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É certo que o protestantismo de hoje não é mais o de 

Lutero e de Calvino. Este, como suas doutrinas de salvação 

anticatólicas, foi substituído por um protestantismo 

moderno composto por diversidade de convicções e 

comunidades religiosas que convivem mas ao lado das 

outras. Reconheceu também uma vida secular 

completamente emancipada à qual não pretende dominar. 

Ao velho protestantismo da Reforma opõe-se um novo 

protestantismo. O velho protestantismo substituíra a 

autoridade dos bispos e papas pela autoridade e força 

salvadora da Bíblia. O velho protestantismo de Lutero, 

Calvino e Zwínglio não abriu mão da pretensão de 

cristianizar a vida. Por isso, buscou sempre aliar-se aos 

estados e sacralizá-los. 
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                 Este trabalho, pretende analisar e proceder a um levantamento sobre 

POLÍTICA E RELIGIÃO, onde buscamos estudar a Bancada Evangélica Eleita por São 

Paulo em 2002, para o Congresso Nacional Brasileiro. Inicialmente discutimos a 

identidade do evangélico brasileiro a partir do renascimento e a reforma protestante. Em 

seguida  procedemos a um estudo sobre o evangélico brasileiro, discutindo o 

protestantismo de invasão, o de imigração, o de conversão e o protestantismo 

pentecostal bem como sobre o neopentecostal. 

                                Ainda, a fim de trabalhar os elementos de identidade, procedemos a 

pesquisa indicando o evangélico enquanto grupo religioso minorizado  e nesta parte 

tratamos também do evangélico e a mídia, considerando que através desta o evangélico 

consegue uma certa visibilidade. 

                                A segunda parte trata da bancada evangélica e para 

desenvolvermos este estudo foi necessário, inicialmente discutimos o processo de 

mudança social de repúdio para a adesão ao poder político pelo evangélico, onde 

constatamos dois momentos importantes. Primeiro houve um certo pudor por parte do 

evangélico  em fazer política, caracterizado por seu repúdio, em seguida verificamos 

uma mudança caracterizada  por entusiasmo em fazer política, no entanto a Igreja 

evangélica Congregação Cristã ainda mantém este pudor. 

                                Ao tratar da bancada evangélica, inicialmente procedemos a um 

breve levantamento histórico da formação e organização da bancada evangélica, que 

começou a esboçar-se a partir da constituinte de 1988. Fizemos ainda um levantamento 

da bancada evangélica no Brasil, ainda que de modo sucinto, isso fizemos por entender 

que há relação entre a bancada em âmbito nacional com a bancada de São Paulo. Em 

seguida estudamos sobre a bancada evangélica eleita por São Paulo. E por fim 
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elaboramos considerações sobre alguns temas relacionados com a Bancada evangélica. 
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                              This work intents to analyse and to proceed a survey about Politics and 

Religion, in this way we try to study the Evangelic congressional bloc elected by São Paulo state, 

in 2002, for the Brazilian National Congress. 

                             We start discussing the brazilian evangelic's identity from the rebirth and 

Protestant Reform, afterward we start a study about the brazilian evangelic, discussing the 

Protestantism of Invasion, Immigration, Conversion and the Pentecostal Protestantism. 

                             Attempting to work with the identity elements, we conduct our surch denoting 

the evangelics while a small religious group and in this part we also discuss the relationship 

between the evangelic group and the media, consedering that group gets some visibility from the 

media. 

                             The second part presents the Evangelic congressional bloc and to do this study 

has been needed to discuss, initially, the social changing process of repudiation to the evangelic 

politic power adhesion, where we noticed two important moments. First of all there was a kind of 

bashfulness by some parts of evangelic group in to take part of the politic process, characterized by 

their repudiation; second of all, we noticed a signifant changing characterized by the enthusiasm 

by the politic process; however the evangelic church called "Congregação Cristã" still keeps its 

bashfulness. 

                              When we focus the Evangelic congressional bloc we present a historical survey 

of stablishment and its organization that started to take form since 1988 with the Brazilian 

Constituition; we have decided to do that, in summary, because there is a relationship between the 

congressional national bloc and the congressional bloc from São Paulo state. After that we studied 

about the Evangelic congressional bloc elected by São Paulo state, finishing making considerations 

about some subjects that we understand to be related to the Evangelic congressional bloc. 

