poderia afastar as pessoas do caminho do Céu e destruir a piedade do cristão. Todo 

esforço deveria ser feito, para que os cristãos não se tornassem materialistas” 

(ROMEIRO, 2005: 108). 

Ricardo Mariano comenta a origem da Teologia da Prosperidade a partir do 

movimento da Confissão Positiva, iniciado por Kenneth Hagin, pastor batista que 

passou pela Assembleia de Deus, tornando-se, depois, evangelista itinerante. Hagin 

realizava campanhas de cura divina pelo seu país. “Em 1962, fundou seu próprio 

ministério, caracterizado por transes, visões, profecias, revelações e experiências 

sobrenaturais, dos quais fez derivar sua ‘autoridade espiritual’” (MARIANO, 1999, 
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p.151). Kanneth Hagin inclinou-se aos ensinamentos das “seitas metafísicas oriundas da 

filosofia de Essek William Kenyon (1867-1948), que, por sua vez, fora influenciado 

pelos escritos de Mary Baker, fundadora da Ciência Cristã, uma seita que prega a 

salvação dos problemas da vida, oferecendo ao indivíduo uma vida triunfante neste 

mundo, com saúde, felicidade, sentimento de superioridade e longevidade. Assim, “A 

Teologia da Prosperidade teria resultado da combinação de distintas tradições religiosas 

(ocidentais e orientais), práticas esotéricas e paramédicas, que deixaram marcas 

indeléveis neste movimento religioso” (MARIANO, 1999, 152). 

 Hagin não aprendeu com Kenyon sobre a Teologia da Prosperidade, mas sobre 

cura divina e Confissão Positiva. Quem deu origem à Teologia da Prosperidade foi Oral 

Roberts, pregador de cura divina, quando teve suas contas aumentadas por ingressar 

com programa de televisão a partir de 1954. Alguns pregadores de cura divina, como 

Allen, Lindsay, Hagin, Osborn adotaram essa mensagem posteriormente, mas, no 

ministério de Keneth Hagin e Gloria Copeland, essa teologia se radicalizou, com 

promessas de retornos financeiros em abundância (MARIANO, 1999, 152). 

 Depois de trazer à luz a Teologia da Confissão Positiva, onde se encontra a raiz 

da Teologia da Prosperidade, em tom mais moderado, Romeiro conclui: 

A luz das Escrituras, não é errado o cristão procurar enriquecer ou buscar a 
prosperidade financeira. Deve-se mesmo orar pelo pão de cada dia (não é de 
cada ano, pois Jesus não ensinou acúmulo de bens materiais), por um emprego 
melhor, por uma casa  e um carro melhores e várias outras coisas que são 
bênçãos que acompanham a salvação. Tudo isso é válido. Entretanto, o dinheiro 
pode ser um ótimo empregado, mas nunca será um bom patrão. Se o cristão 
souber controlar ou administrar, com sabedoria e equilíbrio, o dinheiro que lhe 
chegar às mãos, vai ser uma bênção. No entanto, se for controlado por ele, será 
certamente uma tragédia.121 

 

7.2. A Teologia da Prosperidade no Brasil 

 A fome por dinheiro sempre pareceu ser forte, dos movimentos pentecostais da 

segunda onda122 em diante. A necessidade de expansão, o sonho de ter programas 

radiofônicos, realizar grandes campanhas evangelísticas, alugar ou construir grandes 

áreas para abrigar multidões, induzia os líderes a pedir. Por outro lado, a resposta 

                                                           
121 Romeiro, 2005: 113. 
122 Usando a expressão de Paul Freston para se referir aos movimentos pentecostais posteriores à 
Congregação Cristã no Brasil e à Assembleia de Deus.  
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sempre otimista do povo, entusiasmado com as cruzadas de fé, pronto para dar, fazia-os 

crer que contavam com o testemunho de Deus em pedir, afinal, o Espírito Santo tocava 

no coração da multidão. A facilidade com que a resposta financeira vinha tornava cada 

vez mais natural a ação. Para corroborar isso, testemunhos abundantes de pessoas que 

diziam ter recebido uma grande bênção financeira encorajavam ainda mais a multidão. 

Esses atos já eram feitos espontaneamente, até que descobrissem parceiros que 

portavam uma mensagem mais bem elaborada a respeito do dar e receber. 

 A Teologia da Prosperidade foi abraçada por muitos pentecostais sem nenhum 

exame crítico. Encaixou-se como uma luva à paixão de se fazerem ricos de maneira 

fácil, com a ajuda de Deus. Uma teologia pronta, recheada de textos bíblicos não tinha 

que ser discutida, afinal, chegou-se à conclusão de que Deus é um Pai rico e de que os 

seus filhos precisam andar como príncipes, e não como plebeus. Essa teologia, na 

verdade faz parte de um pacote cujo rótulo é Confissão Positiva, como bem explica 

Romeiro: “Uma das correntes doutrinárias que mais conquistou espaço no seio do 

movimento neopentecostal é a confissão positiva, também conhecida como ‘evangelho 

da saúde e da prosperidade’, ‘palavra da fé’ ou ainda ‘o movimento da fé’” (2009:89). 

 A Confissão Positiva é um movimento que nasceu nos Estados Unidos, tendo 

como precursor Essek William Kenyon, um jovem que pregou o seu primeiro sermão 

aos 19 anos de idade. Kenyon, dentre os vários cursos que frequentou, estudou também 

oratória, na Faculdade Emerson de Oratória, fundada por Charles Emerson, de quem 

sofreu grande influência. Fundou e pastoreou uma Igreja Batista em Seatle, dirigiu 

programa de rádio. Antes da sua morte, Kenyon pediu à sua filha Ruth que publicasse 

os seus escritos. Anos mais tarde, Kenneth Erwin Hagin, influenciado pelo pensamento 

de Kenyon, desenvolveu a Teologia da Confissão Positiva, cuja ênfase principal está na 

saúde e na prosperidade (ROMEIRO, 2005: 89-92). A força da Confissão Positiva está 

no pensamento positivo e no poder que há nas declarações pronunciadas. 

Os críticos da Confissão Positiva insistem em que ela sofreu influência da 
Ciência Cristã, que explica que toda causa e todo efeito são mentais, não físicos. 
A realidade da mente mostra, de modo concludente, como a matéria parece 
existir, mas não existe. A ciência divina, que se eleva acima das teorias físicas, 
exclui a matéria, reduz as coisas a pensamentos e substitui os objetos do sentido 
material por ideias espirituais.123 

                                                           
123 Ibidem, 90. 
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As igrejas pioneiras na difusão desses ensinos, dos quais o maior peso recai 

sobre a Teologia da Prosperidade, são a Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja 

Internacional da Graça de Deus; e, claro, a igreja do nosso foco: Tabernáculo 

Evangélico de Jesus, conhecido como Casa da Bênção!  Há hoje um sem número de 

igrejas que adotaram essa teologia e que têm feito grande progresso no Brasil como 

Renascer em Cristo, a Comunidade Sara a Nossa Terra, a Igreja Mundial do Poder de 

Deus, a Igreja Paz e Vida, a Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo, além de muitos 

outros movimentos de menor porte. 

7.3. Direitos cristãos 

 A Confissão Positiva traz consigo expressões novas, como “tomar posse”, 

“determinar”, “decretar”, “amarrar”, “reivindicar nossos direitos” etc. Essas expressões 

se popularizaram e são comumente usadas pelos neopentecostais. Todas estão ligadas 

diretamente à Confissão Positiva. Dentre essas expressões, queremos dar destaque à que 

trata dos “direitos cristãos”. Os expositores da Confissão Positiva e, subsequentemente, 

da Teologia da Prosperidade, tratam da bênção financeira não como uma possibilidade 

que pode ou não dar certo, mas como promessas que precisam ser reivindicadas porque 

estão prescritas; desse modo, cabe ao contribuinte, seja do dízimo ou da oferta, 

reivindicar seus direitos. 

 A base para as reivindicações está nas declarações bíblicas tomadas ao pé da 

letra. Os crentes não precisariam sofrer doenças, nem viver em pobreza; afinal, eles têm 

a natureza divina, que os torna deuses também. A falta de fé em reivindicar direitos 

espirituais é a razão de não se beneficiarem desses direitos. É preciso “tomar posse” ou, 

ainda, “exigir” o cumprimento das promessas. Orações de gratidão devem se juntar às 

orações de reivindicações, como se já houvessem recebido a bênção, mesmo porque 

nem sempre o cumprimento é imediato, segundo os expoentes dessa doutrina. Para que 

a vitória seja garantida, é necessário o banimento completo da dúvida, caso contrário, a 

fé será prejudicada, retardando ou mesmo impedindo o cumprimento da bênção 

almejada. 

   Miguel Ângelo, líder da Igreja Cristo Vive, ensina que “Os direitos divinos do 

cristão derivam do fato de que o homem possui a mesma natureza de Deus e, portanto, 

igualmente a Ele, goza de autoridade ou poder de, pela palavra, chamar coisas à 
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existência” (MARIANO, 1999: 155). O líder da Igreja da Graça, R. R. Soares, diz: “Nós 

perdemos muitas bênçãos por não conhecermos a Palavra de Deus (...) Se você tem a 

palavra de Deus, você é poderoso. Se você não é poderoso, Deus não está com você. 

Nós somos seres humanos, mas quando assumimos a Palavra de Deus, é como se nós 

fôssemos deuses poderosos. O crente tem que agir, operar, como se fosse um Deus 

(sermão de R. R. Soares, 7.12.91, citado em MARIANO, 1999: 155).  

 O jornal O Globo, de 29.4.90, publica a seguinte fala de Edir Macedo, líder da 

Igreja Universal do Reino de Deus e um dos mais famosos expoentes da Teologia da 

Prosperidade: “A Bíblia tem mais de 640 vezes escrita a palavra oferta. Oferta é uma 

expressão de fé. Se Deus não honrar o que falou há três ou quatro mil anos atrás, eu é 

que vou ficar mal” (CAMPOS, 1997: 371). “Temos aqui não mais um ser humano 

endividado, mas sim, um ‘deus endividado’” (CAMPOS,1997: 371). 

7.4. Prosperidade, os dois lados da moeda 

 Enquanto nos EUA a Teologia da Prosperidade entrou como uma luva no 

coração do povo capitalista, amante do dinheiro e interessado em fazer aumentar o seu 

capital, no Brasil ganhou adeptos por se apresentar com uma mensagem mais do que 

socorrista para suprir as necessidades financeiras de uma sociedade que sempre lutou 

com necessidades econômicas, de um povo que se acostumou a andar apenas com o 

dinheiro da condução no bolso. Essa teologia veio como uma poderosa possibilidade de 

alimentar sonhos, por isso, ela se encaixa perfeitamente no pacote da Confissão 

Positiva, teologia que promove no indivíduo a crença de que ele é deus,124 de que há 

poder em suas palavras e de que pode tomar posse do bem que desejar. Na Teologia da 

Prosperidade, ele aprende que Deus pode tirar o bem do ímpio e entregá-lo nas mãos 

dos Seus filhos.  

Os pregadores carismáticos norte-americanos que gozam de bons recursos 

financeiros acreditam na Teologia da Prosperidade, porque querem ter mais. Os 

neopentecostais brasileiros que não os têm acreditam na Teologia da Prosperidade 

porque querem ter e muito. Assim, a motivação de todos é basicamente a mesma. 

As promessas de prosperidade até podem, como rotineiramente acontece, 
descolar-se muito da realidade dos crentes sem se tornarem inteiramente 

                                                           
124 ROMEIRO, Paulo. Supercrentes. São Paulo, Mundo Cristão. 2ª. Edição, 2008, p. 77.  
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implausíveis, uma vez que Deus tudo pode. No entanto, quando isso ocorre, 
tendem a ser reinterpretadas pelo fiel de acordo com as condição social e suas 
aspirações. Não à toa, a maioria dos testemunhos de prosperidade não diz 
respeito a ocorrências muito discrepantes da realidade. Refere-se, em geral, a 
alguém que galgou novo posto, foi promovido, conseguiu um emprego, obteve 
lucro em determinada transação, realizou algum negócio. Tais ocorrências 
coadunam-se à propaganda feita pela Casa da Bênção, no folheto Qual é o Seu 
Problema?, de sua corrente de prosperidade, feita aos sábados, quando ministra 
“orações para pessoas desempregadas, com processos na justiça, que desejam 
trabalhar por conta própria, prosperar no emprego e (que estejam) com 
dificuldades financeiras.125 

 Como o foco deste estudo é uma denominação brasileira que acredita na 

prosperidade financeira, toda a reflexão sobre a força dessa crença serve para dar 

compreensão às razões que cercam a CB ao dar curso a essa mensagem, em detrimento 

dos velhos padrões que seguia quando do seu início. Certamente, o perfil social do 

público que adere ao discurso dessa igreja justifica tanto esforço em atender aos apelos. 

 Enquanto as denominações históricas, desde os seus primórdios no território 

brasileiro, sempre conseguiram alcançar uma classe social mais elitizada, as 

denominações pentecostais se limitaram a alcançar pessoas de baixo poder aquisitivo e 

de pouca instrução. A elitização claramente percebida hoje nas igrejas pentecostais mais 

antigas se deve não tanto ao trabalho de evangelização, mas ao de mobilidade social. O 

crescimento da segunda geração – que representa 60% dos batizandos nas igrejas 

pentecostais mais antigas, com o é ocaso da Assembleia de Deus 126 – promove essa 

mobilidade. São filhos de crentes pobres e incultos que estudam, elevam seu padrão 

social e permanecem dentro da mesma igreja.  

As igrejas pentecostais sempre atuaram com mensagem de esperança. A 

Escatologia127foi sempre a mensagem preferida. “Um dia iremos para o Céu, e lá não 

passaremos mais pelas dificuldades que hoje nos assolam”. “Este mundo é passageiro, o 

melhor está por vir”. Esse discurso é mantido nas igrejas pentecostais históricas. Não há 

nada de atípico nesta crença, já que ela sempre foi vivida também pelos 

denominacionais históricos; entretanto, vale ressaltar que a mensagem de esperança 

futura fazia sucumbir qualquer sonho ou pretensão de vida regalada neste mundo 

presente, sobretudo, que não fosse uma possibilidade obtida pelo trabalho qualificado e 
                                                           
125 MARIANO, 1999:163 
126 Esse percentual é confirmado por dado estatístico fornecido pela Assembleia de Deus do Ministério do 
Belenzinho, São Paulo, que agrega cerca de 3 mil igrejas, de acordo com a sua secretaria. 
127 Escatologia: estudo dos acontecimentos finais, ligados ao Apocalipse. 
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altamente rentável, realidade distante da que se vivia. Essa era a crença lógica e comum 

a todos, até que a alteração da teologia começasse a acontecer pelos neopentecostais. 

Hoje, porém, a Teologia da Prosperidade já deitou raízes muito além das 
fronteiras das neopentecostais e de certas paraeclesiásticas. Dinâmico e atraente, 
esse movimento teológico penetrou, ainda que parcialmente, nas protestantes 
renovadas, na Quadrangular, na Brasil para Cristo, na Casa da Bênção e até na 
Assembleia de Deus. Razões não faltam. Em parte, isso foi possibilitado e 
estimulado pela extensa literatura dedicada ao tema, pelo evangelismo 
eletrônico, pelas instituições interdenominacionais e pela alta rotatividade 
interdenominacional de fiéis.128 

 

  Na questão dos pobres, duas posturas distintas passaram a caminhar quase que 

simultaneamente: uma, da Teologia da Libertação e outra, da Teologia da Prosperidade. 

Cada uma trazendo consigo uma preocupação comum: resolver o problema da pobreza. 

Algumas denominações históricas, preocupadas com a questão da miséria do povo 

latino-americano, abriram-se para a causa dos pobres e oprimidos, adotando um 

discurso de origem socialista. As igrejas protestantes que aderiram a essa teologia com 

paixão juntaram-se à ala progressista da Igreja Católica, mas aos poucos a foram 

abandonando. 

 Os neopentecostais, por sua vez, buscaram outro caminho para dar solução a 

esse problema: uma teologia de caráter místico e poderoso, capaz de reverter o quadro; 

assim, dois grupos notadamente fortes passaram a caminhar, cada um com o seu 

discurso: o de uma mudança nacional que tirasse o pobre da condição de subserviência 

das classes dominantes pela implantação da justiça social, e uma igreja poderosa no 

poder do Espírito Santo, em que o povo deixa de ser cauda para ser cabeça, pela 

intervenção miraculosa de um Deus que é dono da prata e do ouro!   

 A Teologia da Prosperidade alimenta sonhos e entusiasma o fiel a contribuir, 

pois faz parte do seu método o princípio do sacrifício como demonstração de fé, 

elemento básico para a obtenção dos milagres financeiros. O que mais convence os 

adeptos dessa Teologia é o fato de seu piso ser pavimentado por textos bíblicos 

abundantes. Apesar disso o discurso da Teologia da Prosperidade é veementemente 

rechaçado pelos teólogos conservadores, tanto históricos quanto pentecostais clássicos.  

                                                           
128 MARIANO, 1999:166 
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Os pentecostais nunca consideraram a busca pelo dinheiro uma atividade 
virtuosa. Mais que isso, o dinheiro sempre foi visto como vilão. Ele poderia 
afastar as pessoas do caminho do Céu e destruir a piedade do cristão. Todo 
esforço deveria ser feito para que os cristãos não se tornassem materialistas.129 

 

 A demanda teológica da Teologia da Prosperidade depreende-se de uma exegese 

inadequada e imprópria, adotada pelos expoentes dessa corrente, segundo a crítica dos 

teólogos da corrente conservadora. “Nos livros de Gondim, Pierrat e Romeiro, e noutros 

artigos evangélicos que combatem a Teologia da Prosperidade, apontando seus 

‘equívocos’ e ‘heresias’, nota-se que o Deus que emerge da interpretação bíblica 

pentecostal e protestante tradicional tem sua cota de responsabilidade no sofrimento 

humano, sendo até mesmo capaz de ferir seus servos pelo simples prazer de provar sua 

fé e obediência (MARIANO, 1999:176). As promessas de prosperidade material foram 

feitas à nação de Israel e não à Igreja, por isso, os textos bíblicos utilizados para 

defender a prosperidade são extraídos do Antigo e não do Novo Testamento, que é a 

literatura destinada à Igreja. A compreensão é de que Deus levantou dois povos: Israel e 

a Igreja. Para um, Ele deu o poder de baixo: prosperidade econômica, haja vista que o 

povo judeu tem-se mostrado economicamente forte até os dias de hoje, não obstante as 

turbulências por que tem passado ao longo da história e para a Igreja, Deus deu o poder 

de cima, ou seja, o poder do Espírito Santo, tanto é que, não obstante apresentar uma 

mensagem nada interessante do ponto de vista de marketing, antes, um discurso de 

“renúncia”, de “caminho estreito”, de “porta estreita”, de “sacrifício vivo”, enfrentando 

embates e sofrendo perseguições desde o início da era cristã, como igreja peregrina, e 

formada por gente de poder aquisitivo inferior, a Igreja tem-se mantido forte em seus 

ideais e crescente até os dias de hoje. Portanto, o poder do “ter” é uma contingência, e 

não uma promessa destinada à Igreja. 

 A incompreensão de uma teologia destinada a outro povo gera a apropriação 

indevida de uma promessa. A teologia cristã, ao contrário do que os neopentecostais 

ensinam, educa o fiel a uma vida de desapego, conforme foi a vida terrena do seu 

Mestre, que não tinha “onde reclinar a cabeça”.130 A expectativa pelo Céu foi sempre a 

                                                           
129 ROMEIRO, 2005:108 
130 Lucas 9:58. 
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mola propulsora de uma vida cristã resignada.131 O ensinamento de Jesus sobre não 

juntar tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem e os ladrões minam e 

roubam, e a instrução apostólica de Paulo sobre o desapego às coisas deste mundo 

quando escreveu aos Coríntios, instruindo que aquele que possui viva como se não 

possuísse, fortalecia consensualmente o coração dos crentes de todas as épocas e 

denominações.132 As lições do apóstolo Pedro sobre o privilégio de se sofrer ao lado de 

Cristo e o do escritor da carta aos Hebreus, quando elogia os crentes que eram capazes 

de sofrer com gozo a espoliação dos seus bens, são ensinamentos bíblicos que 

contribuíram para a formação de uma mentalidade autenticamente cristã na Igreja 

Evangélica, no mundo todo, desde os primórdios do cristianismo.133 

 Os líderes da Casa da Bênção, quando ainda pertenciam à Igreja Pentecostal o 

Brasil para Cristo, liderada pelo missionário Manoel de Mello, entoavam os corinhos 

que faziam parte do acervo litúrgico daquela igreja, dentre os quais o que valorizava o 

próprio nome da denominação, sendo entoado como uma espécie de corinho oficial: 

Meu Brasil, do qual destacamos a terceira estrofe: 

    Não te peço, meu Senhor, poder, riquezas; 

    Nem os faustos deste mundo de ilusão. 