Keywords: Religion, Politics, Evangelism, Evangelic Theology. 
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                      Pretendemos com esta pesquisa desenvolver um estudo sobre Religião e 

Política. Buscaremos realizar  “Um estudo da Bancada Evangélica Eleita por São Paulo em 2002, 

para o Congresso nacional”.  

                      Como se sabe, o protestantismo reformado, que neste trabalho denominamos a 

partir de agora de evangélico1,  tem sua gênese no luteranismo, no anglicanismo e no calvinismo 

(presbiterianismo).  Tecemos considerações sobre o protestantismo de invasão, quando tratamos 

da presença do holandeses e dos franceses, do protestantismo de imigração, com a Igreja 

metodista e do protestantismo de missão. Finalmente sobre o protestantismo pentecostal e sobre o 

neopentecostalismo. 

                      No entanto, há uma diversidade de denominações evangélicas que também 

representam o espírito reformado, como por exemplo Igreja Congregacional, Igreja Menonitas, a 

Assembléia de Deus, Casa da Bênção, Exercito da Salvação e  diversas outras igrejas pentecostais 

e neopentecostais que se inclui entre  algumas novas igrejas, tipo comunidades que apareceram a 

partir de cisões e cabe destacar que essas igrejas receberam e recebem muitos membros das igrejas 

conhecidas como históricas, pois algumas igrejas pentecostais e  neopentecostais cresceram 

também recebendo por transferência membros de igrejas históricas.  

                               Em linhas gerais pretendemos trabalhar com dois objetivos. Primeiro 

pesquisaremos o  evangélico brasileiro, apresentado neste trabalho como  um grupo religioso 

minorizado e o processo de mudança social de repúdio e adesão ao poder político. O segundo 

objetivo é analisar a bancada evangélica no Congresso Nacional especialmente, os eleitos por São 

                                                 
1 No Brasil é comum usar o termo evangélico como sinônimo de protestante, por este motivo usaremos a partir de agora o termo 
evangélico e protestante como sinônimo.  
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Paulo   

                       Sabe-se que o evangélico situa-se como grupo religioso minorizádo, que a 

partir da década de 19802 passou a ocupar de modo mais representativo o espaço político. Saindo 

da posição de repúdio ao poder para a posição de adesão ao poder político.  Pretendemos estudar 

este processo.  

                     A bancada evangélica eleita em 2002, objeto deste estudo, ficou composta3 por  

55 deputados4 e três senadores5 . Tal bancada pretende ser no Congresso Nacional, representante 

de um grupo religioso brasileiro que no passado  posicionava-se contrario à participação de seus 

membros  no poder. 

                      Sendo assim,  pretendemos, através desta pesquisa, investigar a participação 

do representante (o Brasil é uma república federativa) do religioso  evangélico, na arena política 

brasileira, isto é na Câmara dos Deputados (CD), em Brasília. 

                     Nossa pesquisa versa sobre religião e a política. Apontando, como hipótese,  o 

político evangélico como representante de um grupo religioso, em processo de ampla adesão6 ao 

poder e que sabe  utilizar muito bem da mídia para galgar seus objetivos, temos também como 

hipótese que no Brasil o número de políticos evangélicos proporcional a um percentual de 

                                                 
2 FRESTON, Paul. PROTESTANTISMO E POLÍTICA NO BRASIL: DA CONSTITUINTE AO IMPEACHMENT. Tese de 
Doutorado. Campinas. UNICAMP. 03/12/1993. 
3 Cabe destacar que encontramos na revista Eclésia e Fenasp informações que caberiam uma errata. A primeira cita o nome do 
exdeputado Fernando Zuppo, como sendo eleito em 2002, no entanto, Zuppo não foi candidato a reeleição e na Web que da fenasp, 
a afirmação de que o deputado Silas Brasileiro é membro da Igreja assembléia de Deus, no entanto este deputado é membro da 
IPB. 
4 Quando estávamos procedendo com esta pesquisa foi divulgado mais um escândalo político batizado de Máfia da Sanguessuga e 
parte  considerável dos acusados de envolvimento faziam parte da bancada evangélica inclusive o senador Malta (PL-ES) que 
negou envolvimento com a máfia dos sanguessugas.  No dia 21 de novembro de 2006 foi depor no Conselho de Ética e Decoro 
Parlamentar e afirmou não ter liberado nenhuma emendas no Orçamento para a compra de ambulâncias e disse ainda, não ter 
nenhuma ligação com as fraudes na aquisição irregular de equipamentos de saúde. No entanto o nome do senador foi incluído no 
relatório preliminar da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Sanguessugas.  Finalmente o senador evangélico foi 
inocentado pela comissão que investigava o escândalo.  
5 Encontra-se em anexo (01 e 02) um quadro demonstrativo dos deputados e senadores evangélicos eleitos em 2002, onde 
destacamos: Os partidos, os estados  e os respectivos deputados e as denominações religiosas a que pertencem. 
6  A fim de desenvolvermos este item, buscaremos embasamento em Mary Dougras.  Em seu trabalho, “Pureza e Perigo”, além 
evidentemente dos textos de outros autores, que nos foram apresentados pelos professores no decorrer do curso. 