    Dá que eu possa ver, fulgindo de beleza, 

    Na coroa de Jesus, minha nação. 

  

A letra deste cântico, certamente ainda viva na memória dos fundadores da CB, 

representa uma tensão entre o passado (já mais inocente) e um presente (busca de bens 

materiais). O que houve com a letra deste corinho? Como elaboraram, em suas mentes, 

tal mudança, depois de tantos anos fazendo esta oração em forma de cântico? 

Admitiram estar errados, porque passaram a entender que Deus os queria ricos, ou 

apostataram do que antes acreditavam, à luz da Bíblia Sagrada, a qual dizem ser sua 

regra de fé e prática? Para eles, certamente essa mudança decorreu do fato de 

entenderem que cresceram na compreensão bíblica acerca dos interesses de Deus em 

relação ao seu povo. Na CB, todos aprendem a crer que a prosperidade material é parte 

                                                           
131 Colossenses 3:1,2 
132 Mateus 6:19 
133 Hebreus 10:34 
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do propósito divino para com os filhos de Deus, como declara (em entrevista exclusiva 

para esta dissertação) Adélia Pires dos Santos, membro por muitos anos da CB, em sua 

sede nacional em Brasília, que hoje, casada com um pastor da Assembléia de Deus, vive 

em São Paulo: 

Meu irmão e eu compramos o ágio de uma casa. Como era muito longe do 
nosso local de trabalho, decidimos não morar lá, mas ficou impossível 
pagarmos o aluguel e a prestação da casa ao mesmo tempo. Não conseguíamos 
passar a casa nem de graça. Resolvi, então, fazer um anúncio, de venda do ágio. 
Marcos, um funcionário do BIRD Banco atendeu ao anuncio e nos procurou. 
Fomos juntos ver a casa. Quando retornamos, o Marcos nos deixou na igreja. 
Era uma segunda-feira, dia do principal culto da Casa da Bênção. O templo 
estava lotado, pois Deus agia de forma sobrenatural naquele lugar. Assim que  o 
Marcos nos deixou na pista, eu disse ao meu irmão: “se Deus nos abençoar e 
esse homem comprar o ágio da casa eu vou dar R$ 1.000,00 (mil reais) para a 
igreja”. O valor da venda seria de R$ 5.000,00 (trata-se aqui de um valor 
fictício, pois a moeda mudava todo dia). Meu irmão respondeu furioso: “ você 
não devia ter feito uma promessa dessa”.  Discutimos um pouco – algo 
incomum, pois não costumávamos discutir. Fiquei furiosa por ele duvidar do 
Deus que eu sirvo. De repente eu disse a ele: “olha aqui: o meu Deus vai provar 
para você que R$ 1.000,00 (mil reais) para Ele não é nada.  Naquele dia nem 
entrei no culto. Desci para o porão de oração, me deitei no chão e chorei aos pés 
de Jesus por mais ou menos uma hora e meia, e pedi ao Senhor que provasse 
para o meu irmão que o valor daquela oferta para ele não era nada. Terminei a 
oração, fui para casa pensando: por que essa confusão toda, sem nem saber se o 
homem iria ficar com a casa? Afinal, nós queríamos mesmo que alguém ficasse 
com ela só para nos vermos livres da prestação. Ainda que a recompensa fosse 
inferior ao que o Marcos pagaria, era tudo o que esperávamos. Por isso, eu 
estava intrigada com a fúria do meu irmão. Na terça-feira, o Marcos me ligou 
pela manhã e me disse que gostou da casa e que queria ficar com ela, mas 
gostaria de fazer uma proposta. Ele disse: “Eu só recebo no dia 15 e, como eu 
recebo em dólar e hoje ainda é dia 5, para que nem eu nem você fiquemos no 
prejuízo eu te dou R$ 1.000,00 hoje e R$ 5.000,00 dia 15, ou seja, eu estava 
vendendo por 5.000,00 e ele me pagou 6.000,00. Isso é ou não é um milagre? 
Deus provou para o meu irmão que, para Ele, 1.000,00 não representam nada. A 
partir daquele dia, meu irmão passou a ser dizimista, pois viu o agir de Deus 
instantaneamente... Tenho dezenas de testemunhos, mas não dá para contá-los 
todos, por isso, vou relatar mais um. Eu tinha retornado à igreja havia pouco 
tempo. Graças a Deus eu aprendi a dizimar na Casa da Bênção, o que pra mim 
tem sido motivo de bênçãos e mais bênçãos, pois deixamos de ser abençoados 
quando não conhecemos as verdades da Palavra de Deus. Eu já era evangélica 
há muitos anos, e nunca tinha aprendido o que era ser, de fato, dizimista. Uma 
quarta-feira eu estava em um culto, e os pastores da Casa da Bênção costumam 
passar envelopes para entregarmos as ofertas na próxima reunião. Naquele dia, 
eu não podia levar o envelope, pois meu pagamento só aconteceria uns 25 dias 
depois. Ele insistiu e várias pessoas foram e pegaram o envelope e eu fiquei 
triste em não poder pegar aquele envelope. De repente, ele disse: “quem está 
com desejo de pegar o envelope, mas não tem para trazer na próxima reunião, 
mas crê que Deus vai lhe dar para trazer?” Eu fui a primeira a pegar o envelope. 
Não tinha condições nenhumas, pois eu era assalariada e não tinha de onde tirar 
nada alem do salário. Eu trabalhava como funcionária de gabinete de um 
deputado, não como funcionária da Câmara Federal. No dia seguinte, quando 
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cheguei ao trabalho, alguém com quem eu trabalhei arduamente ao longo de 
uma semana em nosso gabinete, resolvendo problemas sérios, colocou um 
envelope embaixo da minha mão, em gesto de gratidão pelo meu esforço. 
Quando olhei, dentro do envelope havia dinheiro, aí eu disse: “não posso 
receber...” – imediatamente o Espírito Santo falou ao meu coração: “você não 
pediu o dinheiro para dar de oferta?” Fiquei envergonhada com o Espírito Santo 
e pensei: é mesmo, Senhor, muito obrigada. Coloquei aquele envelope na 
gaveta. Dentro do envelope havia exatamente o valor do meu salário. Eu pude 
dar meu dízimo e a oferta que desejava dar! O Senhor honrou o desejo sincero 
de meu coração!134 

Apesar de a CB ser adepta da Teologia da Prosperidade, não é comum, até onde 

se pesquisou, encontrar nela queixas, e muito menos ações judiciais movidas por 

pessoas descontentes e decepcionadas por não haverem alcançado a “sorte grande” 

depois de aderirem a alguma campanha que demande sacrifícios financeiros em prol da 

obra, como é comum em alguns ramos do neopentecostalismo, sobretudo na Igreja 

Universal do Reino de Deus. Talvez porque, não obstante incentive seus fieis a darem 

com sacrifício o que podem, seus apelos não sejam tão veementes como os da IURD. 

8. A importância da mídia 

   Desde o início a CB se utiliza da mídia, principalmente a falada. Ainda  quando 

realizavam cultos na praça Vaz de Melo em Belo Horizonte, em 1964, o então 

Missionário Doriel de Oliveira mantinha o programa “A Voz do Avivamento de Jesus” 

em duas emissoras de rádio. A igreja, na década de 1980, contava com vários programas 

de rádio e um de televisão, uma revista e um jornal mensal, mas também contava com 

ampla divulgação da imprensa secular, mesmo que fosse para criticá-la. De qualquer 

forma, as matérias publicadas pela imprensa escrita, falada e televisionada sempre 

despertavam a curiosidade em muita gente, que se interessava em conhecer e constatar 

os fatos comentados. 

 Faz parte da filosofia da CB ter programas radiofônicos e, em algumas 

localidades, também programas de televisão. Assim se expressa Bellotti, em seu artigo 

intitulado “Entre a cruz e a cultura: por mídia evangélica no Brasil”: 

 
O uso da mídia pelos protestantes conferiu-lhes uma grande visibilidade no 
Brasil nas últimas décadas, em um período de modernização dos meios de 
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comunicação de massa e de acirramento da competição religiosa em nosso 
país.135  
 

 Mais do que receber pessoas que afluíam para constatar os acontecimentos 

sobrenaturais vividos na CB, chegavam pedidos de muitas partes do Brasil para que se 

abrissem igrejas nas principais cidades dos seus Estados. Com isso, a CB começou a 

expandir-se por todo o território nacional, atingindo a marca de pouco mais de três mil 

igrejas! 

 Apesar desses dados, há divergências de opiniões sobre o uso da mídia como 

meio de propagação do Evangelho, tanto sobre a qualidade do que se oferece, quanto 

dos objetivos motivadores de quem apela para esse recurso de comunicação. Discute-se 

também se a mídia leva ao crescimento ou se o crescimento, leva as igrejas à mídia. 

Prossegue Karina: 

 

Não há como determinar exatamente se o uso da mídia foi o grande 
desencadeador do crescimento pentecostal a partir dos anos 1950, ou se foi o 
crescimento numérico dos pentecostais que impulsionou o maior uso de mídia 
para atrair mais fiéis. O que sabemos é que os dois fenômenos foram 
concomitantes, e podemos certamente afirmar que o enfoque em temas infantis 
e familiares foi fundamental para que a cultura evangélica se formasse no Brasil 
a partir do espaço do mercado e da mídia.136  

 

 É fato constatado que as igrejas que têm se valido da mídia conseguem maior 

crescimento. O uso da mídia não é privilégio apenas de pentecostais. As denominações 

históricas têm-se valido também desse recurso para propagar a mensagem do 

Evangelho, esperando, assim como aqueles, auferir resultados em termos de 

crescimento. Os pentecostais, no entanto, são os que mais investem nesse recurso, e, 

dentre eles, as igrejas neopentecostais ultrapassam a todos, no esforço de investir altos 

recursos nesse extraordinário meio de comunicação de massa. Daí a razão de um 

crescimento tão expressivo em tão pouco tempo. É o que se observa, principalmente, na 

Igreja Universal do Reino de Deus, na Igreja Internacional da Graça, na Igreja Mundial 

do Poder de Deus, na Igreja Renascer em Cristo e outras. 

 Além do rádio, a CB mantém programas de televisão, tanto em Brasília, onde se 

localiza a sua sede, quanto em alguns Estados brasileiros onde a Igreja tem condições de 
                                                           
135 FERREIRA, João Cesário Leonel. Novas Perspectivas Sobre o protestantismo Brasileiro. 
Artigo de Bellotti, Karina Kosicki. Entre a Cruz e a Cultura pop: Mídia Evangélica no Brasil. Edições 
Paulinas, São Paulo, p. 267. 
136 Ibidem, p. 272 
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manter os custos de um programa televisivo. Entretanto, cabe ressaltar que, segundo os 

líderes da CB, o rádio sempre produziu maiores resultados para a vida da igreja, por 

razões que exploraremos mais à frente. 

 A CB, no âmbito interno, tem-se valido também da mídia impressa. No passado, 

imprimia a revista “Impacto”. A Igreja usava essa revista para divulgar principalmente 

testemunhos de curas e libertações ocorridas nas igrejas da CB. A revista deu lugar ao 

Jornal “Impacto” e seguiu a modalidade revista com um novo nome: “Mensagem”. Essa 

revista, cuja periodicidade é mensal, reflete o andamento da obra no Brasil e no exterior, 

através de reportagens, anúncios de eventos, testemunhos e artigos. 

 A CB também possui um site na internet através do qual é possível a obtenção 

de muitas informações sobre a vida da igreja,137e seus cultos principais também são 

transmitidos em tempo real pela internet dando a quem quiser a oportunidade de 

conhecer diretamente a sua liturgia e a mensagem que lá é pregada. 

8.1. O uso da mídia pelos evangélicos 

 O rádio foi introduzido no Brasil em 1922 e atuou como o primeiro veículo de 

massas, tornando-se parte do cotidiano doméstico. Com extraordinário poder de 

entretenimento, apresentava programação ao vivo, levando ao ar dramas e cantores, 

fazendo convergir sobre ele os jornais, as revistas e o cinema138. Começou a ser 

utilizado pelos evangélicos em meados do século passado, e mostrou-se instrumento 

eficaz na evangelização e na propaganda das igrejas evangélicas. A princípio, a própria 

presença desse aparelho dentro do lar causou grande polêmica às primeiras igrejas 

pentecostais brasileiras, como a Congregação Cristã no Brasil e a Assembleia de Deus. 

Essa rejeição retardou em mais de 20 anos a presença da Assembleia de Deus dentro 

desse segmento na mídia radiofônica139. A Congregação Cristã no Brasil jamais aderiu a 

qualquer instrumento de comunicação como meio de difusão da sua mensagem, nem 

mesmo literatura interna. A única literatura que usa é unicamente a Bíblia. “A 

                                                           
137 O site da CB é www.catedraldabencao.com.br 
138 BELLOTTI, Karina Kosicki. Novas Perspectivas Sobre o Protestantismo Brasileiro. Fonte Editorial & 
Edições Paulinas, São Paulo, 2009, p. 274 
139 HÉLIO, José, Manoel de Mello & Rádio. História da organização e expansão da Igreja o Brasil Para 
Cris, Karina Kosicki. Novas Perspectivas Sobre o Protestantismo Brasileiro. Fonte Editorial & Edições 
Paulinas, São Paulo, 2009, p. 272to. Foco Editorial, São Paulo, 2009. 
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Congregação Cristã no Brasil não investiu em proselitismo por conta de sua forte 

característica calvinista e sectária” (BELLOTTI, 2009, p. 272). 

  O rádio era rejeitado por ser um veículo de comunicação propício à 

contaminação da fé pela sua programação com músicas mundanas, radionovelas e 

outras coisas mais. Mais tarde esse ataque foi destinado à televisão que, assim como o 

rádio, foi denominada por alguns como “caixote do diabo”. À medida que se voltavam 

mais a criticar o uso da televisão em casa, o discurso contra o rádio ia diminuindo. 

 A utilização do rádio como instrumento de comunicação para transmitir um 

programa de cunho evangélico ocorreu na véspera do natal de 1906, quando, pela 

primeira vez, um engenheiro canadense fez um experimento numa rádio em 

Massachusetts com a leitura do Evangelho de São Lucas, no trecho que narra o 

nascimento de Jesus, acompanhado da música “Holy Night” e outras do compositor 

Handel (CAMPOS, 2004, p. 146 ss). 

 No Brasil, os primeiros a fazer uso do rádio foram os adventistas, no dia 17 de 

setembro de 1943, na voz do pastor Roberto Rabello. O programa chamava-se “A Voz 

da Profecia”. Os adventistas viam no rádio não apenas um veículo eficiente de 

comunicação, mas o próprio exemplo de avanço científico, corroborando a sua 

mensagem sobre o fim dos tempos e a breve volta de Cristo. Mas a mensagem de 

deslumbre pelo avanço das ciências na esteira dos acontecimentos proféticos tinha o 

contrapeso da degradação moral, também anunciada pelos protagonistas bíblicos do 

final dos tempos (BELLOTTI, 2009, p. 277 ss). 

 Os adventistas foram também para a televisão em 1962, com o programa “Fé 

para Hoje”, apresentado pelo pastor Alcides Campolongo, na TV Tupi. Quando esse 

canal encerrou suas transmissões, o programa continuou a ser transmitido pela TV 

Gazeta. Como forma de chamar a atenção dos telespectadores, o programa sempre 

convidava personalidades famosas (BELLOTTI, 2009, p. 278 ss). 

    Entre 1952 e 1971, os protestantes contaram com o apoio do CAVE, Centro 

Audiovisual Evangelho, uma instituição criada nos Estados Unidos, no século XIX, que 

se organizou em São Paulo em 1952, sob a liderança de Roberto Mc Intire (CAMPOS, 

1997, p. 269). Essa organização era liberal e defendia o Evangelho Social. “...os liberais 

acreditavam que antecipariam a segunda vinda de Cristo, se construíssem o Reino de 
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Deus por meio da melhor distribuição de renda e da reforma moral da sociedade” 

(BELLOTTI, 2009, p. 281). O Rev. José Borges dos Santos Júnior apresentava os 

programas “Jardim das Oliveiras” e “A Voz do Santuário”, de cinco minutos, produzido 

pela CAVE (BELLOTTI, 2009, p. 283). O pastor presbiteriano, Rev. Borges iniciou no 

rádio, em 30 de novembro de 1953, o programa “Meditação Matinal”, patrocinado pelo 

Banco Bradesco, cujo presidente, Amador Aguiar, era membro de sua igreja. O 

programa ia ao ar às 06h55 min. pela Rádio Tupi. Em 1960, transferiu seu programa 

para a Rádio Bandeirantes. O Rev. Borges manteve-se no a até o seu falecimento, no 

final dos anos 70. (CAMPOS, 2004:152-3, Revista USP, n. 61).  

De São Paulo, a CAVE transferiu-se para Campinas, onde passou a ser 

gerenciada por brasileiros. “Devido à má administração, envolvimento com o regime 

militar, interferência de política eclesiástica, acabou desagradando aos mantenedores do 

exterior, o que provocou a escassez de recurso financeiro e o encerramento das 

atividades do CAVE” (CAMPOS, 1997, p. 269). 

Cerca de dez anos depois dos protestantes históricos, os pentecostais se 

mostraram interessados no rádio. Um dos pioneiros do rádio pela Assembleia de Deus 

foi o missionário norte americano Lawrence Olson, com o programa “Voz das 

Assembleias de Deus no Brasil”, transmitido pela Rádio Relógio, no Rio de Janeiro, 

todos os domingos à noite. Depois dele, outros programas surgiram por essa 

denominação. 

Dos grupos pentecostais quem parece ter feito maior uso do rádio foi o 

Missionário Manoel de Mello, entre os anos 50 e 70. Grande parte do desenvolvimento 

de sua igreja se deve à radiodifusão. A Igreja Pentecostal O Brasil Para Cristo, iniciada 

como movimento pentecostal, atingiu o patamar de denominação organizada, com 

igrejas espalhadas por todo o território nacional. Dela nasceu a CB. 

O missionário Manoel de Mello iniciou suas atividades radiofônicas em janeiro 

de 1956 com o programa, “A Voz do Brasil para Cristo” pela rádio Piratininga de São 

Paulo. O programa ia ao ar todos os dias às 10,00 horas. Na rádio ele divulgava a 

mensagem do Evangelho, orava pelos ouvintes e dava informações sobre as atividades 

de sua igreja. (HÉLIO, 2009, p. 102).  
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O missionário Manoel de Mello manteve um programa diário de 30 minutos na 

Rádio Tupi, líder de audiência em S. Paulo, até o seu fechamento por falta de recursos 

financeiros. “Segundo o jornal O Estado de São Paulo, em 02/08/81, a sua falência foi 

retardada pelo menos 10 anos, graças à presença de programas das Igrejas O Brasil para 

Cristo e Deus é Amor” (HÉLIO, 2009, p. 104). Mesmo estando na Rádio Tupi, Mello 

manteve seu programa na Rádio Piratininga, onde foi pressionado pela direção a sair. 

Dessa emissora, foi para Rádio América, mas, como depois de um tempo essa rádio foi 

vendida para a Igreja Católica, teve que deixá-la também, porque a direção da rádio não 

aceitaria uma programação evangélica dentro dela (HÉLIO, 2009, 104ss). 