 19 

membros das igrejas.  

                       Utilizaremos como embasamento para esta pesquisa os estudos sobre a 

identidade, à partir dos trabalhos de Poutignat7, de Michel de Certeau8, Buscaremos também, 

fundamentação na sociologia, principalmente em Max Weber9. 

                       As fontes10 que serão utilizadas para procedermos á pesquisa serão, 

entrevistas, questionários através do procedimento observação participante,  jornais e revistas de 

circulação nacional, conforme anexo, dissertações, livros11 e outros documentos  

                       Utilizaremos, nesta pesquisa, alguns trabalhos produzidos pelo Departamento 

Intersindical de Assessoria Parlamentar DIAP. Este órgão coloca à disposição dos eleitores e 

interessados em geral diversos documentos sobre os parlamentares e sobre a o Congresso 

Nacional.  

                                Sabe-se que poucos trabalhos científicos  foram produzidos tanto sobre o 

evangélico, quanto sobre sua participação na política brasileira12.    

                                Como dissemos, o presente estudo pretende investigar a inserção no campo  

político de um determinado grupo religioso, que segundo estimativas do IBGE para 2006, 

aproxima-se de 20% da população brasileira. 

                                                 
7 Trabalharemos com as teorias da Etnicidade, prioritariamente  à partir do trabalho de Philippe Poutinat e Jocelyne Streiff-Fenart. 
Teorias da Etnicidade. Ed. Unesp. Onde apresenta-nos os elementos de identidade e de “pertenca, considerando a comunhão de 
origem, nas semelhanças externas ou dos costumes e no modo de crença” p.37,  
8 Nos utilizaremos do trabalho de Michel de Certeau. A Cultura no Plural. Ed.PAPIRUS. SP. 2001. principalmente quando ele 
discuti a minoria, que se posiciona, no “primeiro momento dizendo não” p.145. 
9   De Weber utilizaremos principalmente os ensaios: “A Ética Protestante e  o Espírito do Capitalismo”;  “Os Ensaios de 
Sociologia”  (Capítulos XIV e XV);  “Parlamentarismo e Governo Numa Alemanha Reconstruída” (Uma Contribuição à Crítica 
Política do Funcionalismo e da Política Partidária), também trabalharemos a questão da Ideologia. 
10 STOLL, Sandra Jacqueline. Púlpito e Palanque. Religião e Política nas Eleições de 1982 num município da Grande São Paulo. 
(Dissertação) RJ. Biblioteca Nacional. sd.  AVELAR, Lúcia. Mulheres na Elite Política Brasileira. São Paulo: UNESP, 2001.  
AZZI, Riolando, BEOZZO, José Oscar. Os Religiosos no Brasil. Enfoques Históricos. São Paulo: Paulinas, 1986.   AZZI, 
Riolando. Org. A Vida Religiosa no Brasil – Enfoques Históricos. São Paulo: Paulinas, 1983. 
11  Dentre os livros citamos  o Trabalho de Leôncio Martins Rodrigues. Partidos, Ideologia e Composição Social. Edusp. SP.2002. 
O autor refere-se a uma pequena presença de religioso, no caso pastor e padre que em razão do seu objetivo trata de “grupo das 
`profissões religiosas` (dezoito casos), há predominância de pastores”. P.57, 63,. Que ele chama de “... categorias Profissionais e 
Ocupacionais Minoritárias” p.77 
12   Dentre os vários estudiosos deste tema citamos o professor  Freston, P. 1993. Protestantismo e política no Brasil: Da 
Constituinte ao Impeachment, tese de doutorado, Universidade de Campinas 
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                                             Fonte: Censo Demográfico de 2000, IBGE13               

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 In. JACOB, César Romero. A diversidade religiosa.   Revista Estudos Avançados 52. Dossiê Religiões no Brasil.  Vol. 18. Nº  
52. Setembro / Dezembro 2004 
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                                  Fonte: Censo demográfico de 2000, IBGE; 14 

 

 

                                Entende-se como relevante cientificamente, a investigação que se pretende 

relizar, primeiro por estudarmos um grupo religioso minorizado que consegue eleger quase 60 

                                                 
14 Ibid. 
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deputados federais em 2002, em segundo lugar por verificar que a comunidade cientifica tem se 

dedicado pouco ao estudo deste e de outros grupos religiosos.15  Esse aparente ou real desinteresse 

no estudo das relações entre religião e política, pode-se afirmar que tal ausência de trabalhos nessa 

linha, justifica-se pelo fato de que a ciência política, pelo menos no Brasil, coloca em sua agenda 

apenas o que poderíamos chamar de macro-política. 

                                Desta forma, a micro-política, que é a política de grupos minoritários ou 

pequenos, como é o caso de negros16 e protestantes, ficam a cargo de disciplinas como a 

antropologia, a sociologia e neste trabalho, a ciência da religião. Visto deste ângulo, este estudo 

pretende resgatar algo que mesmo importante no cenário nacional passa despercebido pela lente 

da pesquisa acadêmica. 

                                  Observa-se que houve uma relevante  adesão e conseqüentemente,  

crescimento da presença evangélica no poder político, principalmente na Câmara dos Deputados,  

                        A relevância deste estudo, consiste, também  no fato de que este trabalho 

relaciona-se com a sociedade brasileira - um grupo religioso que também é formador  da 

sociedade brasileira – estudaremos sua  presença na política do país. 

                       Entendemos ser relevante ainda, porque estudamos sobre um segmento da 

sociedade que também interfere na construção da história de nosso país. 

                      Sendo portanto, o presente estudo uma investigação de cunho eminentemente 

cientifico e social, pois se propõe estudar a bancada evangélica  no Congresso Nacional e por 

procurar observar o político evangélico brasileiro, que passou pela transformação social de uma 

posição  de repúdio a uma posição de adesão ao poder político. 

                                                 
15  A título de exemplo citamos ao dissertação de Marcos Alexandre Capellari. “Sob o Olhar da Razão: As Religiões não Católicas 
e as Ciências Humanas no Brasil”, apresentada na USP e que buscou estudar a produção cientifica das religiões não católicas no 
Brasil, neste trabalho o autor citar aqueles que ele entendeu como sendo os principais trabalhos científicos sobre os evangélicos no 
Brasil. Propondo mostrar o quanto o grupo religioso evangélico tem sido estudado pela comunidade cientifica. 
16 Como por exemplo, a tese de Ana Lúcia Farah Valente sobre Negros e Eleições Paulistas de 1982, publicado pela USP. 
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                               O período que propomos a estudar tem um tempo que vai de  2002 à 2006,  

situa-se num espaço determinado (o estado de São Paulo), e um grupo determinado ( e evangélico 

brasileiro).  

                     Cabe destacar, que foram eleitos por  São Paulo os seguintes deputados e seus 

respectivos  partidos: 

 

Tabela 01 - DEPUTADOS FEDERAIS EVANGÉLICOS ELEITOS POR SÃO PAULO EM 2002
17

 

Partidos Igrejas Eleitos 

PFL Igreja Universal do 

Reino de Deus 

Bispo João batista 

PFL  (Hoje PTB) Igreja Universal do 

Reino de Deus 

Pastor Marcos Abrão 

PL Igreja Universal do 

Reino de Deus  

Bispo Wanderval 18 

PTB Igreja Universal do 

Reino de Deus 

Edna Macedo 

PSB (PMDB) Assembléia de Deus Gilberto Nascimento 

PSB   Igreja Quadrangular Rev. Jefferson 

Campos  

 

                                                 
17 In revista Eclésia; TSE  Site da Justiça Eleitoral. Resultado das eleições de 2002. 
18  Sofreu um processo no Conselho de Ética, por causa do mensalão, mas foi inocentado na votação no plenário da câmara. 
Atualmente ele é dissidente da Igreja Universal do Reino de Deus.  
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           Tabela 2  Demonstrativo de gral de envolvimento da religião nas eleições, considerando:  

                            Participação em prévia, Candidatura oficial e tipos de pressão sobre os fiéis19. 

 

                

                       Conforme a tabela acima, ver-se-á que apenas a Igreja Quadrangular realiza 

prévias para a indicação de seus candidatos.  