Aos poucos, os pentecostais foram encontrando no rádio um meio rápido e 

eficiente de anunciar os seus produtos: a mensagem do Evangelho e o endereço de suas 

igrejas. Nos anos 1960-1980, a Rádio Cacique, no Município de São Caetano do Sul, foi 

completamente tomada por programações evangélicas. Ali despontavam os pentecostais 

extravagantes, que vendiam seus produtos comerciais, como geleia real e chá de 

jurubeba, para o fortalecimento das forças físicas e até mesmo para o revigoramento da 

virilidade masculina, além, é claro, de discos, Bíblias, livros e bugigangas evangélicas 

com o anúncio do endereço das suas livrarias. Havia também os que falavam 

escancaradamente em dinheiro, mas não com os argumentos da Teologia da 

Prosperidade, cujo discurso não gozava da elaboração do capitalismo americano, o qual, 

mais tarde, seria difundido em solo brasileiro. Já naquele tempo eram alvos da crítica os 

pastores que cobravam pela oração. 

As soluções para os dilemas da vida oferecidas pelo rádio têm sido adotadas pela 

maioria dos pentecostais e, principalmente, pelos neopentecostais. 

A cura divina e a rede de solidariedades; o uso da música e do louvor; a 
repetição dos milagres bíblicos, como a glossolalia; o batismo do Espírito Santo, 
que fortalece a autoestima dos fieis; o sentimento de vitória dentro de uma 
batalha espiritual. O vocabulário pentecostal tem incorporado, desde os anos 
1950, um leque de práticas litúrgicas, de imaginários e representações que têm 
ultrapassado fronteiras denominacionais.140           

 
 Outro missionário que aliou o seu ministério ao rádio foi o missionário David 

Miranda. Por longos anos, disputou não apenas horário com o Missionário Manoel de 

Mello, mas também audiência e qualidade de igreja. A “guerra santa” entre os dois, pelo 

                                                           
140 FERREIRA, 2009, p. 272 
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mesmo microfone da Rádio Tupi, chamou a atenção da imprensa. David Miranda foi 

membro da Igreja Apostólica, liderada pelo ex-pastor presbiteriano Eurico Matos 

Coutinho, que se tornou pastor pentecostal. Depois de divergência de caráter 

doutrinário, Miranda e os pastores Samuel Spazapan, Luiz Reinaldo, Antônio Saldanha 

e outros deixaram aquela igreja. Seus colegas fundaram a Igreja Evangélica Pentecostal 

Unida – hoje, apenas Igreja Unida, e David Miranda deu início à Igreja Pentecostal 

Deus é Amor. Seu ministério foi sempre voltado para a cura divina. A força do seu 

ministério deve-se à utilização do rádio, onde mantém programação ininterrupta 24 

horas, com o depoimento de pessoas que dizem haver recebido cura através da sua 

oração. Desde o início dos anos 1980 David Miranda possuía três emissoras de rádio, 

sendo duas no Estado do Paraná e uma no Rio Grande do Sul. Seus programas são 

transmitidos por 573 emissoras em todo o país (ASSMANN, 1986, p.129). 

 David Miranda se mantém no rádio desde o início de seu ministério, mas 

continua intransigentemente contra o uso da televisão. Com o rádio FM, AM e Ondas 

Curtas, usando uma linguagem simples e melodiosa, ele se identifica com pessoas 

simples e ignorantes espalhadas por toda a América Latina. Leonildo Silveira Campos 

fez um levantamento das técnicas persuasivas empregadas pelo programa A Voz da 

Libertação, do missionário David Miranda, e constatou a mesma técnica usada nas 

propagandas políticas dos anos 30 pelos nazistas, fascistas, comunistas e líderes 

populistas como Vargas, reunindo estratégias que esse autor chama de “marketing do 

sagrado” (CAMPOS, 1997, p. 273). 

 Em São Paulo a Igreja Renascer em Cristo, do apóstolo Estevam Hernandes, 

prosperou com o uso do rádio. Inicialmente pela FM Imprensa, que locou, nomeando-a 

Gospel FM, até que adquirisse também uma emissora de televisão, com diversas 

retransmissoras pelo Brasil. Assim como as demais igrejas midiáticas, a Renascer em 

Cristo tem obtido grande crescimento numérico. Por maiores que tenham sido os 

desgastes sofridos em razão dos escândalos financeiros que envolvem seu líder e sua 

mulher, e que os levaram a perder inúmeros fiéis, a mídia radiofônica e a televisiva têm 

servido como veículos de renovação do público. A Renascer mantem um público 

sempre crescente de membros e frequentadores. 

 Em São Paulo a Rádio Musical FM, locada inicialmente pelo então Deputado 

Federal Carlos Apolinário, Jabes de Alencar, Paulo Lutero de Mello e o também então 

deputado Federal Daniel Marins, passou por outras mãos, tendo sempre como fiel 
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escudeiro Carlos Apolinário, o qual sempre se manteve na direção da emissora, 

locando-a a preço elevado para diversas igrejas evangélicas, pentecostais, algumas 

históricas, porém, a grande maioria neopentecostal. Essa rádio tem se mostrado a mais 

forte em termos de audiência, dentre outras que também são ouvidas na cidade.   

 De todos os modelos aqui apresentados e dos muitos que se poderiam listar, 

entretanto, nenhum é mais pujante do que o da Igreja universal do Reino de Deus, do 

bispo Edir Macedo. A força das comunicações nessa igreja fez dela o maior “negócio da 

fé”, talvez, do planeta.  

  

Macedo começou suas pregações na mídia através da Rádio Metropolitana e da 
extinta TV Tupi, no final dos anos 70. A primeira emissora adquirida foi a 
Rádio Copacabana (1984), ponto de partida de um grande império de 
comunicação, que inclui redes de rádio, televisão e jornais. As emissoras de 
rádio da IURD são cerca de trinta e as de televisão, concessões próprias são 
quatorze, mais de uma dezena de afiliadas. Em 1989, Macedo adquiriu as três 
primeiras emissoras de televisão por 45 milhões de dólares. Nos anos 
posteriores foram compradas mais algumas outras. Em 1995, a Igreja adquiriu 
oito emissoras, investindo cerca de 30 milhões de dólares na compra dos 
modernos equipamentos e sede da TV Jovem Pan, pagando aos antigos 
proprietários cerca de 15 milhões de dólares... 141.  

 

 A IURD cresceu. Desta nota transcrita do jornal Folha de São Paulo para cá 

(1996), muitos investimentos foram feitos por essa mega igreja em matéria de 

comunicação radiofônica e televisiva, das quais a principal foi a aquisição da Rede 

Record de Televisão, uma emissora comercial que hoje perde apenas para a Rede Globo 

de Televisão em audiência. O que se observa, pelos exemplos abundantes que se têm, 

sobretudo das igrejas neopentecostais, é que quem consegue ingressar na mídia, seja o 

rádio ou a televisão, e tenha condições econômicas para se manter nos primeiros meses, 

descobre que está assentado sobre uma mina de ouro. Essa mina produz ainda mais o 

precioso metal quando usada habilmente para manipular as massas através de 

propagandas veementes de cura divina e de prosperidade econômica.   

 

 

 

 
                                                           
141 CAMPOS, 1997:274   
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8.2. O uso da mídia pela CB  

A CB não fez tantas conquistas, mas não se pode subestimar a importância do 

seu desenvolvimento tendo como base de sustentação a força da mídia, iniciada em 

1964, com o programa A Voz do Avivamento de Jesus, pela Rádio Minas e pela Rádio 

Guarani, em Belo Horizonte (MARCO, 1999, p. 63). Os programas eram levados ao ar, 

um às 6h30 min, e o outro às 10h30 min, todos os dias, pelo missionário Doriel 

Wladimir de Oliveira. Os programas eram pagos com muito sacrifício, mas era a única 

maneira que ele havia encontrado para tornar conhecido o seu ministério na capital 

mineira, assim que ali chegou com sua mulher Ruth Brunelli.  

 Passados tantos anos, a CB ainda permanece na mídia realizando programas 

radiofônicos e televisivos no Distrito Federal, onde se localiza a sua sede. Na TV, a CB 

tem programa na Rede Gênesis de Televisão, de propriedade da Comunidade Sara a 

Nossa Terra, presidida pelo bispo Robson Rodovalho, e outro na Rede TV local. No 

país há muitos programas de rádio, mas, como não há um controle rigoroso das igrejas 

espalhadas pelo território nacional, a sede não sabe informar quantos programas 

radiofônicos há. É certo que as igrejas principais de cada Estado da Federação possuam, 

pelo menos, um programa de rádio. 

        Algumas igrejas em cidades menores também têm programas radiofônicos, 

principalmente em rádios comunitárias. A Igreja sede não possui nenhuma emissora 

oficial, senão uma rádio comunitária no templo sede. Apesar disso, a CB acredita no 

poder da mídia e mantém programas radiofônicos espalhados por todo o país. A 

divulgação da igreja CB na mídia segue uma regulamentação no Regimento Interno 

dessa denominação: 

 

Art. 33. Os veículos de comunicação social, tais como: Rádio, Televisão, jornal 
e outros, podem e devem ser usados sempre que possível, para se pregar o 
Evangelho, orar pelos aflitos, fazer anúncios das reuniões da Igreja e outros 
avisos de interesse da obra.  
§ 1º É terminantemente proibido usar veículo de comunicação social para:  
I - falar contra qualquer outra denominação evangélica;  
II - citar nomes de maneira pejorativa de ministros de nossa Igreja ou de outra 
denominação.  
§ 2º Todo programa deve ter: abertura (vinheta), música, mensagem, 
testemunho, oração e avisos de interesse da Igreja.  
§ 3º Devem-se evitar atrasos de pagamento do programa, e deve-se também 
compor um horário compatível com o público do programa, através de uma 
estatística. 
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 O uso do rádio e da TV é tão comum na denominação, que mereceu uma 

orientação geral a todas as igrejas no seu regimento interno. Cabe ressaltar, entretanto, 

que a programação radiofônica, que no passado era utilizada mais para divulgar a igreja, 

suas campanhas, correntes de fé e para propagar os milagres, tomou um rumo um pouco 

diferente a partir dos anos 1990. Embora mantenham ainda os mesmos anúncios, sua 

programação passou a trazer também mensagens de cunho bíblico, e até mesmo estudos 

bíblicos pelo ar.  

  

8.3. Outras mídias 

 A CB produz a revista Mensagem, a qual traz artigos e reportagens sobre a 

denominação. A CB possui um site: WWW.catedraldabencao.org.br, onde também 

hospeda a TV web, através da qual transmite os cultos em tempo real. 

 

9. A importância dos títulos 

 No pentecostalismo clássico,142 os títulos usados para definir a liderança máxima 

nas comunidades são simples. Na Congregação Cristã no Brasil, usa-se o termo 

“ancião”, e na Assembleia de Deus, “pastor”. Para as igrejas neopentecostais, a busca 

por títulos mais elevados parecem dar um status de importância messiânica aos seus 

líderes.  

9.1. O título de missionário 

O termo “missionário” designa alguém que é enviado para uma missão. No 

campo religioso, fala de pessoas que são enviadas a outros povos, dentro ou fora do seu 

país, com a missão de catequizar. O Brasil histórico conhece o trabalho das missões 

empreendido pela Igreja Católica, quando esta enviou emissários seus para cá, a fim de 

evangelizar os povos nativos aqui encontrados pelos descobridores, como a Companhia 

de Jesus. Os missionários eram os padres José de Anchieta e Manoel da Nóbrega.  

Quando os primeiros missionários evangélicos aportaram no Brasil, não foi 

difícil para o povo brasileiro compreender a que eles vinham, visto já haver uma noção 

religiosa do significado do termo missionário. Os missionários eram, normalmente, 

                                                           
142 Expressão adotada por Mendonça para se referir aos pentecostais da primeira onda: Congregação 
Cristã no Brasil e Assembleia de Deus.  
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pessoas loiras e altas. Os primeiros foram os luteranos, depois os norte-americanos e os 

suecos. O porte físico e a indumentária dos missionários impressionavam o povo 

brasileiro. Aliado a isso, o sotaque estrangeiro causava curiosidade e admiração ao povo 

brasileiro, de condições socioculturais precárias. Os norte-americanos eram munidos de 

recursos. Traziam consigo instrumentos musicais sofisticados como acordeão, harmônio  

e outros tipos, e alguns portavam tendas de lonas feitas como circo para abrigar o povo 

em suas reuniões evangélicas.  Eles pareciam cultos, ricos, e sua mensagem era 

interessante.  

Assim que chegavam, alguns deles buscavam o apoio das igrejas, outros faziam 

seu trabalho autonomamente. Os líderes evangélicos eram pastores, mas o status de 

missionário, naqueles dias, impressionava mais, sobretudo entre o povo mais humilde, 

principalmente entre os pentecostais. 

 Manoel de Mello, diácono da Assembleia de Deus, quando aderiu ao 

movimento pentecostal liderado pelos missionários norte-americanos Harold Willian e 

Boatrigth, ingressou no ministério de pregação como missionário. Foi conhecido 

durante toda a sua vida como Missionário Manoel de Mello.  

Quando Doriel de Oliveira ingressou no ministério, aderiu também ao título de 

missionário. É verdade que ele e sua mulher Ruth Brunelli foram enviados a Belo 

Horizonte como missionários, a fim de fundar, na capital mineira, a Igreja O Brasil para 

Cristo; porém, mesmo depois que fora ordenado pastor em 1964, ele continuou, por 

muitos anos, adotando o título de missionário. Com o título de Missionário, deu origem 

à Casa da Bênção. Outros líderes pentecostais demonstraram admiração por esse título, 

permanecendo com ele para sempre, como David Miranda, líder fundador da Igreja 

Pentecostal Deus é Amor e R.R. Soares, da Igreja Internacional da Graça. Na Igreja 

Sinos de Belém, liderada pelo Missionário Josias, ser missionário significa mais do que 

ser pastor. Nessa igreja, para ser missionário, é preciso aderir ao celibato. Casado não 

passa de pastor; se, porém, for solteiro e fizer voto de celibato, então poderá chegar à 

elevada posição de missionário.  

9.2. O título de apóstolo 

De uns anos para cá, a febre pelo apostolado reforçou a vaidade, em alguns 

líderes proeminentes, de serem distinguidos por grau de superioridade em relação aos 
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pastores; com isso, eles não tiveram dificuldade alguma em trocar o título de “pastor” 

ou “missionário” pelo de “apóstolo”, mesmo porque o termo apóstolo é uma maneira 

até mais sofisticada de se denominar um missionário, visto que apóstolo é a junção de 

uma preposição grega após (que significa “de dentro para fora”) e stelos (que significa 

“enviar”). Assim, apóstolo, etimologicamente, significa “missionário”; além do mais, 

“missionário” era um título que fazia muito sucesso até os anos 1970. 

Nos segmentos onde o apostolado ganhou expressão, criaram-se títulos de 

bispos, a fim de garantir maior respaldo bíblico na hierarquia dos dons e vocações 

ministeriais, nas igrejas neopentecostais. Com exceção de algumas poucas Assembleias 

de Deus, onde o líder foi promovido a apóstolo por uma veneranda cúpula de pastores 

que o cercam, essa denominação rejeita o uso desses títulos. Missionário, na Assembleia 

de Deus é tido como uma função, e raramente como um título. 

Para justificar a apostolicidade, alguns líderes apelam para um recurso teológico 

e um recurso prático. No âmbito teológico, tais líderes defendem a tese de que a 

atividade143apostólica compreende um dos cinco ministérios que formam a Igreja de 

Cristo144 e que a Igreja não pode ser completa e nem enquadrada no plano divino, se não 

entender a importância desse modelo bíblico. Corrobora isso o fato de a Bíblia 

apresentar, com o título de apóstolo, outros nomes, além dos doze apóstolos de Cristo. 

No sentido prático, justificam a apostolicidade no fato de alguns líderes possuírem uma 

graça especial, que tem conferido a eles um extraordinário poder de ver crescer a Igreja 

sob os seus auspícios. Esses líderes, além de agregarem multidões incontáveis de fiéis, 

ainda exercem autoridade sobre a vida de bispos e pastores que com eles trabalham.  

A atividade apostólica é discutida entre as lideranças evangélicas, sofrendo 

elevado grau de rejeição, embora também venha se popularizando cada vez mais entre o 

povo. O que se discute é a compreensão que se tem do título, se substantivo ou adjetivo, 

apenas. No caso de se entender o apostolado como substantivo, há de se crer que um 

apóstolo hoje teria a mesma autoridade para escrever um texto canônico145, logo, a 

                                                           
143 Ministério, originalmente, é o serviço evangélico; entretanto, compreende-se por ministério a 
ocupação de cargos oficiais, assim como o clero para a Igreja Católica. 
144 Conforme de lê em Efésios 5:11: “E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, 
evangelistas, pastores e doutores...”.  
145 Canônico, diz respeito aos livros que compõem a Bíblia. 
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Bíblia poderia ser acrescida de outros livros no mesmo nível dos escritos de Paulo, 

Pedro ou outro apóstolo dos tempos bíblicos. Sobre isso comenta Romeiro: 

Os apóstolos do Novo Testamento tinham autoridade para falar e escrever 
palavras que eram “palavras de Deus”. Não crer nelas e desobedecer a eles era o 
mesmo que não crer em Deus e desobedecer a Deus. Os apóstolos tinham 
autoridade para escrever palavras que se tornaram palavras da Bíblia. Só isso já 
demonstra que havia algo de singular no ofício de apóstolo, pois ninguém pode 
acrescentar algo às Escrituras hoje.146 

Se for entendido como adjetivo, então, deve-se pensar que o apóstolo é alguém 

que exerce uma função dentro da igreja, em posição mais elevada em relação aos 

demais membros que compõem os ofícios eclesiásticos cristãos, denotando uma franca 

presunção de caráter messiânico. Prossegue Romeiro: 

É importante salientar que o ministério dos apóstolos continua na Igreja hoje – 
não em pessoas que se denominam apóstolos, mas no Novo Testamento. Cada 
vez que a Palavra de Deus no Novo Testamento é lida e proclamada, o 
ministério apostólico cumpre o seu papel. Os apóstolos do primeiro século 
vivem hoje na igreja através da Palavra dada por Deus por intermédio deles.147 

 

 Surge agora mais uma novidade: o título de patriarca148, concedido a René Terra 

Nova, conhecido por ser o precursor nacional do G 12, no dia 19 de junho de 2010 em 

Manaus. Ele ungiu também 1000 apóstolos. Na ocasião, René Terra Nova recebeu um 

manto e “alertou os seus discípulos a respeitarem o manto que Deus colocou sobre os 

seus ombros, para que se cumpra a honra a Deus”.149 Enquanto não havia muitos 

apóstolos, o título era bem-vindo pelos que o portavam, mas, depois que ele se 

popularizou, já não garantia tanto destaque às figuras dos neopentecostais mais 

proeminentes. A diferenciação começou com René Terra Nova. A busca por títulos que 

ressaltem a importância dos líderes parece ser uma tendência entre os neopentecostais. 

 

                                                           
146 ROMEIRO, Paulo. Existem Apóstolos Hoje? Artigo publicado na internet. WWW.agirbrasil.org.br. 
02/06/2011. 
147 Ibidem 
148 WWW.jornalmundogospel.com.  Patriarca: título conferido no Antigo Testamento a Abraão e 
subsequentemente ao seu filho Isaque e seu neto Jacó, respectivamente, ambos precursores da nação 
israelita. Jacó prevaleceu-se de um instante de fome de seu irmão Esaú, detentor do título por ser o 
primogênito, oferecendo-lhe um prato de comida pelo direito ao patriarcado. 
149

 Idem 
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9.3. A força de um líder carismático 

       Alguns líderes obtêm grande sucesso devido ao seu carisma, ou seja, “força divina 

conferida a uma pessoa. Atribuição a outrem de qualidades especiais de liderança, 

derivadas de sanção divina, mágica, diabólica, ou apenas de individualidade 

excepcional”, segundo o Novo Dicionário Aurélio (p. 284). Líderes carismáticos são 

indivíduos com grande poder de atração, os quais têm sempre à sua volta grande 

número de pessoas interessadas em ouvi-las, segui-la e imitá-las. Alguns líderes 

carismáticos são venerados e, depois de mortos, alcançam status de divindade, sendo 

adorados por seus seguidores, como é o caso de Elvis Presley. O sociólogo alemão Max 

Weber analisa essa relação: 

A expressão “carisma” deve ser compreendida como referindo-se a uma 
qualidade extraordinária de uma pessoa, quer seja tal qualidade real, pretensa ou 
presumida. “Autoridade carismática”, portanto, refere-se a um domínio sobre os 
homens , seja predominantemente externo ou interno, a que governados se 
submetem devido à sua crença na qualidade extraordinária da pessoa específica. 
O feiticeiro mágico, o profeta... o chefe guerreiro... o chefe pessoal  de um 
partido são desses tipos de governantes para os seus discípulos, seguidores, 
soldados, partidários etc. A legitimidade de seu domínio se baseia na crença e na 
devoção ao extraordinário desejado porque ultrapassa as qualidades humanas 
normais e originalmente considerado como sobrenatural. A legitimidade do 
domínio carismático baseia-se, assim, na crença nos poderes mágicos, 
revelações e culto do herói.150 

       Líderes carismáticos às vezes assumem aspectos messiânicos. Messias é uma 

palavra que vem do hebraico e significa “ungido”. Aparece uma única vez na Bíblia, 

numa profecia de Daniel151. A partir dessa referência, o povo judeu desenvolveu um 

movimento histórico de esperança na figura de um “Messias” que um dia viria para 

assegurar a paz e a estabilidade da nação como um todo.  Segundo o Cristianismo, o 

Messias era Jesus, mas os judeus até hoje se recusam a aceitar essa crença, do mesmo 

modo como se recusaram a aceitar outros nomes que figuraram no cenário israelita com 

a presunção de ser esse “ungido” tão esperado. Dentro da própria nação de Israel, os três 

ofícios principais, como reis, profetas e sacerdotes, eram ungidos porque exerciam 

funções que asseguravam estabilidade social, política e religiosa à nação. Não somente 

pessoas, mas também objetos eram separados e ungidos para uso sagrado.  

                                                           
150 WEBER, Max, Ensaios de Sociologia. Rio de Janeiro, Editora Guanabara, 1982, 5ª. ed., p. 340. 
151 Livro do profeta Daniel 9:25 – Bíblia Sagrada. 
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O termo ganhou lastro. Ser “ungido” significava ser alguém provido de qualidades 

ou virtudes espirituais, proveniente de uma divindade capaz de conferir força 

excepcional e a vitória do bem sobre o mal. O messianismo, por sua vez, é um 

movimento que adere à figura de um líder com essa capacidade extraordinária que o 

difere de um líder comum. Os movimentos messiânicos têm sido muitos e, ao longo da 

História, ganharam características peculiares: alguns pacifistas, outros revolucionários, 

tendo sempre à frente um líder com capacidade de extasiar as massas. Paulo Romeiro e 

André Zanini (2009) discorrem sobre a Igreja Mundial do Poder de Deus e oferecem 

largo esclarecimento sobre o tema, do qual pinçamos alguns pensamentos, a fim de dar 

maior clareza ao nosso objetivo em torno do líder mundial da Casa da Bênção, o 

apóstolo Doriel de Oliveira. A preocupação desses autores está em buscar uma possível 

fusão ou relação existente entre o neopentecostalismo e o messianismo.152  

  

O Brasil tem sido especialmente pródigo na geração de movimentos messiânicos. 
Desde o primeiro século colonial, índios guaranis puseram-se em busca da “terra 
sem males” e indígenas destribalizados constituíram os chamados “movimentos de 
santidade”. Mas a maioria deles, ou pelo menos aqueles sobre os quais se tem maior 
documentação, transcorreu entre populações sertanejas, do nordeste ao sul do país, 
no período de pouco mais de um século, a partir de 1820.153 
 

Será que no Brasil de hoje há ainda espaço para o surgimento de novos messias? O 

movimento migratório do campo para os centros urbanos, onde um sistema de 

comunicação que une a televisão e a internet não torna as pessoas mais esclarecidas, 

para que não se deixem seduzir por líderes exploradores? Para Negrão, o messianismo 

tende a prosseguir: “Imbuídos de elementos religiosos compatíveis com a expectativa 

messiânica, em sua socialização primária no catolicismo popular, estes seriam sensíveis 

aos apelos escatológicos mesmo em meio urbano, sobretudo quando com problemas de 

integração ao novo ambiente” (2009, p. 43). Já Romeiro e Zanini argumentam: “Apesar 

da linguagem e dos muitos problemas que ainda estão presentes na própria sociedade, 

ventila-se a possibilidade de uma diminuição no surgimento de novos movimentos 

messiânicos na sociedade brasileira” (2009: 42). Mas esses autores não encerram aí o 

seu raciocínio: “Contudo, não podemos deixar de levantar a conjectura de que novos 

movimentos messiânicos podem se apresentar com novas roupagens dentro da 

                                                           
152  ROMEIRO e Zanini, 2009, capítulo 1º. 
153 NEGRÃO, Lísias Nogueira. Messianismo, Movimento Messiânico e Milenarismo – Artigo da 
Revistausp, São Paulo, junho –agosto, 2009, p.s. 34, 35. 
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sociedade urbano-industrial e, por mais que se descaracterizem em alguns aspectos do 

que poderíamos de nominar de messianismo clássico, podem manter, em sua essência, 

aspectos messiânicos” (2009:42). Prosseguem: “O messias é o alvo de inúmeras 

expectativas, e tanto o grupo como o indivíduo dialogam com o personagem de uma 

maneira que consigam encontrar as respostas por que anseiam” (2009:44). 

 

Líderes neopentecostais, em nome da fé, conseguem conduzir com grande facilidade 

a vocação religiosa de um povo, cujas necessidades econômicas não se configuram 

apenas como crise – como sugere o próprio termo, trata-se de um estado passageiro –,  

mas, como status quo, ou seja, uma condição que vem se estendendo ao longo do tempo 

e que já faz parte o cotidiano da maioria. 

 

Por ser homem determinado e com marcas de sofrimento em sua carreira, o apóstolo 

Doriel de Oliveira goza de uma veneração rara entre os fiéis frequentadores da CB. 

Com sua fala comum, num português deficiente, identifica-se facilmente com o povo 

acostumado a essa linguagem. É notável a atração que o povo simples e ignorante tem 

pelos líderes de fala menos acertada. 

 

Os dons, a capacidade de revelação e a autoridade espiritual, enxergadas pelo povo 

na figura do apóstolo Doriel, dão a ele uma atribuição sobrenatural. Os que fequentam a 

igreja sede em Brasília podem ver pessoalmente o seu líder mundial e ainda ingressar 

numa longa fila para receber a sua oração. Ninguém quer receber a oração de outro 

pastor. Os fiéis acreditam na eficácia da oração dele. 

 

O apóstolo Doriel tem uma oração famosa, a qual ele repete ocasionalmente e que 

também foi gravada em CD, exibida em programações radiofônicas e vendida em 

grande quantidade. A oração se destaca apenas pelo tempo em que estende a interjeição 

“oh” empregada com vocativo longo antes de “Deus”. “Oh... Deus”. A essa oração o 

povo responde com lágrimas de emoção e esperança nos resultados, pois acredita que há 

nela algo especial, uma virtude inigualável, capaz de mudar a ordem das coisas. Além 

da crença desenvolvida naturalmente pelas atribuições espontâneas que o povo lhe dá, 

essa pequena frase de apenas duas palavras desempenha um extraordinário poder de 

marketing. Pessoas vêm de longe apenas para ouvir a oração cuja frase inicial esgota de 
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forma contida e prolongada, todo o ar dos pulmões do seu líder. Entretanto, classificar o 

apóstolo Doriel de Oliveira como líder messiânico seria cometer algum exagero. 

Certamente ele é um líder carismático de grande expressão para os frequentadores da 

CB. 

 

 O cerne da aparente interpentecostalidade percebe-se neste capítulo, em que a 

CB aparece no universo pentecostal adotando práticas incomuns ao padrão do 

pentecostalismo clássico, ao mesmo tempo em que recorre a ele. Os excessos nas 

práticas litúrgicas – quando comparadas ao modelo da primeira onda – e a ênfase em 

crenças próprias dos grupos identificados como neopentecostais são inclinações 

movidas quer por algum modismo, quer pela convivência com expoentes dessa nova 

linha, principalmente pregadores carismáticos norte-americanos, o que identificaria a 

CB como igreja neopentecostal. Entretanto, quando se lê a sua declaração de fé e se 

participa das reuniões de pastores ou mesmo das suas convenções, nota-se o tom claro 

de um discurso próprio do pentecostalismo da primeira e da segunda onda. A CB, sem 

dúvida, mantém um pé no clássico e o outro no neopentecostalismo, o que justifica 

entendê-la sob o viés da interpentecostalidade.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

97

CAPÍTULO III – EM BUSCA DE EXPANSÃO E DE EXPRESSÃO 

Como explicar o fenômeno do crescimento da ITEJ? Aliás, no que consiste o 

fenômeno do crescimento dos movimentos neopentecostais? Dos anos 1980 para cá, o 

Brasil tem experimentado uma verdadeira explosão de novas igrejas desse perfil, no 

qual a força da mística está acima de qualquer forma de racionalidade e de crítica 

teológica, tendo como parâmetro a experiência a qualquer referencial teórico como 

guisa de orientação às práticas litúrgicas bem como às suas formas de crenças. 

 Neste capítulo trataremos da expansão da CB, suas tendências, desatinos e 

correções; sua forma de governo, a preparação para atividade ministerial, declaração de 

fé, ministério feminino, ação social, critérios administrativos, dificuldades, 

preocupações, envolvimentos com a vida política e suas expectativas para o futuro.  

1. Trabalho de expansão da CB 

O casal Oliveira saiu de Belo Horizonte para Brasília acompanhado por alguns 

pastores. Até o início da década de 1970, a CB já possuía 40 congregações154em Minas 

Gerais. A mudança para Brasília é controvertida. De um lado, a justificativa de uma 

direção divina, através de profecia dada ao casal Oliveira de que era tempo de deixar 

Belo Horizonte e seguir para a Capital Federal; de outro, a fuga de uma situação que 

punha em descrédito o pregador que reunia multidões, por colocar a cidade em pânico 

pela promessa de uma destruição com fogo. Mas seriam apenas esses fatores? Brasília, a 

nova capital do país, fundada em 21 de abril de 1960, estava se tornando o sonho de 

muitos. 

A ideia da mudança da capital, Rio de Janeiro, para o interior do país, é 
bem antiga. Na primeira Constituição, a Constituição do império, José 
Bonifácio apresentou a ideia da mudança da capital. Todas as demais 
constituições previam a mudança da capital para o interior do país. 
Devido ao medo de invasões pelo litoral, o país seria melhor ocupado e 
desenvolvido. Por fim, Brasília foi o resultado da  vontade forte de um 
presidente idealista, Jucelino Kubitschek, que resolveu executar a 
implantação desta nova capital. Diríamos que foi, talvez, uma das causas 
da Revolução que abateu o país, em 1964 (SANTOS, 2004: 54). 

 
                                                           
154 Congregação é o nome que os grupos pentecostais dão às igreja filiadas submetidas ao líder da igreja 
sede que fundou essa igreja e exerce poder hegemônico sobre ela, bem como sobre o seu dirigente.   
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 Talvez se possa aqui hipotetizar que a revelação do chamado para Brasília tenha 

sido pautado em interesses velados no discurso, tais como no mito dos fundadores. 

Entrar na Capital Federal em construção seria a oportunidade de também se construírem 

os sonhos de crescimento e de visibilidade. Além disso, é possível pensar, com base na 

já conhecida experiência e destreza que os fundadores da CB tinham na prática de 

exorcismos, que a ida para a Capital Federal tenha sido uma estratégica mudança com 

vistas a um dotado público alvo. Pelo clima místico e esotérico circunscrito a Brasília e 

pelos movimentos religiosos até então instalados ali, Doriel de Oliveira e Ruth Brunelli 

talvez a tenham escolhido devido à demanda de seus habitantes. Numa localidade 

mística, certamente teriam terreno propício ao crescimento, valendo-se do que sabiam 

fazer, que era praticar o exorcismo. Essa hipótese pode ser sustentada no fato de que, 

uma vez dado o satisfatório crescimento e consolidação da CB, o discurso e as práticas 

do exorcismo foram abandonados; afinal, o público místico já havia sido alcançado e 

conquistado. 

 Importante ressaltar que essa hipótese delineia um novo viés a partir do qual se 

poderia interpretar e investigar aspectos relacionados à implementação e às práticas 

litúrgicas e éticas da instituição estudada; entretanto, dadas as restrições impostas pelos 

objetivos principais deste trabalho, reservo-me o direito de tratar mais profundamente 

deste assunto num possível trabalho futuro.   

1.1. A expansão em Minas Gerais 

 As informações sobre a expansão da CB, conforme veremos a seguir, resultam 

de dados oferecidos pelo livro de Isvaldino O. dos Santos (2004), dados da internet e 

entrevistas feitas com alguns pioneiros da CB.   

 Com a mudança da sede para Brasília, a CB em Minas estagnou seu progresso. 

Anos mais tarde, começou a se levantar aos poucos. Em 1986, a CB começou a ganhar 

força. O pastor Alvimar Peres e sua esposa Sônia Aparecida de Oliveira, procedentes da 

igreja “Caminhos da Vida”, resolveram abrir a CB no Bairro Aparecida, local mais 

centralizado; de lá, mudaram para a avenida Amazonas e, depois, para a rua dos 

Guaicurus. Como a igreja crescia, passou a fazer reuniões no antigo Cine 

Independência, no Horto. Do cine, foram para a rua Caetés e, por fim, para a rua Carijós 

no centro da cidade. A CB em Belo Horizonte estava restabelecida, tanto que, entre 24 e 
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26 de janeiro de 1992, organizou sua Convenção Estadual com uma grande reunião no 

Colégio Estadual Central. Mas o pastor Alvimar foi transferido para Londrina (PR), e a 

CB sofreu um arrefecimento. Seu substituto imediato foi o pastor Altair, vindo de São 

Luiz (MA), o qual foi, pouco depois, substituído pelo pastor Antônio Francelino, vindo 

de Chapecó (SC). No seu tempo a igreja voltou para a rua dos Caetés e, mais tarde, para 

a rua Lagoa Santa, em Carlos Prates. 

1.2. Outras cidades 

 A igreja em Juiz de Fora foi implantada na década de 1970, tornando-se sub sede 

da CB para atender às regiões mineiras da Zona da Mata e Sul de Minas Gerais. 

Governador Valadares teve à frente o pastor José Roberto, expandindo-se para 

Nanuque, Caratinga, Coronel Fabriciano e diversas cidades do interior mineiro. 

 Em Patos de Minas, Triângulo Mineiro, a CB fez grande progresso, tendo à 

frente o pastor Amadeu Santos. Em 1983, entretanto, essa igreja foi dividida por um dos 

irmãos do pastor Amadeu. Todos os membros da igreja o seguiram, exceto Chiquita 

(Francisca), que optou por esperar pelo novo pastor prometido pela sede em Brasília. 

Com a chegada do pastor Antonio Luciano e a garra de Chiquita, a igreja se reergueu, 

muitos dos que haviam seguido o divisor retornaram e, aos poucos a CB em Patos de 

Minas tornou-se uma das maiores igrejas dessa denominação no Estado de Minas 

Gerais. Até mesmo aquele pastor que dividira a igreja retornou. Outra cidade mineira 

onde a CB fez progresso foi Pirapora, às margens do Rio São Francisco. Ali o pastor 

Justino Santos construiu uma igreja com capacidade para 600 pessoas. A igreja de 

Pirapora deu início a outras igrejas da CB na região. 

1.3. Rio de Janeiro 

 A CB no Rio de Janeiro foi fundada em 1970. Estabeleceu-se, inicialmente, em 

um pequeno salão, onde permaneceu até o dia 24 de maio de 1974, sob a liderança do 

missionário Cecílio Fernandes, que transferiu a igreja para a rua Elias da Silva, 339, em 

Quintino. A igreja cresceu, alcançando a marca de 300 congregações. Chegou a realizar 

reunião com 1.200 obreiros155. O Missionário Cecílio, nesse local, consagrou a pastor 

                                                           
155 Obreiro é um termo usado entre os pentecostais para descrever todos os que atuam à frente da igreja, 
incluindo pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos e auxiliares. 
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Edir Macedo, hoje bispo e líder Mundial da Igreja Universal do Reino de Deus. Cecílio, 

que ocupava a vice-presidência nacional da CB, separou-se desta, levando consigo boa 

parte do povo. Apesar dessa divisão, a CB no Rio de Janeiro recuperou-se e cresceu. 

Para facilitar o controle administrativo, a sede em Brasília criou várias 

superintendências: Quintino, Vicente de Carvalho, Jacarezinho, Senador Câmara, 

Jacarepaguá, Itaboraí, Cabo Frio, Nova Iguaçu, Santa Cruz, São Gonçalo, Piabetá, 

Queimados e Mendes. Todas essas superintendências ligadas diretamente a Brasília e 

sob a coordenação do presidente da Convenção Estadual da CB. 

1.4. São Paulo 

 Os primeiros missionários a chegar em São Paulo foram Francisco Afonso, 
Geraldo Silvestre, Gregório Alves de Moraes, Getúlio Mapa, João Evangelista e 
Sinésio. A primeira sede da CB em São Paulo foi estabelecida no Município de Mauá, 
sob a liderança do missionário Francisco Afonso. A CB expandiu-se no Município de 
Santos (litoral paulista), Santo André, Bairro do Jabaquara, na capital, Sorocaba, 
Campinas, Bauru. Em 1969, Maria das Neves Candeia mudou-se de Belo Horizonte 
para a Vila Ré, na capital paulista. Um ano depois, começou a realizar cultos na frente 
da sua casa. Os cultos eram dirigidos por ela e por um irmão na fé conhecido como 
Joaquim Aleluia.  Em 1970, o pastor Leônidas Libleron oficializou a igreja na Av. 
Itunguçu, onde construíram uma tenda de lona. Um ano depois, assumiu a igreja o 
missionário Geraldo Silvestre. No início de 1973, a CB transferiu-se para um salão onde 
se realizavam bailes e festas, na Rua Maciel Monteiro, 172. Em 1980, o missionário 
Geraldo silvestre transferiu a igreja para a rua Demerval Lobão, 40, em Artur Alvin, 
numa sede própria, onde permanece até hoje. 

 No município de Santo André, o missionário Gregório Alves de Moraes deu 
início a um movimento, também num salão de baile, em junho de 1975. Seu trabalho 
era voltado principalmente para a prática do exorcismo. Com um programa diário na 
rádio Clube de Santo André, às 6h40 min da manhã, chamava o povo para as reuniões, 
mas isso durou apenas três meses. Houve uma briga entre os frequentadores do salão e 
alguns membros da igreja resultando na prisão de alguns, inclusive, de pastores. 
Gregório voltou para o Rio de Janeiro. 

 Em 27 de setembro de 1975, o missionário Francisco Affonso deu início à CB 
em Mauá, na rua Luiz Lacava, 38. Com programas diários de rádio, conseguiu ver a 
igreja crescer em pouco tempo. Mauá tornou-se a sede da CB no Estado de São Paulo. 
O missionário Sérgio Affonso, filho de Francisco Affonso assumiu o pastorado e 
permanece nele até hoje. 

 Mogi das Cruzes teve o seu início em 1975, com o missionário Gregório de 
Moraes, que cedeu lugar cedendo lugar para o pastor Scinésio Teodoro, o qual 
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permanece até hoje à frente daquela igreja, que está localizada à rua Brás Cubas. O 
missionário Gregório fundou também a CB no município de Santos, em 25 de janeiro de 
1976, coincidentemente na rua Brás Cubas. Essa igreja é uma das maiores no Estado de 
São Paulo. A CB de Santos espalhou-se por toda a baixada santista. Em 1977, nasceu a 
CB em Diadema; em 1978, no Iguatemi, bairro da zona leste de São Paulo; em 1979, 
nascia a CB em Santo André; em1980, Campinas, na rua Saldanha Marinho, 300. Em 
1980, nascia a CB em São Carlos; em 1981, em Jundiaí à rua Dr. Torres Neves, 484. 
Em 1981, no bairro do Jabaquara, à Av. Jabaquara, 1876, com o missionário Gregório 
Alves de Moraes; com o falecimento deste, assumiu a direção da igreja sua esposa, a 
qual permanece no cargo até hoje, no mesmo local. Em 1982, nascia a CB em Sorocaba, 
à rua Miranda Azevedo, 268. Em 1984, transferiu-se para a rua Cesário Motta, 217, 
onde permanece até hoje. De 1981 a 1985, a CB foi plantada em Marília, Bauru, 
Taubaté, São José dos Campos, Guaratinguetá, expandindo-se para outras cidades do 
interior paulista. No centro do município de São Paulo, o missionário Antônio da 
Anunciação Lana deu início à CB no Parque Dom Pedro II, local conhecido por ser o 
ponto inicial de inúmeras linhas de ônibus. Em 1999, a igreja foi transferida para a Av. 
Celso Garcia, onde se encontra até hoje. 