                       Buscaremos investigar as causas que contribuíram para tal transformação, o 

que fez com que o apoliticismo fosse aos poucos sendo substituído pela adesão. Por meio desta 

pesquisa, buscaremos responder a questão acima alencada, isto faremos, a partir do estudo da 

formação da bancada evangélica no congresso nacional brasileiro 

                        Finalmente, procedemos a um breve levantamento de trabalhos científicos 

sobre religião e poder.  

                         Esta pesquisa ficou dividida  em duas partes, na primeira procuramos 

desenvolver a questão da identidade do evangélico e a segunda tratamos da bancada evangélica. 

Conforme o sumário. 

        

 

                                                 
19 In.  A política da Igreja Universal e seus reflexos nos campos religioso e político brasileiros* Ari Pedro Oro. Trabalho 
apresentado no XXVI Encontro Anual da Anpocs, realizado em Caxambu, MG, entre os dias 22 e 26 de outubro de 2002, no GT 
Religião e Sociedade, coordenado por Lísias Negrão, Maria das Dores Machado e Joanildo Burity. 
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Capitulo 01        

  O EVANGÉLICO BRASILEIRO E SUA   IDENTIDADE 

 

Uma mudança na esquina da história, com ou sem Lutero: A Trajetória  do Evangélico Brasileiro. 

O renascimento e a reforma do séc. 16 e o Evangélico Brasileiro 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1 

 A Identidade do Evangélico, o Renascimento e a Reforma Protestante do Século  16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 27 

 

 

                              Há entre todos os ramos evangélicos um elemento em comum que caracteriza 

sua identidade, onde se percebe a  pertença. “O nós constrói-se em oposição a eles”.  E ainda “A 

pertença a um grupo implica a existência de uma categoria de excluídos20”. É tido como 

evangélico, segundo entrevista, “todos os que pertencem ou freqüentam uma igreja cristã, é o 

conjunto de todas as denominações [evangélicas]”.   

                              A identidade protestante, perpassa por três termos, segundo João Batista:                                                       

“A identidade protestante no Brasil (...) há, pelo menos, três rótulos que                                                                  

percorem da nominação a auto-nominação: protestante, crente e evangélico21” 

                              Este elemento em comum é que todos os ramos se vêem como uma só 

comunidade e apontam como fator que os unem o Evangelho. Constatamos que eles antes de 

considerarem as suas denominações levam em consideração o fato de que seguem um único 

evangelho.  Portanto tem-se como evangélico  aquela pessoa: 

 

  

Que serve a Deus, que converteu-se, mudou de um caminho para outro, que é de Deus, que 

segue o Evangelho de Cristo, que segue aquilo que nos é ensinado.   

Aqueles que crêem e adquirem o evangelho e aceitam a Cristo. Que está ligado a Reforma da 

Igreja, aqueles que aceitam a Cristo, praticante da Boa Nova. 

Vivem de acordo com a Palavra de Deus e que compartilham da mesma fé, que vive o 

Evangelho de Cristo, são cristãos autênticos, que pertencem a uma igreja evangélica ou que 

prega a salvação, e tem a  Bíblia como regra  e conduta de vida, são todos aqueles que 

aderem ao evangelho de Cristo, que se deixam mudar a vida, para uma santidade, para dessa 

maneira testemunhar Jesus aos povos, professa a sua fé em Jesus Cristo, que vive sua vida 

                                                 
20 POUTIGNAT, Philippe e STREIFF-FENART, Jocelyne. Teorias da  Etnicidade seguido de Grupos Étnicos e suas Fronteiras 
de Fredrik Barth. SP UNESP.  1997.   p123. 
21 PEREIRA, João Baptista Borges. Identidade Protestante no Brasil Ontem e Hoje. Palestra proferida na Igreja Presbiteriana 
Independente de São Paulo, em junho de 2003. 
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baseada nos preceitos do evangelho 

             

                                  Dessa forma, percebe-se que a noção de evangélico não se prende a nenhum 

tipo de protestantismo, a nenhum denominacionalismo, caracteriza-se pelos princípios seguidos 

pelas pessoas.  Portanto evangélico é aquela “pessoa que compartilha da mesma fé”, não depende 

de nenhum outro aspecto. 

                         Fica difícil tratar do evangélico brasileiro, sem recorremos ao o 

renascimento e a reforma protestante do século 16. Com o renascimento pode-se dizer que a velha 

ordem mudou. O que acontece foi  uma mudança cultural, econômica, política, social e religiosa. 