 Essas informações foram fornecidas pelo missionário Sérgio Affonso, pastor da 
CB em Mauá e responsável pelas igrejas no Estado de São Paulo. Ele faz questão de 
frisar que a CB em São Paulo teve um crescimento sólido porque seu pai, o missionário 
Francisco Affonso, tinha a preocupação de dar formação teológica aos seus pastores. 
Em 1983, foi criado o primeiro curso de extensão da ESTE – Escola Superior de 
Teologia Evangélica, com sede na Vila Mariana – em nível básico para 42 pastores da 
CB. As aulas eram realizadas toda segunda-feira, durante todo o dia. Os professores 
chegavam em grupo a Mauá. Sérgio Affonso faz questão de dizer que “o preparo 
teológico deu a base de sustentação para que a CB trocasse o perfil de movimento para 
igreja, o que garantiu um crescimento estruturado. Todos os 42 pastores se formaram e 
estão servindo à CB no Estado de São Paulo sob a minha liderança”. (Obs. Na ocasião, 
a ESTE era dirigida por este autor). 

1.5. Goiás 

 A CB passou por várias dificuldades para se estabelecer no Estado de Goiás: 

divisões, traições, prisões, ataques da imprensa, além de dois assassinatos dentro do 

templo, na gestão do pastor Juvercino Nicolau Duarte; mesmo assim, com menos de 

dois anos de atuação, adquiriu um terreno e construiu um templo na Av. Goiás. A CB 

mantém várias filiais em Goiânia e em vários municípios do Estado de Goiás. 
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1.6. Nordeste 

 A CB no Nordeste começou por Recife, em 1976. A igreja deu início às suas 

atividades através de campanhas evangelísticas, como fazia o missionário Doriel de 

Oliveira, nos primeiros anos da igreja em Belo Horizonte. Em Recife, as campanhas 

eram feitas principalmente no estádio Geraldão, pelos missionários Jair de Oliveira, 

Getúlio Mapa e Antônio Palaroni. De Recife, a CB expandiu-se para a cidade histórica 

de Olinda e, a seguir, para Caruaru. 

 Na Bahia, a CB estabeleceu-se, inicialmente em Salvador, em 1978. Na capital 

baiana, a CB construiu um templo e expandiu-se pelo Estado. Na cidade de Feira de 

Santana, a CB também construiu um templo onde sedia outras igrejas espalhadas pelo 

interior do Estado. 

1.7. Sul do Brasil 

 A CB começou na região Sul pelo Paraná, na cidade de Curitiba, com os 

missionários Fred e Garajau. A seguir, Rio Grande do Sul, na capital Porto Alegre, com 

o pastor Rubens Álvares. 

1.8. Região Norte 

 A CB estabeleceu igrejas m várias cidades da região Norte do Brasil, como 

Porto Nacional, Palmas, Gurupi, Redenção, Marabá, Belém, Manaus, Rio Branco e 

Porto Velho. Dessas cidades, destacam-se algumas no Estado do Pará, como Xinguara, 

Rio Maria, Redenção e Conceição do Araguaia. Em outubro de 1983, a CB em 

Conceição do Araguaia chegou a reunir cerca de 3 mil pessoas numa concentração 

pública. 
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2. Número atual de Igrejas plantadas pela CB no Brasil 

Região Norte 

 

Bandeira Estado Total de 
municípios  
no Estado 

Casas  
da Bênção no  

Estado 
 Acre 22 28 

 Amapá 16 02 

 Amazonas 62 25 

 Pará 143 96 

 Rondônia 52 16 

 Roraima 15 2 

 Tocantins 139 56 
 

T O T A L 225 
 

Região Sudeste 

 

Bandeira Estado Total de 
municípios  
no Estado 

Total de Casas  
da Bênção no  

Estado 
 Espírito Santo 78 96 

 Minas Gerais 853 330 
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 Rio de Janeiro 92 398 

 São Paulo 645 402 

TOTAL 1.226 
 

 

Região Centro-Oeste 

 

Bandeira Estado Total de 
municípios 
no Estado 

Total de Casas 
da Bênção no 

Estado 
 Distrito Federal 1 130 

 Goiás 246 234 

 Mato Grosso 141 41 

 Mato G. do Sul 78 31 

TOTAL 430 
 

 

Região Nordeste 

 

Bandeira Estado Total de 
municípios  
no Estado 

Total de Casas  
da Bênção no  

Estado 
 Alagoas 102 19 



 

  

105 

 

Região Sul 

 

Bandeira Estado Total de 
municípios  
no Estado 

Total de Casas  
da Bênção no  

Estado 
 Paraná 399 68 

 R. Grande do Sul 496 32 

 Santa Catarina 293 29 

TOTAL 129 
 

 Bahia 417 196 

 Ceará 184 47 

 Maranhão 217 32 

 Paraíba 223 29 

 Pernambuco 185 109 

 Piauí 223 34 

 Rio G. do Norte 167 64 

 Sergipe 75 15 

TOTAL 545 
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TOTAL DE IGREJAS 2.555
TOTAL DE CONGREGAÇÕES (20 membros) 642
TOTAL GERAL 3.195
 

 

3. A Expansão da CB no Exterior   

A CB expandiu-se também para outros países. Até o presente, são várias nações 

onde a CB foi implantada como fruto da obra missionária. 

3.1. Na América do Sul 

A Casa da Bênção na Argentina encontrou uma parceria com o missionário 

Hector Bonarrico, que já desenvolve um importante trabalho em Buenos Aires. A 

Bolívia tem sido visitada por obreiros da Casa da Bênção, através da obra no Estado do 

Acre. Há o objetivo de instalação da igreja na cidade de La Paz. A CB na cidade de 

Pedro Huan Caballero foi fundada, no Paraguai, pelo pastor Antonio de Andrade. Hoje 

há várias igrejas implantadas em vilarejos da região. O Pastor e ex-seminarista Antonio 

Carlos, formado pelo Seminário Nacional ITEJ, está desenvolvendo um excelente 

trabalho frente à Casa da Bênção do Peru, que foi inaugurada em junho de 2005. 

3.2. Na África 

Por meio do missionário Sammy Kweku, que lidera a obra no continente 

africano, com sede em Acera, Ghana, a Casa da Bênção chegou à Costa do Marfim. A 

Casa da Bênção na Costa do Marfim está sob a responsabilidade de Morice Kofi. A CB 

em Gana foi fundada pelo missionário Sammy Kweku, no início de 1970. O apóstolo 

Doriel diz ter recebido uma profecia de que havia um povo de pele escura que estava 

chorando porque não havia ninguém para pregar para ele, e que o apóstolo devia fazer a 

obra naquele lugar; porém Doriel, em seu coração, dizia não sabia nem mesmo quem 

era esse tal povo, ao que a profecia prosseguiu, dizendo para ele não ficar preocupado, 

porque receberia uma carta, e assim que a recebesse, ele deveria visitar aquele país. A 

profecia teria se cumprido e, assim que recebeu a carta foi para Acra, capital de Gana. 

Na ocasião, fundou a CB naquele país. A CB em Gana cresceu, estabelecendo creches, 
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orfanatos e escolas, oferecendo cursos maternal, pré-primário, médio e fundamental. Na 

cidade de Perchie-Ashanti, a CB possui um Jardim da Infância com capacidade para 120 

crianças. Possui também uma fazenda, onde são desenvolvidas atividades agrícolas e 

criação de peixes em grandes açudes que também fornecem água à população durante a 

estação de seca. Toda a produção gerada pela agricultura e piscicultura, 

respectivamente, é destinada ao sustento das famílias, que são assistidas pelos  projetos 

sociais da CB naquele lugar. A Casa da Bênção em Angola foi aberta em outubro. O 

Pastor Júnior Santos é responsável pelo projeto missionário na África do Sul, 

Moçambique e Angola, para onde, no ano de 2004, enviou o casal Wesley e Luciana 

Gomes. 

3.3. No Hemisfério Norte  

A Casa da Bênção chegou ao Canadá por meio do pastor Mark Weiner. O 

primeiro ponto de apoio nos Estados Unidos foi por meio da missionária Neide Maria 

de Souza, que fixou residência em Washington. Em 1983, seguiu também para aquele 

país a evangelista Joselita Moreira Salve (irmã Jô), fixando residência em Nova Iorque 

e, posteriormente, em Washington. Em 1996, foi enviado o casal de pastores Jeremias 

Figueiredo e Lilian Brunelli Figueiredo, para estudar no centro de missões mundiais, 

Christ for the Nations, em Dallas, Texas, em 1996. Algum tempo depois, o casal 

plantou uma CB naquela cidade.  

3.4. Na Ásia 

Em 1996, o apóstolo Doriel recebeu uma carta da Índia, assinada por Yalla e 

John de Band Pradesch, Estado de Utha Pradesch. Na carta, eles relatavam a situação 

precária em que vivia o seu povo. Havia muitas conversões, porém, estavam carentes de 

obreiros para cuidar daquela gente. Eram 104 pastores para cuidar de 295 vilas. Cada 

obreiro precisava de US$ 20,00 (vinte dólares) para se manter, e eles estavam dispostos 

a integrar a CB. Entre agosto de 2001 e fevereiro de 2002, o missionário Paulo Roberto 

e seu filho Paulo Júnior estiveram visitando a Índia, juntamente com outros 

missionários. Paulo Roberto, por fim, foi enviado à Índia para treinar obreiros e 

pastorear crianças. As dificuldades, segundo ele, eram grandes, principalmente devido 

às burocracias do governo para permitir que missionários entrassem lá a fim de 

estabelecer mais uma religião; além disso, tinham de enfrentar as crenças idólatras e 
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pagãs, num país onde se adoram mais de 30 milhões de deuses. A estratégia adotada foi 

socorrer crianças abusadas sexualmente em Nova Bombaim, onde existiam mais de 300 

mil prostitutas, a maioria, meninas abandonadas pelas famílias. Roberto abriu um 

orfanato para abrigar muitas delas. Muitas delas infectadas pela Aids. 

 O interesse pelo Japão nasceu no coração do apóstolo Doriel de Oliveira quando 

atendia comunidades japonesas nas chácaras do Incra,  entre os bairros de Taguatinga e 

Brasilândia, no Distrito Federal. Os japoneses faziam pedidos de oração pelos seus 

parentes que trabalhavam no Japão. O apóstolo enviou para lá o casal Willian e Márcia 

Queiroz, que fundaram a CB em Hamakita, na província de Shizouka. 

3.5. Na Europa 

 A CB em Portugal foi fundada em 26 de abril de 1999, pelo casal Severino 

Soares dos Santos Júnior e Raquel Oliveira. Júnior Santos, como é comumente 

chamado, foi jogador de futebol, trabalhou em construção civil, fábrica de Lages e lojas 

de autopeças. Converteu-se aos 20 anos de idade, num retiro de Carnaval promovido 

pela Igreja Batista Filadélfia, em Recife. Dois anos após, mudou-se para Vitória (ES), 

onde se tornou membro da CB. Naquela igreja, cresceu ministerialmente. Como 

evangelista, fundou duas igrejas no Estado. Em 1998, viajou a Portugal para passar um 

mês fazendo missões. Em 20 de março de 1999, casou-se com a filha de seu pastor e, 

dois dias após o casamento, o casal se mudou para Portugal. No ano 2000, Júnior foi 

ungido missionário e nomeado Superintendente da CB em Portugal; depois, eleito por 

unanimidade Secretário Internacional de Missões da CB. Em 2004, enviou de Portugal 

para Angola e Moçambique o casal Weverson Wesley e Luciana.  Em 2003, o 

missionário Júnior Santos colocou no ar o primeiro programa de televisão, falado em 

português do Brasil, numa emissora que transmite para 65 países, incluindo Iraque e 

Israel.  

A CB está na Itália através do missionário Paulo Canuto, desde 1999. Sua base 

está em Palermo, Sardenha, no centro-sul do país. Fundou também um centro de 

recuperação para viciados em drogas. Cerca de dois anos após a sua chegada, a CB já 

contava com cerca de 450 membros, segundo dados fornecidos pelo seu fundador 

naquele país. Em 2003, inaugurou em Palermo um templo com capacidade para mil 
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pessoas. A CB também chegou à Alemanha. Quem dirige a igreja naquele país é o 

pastor Aido Gere.156 

4. Informações estatísticas 

 É inegável o fato de que a CB tenha uma expansão importante no cenário 

evangélico nacional e internacional, embora não se encontrem, em sua sede, dados mais 

específicos e seguros sobre sua expansão, bem como quanto ao número de membros 

que tem, o que dificulta o trabalho do pesquisador em busca de dados mais precisos. 

Trabalham com estimativas arredondadas e normalmente com números avultados como 

o de que já atingiram cerca de 1.200 mil membros. 

 Segundo dados do IBGE no último censo de 2000 a CB possuía, até aquela data, 

cerca de 148 mil adeptos. Certamente muita coisa mudou, e nem mesmo o IBGE, que é 

um órgão do Governo Federal, tem dados mais atuais sobre as igrejas no Brasil. 

5. O papel do supremo Concílio 

“O Supremo Concílio é o órgão máximo da Igreja Tabernáculo Evangélico de Jesus. 

Ele controla nacionalmente a administração das igrejas” (Santos, 2004, p. 111). Esse 

órgão, composto por oito pessoas, auxilia os superintendentes e pastores de todo o país, 

seja na área espiritual, seja na administrativa. O presidente é o apóstolo Doriel de 

Oliveira, que visita periodicamente às igrejas em todos os lugares onde elas estão 

implantadas. Nessas visitas, o presidente toma conhecimento das condições de cada 

igreja, conhece mais de perto os seus pastores e busca solucionar problemas existentes, 

sejam eles de que ordem forem.  

O Supremo Concílio também controla as convenções estaduais. Cada Estado tem 

sua convenção, com uma diretoria própria. À Convenção Estadual compete controlar as 

igrejas e lidar diretamente com os seus respectivos pastores e prestar relatórios para o 

Supremo Concílio, sediado em Brasília.  

 

 

                                                           
156 ANEXO IV (ps. 25-28). 
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1983 19ª. CN 20 a 24/07 Brasília 

1984 20ª. CN 25 a 29/07 Brasília 

1985 21ª. CN/ 24 a 28/07 Brasília 

1986 22ª. CN 23 a 27/07 Brasília 

1987 23ª. CN 22 a 26/07 Brasília 

1988 24ª. CN 20 a 24/07 Brasília 

1989 25ª. CN 19 a 23/07 Brasília 

1990 26ª. CN 25 a 29/07 Brasília 

1991 27ª. CN 24 a 28/07 Brasília 

1992 28ª. CN 22 a 26/07 Brasília 

1993 29ª. CN 21 a 25/07 Brasília 

1994 30ª. CN 20 a 24/07 Brasília 

1995 31ª. CN 19 a 23/07 Brasília 

1996 32ª. CN 24 a 28/07 Brasília 

1997 33ª. CN 23 a 27/07 Brasília 

1998 34ª. CN 22 a 26/07 Brasília 

1999 35ª. CN 20 a 25/07 Brasília 

2000 36ª. CN 19 a 23/07 Brasília 

2001 37ª. CN 25 a 29/07 Brasília 

2002 38ª. CM (mundial) 24 a 28/07 Brasília 

2003 39ª. CM 23 a 27/07 Brasília 

2004 40ª. CM 20 a 25/07 Brasília 

2005 41ª. CM 19 a 24/07 Brasília 

2006 42ª. CM 28 a 23/07 Brasília 

2007 43ª. CM 17 a 22/07 Brasília 

2008 44ª. CM 15 a 20/07 Brasília 

2009 45ª. CM 21 a 26/07 Brasília 

2010 46ª. CM 19 a 25/07 Brasília 

 

 
7. O preparo teológico dos aspirantes aos cargos de liderança  

 Em julho de 1981, o então missionário Doriel de Oliveira convidou um grupo 

de professores de Teologia do Estado de São Paulo para um simpósio sobre a 

importância da Educação Teológica. Na ocasião, reuniu alguns dos seus pastores mais 

instruídos, e deu início a um seminário com a finalidade de treinar novos obreiros para a 
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CB. O seminário teve seus altos e baixos ao longo dos anos, às vezes interrompendo 

suas atividades, até que recebesse, como diretora, a pastora Margarida Célia. O 

seminário, a partir de 16 de setembro de 1996, começou a funcionar nas dependências 

da Catedral, sendo transferido posteriormente para um prédio exclusivo em uma chácara 

de propriedade da CB, no DF.  

A CB, de acordo com os seus estatutos, requer que o candidato ao ministério 

pastoral tenha preparo teológico, como se lê no Título III Das Categorias de Membros, 

Capítulo I, Seção I, Dos Ministros, Art. 7º: “A ITEJ ordenará ministros, desde que 

sejam vocacionados e preencham os requisitos morais, espirituais e teológicos em 

conformidade com as Sagradas Escrituras”.  

 De acordo com o Regimento Interno da CB Artigo V, Capítulo I.  

“Art. 181 O candidato ao ministério deve optar, preferencialmente, pelo Seminário da 

ITEJ. 

Art. 182. São requisitos exigidos para o candidato ao curso teológico os seguintes: 

 I – ser membro de igreja evangélica há pelo menos 2 (dois) anos ininterruptos; 

           II – ter idade mínima de 16 (dezesseis) anos; 

          III – ter o nível fundamental, para ingresso no curso médio em Teologia, e o nível 

médio, para o ingresso no curso de Bacharel em Teologia; 

         IV – ter demonstrado vocação ministerial; 

 1º. No caso do inciso I, o prazo mínimo deverá ser de 3 (três) anos, se o 

candidato tiver sido viciado em drogas. 

 2º. Uma vez apto e recebido pelo seminário, o Concílio não assume com o 

candidato, compromisso de atribuir-lhe uma igreja para dirigir. 

Art. 183. Ao ser matriculado, o aluno deve submeter-se às normas da ITEJ e ao 

Regulamento do Seminário. 

Art. 184. O seminarista, ao término de seu curso, apresentar-se-á ao seu pastor, para que 

esse verifique a possibilidade de inclusão de seu nome no programa de distribuição de 

igrejas. 
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 1º. Caso não tenha igreja disponível, a Igreja Regional poderá liberar o 

seminarista para trabalhar em outra superintendência. 

 2º. O curso básico de Teologia, independentemente do Seminário expedidor do 

diploma, não outorga ao seu portador o direito de ser admitido como pastor”.    

O seminário oferece um curso básico, com duração de dois anos, mas pode ser 

feito em até quatro meses, com três períodos diurnos de aulas: manhã, tarde e noite. Os 

professores são todos da CB e o seminário não possui biblioteca. Alunos que vêm de 

fora são mantidos por suas igrejas. Fora de Brasília, a CB não mantém nenhum outro 

seminário, dando, a quem tiver vocação ministerial, liberdade para cursar um outro 

seminário disponível em sua região. O Seminário Teológico da CB realiza duas 

formaturas por ano.158 

8. Os fundamentos doutrinários da CB159 

Para compreendermos quais são as crenças da CB, é preciso, primeiramente, 

tomarmos conhecimento da sua declaração de fé, com o que segue. 

Cremos: 

“1. Em um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito 

Santo (Dt 6:4; Mt 28:19 e Mc 12:29). 

2. Na inspiração verbal da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé normativa para a 

vida e o caráter cristão (2Tm 3.14-17) 

3. Na concepção virginal de Jesus, em sua morte vicária e expiatória, em sua 

ressurreição corporal dentre os mortos e sua ascensão vitoriosa aos céus (Is 7.14; Rm 

8.34 e At 1.9). 

4. Na pecaminosidade do homem que o destituiu da glória de Deus, e que somente o 

arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Jesus Cristo é que pode 

restaurar a Deus (Rm 3.23 e At 3.19). 

                                                           
158 Informações fornecidas pelo presidente da Casa da Bênção, Apóstolo Doriel de Oliveira.. 
159HTTP://www.catedraldabencao.org.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&d=856&It
emid=151 acesso em 17/06/2011. Declaração de fé. 
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5. Na necessidade absoluta do novo nascimento pela fé em Cristo e pelo poder atuante 

do Espírito Santo e da Palavra de Deus, para tornar o homem digno do Reino dos Céus 

(Jo 3.3-8). 

6. No perdão dos pecados, na salvação presente e perfeita e na eterna justificação da 

alma, recebidos gratuitamente de Deus pela fé no sacrifício efetuado por Jesus Cristo 

em nosso favor (At 10.43; Rm 10.13; 3.24-26 e Hb 7.25; 5.9). 

7. No batismo bíblico efetuado por imersão do corpo inteiro uma só vez em águas, em 

nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme determinou o Senhor Jesus Cristo 

(Mt 28.19; Rm 6.1-6 e Cl 2.12). 

8. Na necessidade e na possibilidade que temos de viver vida santa, mediante a obra 

expiatória e redentora de Jesus Cristo no Calvário, através do poder regenerador, 

inspirador e santificador do Espírito Santo, que nos capacita a viver como fiéis 

testemunhas do poder de Cristo (Hb 9.14 e 1Pd 1.15). 

9. No batismo bíblico no Espírito Santo, que nos é dado por Deus mediante a 

intercessão de Cristo, com a evidência inicial de falar em outras línguas, conforme a sua 

vontade (At 1.5; 2.4; 10.44-46; 19.1-7). 

10. Na atualidade dos dons espirituais distribuídos pelo Espírito Santo à Igreja para a 

sua edificação, conforme a sua vontade (1Co 12.1-12). 

11. Na Segunda Vinda pré-milenial de Cristo, em duas fases distintas. Primeira – 

invisível ao mundo, para arrebatar a sua Igreja fiel da terra, antes da Grande Tribulação; 

segunda – visível e corporal, com sua Igreja glorificada, para reinar sobre o mundo 

durante mil anos (1Ts 4.16, 17; 1Co 15.51-54; Ap 20.4; Zc 14.5 e Jd 14). 

12. Que todos os cristãos comparecerão ante o Tribunal de Cristo, para receber a 

recompensa dos seus feitos em favor da causa de Cristo na terra (2Co 5.10). 

13. No juízo vindouro, que recompensará os fiéis e condenará os infiéis (Ap 20.11-15). 

14. E na vida eterna de gozo e felicidade para os fiéis, e de tristeza e tormento para os 

infiéis (Mt 25.46)”. 
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9. Ênfase no dom da profecia  

Teologicamente a CB mantém suas raízes advindas da sua origem, a Igreja 

Pentecostal o Brasil Para Cristo, que, por sua vez, preserva as mesmas crenças da 

Assembleia de Deus, de onde se originou seu fundador, o missionário Manoel de Mello. 

A abertura para as crenças místicas, certamente encontra respaldo no artigo 10 da sua 

declaração de fé, onde se lê: “Cremos na atualidade dos dons espirituais distribuídos 

pelo Espírito Santo à Igreja para a sua edificação, conforme a sua vontade (I Co 12.1-

12)”. A atualidade dos dons do Espírito Santo é uma crença comum entre os 

pentecostais, entretanto, para alguns deles, soa como um instrumento de liberdade para 

darem passos ousados nas suas práticas, ultrapassando os limites impostos pelas 

Escrituras Sagradas, as quais, os evangélicos consensualmente têm como regra de fé e 

prática. É, por exemplo, o caso da profecia: uma manifestação espiritual em que 

alguém, possuído pelo poder do Espírito Santo, fala em nome de Deus em primeira 

pessoa, seja à igreja ou a um indivíduo.  Essa fala tanto pode expressar o contentamento 

como o descontentamento divino para com o destinatário. Em alguns casos, profecia é 

adotada também como veículo de instrução divina. 

 Com base nessas possibilidades, muitos pentecostais agem, seguros de que são 

dirigidos diretamente por Deus, mediante instrução, dada pela boca do profeta – que 

pode ser homem, mulher, ministro ou leigo, pessoa de muita ou de pouca idade, 

inclusive criança, não importa. Se a pessoa do profeta ou da profetisa goza de 

credibilidade no grupo, sua palavra é acatada de pronto!  

 O exercício da profecia é algo muito comum na CB, como observamos desde o 

início desta dissertação ao aludirmos ao início dessa igreja. O missionário Doriel deixou 

São Paulo rumo à capital mineira movido por algumas profecias: uma, que dizia que 

deveria ir; outra que dizia onde; outra, que dizia quando; outra, que confirmava, para 

dar certeza de que era mesmo Deus quem enviava o casal para aquele Estado brasileiro. 

 A prática da profecia, não obstante os seus excessos comuns em algumas igrejas 

pentecostais e igrejas neopentecostais, é aceita por todos os pentecostais como um dom 

do Espírito respaldado nas Escrituras Sagradas. Entretanto, é desde há muito, evitada 

por uns e até mesmo rejeitada por outros. A razão disso é que a palavra de profecia tem 

causado muitos danos a pessoas que deixaram casa, família, bens, empregos e se 
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mudaram para outra localidade em busca de uma vida melhor, ou tomaram alguma 

decisão importante na vida, e tiveram insucesso.   

 Há igrejas que também sofreram grandes danos por haverem dado crédito a essa 

forma mística de “ouvir Deus”, e acabaram perdendo parte dos seus membros, além de 

terem sofrido outras perdas, como financeira, moral etc. 

 No pensamento pentecostal, a palavra de profecia tem a sua importância, senão 

não constaria na relação dos dons espirituais destinados à igreja,160desde que 

transmitida por pessoas dignas de acatamento e observando-se os critérios bíblicos para 

anuir sua autoridade, como, principalmente, o cumprimento da palavra anunciada. 

A profecia se distingue da pregação comum, na medida em que, enquanto 
a última é geralmente o produto do estudo de revelação existente, a 
profecia é o resultado da inspiração espiritual espontânea. Não se 
tenciona suplantar a pregação ou o ensino, senão completá-los com o 
toque da inspiração... A inspiração manifestada no dom de profecia não 
está no mesmo nível da inspiração das Escrituras. Isso está implícito pelo 
fato de que os crentes são instruídos a provar ou julgar as mensagens 
proféticas.161  

 

 Além da profecia, há ainda outras manifestações de dons espirituais (atuais) 

tidos como dons de revelação, os quais se manifestam por meio de visões, sonhos e 

sinais. Com base nessas manifestações, alguns dão “passos de fé”, os quais são 

frequentemente incertos. Exemplo disso é uma igreja adquirindo um terreno para 

construir um templo, um veículo, um horário numa emissora de rádio ou TV para 

apresentar um programa, por valor acima do que o seu orçamento comporta. Certamente 

por isso há hoje algumas igrejas neopentecostais com muitas pendências com a justiça 

pelo não pagamento de compromissos assumidos com base nesses tipos de orientações, 

e em nome da fé num Deus que paga todas as contas. O problema é que, no processo de 

institucionalização, a tensão entre “profecia” e “instituição” pode gerar conflitos e até 

cismas. 

                                                           
160 Conforme instrução dada pelo apóstolo Paulo em I Coríntios 12. 
161 PEARLMAN, Meyer, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. Ed. Vida, p. 203, S. Paulo 1999. 
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 A CB dá muita importância ao uso dos dons espirituais, mesmo tendo sofrido 

prejuízos por causa de instruções místicas que lhe renderam prejuízos incalculáveis. 

Peter Wagner declara: 

Mas um profeta pode errar. Por conseguinte, um profeta ou profetisa deve ser 
alguém que se franqueie s ser corrigido pelo resto da igreja local. Os 
verdadeiros profetas dispõem-se a isso. Permitem que as suas palavras sejam 
testadas, e, se errarem, admitirão o seu erro.162 

 O uso do dom da profecia é assunto muito controvertido entre os pentecostais, 

de modo geral. Embora todos o aceitem em princípio, porque consta da lista dos dons 

do Espírito Santo dados à igreja,163o seu uso é amplo e irrestrito em alguns círculos 

pentecostais, e restrito em outros. 

Finalmente, visto que se sente que a profecia é comunicação espiritual 
espontânea e direta, não deve ser confundida com a pregação ou com 
observações preparadas, em que a substância é obtida por meios mais 
convencionais ou diretos do que mediante a inspiração imediata. O Espírito fala 
da Sua mente e do Seu coração de modo espontâneo e direto à assembléia 
através dos Seus profetas. Mesmo assim, parece que há algum reconhecimento 
dos perigos inerentes num dom que alegadamente transmite a voz direta do 
Espírito. Mesmo entre as vozes mais refreadas do movimento pentecostal, no 
entanto, parece haver uma disposição para arriscar os perigos a fim de possuir o 
dom – pois o dom propriamente dito é altissimamente estimado.164  

Para os líderes da CB, Deus continua a falar desses modos e, segundo eles, as 

exceções em que haja exagero não constituem regras. Embora tenham se equivocado em 

alguns casos – admitem – ufanam-se de inúmeras situações em que “Deus falou” ou 

“Deus mostrou”, e funcionou. Certamente, a discussão sobre a veracidade ou não da 

profecia seria assunto para um tratado teológico, mas entra aqui apenas para sublinhar o 

fato de que esse grupo – que entendemos ser de perfil interpentecostal – adota 

normalmente a prática da profecia como forma de orientação divina. 

10. Programa de ação social da CB – AMO165 

Embora a ação social estivesse sempre presente entre os evangélicos, de uns 

anos para cá muitas igrejas evangélicas brasileiras têm ganhado consciência para um 

trabalho mais eficiente e organizado nesse sentido, em razão tanto da sua teologia quanto 
                                                           
162 WAGNER, Peter C., Descubra seus dons espirituais. São Paulo, Abba Press, 1994, p. 231. 
163 De acordo com o texto bíblico de I aos Coríntios 12:7-11. 
164 BRUNER, Frederick Dale. Teologia do Espírito Santo. São Paulo, Edições Vida Nova, 1989, p. 114. 
165 ANEXO V (ps.30-35). 
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do dever de se fazer algo pelos necessitados. “Ajudar os necessitados deve ser entendido 

não como perda de algum bem, antes, como privilégio que nos é concedido pela graça de 

Deus, que nos capacita a sermos generosos e a suportar com paciência as tribulações” 

(REIS, 2011: 15). 

A CB não é omissa. Criou a AMO, Associação de assistência social Monte das 

Oliveiras. Uma entidade de caráter assistencial, que visa a prestar serviços de assistência 

social gratuitamente, tendo por princípio fundamental a universalização dos serviços, 

considerando a igualdade de direitos do cidadão, sem discriminação de qualquer 

natureza, respeitando sua dignidade como ser humano, bem como valorizando suas 

condições de sujeito de direito. 

10.1. Objetivo da AMO 

Atuar junto a indivíduos e famílias, priorizando a criança, o adolescente, a 

gestante, o idoso e portadores de necessidades especiais, promovendo ações sistemáticas 

e contínuas de proteção e inclusão social, visando à melhoria das condições de habitação, 

o enfrentamento da pobreza; garantia de direitos sociais fundamentais, bem como a 

reversão da situação de vulnerabilidade e risco social, buscando alternativas para agir 

como responsável para a superação das dificuldades vivenciadas pelos cidadãos no 

exercício de sua cidadania.166 

10.2. Programa odontológico 

O DF apresenta uma grande quantidade de crianças, adolescentes e adultos que 

nunca receberam atendimento odontológico básico e preventivo pela falta de orientação e 

recursos financeiros, quadro este que leva a AMO a se manifestar, implantando este 

programa para facilitar o acesso da população carente ao atendimento odontológico167. 

10.3. Educação 

No Distrito Federal, existe um número expressivo de pessoas não alfabetizadas 

acima de 15 anos, que estão excluídas do processo educacional devido à ineficiência das 

políticas públicas educacionais e sociais. Diante do distanciamento do Estado, surge a 

                                                           
166 Idem 
167 Idem 
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necessidade de se criarem alternativas que minimizem esta problemática social e, 

consequentemente, reduzam os altos índices de analfabetismo e a dívida social do país 

com seus cidadãos168. 

10.4. Casamentos comunitários 

Muitos casais vivem maritalmente por certo tempo, mantendo o sonho de união 

civil e de uma cerimônia religiosa, sem, no entanto, disporem de condições de concretizá-

lo pela falta de oportunidade e de recursos financeiros. A AMO realiza duas edições 

semestrais de casamentos comunitários (maio e novembro) contando, em média, com 20 

casais em cada edição169.  

10.5. Jurídico 

Muitas pessoas não têm condições de constituir advogados ou receber 

orientações jurídicas. Preocupada com essa situação, a AMO tem colocado seus 

advogados para orientarem pessoas carentes sobre os procedimentos jurídicos e, em 

alguns casos, auxiliam processualmente170.  

10.6. Esportes 

Diante do grande contingente de crianças e adolescentes nas diversas regiões 

administrativas do DF que ficam expostas à situação de risco e de vulnerabilidade social 

no horário contrário à escola, por não terem a presença e acompanhamento dos pais 

devido ao trabalho e pela falta de acesso a programas sociais que ofereçam atividades 

socioeducativas, esportivas e de lazer, surge a necessidade de implementar ações 

sistemáticas e contínuas que ofereçam tais serviços, suprindo parte dessas necessidades. 

A AMO oferece diversas atividades na prática de esporte aos seus filiados.171 

 

10.7. Melhor idade 

Tendo em vista o Brasil ser o sexto país no mundo com população superior a 60 

anos de idade, contando com aproximadamente de 12 milhões de idosos, e o Distrito 

                                                           
168 Idem 
169 Idem 
170 Idem 
171 Idem 
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Federal apresentar um contingente considerável dessa população, e ainda levantar a 

bandeira em prol da implantação efetiva do estatuto do idoso, a AMO sensibilizou-se 

com a causa e implantou o grupo denominado Flor da Idade para atender uma parcela 

dessa população172.  

10.8. Educação musical 

A população de baixa renda do DF tem dificuldades de acesso à arte e à cultura. 

A AMO oferece aulas de teoria musical e prática instrumental. Atualmente, possui uma 

orquestra formada por jovens estudantes, no DF173. 

10.9. Sopão  

Tendo em vista que constantemente surgem novos assentamentos no DF e que a 

maioria da população assentada apresenta dificuldades financeiras e extrema 

vulnerabilidade e risco social, surge a necessidade de ações imediatas, que amenizem o 

problema da fome174. 

10.10. AMO zoológico 

Grande parte da população do Distrito Federal tem dificuldade de acesso a 

programas de lazer. As crianças matriculadas na rede pública de ensino necessitam 

relacionar a teoria do meio ambiente, aprendida em sala de aula, à prática. A AMO 

propicia à criança a possibilidade de conhecer, de perto, animais no zoológico da cidade, 

onde também aprendem a respeitar o meio ambiente175. 

10.11. Doutores da alegria 

Sabendo da importância do sorriso e da alegria no tratamento de doenças, a 

AMO implantou o projeto Doutores da Alegria. Trata-se de um grupo de jovens que se 

vestem de palhaços e levam diversão para crianças hospitalizadas176. 

 

                                                           
172 Idem 
173 Idem 
174 Idem 
175 Idem 
176 Idem 
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10.12. Natal feliz 

Todos os anos, na época do natal, a AMO junta brinquedos para presentear 

crianças carentes da região onde há igrejas da CB177. 

 

 10.13. Educação escolar  

A CB possui uma escola de 1º. e 2º. Graus: é a Escola de Thiago Rudson, 

fundada no dia 01 de Marco de 1995, na cidade de Redenção, município do Estado do 

Pará. Está localizada na rua Ademar Guimarães, S/N, centro. É uma escola reconhecida 

pelo MEC e Seduc, Conselho Estadual de Educação do Pará. Seus professores são 

reconhecidos pelo DIDE de Belém, PA. No ano de 1995, foi conveniada junto à 

Prefeitura de Redenção.  

Como se pode observar, a CB está envolvida na causa social, com várias frentes 

de atuação, tanto dos seus fieis quanto da população carente das comunidades que a 

cercam, nas localidades onde está inserida. 

Por muitos anos, as igrejas evangélicas, principalmente as pentecostais, 

estiveram afeitas tão somente aos aspectos espirituais da vida humana, tratando as 

necessidades sociais com base no drama espiritual, como se todos os problemas sociais 

fossem decorrentes da íntima relação com o pecado, com a falta de fé ou mesmo com a 

ação direta de Satanás. As ações sociais praticadas pela igreja ocorriam mais em forma 

de socorro imediato, sem que se dessem ao trabalho de uma averiguação mais profunda 

das situações crônicas, que não poderiam ser resolvidas com aquele tipo de socorro. Era 

necessária uma atenção maior à realidade da vida humana, tirando dos ombros daqueles 

que afluíam em busca de ajuda a responsabilização pela abertura às forças espirituais do 

mal e não às reais condições de vida numa sociedade desigual onde alguns podem muito 

e outros nada. O homem tanto é um ser espiritual quanto físico. Reis cita Hoekema 

(2011: 91), embora Hoekema esteja fazendo referência mais específica ao trabalho 

missionário. 

Em sua tarefa evangelística e missionária, a igreja deveria lembrar-se também 
que ela está tratando com pessoas completas. Embora o propósito principal de 
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missões seja confrontar as pessoas com o Evangelho, de forma que elas possam 
se arrepender de seus pecados e serem salvas através da fé em Cristo, todavia a 
igreja nunca deve se esquecer que os objetos de sua empreitada missionária têm 
necessidades tanto físicas quanto espirituais. Com isto em mente, o fato de que 
o homem é um ser unitário, deveríamos evitar expressões como ‘salvar almas’ 
quando descrevendo a tarefa do missionário, e deveríamos optar por uma 
abordagem holística ou abrangente em missões. Esta abordagem, que algumas 
vezes é conhecida como ‘o ministério da palavra e das ações’, direciona o 
missionário a estar preocupado não somente a respeito de ganhar convertidos 
para Cristo, mas também em melhorar as condições de vida desses convertidos 
e seus vizinhos, trabalhando em áreas como agricultura, dietética e saúde. O 
estabelecimento de escolas para a educação cristã dos nacionais e a manutenção 
de clínicas e hospitais tanto para o cuidado da saúde quanto emergencial, 
entretanto, não deve ser considerado como estranho à província da atividade 
missionária da igreja, mas como um aspecto essencial dela. 

           

11111111. . . . Papel da mulher na CBPapel da mulher na CBPapel da mulher na CBPapel da mulher na CB    

O pentecostalismo, desde os seus primórdios no Brasil, sempre se mostrou 

rigoroso com a mulher. Jamais se impuseram sobre o homem tantas exigências quanto 

sobre as mulheres. “A situação subalterna experimentada pela mulher no 

pentecostalismo nos faz perguntar: Se o pentecostalismo é tão cruel com as mulheres, 

por que elas constituem a maioria em suas congregações?” – questiona Campos (1997: 

443). Até por isso, elas vêm ganhando espaço, a ponto de ocuparem hoje cargos 

oficiais, podendo, inclusive, exercer cargo de autoridade máxima à frente de igrejas, 

principalmente entre os movimentos neopentecostais. 

“Por que as mulheres aderem com tanta facilidade e em maior número que os 
homens ao movimento pentecostal? Esta pergunta, já acima exposta, tem 
intrigado muitos observadores. Várias são as respostas. Vejamos algumas delas: 
Psicologicamente talvez, essa sedução do sagrado se explique psicologicamente 
através da emotividade feminina. Mas, sociologicamente a mulher mantida em 
espaços de inferioridade, sobre os quais os homens mantêm controle, assume 
virtudes associadas às classes desprivilegiadas e encontram entre rituais 
religiosos mais ligados às ‘virtudes femininas”, emoção, magia e sedução, 
espaços simbólicos para a reversão do quadro desvantajoso para elas”178. 

O ministério de mulheres da CB é uma organização que oferece às mulheres 

oportunidade de atuar em diversas áreas dentro da igreja, incluindo o ministério pastoral. 

Na CB, as mulheres podem ser diaconisas, missionárias e pastoras. Podem dirigir igrejas, 

ministrar as ordenanças, como celebrar ceias e batismos. O único cargo que não exercem 

é o presbitério. 

É certo que as mulheres dispõem de mais tempo para se dedicar às atividades da 
                                                           
178 WEBER, 1991, p. 462. 
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igreja, o que faz delas pessoas mais operosas na comunidade.  Não admiti-las em 

algumas funções que sempre foram destinadas aos homens poderia custar caro à 

tranquilidade masculina, principalmente hoje, quando os movimentos feministas têm 

aberto os olhos das mulheres, antes relegadas ao segundo plano. Nesse sentido, a CB 

tem mostrado progresso, principalmente em relação a algumas igrejas que dão às 

mulheres a oportunidade de serem apenas obreiras179, sem lhes permitir jamais que 

acendam a cargos superiores, como, por exemplo, o de pastoras. Ana Ligia Sánchez e 

Osmundo Ponce comentam sobre a mulher na Igreja Pentecostal: 

Uma das principais características das mulheres nas igrejas é que elas 
constituem a maioria da membresia das igrejas locais, e são uma dinâmica 
maioria, especialmente nas atividades relacionadas com o crescimento 
quantitativo da comunidade cristã... É bom assinalar que, em algumas igrejas 
pentecostais, as esposas de pastores chegam a desempenhar tarefas pastorais, 
mas em pouquíssimos casos elas são reconhecidas como tal ou chegam a ser 
ordenadas para o ministério pastoral.180 

 

 A CB demonstra avanço nas atribuições à figura feminina, não se restringindo 

apenas às esposas de pastores na condição de pastoras auxiliares, mas permitindo que 

exerçam cargos superiores, como o próprio pastorado. A CB do Bairro do Jabaquara em 

São Paulo é dirigida por uma mulher, a missionária Zuleide de Moraes. Ela assumiu a 

superintendência da igreja após o falecimento do seu marido, o missionário Gregório de 

Moraes, em 2003.  A igreja dirigida por ela conta com cerca de mil membros e possui 

22 filiais. 

 Todos os cargos ministeriais181são possíveis às mulheres, ainda que seja 

prevalecente o número de homens em tais funções. Nas atividades comuns, destaca-se o 

trabalho de oração. Em todas as igrejas da CB há de se encontrar  um grupo de mulheres 

orando e trabalhando nas mais diversas áreas. 

 Anualmente, realiza-se um congresso de mulheres na sua sede em Brasília, para 

o qual convidam pregadores das mais diversas denominações evangélicas. Os 

                                                           
179 Obreiras: linguagem adotada entre os pentecostais para se referir aos auxiliares dos oficiais.  
180 GUTIÉRREZ, B., CAMPOS, L. S., Na Força do Espírito. São Paulo, Associacón de Iglesias 
Presbiterianas y Reformadas de América Latina, 1996. 
181 Cargos ministeriais referem-se aos ofícios eclesiásticos tais como: diáconos, presbíteros, evangelistas e 
pastores, no contexto pentecostal. 
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congressos reúnem mulheres de todos os lugares onde a CB tem uma igreja, o que inclui 

também o exterior.     

11.1A organização do trabalho feminino 

As Mulheres da Bênção, como se denomina a organização feminina da CB, têm 

uma diretoria. À presidente e à vice-presidente compete a supervisão de todas as igrejas 

da CB, e as demais participantes da diretoria atendem às igrejas regionais. A diretoria é 

assim composta: presidente mundial – Missionária Ruth Brunelli de Oliveira; vice – 

presidente mundial – missionária Andréia Pallaroni 

Suas equipes de coordenação, com secretária, tesoureira etc., em cada Estado, 

são responsáveis por preparar a Convenção de Mulheres, que acontece anualmente na 

semana da Convenção mundial sempre na quarta, quinta e sexta-feira à tarde.  

A líder das Mulheres da Bênção do Distrito Federal e Entorno é a Pastora Ana 

Maria Pires. No DF e entorno, são 13 regiões. Para cada região, adotam uma cor: região 

I – cor lilás; região II – cor rosa; região III – cor vermelha; região IV – cor salmão; 

região V – cor roxa; região VI – cor amarela; região VII – cor verde; região VIII – cor 

alaranjada; região IX – cor creme; região X – cor cinza; região XI – cor azul; região XII 

– cor preta; região XIII – cor vinho. 

A quantidade de igrejas varia entre seis a oito em cada região. Devido à distância 

entre as cidades, em cada região há cerca de 13 concentrações, por ano, das Mulheres da 

Bênção.  Além disso, há também um congresso regional. A mesma equipe que organiza 

as concentrações e congressos regionais é responsável por organizar a Pré-Convenção, 

que acontece sempre no mês de fevereiro, na semana do carnaval, na sua sede em 

Brasília. No Distrito Federal e entorno, há uma média de 30 mulheres por igreja, num 

total de 115 igrejas sob a direção da missionária Lilian Brunelli. Todos os trabalhos são 

realizados com a supervisão da missionária Ruth Brunelli de Oliveira. 

12. Jesus em cada lar 

 Quando inúmeras igrejas evangélicas brasileiras aderiram ao G 12 (grupo dos 

12) como forma de alcançar o crescimento, houve um forte movimento reacionário por 

parte da maioria das lideranças evangélicas do país, devido não ao método, mas a 

algumas crenças embutidas no sistema. Igrejas que aderiram ao modelo sofreram perdas 
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consideráveis do seu rol de membros. O movimento G 12, que nasceu na Colômbia, 

como igrejas e células com César Castellanos e sua esposa, tinha como propósito 

fortalecer os cultos nos lares de modo estratégico devido, às crises sofridas por parte de 

traficantes, os quais ameaçavam destruir as igrejas. 

 Algumas igrejas, a despeito de sofrerem perdas de seus adeptos, prosseguiram 

com o método e o fizeram vingar, especialmente em localidades onde o controle dos 

grupos por uma liderança forte e decidida manteve de pé a visão, até que ela se 

firmasse, promovendo o tão esperado crescimento numérico; mas não foi esse o caso da 

maioria das igrejas. 

 A idéia de grupos transformou-se num projeto que aliava a repetição do modelo 

adotado pelo pastor David Youg Cho, na Coréia, o qual cunhou o nome de células para 

os grupos dessa natureza. Castellanos passou para os seus liderados algumas crenças 

características da Confissão Positiva.182 Inspirado no modelo dos 12 apóstolos, 

Castellanos estabeleceu esse número, dando a ele certa canonicidade.183  

 O G12 criou uma linguagem especial, através da qual tornou possível a 

identificação dos seus adeptos. Mais do que forma de identificação, a linguagem implica 

a própria estrutura do movimento, como, por exemplo, a palavra “visão”. Quem está n 

G 12 está na “visão”; quem não está está fora da “visão”, com a agravante da presunção 

de que esse modelo apresenta a última revelação de Deus para a Igreja, nos últimos 

tempos. 

Estou falando da ênfase exagerada em tudo o que envolve o G 12; acreditam, 
até mesmo, que os encontros sejam a última palavra em revelação divina (...). 
Exageros nunca foram bem-vindos em nosso meio. Nem para mais, nem para 
menos. Afirmar que “a visão” é o último modelo de Deus para a salvação do 
homem é mais uma prova de imaturidade e falta de visão espiritual. É comum 
ouvir alguém perguntando: “Você está na visão?”, dando a entender que aquele 
que está na visão possui certa superioridade espiritual sobre aquele que ainda 
não está.184 

                                                           
182 Confissão Positiva: doutrina que prega a quebra de maldição, cura interior, prosperidade, fé, na fé etc. 
O assunto é amplamente explicado por Paulo Romeiro em seus livros Super Crentes, e Decepcionados 
com a Graça, ambos editados pela Mundo Cristão.  
183 Canonicidade: regra ao que é sagrado. 
184 PAGANELLI, Magno. G 12 No Brasil – O que é a Igreja em Células no modelo dos Doze. São Paulo, 
Arte Editorial, 2004, ps. 46, 47. 
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 Preocupado em como poderia ser atingido pelas ideias do G 12, o Conselho de 

Doutrinas da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil escreveu um parecer 

e o publicou em um dos seus órgãos informativos, para dar ciência, aos seus adeptos, 

dos perigos que tal movimento representava em sua época áurea. O parecer está 

transcrito no livro de Paulo César Lima, então membro daquele Conselho.    

O G 12 apresenta-se ainda como uma nova revelação divina, que supervaloriza 
a visão dos doze como solução para a igreja dos dias atuais. A palavra “novo”, 
utilizada ininterruptamente pelo G 12, carrega intenções malignas objetivando 
desestabilizar igrejas que já existem, como se o G 12 fosse a “última revelação 
de Deus” para o momento. Pior: os líderes do G 12 dizem que caso as igrejas 
não participem desta “nova visão”, serão substituídas por outras. Nesse sentido, 
o G 12 em nada difere das chamadas seitas proféticas.185  

 

12.1. Como nasceu o JCL na CB  

Doriel de Oliveira impediu que o G 12 entrasse em sua igreja, principalmente 

nos primeiros anos da sua chagada ao Brasil, todavia, aos poucos foi aceitando a idéia 

com algumas ressalvas, porém mantendo vivas algumas características daquele modelo, 

como, por exemplo, a ênfase na palavra “visão”. O missionário Sérgio Afonso, líder da 

CB em Mauá, São Paulo, diz: 

Não há maneira melhor para descrever o trabalho Jesus em Cada Lar do que a 
palavra visão. Este projeto é uma visão. Não se trata de uma invenção ou fruto 
de maquinações humanas. É algo recebido de Deus para alcançar os propósitos 
de Deus. O propósito desta visão é evangelismo, comunhão e discipulado.186 

 

Ele entendeu que realizar cultos nos lares seria ótima estratégia para fortalecer as 

famílias e garantir o crescimento à igreja. 

A preocupação principal do líder da ITEJ é com o restabelecimento do culto 
doméstico. Milhares de famílias brasileiras estão voltadas para o ocultismo, a 
bruxaria, a idolatria, outros milhares de cristãos estão deixando o primeiro amor 
e experimentando frieza espiritual. Portanto, é importante reativar os valores 
familiares, a começar pelo estudo da Palavra de Deus. Esta conscientização 
Deus colocou no povo de Israel desde os primórdios: “E estas palavras, que hoje 
te ordeno, estarão no teu coração; e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás 
sentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. 
Também as atarás por sinal na tua mão e serão por frontais entre os teus olhos; e 

                                                           
185 LIMA, Paulo Cesar.  O que está por trás do G 12. Rio de Janeiro, CPAD, 2000, p. 38. 
186SANTOS, Isvaldino O. dos., Os 40 anos de Casa da Bênção. Brasília, ITEJ, 2004,  p.125. 
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as escreverás nos umbrais da tua casa, e nas tuas portas (Deuteronômio 6:6-
9).187  

“Jesus m Cada Lar” foi implantado na CB, seguindo todo o modelo do G 12, 

com exceção de algumas doutrinas. Segundo se lê na sua história, a idéia nasceu em 

1999 após meses de oração no último andar da torre de oração da catedral, denominado 

“andar das revelações”, onde Doriel buscava de Deus instruções sobre formas de fazer 

crescer a igreja. Declarou: “Deus tem falado ao meu coração determinando a busca de 

lares, assim como fazia a Igreja Primitiva, porque é exatamente nas nossas casas que 

Satanás tem agido, invadindo-as com o negativismo” (SANTOS, 2004: 123). Segundo 

esse líder, o negativismo teria a ver com a entrada das programações televisivas e o mau 

uso da internet. O sistema de cultos nos lares implica também o retorno ao culto 

doméstico, prática comum nos lares evangélicos no passado. 

 

12.2. Regras da visão Jesus em Cada Lar 

 Jesus em Cada Lar, segundo o manual desenvolvido pela CB, é uma visão188 

dada por Deus através do apóstolo Doriel de Oliveira. O JCL tem como lema alcançar 

adeptos em todos os lares do Brasil e do mundo, fazendo de cada casa uma igreja, e de 

cada membro, um ministro. As regras do JCL segue seis pontos: 

1. O poder de uma visão 

2. Nada de precipitação 

3. Preparando o terreno 

4. Equipando os ministros 

 5. O propósito 

6. Vamos renovar 

 

 

                                                           
187 SANTOS, Isvaldino, Os 40 anos da Casa da Bênção, Ed. ITEJ, 2004, p. 124. 
188 Visão: o grifo é meu. 
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12.3. O poder de uma visão 

 A visão, segundo descrição do manual, é a de conquistar “almas”, ou seja, na 

linguagem da igreja, significa alcançar mais adeptos, com base na ordem dada por 

Cristo de fazer discípulos em todas as nações.189Embora no G 12 “visão” signifique um 

sinônimo “divinizado” do modelo dos 12, a CB contenta-se em chamar de “visão” essa 

conquista de adeptos. Essa “visão”, embora seja definida como objetivo maior, conta 

com algumas estratégias também copiadas do modelo colombiano, o que significa: 1º. O 

que irá fazer; 2º. Como irá fazer e 3º. Quando irá fazer.  

12.4. Nada de precipitação  

Há toda uma preparação para que sejam alcançados os objetivos da proposta do 

JCL. Esse item, evidentemente, nasceu da experiência, já que, no início, os adeptos do 

G 12 cometiam erros motivados pelo entusiasmo. A CB herdou e aplicou o modelo, 

dando os primeiros passos para a abertura de novos grupos familiares dentro de um 

ritmo compatível com a realidade. “O primeiro tempo importante é aquele gasto 

influenciando a igreja, para que ela também acredite na visão que foi recebida” 

(MANUAL DO JCL, CB).  

12.5. Preparando o terreno 

 A preparação começa com os retiros de fins de semana, denominados de “Final 

de Semana de Vida Vitoriosa”. Nos FSVV trabalha-se o caráter do candidato. Nesses 

encontros, os candidatos são confrontados acerca do seu modo de vida. Após a 

verificação de irregularidades, cada ponto é tratado. 

12.6. Equipando os ministros 

 Embora a demanda seja grande, por causa do aumento de novos grupos, eles 

entendem que precisam de pessoas treinadas, para dar prosseguimento e expansão ao 

modelo. Isso requer tempo, dedicação e esforço. Desse modo, faz parte do projeto 

treinar continuamente pessoas para liderar os novos grupos. O treinamento dos novos 

líderes – denominados, na CB, de ministros – tem a duração de nove meses, com duas 

                                                           
189 Mateus 28:19, 20. 
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matérias: seminário e doutrina. É imprescindível que quem vá liderar um grupo tenha 

passado por esse treinamento.  

12.7. O propósito 

 O propósito desta visão é tríplice: evangelismo, comunhão e discipulado. No 

evangelismo, o propósito é atrair adeptos para o grupo e, posteriormente, quando esses 

já tiverem compreensão, convidá-los a ir para a igreja onde, espera-se, sejam batizados e 

se tornem membros ativos. A comunhão diz respeito ao relacionamento social que, na 

linguagem da CB, significa relacionamento espiritual, visto que todos aprendem a 

pensar, a sentir e a querer as mesmas coisas; e o discipulado implica o aprendizado do 

iniciante, que passará a caminhar com o grupo – inicialmente no grupo pequeno e, 

posteriormente, incorporado no grande grupo que é a comunidade geral: a igreja. 

12.8. Vamos renovar 

 O grupo está aberto para mudanças necessárias e aprazíveis. Necessárias, 

quando se percebe que a estratégia não está sendo positiva em algum aspecto; nesse 

caso, repensa-se o modo como o treinamento é transmitido. Aprazíveis, quando se nota 

que há algo ainda melhor que pode ser incluído no grupo e que mostra ser mais 

promissor em termos de aproveitamento e crescimento. 

  Todos os itens aqui apresentados são estratégias adotadas pelo movimento do G 

12. O líder da CB, embora declare haver recebido diretamente de Deus a instrução para 

implantar o JCL, repete literalmente todos os passos da “visão” de células conforme 

modelo desenvolvido por Cesar Castellanos em Bogotá, na Colômbia, diferindo daquele 

na aplicação de algumas doutrinas, as quais geraram muita polêmica.190 

 A CB se resguardou das doutrinas do G 12, sobretudo as que se desenvolvem na 

linha da Confissão Positiva, talvez porque mantenha um pé no pentecostalismo 

histórico, clássico, da “primeira onda”, ou mesmo no da segunda onda; entretanto, mais 

uma vez se mostra aberta para uma tendência neopentecostal, adotando um modelo que 

foi aceito pelas igrejas da “terceira onda” (os neopentecostais) e pela Igreja do 

                                                           
190 O nanual do JCL está publicado na internet: HTTP;WWW.itej.org.br/JCL/JCL_visão/oqe.osp; 
pesquisa realizada em 24/04/2011.  
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Evangelho Quadrangular, que está classificada como igreja da segunda onda,191usando 

um título totalmente seu: Jesus em Cada Lar.      

13. O caráter político da CB 

       A política, entre os protestantes e evangélicos de modo geral, sempre foi tema 

polêmico. Para a grande maioria, assunto adverso aos interesses prioritários da fé; 

porém, os argumentos em prol dessa mistura sempre se mostram prevalecentes, a ponto 

de transformar alguns apáticos em cabos eleitorais de “irmãos” que irão defender a 

causa do Evangelho na vida pública, bem como salvar a igreja de terríveis ameaças, 

caso esse ou aquele partido vença as eleições. Campos examina a postura do 

protestantismo diante da política desde os tempos do império, ora mostrando-se 

apolítico, ora, político, quando já condenava deputados e senadores do império por 

defenderem os interesses da Igreja Católica (2010:149).  

Tem se falado que vivemos uma era pós-cristã ou um cristianismo pós-constantino. 
Uma tentação do cristianismo é pensar em um novo constantinismo, uma nova tutela do 
Estado, uma nova vinculação, talvez com um novo projeto, talvez com um novo Estado. 
Tentação conservadora e tentação revolucionária. Em ambas, uma ameaça à liberdade. 
Um Estado secularizado, materialista e hedonista também pode ser um bom pretexto 
para as tentações farisaica e essênia. Para as grandes massas de cristãos nominais, e para 
muitos que se consideram cristãos comprometidos, o conformismo ao mundo, a 
racionalização, o fazer, a posterior, uma ‘teologia de alfaiate’, (na medida para o 
modelo), a tentação saduceia é sempre a mais atraente, a que resulta em maiores 
dividendos.192  
 

Assim que o Brasil começou a libertar-se do regime militar se abrir-se novamente 

para a democracia, em 1980, novos partidos políticos surgiram, oferecendo 

oportunidade de filiação para quem tinha, na veia, o tino político. Foi grande a 

avalanche de evangélicos interessados em mergulhar na vida pública.  

A essa altura novos atores político-religiosos começaram a se destacar no cenário 
político. É curioso que os pentecostais, talvez puxados pelos neopentecostais, que 
sempre foram classificados como integrantes de “religiões alienadas”, foram se 
interessando, cada vez mais, pela vida política. No entanto, esses novos atores 
evangélicos na política acabaram seguindo as pisadas dos políticos populistas, marcados 
quase sempre pelo clientelismo e por uma tendência à corrupção. Continua havendo, 
entre eles a dificuldade de se fazer oposição a quaisquer regimes. Parece lhes faltar uma 
ideologia mais clara de intervenção política. Os políticos evangélicos, como outros 
políticos que os antecederam, descobriram as benesses do estar ao lado do poder ou a  

                                                           
191 A primeira, segunda e terceira onda é uma forma de classificação de Paul Freston para categorizar os 
movimentos pentecostais brasileiros, dos históricos aos mais recentes. 
192CAVALCANTI, Robinson, Cristianismo & Política. Nascente Livraria e Editora Ltda., Campinas, 
S.Paulo, 1985, p. 242. 



 

  

131 

tranquilidade em estar no parlamento mais para defender os interesses de suas mega 
igrejas, das quais são os verdadeiros representantes.193 

 

Quando um movimento ganha corpo e fama, a sua liderança passa a ser procurada 

por personalidades ilustres do mundo da política. Os líderes começam a receber 

convites para participar de coquetéis, cafés em hotéis de luxo, almoços, jantares e 

reuniões em que estão presentes figuras proeminentes da vida pública. Isso dá a eles 

certo sentimento de importância social. É quando alguns se distanciam das massas e se 

aproximam dos mais altos escalões da sociedade. A convivência com personalidades 

importantes, no campo da política – as quais apreciam o convívio com líderes de grande 

representatividade – exerce um extraordinário poder de sedução sobre os líderes 

religiosos. Isso ocorreu com a CB. Depois de a liderança da CB experimentar o assédio 

dos políticos, começou a se acostumar com a presença deles, passando a convidá-los 

para os seus grandes eventos, tendo sempre ao seu lado nomes proeminentes da política 

partidária, com a qual acabou também se associando. 

A CB tem mostrado forte interesse pela participação na vida pública, quer pela 

necessidade de força política em defesa de seus interesses particulares, quer pelo 

interesse em dela participar ideologicamente, no intuito de salvaguardar a nação de leis 

injustas, como ao combater políticos e políticas injustas em defesa da igreja, segundo 

assegura o seu líder principal, Doriel de Oliveira.194 

Quase sempre a imprensa e alguns políticos criticam a campanha de candidatos ou 
políticos evangélicos porque estes estariam ‘misturando religião e política’ e ameaçando 
a separação entre Igreja e Estado. É verdade que as explicações dos candidatos nem 
sempre ajudam a esclarecer. Mas não devemos acompanhar a música do laicismo 
militante que deseja excluir Deus e a religião da praça pública.195 

 

A busca por cargos públicos, a bem da verdade, não é ambição exclusiva de 

neopentecostais, nem mesmo de pentecostais. Vários membros de denominações 

históricas de S. Paulo se engajaram na política, como Ivan Espíndola de Ávila, Rafael 

Gioia Jr., Fausto Rocha, Edgar Martins, Osny Silveira, Daso Coimbra, Camilo Aschar, 

Lauro Monteiro da Cruz, Carlos René Egg e outros. Já sobre o ingresso de pastores 

                                                           
193 CAMPOS, Leonildo. Religião e Sociedade na America Latina. Iniversidade Metodista, S. Bernardo do 
Campo, 2010, p. 175. 
 194 Conforme entrevista concedida e gravada. 
195 FRESTON, Paul, Religião e Política, sim. Igreja e Estado, não. Viçosa, Editora Ultimato, 2006, p.9.  
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pentecostais na política, Campos, em seu estudo sobre a Igreja Universal do Reino, e 

Deus esclarece: 

“A aproximação dos neopentecostais do campo político foi precedida, tanto pela criação 
de novas representações ideológicas, como por um descontentamento com as maneiras 
tradicionais dos evangélicos fazerem política no Brasil. Durante muito tempo, líderes 
pentecostais consideravam suja a atividade política, denunciavam os ‘candidatos de 
porta de templo’, que apareciam apenas em épocas de eleições e que, depois de eleitos, 
se fechavam aos interesses das bases que os elegeram, ou simplesmente fingiam atendê-
las dando nome de seus mortos ilustres a escolas, praças e ruas. A essa percepção crítica 
dos políticos evangélicos acrescentou-se a crítica moralista dos neopentecostais, quase 
todos eles oriundos das camadas mais baixas das classes médias” (1997: 453). 

 

Apesar das razões ideológicas e até mesmo naturais de um grupo social que se 

fortalece e se solidifica a cada dia no cenário nacional, como é o caso dos pentecostais e 

dos neopentecostais o interesse de pastores na vida pública tem mostrado mais do que 

um ideal em prol de uma sociedade mais justa e mais ética. A representatividade 

política tem apresentado dois vieses: um direto e outro indireto. No direto, alguém que 

represente os interesses da comunidade evangélica, em busca de benefícios com verbas 

públicas destinadas a entidades sem fins lucrativos, seja para apresentar algum projeto 

de cunho particular – como dar nome de algum pastor ou líder falecido a uma rua, praça 

ou criar algum monumento à Bíblia ou algo parecido – seja para protegê-la de alguma 

lei injusta ou inconveniente aos interesses da comunidade. No indireto, a possibilidade 

de manipulação do político que tenha dívida moral com um líder que ajudou a elegê-lo 

para uma cadeira municipal, estadual ou federal e esteja exigindo dele ajuda financeira e 

colocando-se como o primeiro da fila a ser beneficiado pelos recursos públicos 

destinados a instituições das quais as igrejas possam fazer parte, ou emprego em cargos 

públicos para afetivos seus, ou até mesmo, algum cabide de emprego para si próprio.196 

O político é solicitado, assim, a prestar algum favor pessoal a esse líder, cujo tom de 

voz dependerá da sua cotação com o político, como uma bolsa de valores (dependendo 

do número de votos proporcionados). Quanto ao resto, esse político torna-se corrompido 

dentro das instituições evangélicas, atuando não tanto em benefício comum da 

sociedade, mas como despachante de igreja. Raramente se vê a participação na vida 

pública de alguém respaldado por uma igreja que atenda aos interesses legítimos para os 

quais tais cargos se destinam. 
                                                           
196 Cargos bem remunerados sem a necessidade de o empregado tenha que estar presente no local de 
trabalho.  
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PASTOR MAURO GARAJAU PR 

PASTOR MOISÉS ROBERTO DE OLIVEIRA MG 

MISSIONÁRIO PAULO RIBEIRO DA SILVA MG 

MISSIONÁRIO JAIR DE OLIVEIRA ES 

MISSIONÁRIO SÉRGIO AFFONSO SP 

 

13.2. Políticos da CB 

Em 1986, a CB elegeu o pastor Waldir Vieira, membro do PDC, como deputado 

Estadual no Rio de Janeiro. Um dos seus projetos aprovados foi o “Dia da Casa da 

Bênção”, transformado em lei e comemorado no dia 27 de agosto. Por seu intermédio, 

também o apóstolo Doriel de Oliveira recebeu o título de “Cidadão do Estado do Rio de 

Janeiro”. 

Em 1986, o missionário Paulo Ribeiro foi eleito vereador no município de Paracatu 

(MG). Esse missionário se reelegeu várias vezes. O missionário Jair de Oliveira foi 

eleito vereador, deputado estadual e deputado federal por duas vezes em Vitória (ES). 

13.3. Escândalo político  

Em dezembro de 2009, a CB foi destaque na imprensa nacional por causa de um 

escândalo envolvendo um dos principais membros da diretoria da Igreja e também da 

família do seu líder, o apóstolo Doriel de Oliveira: Rubens Brunelli Júnior, sobrinho da 

missionária Ruth Brunelli e filho adotivo do casal Oliveira, o qual foi eleito deputado 

distrital em 2002, sendo reeleito em 2006. Em dezembro de 2009, ele foi envolvido no 

escândalo denominado Pandora, no Distrito Federal, tendo sua imagem exibida 

frequentemente pelas emissoras de TV, por receber propina e orar, a seguir, pelo seu 

corruptor. O Ministério Público Eleitoral (MPE) enviou ao Tribunal Regional Eleitoral 

(TRE-DF) o pedido de indeferimento da candidatura do ex-deputado distrital Rubens 

Brunelli Júnior à Câmara dos Deputados. O MPE argumenta que Brunelli foi expulso 

do PSC, partido pelo qual concorria ao mandato, o que o tornaria inelegível. Para fugir 

da cassação, ele renunciou ao cargo no dia 02 de março de 2010. Rubens Brunelli Jr. 

Apresenta sua defesa: 
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No caso das veiculações, UM FATO se deu no ANO DE 2006 e a ORAÇÃO 
NO ANO DE 2009, conforme comprovam as matérias do Jornal de Brasília 
do dia 03 de dezembro de 2009, na pág 28, do dia 04 de dezembro de 2009 
na pág 24 intitulada “Caso de Família”; do dia 17 de dezembro de 2009 na 
pág 20 intitulada “Estratégia para Divulgar os Vídeos”. 

VÍDEO DO DINHEIRO – Gravado em 06 de julho de 2006. Em depoimento 
na Polícia Federal no dia 31/03/2010 o deputado Brunelli disse que a reunião 
aconteceu no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) na Secretaria de 
Assuntos Sindicais 
 
VÍDEO DA ORAÇÃO – No dia 31 de março de 2010 o Deputado Brunelli 
depôs na Polícia Federal sobre os episódios da caixa de pandora e para surpresa 
de toda imprensa não foi feita nenhuma pergunta a respeito do vídeo da oração. 
Isto porque não existe nenhum vídeo sobre a oração de posse da Polícia Federal, 
comprovando assim que houve uma grande montagem para induzir a sociedade 
a pensar que fosse apenas um vídeo. Gravado em setembro de 2009. Apesar de 
sua ampla divulgação na imprensa e na internet não foi entregue à Polícia 
Federal, conforme matéria publicada na Folha de São Paulo do dia 31/03/2010 
intitulada “PF ignora vídeo da oração da propina em depoimento de ex-
deputado do DF”. 

 

A VERDADE SOBRE O VÍDEO DA ORAÇÃO 

OS FATOS - Ocorreu no mês de setembro de 2009. Naquela oportunidade 
procuramos (eu e deputado Leonardo Prudente) o Senhor DURVAL para pedir 
ajuda e garantir o voto de seu irmão, o deputado distrital Milton Barbosa, para a 
deputada Eliana Pedrosa. Ela era candidata à vaga de Conselheira do Tribunal 
de Contas do Distrito Federal (TCDF).  

Na ocasião Durval, durante a conversa, se comprometeu a nos ajudar nesse 
processo de escolha do novo conselheiro do TCDF, conforme divulgado no site 
da Folha de São Paulo, no dia 30/11/2009.199 

A eleição do Conselheiro do Tribunal de Contas se deu no dia 24/09/2009 na 
 cidade de Santa Maria.  

Na oportunidade Durval fez alguns comentários sobre problemas pessoais e 
familiares que estava enfrentando. Disse estar sendo perseguido pelo Governo 
Arruda e manifestou profunda tristeza pelo fato de, em razão de seus problemas 
na administração do GDF, ter provocado sua separação. 

                                                           
199(http://www1.folha.uol.com.br/folha/videocasts/ult10038u659634.shtml);(http://www1.folha.uol.com.

br/folha/brasil/ult96u659673.shtml). 
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Falou ainda de sua tristeza de não poder estar na companhia de seus filhos, só 
podendo visitá-los a cada quinze dias. A crise familiar era aguda. Ele deixou sua 
residência e foi morar num apart-hotel, o Blue Tree. Falou de sua fragilidade 
emocional. Do sentimento de perda. De sua emoção. E, em função de toda a 
dramaticidade da situação, pediu que fosse feita uma oração porque ele era 
freqüentador de uma Igreja Evangélica, Assembléia de Deus, na quadra 516 Sul, 
no Plano Piloto e, ainda, por acreditar no poder da palavra de Deus. 

Assim, diante de um fato dramático, fizemos oração por ele e sua família 
conforme pode ser visto nos vídeos veiculados e transcritos pelos meios de 
comunicação. É possível verificar que, por várias vezes, ele leva as mãos sobre 
os olhos para enxugar as lágrimas durante a oração, conforme é possível ver no 
link http://www.youtube.com/watch?v=oL-pWUz8AuM.  

Acontece que essa é uma fita editada, clandestina, manipulada, com a intenção 
de prejudicar dois parlamentares evangélicos. Houve manipulação e montagem 
covarde das fitas pelos meios de comunicação. O objetivo é claro: tentar 
ridicularizar nossa FÉ Cristã Evangélica. 

O ex-deputado Brunelli Jr. acrescenta que a justiça não decretou quebra de sigilo 

bancário e telefônico: “EM NENHUM momento houve expedição de Mandado, ou 

pedido de quebra de qualquer sigilo, seja bancário, fiscal, ou telefônico contra mim. 

Estes são os fatos QUE ESTÃO DESCRITOS NOS AUTOS DO PROCESSO na pág 

298 e 299 do apenso 3”.  

O assunto ainda corre na justiça, aguardando decisão final do processo. Em 

nenhum momento se esclareceu o valor recebido pelo ex-deputado, seja na ocasião em 

que o tal vídeo fora gravado, seja em outras possíveis ocasiões. Certamente esses 

levantamentos estão em processo e, quem sabe, lá na frente tais informações venham a 

público. Mesmo que o deputado arranje explicações sobre as imagens em que aparece 

recebendo dinheiro, o seu nome está na lista dos envolvidos no escândalo que, 

inclusive, derrubou o governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda (ex-DEM); 

sendo muito ou pouco, isso também não importa, o fato é que, com a sua postura, não 

somente traiu a confiança dos que votaram nele, como também trouxe escândalo e 

vergonha aos membros da sua igreja, respingando-os sobre a comunidade evangélica do 

país.   

13.4. A preservação dos sonhos políticos 

 Apesar do caso ainda não finalizado de Rubens Brunelli Júnior até o presente, a 

CB não tem a intenção de desistir do sonho de ter representantes seus na vida política 



 

  

137 

do país. Na última eleição, ocorrida em 2010, a CB tentou eleger Lilian Brunelli 

Figueiredo, a irmã de Rubens Brunelli. O número de membros da CB no DF é grande o 

bastante para eleger um deputado distrital, mas o constrangimento pelo qual passaram 

expressou-se na hora da votação: Lilian não conseguiu se eleger. 
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Considerações finais  

É curioso que, pelo tempo de existência da CB, ela não tenha despertado 

curiosidade e interesse em alguns escritores importantes como Willian R. Read, Paul 

Freston, John Walker e outros pesquisadores, que têm se dedicado a estudar as igrejas 

pentecostais no Brasil, dando um salto das primeiras igrejas para as mais recentes, de 

configuração neopentecostal. Ela foi considerada apenas como parte do movimento de 

segunda onda, porém, não de modo peculiar. Essa omissão pode ser indicadora de 

alguns fatores, tais como estar fora do eixo Rio-São Paulo, onde, percebe-se, concentra-

se o foco das pesquisas de maior relevância sobre o fenômeno pentecostal brasileiro; 

pode decorrer da falta de informação proposital da fonte originária dessa denominação, 

que é a Igreja Pentecostal O Brasil para Cristo, por não interessar a ela fazer menção de 

quem conste em sua história como “persona nom grata”, ou, ainda, por apresentar 

indícios de um neopentecostalismo, provavelmente não compreendido como tal naquele 

tempo, tendo como consequência o desprezo dos pesquisadores, por não representar 

qualquer significância ou, quando muito, por se tratar de um movimento que logo se 

extinguiria.     

Quanto a esta dissertação, cabe dizer que alcançaria melhor êxito se contasse 

com maior colaboração das fontes originárias de pesquisas. A falta de colaboração 

deveu-se a alguns fatores, dos quais, certamente, um é o prevalecente. A desorganização 

como um traço visível pode explicar as dificuldades em se obterem informações. Pode 

também ser o caso de não interessar à cúpula fornecer dados que não sustentem, 

documentalmente, suas alegações de crescimento e de visibilidade. Esses fatores são 

comuns entre os pentecostais e neopentecostais, avizinhando-se da falta de 

transparência nas suas contas, razão por que tantos escândalos envolvendo dinheiro são 

notórios, haja vista os exemplos da Igreja Universal do Reino de Deus e da Renascer em 

Cristo, cujos líderes respectivos já sofreram, inclusive, prisões.  

 De tudo o que pudemos averiguar acerca da CB, da sua fundação até agora, 

atuando nos extremos das inovações típicas das igrejas neopentecostais às constantes 

recorrências aos velhos padrões do pentecostalismo tradicional, fica mantida a 

curiosidade sobre de que modo essa denominação poderia ser classificada: se como 

denominação pentecostal, neopentecostal ou interpentecostal? A interpentecostalidade 

assinala uma tentativa de conciliação entre o pensamento pentecostal e o 

neopentecostal, no que tange à escatologia e à cotidianidade, respectivamente. 
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 Algumas igrejas da CB ainda conservam as tradições de usos e costumes 

característicos do pentecostalismo clássico, em que as mulheres são privadas de cortar 

os cabelos, de fazer uso de maquiagem e adornos e de vestir calças compridas,200e em 

seus cultos usam a Harpa Cristã, hinário oficial das Assembleias de Deus. Outras 

apresentam características mais avançadas, sem quaisquer restrições aos usos e 

costumes, permitindo, inclusive, que homens usem brincos e as músicas sigam os 

padrões bem atuais, comuns ao mundo evangélico, com instrumentos eletrônicos e 

músicas alegres.     

 Não é possível pensar homogeneamente sobre a CB, quando se comparam 

algumas igrejas da CB espalhadas pelo Brasil com a sua sede nacional. Apesar do 

esforço da liderança em manter a unidade teológica e litúrgica, notam-se algumas 

diferenças entre as suas igrejas. A Convenção Anual em Brasília serve mais de 

congraçamento do que de oportunidade para o ajuste de um pensamento homogêneo. Se 

a CB mantivesse uma revista de estudo para a Escola Bíblica Dominical, que atendesse 

obrigatoriamente a todas as igrejas da denominação, talvez fosse possível a unidade 

teológica, litúrgica, ética e prática da denominação. Embora o uso de uma revista como 

veículo para nortear o pensamento teológico não tenha dado muito resultado na Igreja 

Presbiteriana Independente, como deu certo, por exemplo, na Assembleia de Deus. 

 A CB, assim como os pentecostais de modo geral, aprecia a megalomania, como 

fazer propaganda de eventos em números que impressionem: “a maior concentração de 

cura divina”; “a maior convenção de que alguém já participou”; “o maior pregador do 

mundo”; “o maior avivamento da História”; “a maior colheita de almas”; “o maior 

templo”; “o maior povo” etc. Os números avultados parecem refletir dois pensamentos: 

o primeiro, de que os discursos de grandeza demonstram o quanto eles são de Deus, e 

segundo, o de que a exacerbação de números e a exaltação do que fazem contribuem 

tanto para impressionar quem está de fora, quanto para favorecer a cientificação dos 

dados estatísticos.  

A CB parece buscar espelhos para a criação de novos discursos, tendo, 

entretanto, sempre o cuidado de adotar nomes diferentes para a mesma situação, apenas 

por precaução, a fim de não evidenciar a cópia. Por exemplo, ela não aceita o G 12, mas 

adota as suas práticas com o nome Jesus em Cada Lar. Diz não aceitar a Teologia da 
                                                           
200 Prática essa quase de todo abolida, principalmente para boa parte das Assembleias de Deus, exceto nas 
regiões periféricas dos centros urbanos e cidades interioranas do país.  
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Prosperidade, mas prega-a, tal como qualquer igreja neopentecostal que a adota, sem 

acanhamento algum. 

Como toda igreja pentecostal que cresce em número de adeptos e, 

subsequentemente, de igrejas, a CB demonstra os mesmos sonhos comuns de fazer 

conquistas em todos os espaços disponíveis através dos quais possa manifestar sua 

presença e sua voz, dentre eles, a política. Nesse cenário, ufana-se de haver elegido 

alguns dos seus membros para cargos importantes como, por exemplo, para a Câmara 

dos Deputados em Brasília. Entretanto, tornou-se também conhecida, em dezembro de 

2009, pelo escândalo político envolvendo um deputado distrital, filho adotivo do seu 

líder-fundador, o apóstolo Doriel de Oliveira, Rubens Brunelli Júnior. 

É digno de nota ressaltar que, a despeito do que muitos possam imaginar, o 

modus vivendis do apóstolo Doriel de Oliveira segue um padrão relativamente simples. 

Possui um apartamento, onde reside, num condomínio de classe média no DF; possui 

dois automóveis, um para ele e outro para a sua esposa. Vendeu uma casa de sua 

propriedade construída nos primeiros anos desde a sua chegada a Brasília, para socorrer 

financeiramente a igreja em um momento de crise. Segundo informação mais recente da 

secretaria da Igreja, o apóstolo Doriel colocou o apartamento e os dois carros em nome 

da CB.  

Quanto às expectativas futuras da CB, há o sonho de estabelecer uma grande 

igreja sede em cada Estado brasileiro, bem como uma convenção estadual estruturada 

em cada um. As convenções já começaram a criar suas diretorias próprias, segundo um 

padrão estatutário. Outra meta é adquirir uma rede nacional de Rádio e Televisão.    
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ANEXO I 

Revista Fatos e Fotos, maio de 1975 
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ANEXO II 

Revista Manchete,  janeiro de 1981 
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ANEXO III 

Correio Braziliense, maio de 1995 
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