Mudou-se do sistema feudal para o capitalismo. O artesão cede lugar ao capitalista, as terras são 

cercadas, as multidões ficam sem os meios de produção.  Ele, o artesão, não é mais dono do meio 

de produção, houve uma profunda mudança na  Europa 

                          O mundo no período do renascimento exigia uma nova religião, novos 

preceitos religiosos. Os pensadores deste período apresentaram novas formas de interpretar o  

mundo e o homem. É neste contexto que surge a Igreja Protestante, ela passa a  fornecer os novos 

preceitos religiosos, diferente dos sacerdotes da época. 

                           È vidente que quando referimo-nos ao protestante, ou ao evangélico, não 

podemos nos esquecer que houve e há diferentes tipos de protestantes, de evangélicos22, ainda que 

os mesmo possuam “sentimento associados”23. 

                           Costuma-se indicar como o inicio do protestantismo, no seu sentido 

histórico, o dia 31 de outubro de 1517, quando Martinho Lutero, que era monge agostiniano, 

                                                 
22 FRESTON, Paul. Protestantismo e democracia no Brasil. UFSC. 1997.  p.1, neste texto o autor diz; Qual protestantismo? 
Devemos evitar generalizações indevidas sobre um campo vasto e dinâmico. O Brasil tem a segunda  maior comunidade de 
protestantes praticantes do mundo  (e a lusofonia talvez seja o segundo maior bloco lingüístico no protestantismo mundial). Seria 
surpreendente se não houvesse, entre os mais de 20 milhões de protestantes brasileiros, grande variedade de práticas políticas”. 
23 POUTIGNART, Philippe... Teorias da Etnicidade. Seguido de grupos étnicos e suas fronteiras, de Fredrik Barth. UNESP. SP. 2º 
edição. 1997.  p. 24. 
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afixou na porta da Igreja de Wittemberg, na Saxônia, as noventa e cinco teses ou proposições 

contra as indulgências e outros males. 

                          No dia 31 de outubro, ele afixou as noventa e cinco teses, teses que 

repercutiram profundamente na Alemanha. A hegemonia católica foi afetada, pois o povo e as 

autoridades passaram a divergir da igreja católica. O país estava  empobrecendo em virtude das 

enormes somas de dinheiro que eram canalizadas para o Vaticano. Tetzel,  o vendedor das bulas 

papais, com sua escandalosa venda de indulgências, fora como a gota d'água. Garantia-se aos 

compradores das Bulas de Indulgência, que todos os pecados passados, presentes e futuros eram 

perdoados.  

                          A Reforma foi nacional em cada país. A intenção de reforma da Igreja era 

geral no começo do século XVI e não se limitava à Alemanha, Inglaterra, Suíça e França. 

                          Lutero afirmava que a Igreja Católica era uma apóstata com inovações não 

bíblicas, tendo acrescentado à Palavra de Deus um amontoado de invenções humanas. Ele dizia 

que pertencia à Igreja Verdadeira (invisível), que vem através dos séculos guardando a pureza 

doutrinária. 

                          Durante a Dieta de Worns, ele deu uma clara evidência da grande convicção 

que    possuía e da sua absoluta confiança em Deus. Perante o Imperador Carlos V, não se 

acovardando, mesmo ameaçado a que se retratasse do que havia escrito, Lutero disse 

 

 

"Não me retrato de coisa alguma, a não ser que me convença 

pela Escritura ou por meio de argumentos irrefutáveis. É claro  

como a luz do dia que tanto  Papas como Concílios têm 

algumas vezes errado. A  minha consciência tem que submeter-

se à Palavra  de Deus; proceder contra a consciência é ímpio e  
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perigoso; portanto, não posso nem quero retratar- me. Assim 

Deus me ajude. Amém 

 

                        O pioneiro da reforma na Suíça   foi Ulrico Zuinglio, que nasceu no dia 1o  de 

janeiro de 1484, sete semanas depois de Lutero.  Acreditava que a Morte de Cristo era o único 

preço da remissão do pecado; que a fé é a chave que abre o tesouro da salvação e que a Bíblia é a 

suprema autoridade em matéria de fé e prática. 

                         João Calvino nasceu em Noion, na França, em 10 de julho de 1509 e viveu 

apenas 55 anos, vindo a falecer em Genebra, no dia 27 de maio de 1564. Calvino escreveu vários 

livros e sermões e, em março de 1536,   publicou, em   Basiléia,  a  primeira  edição  das 

"Instituições da Religião Cristã". Essa obra  traçou as linhas gerais da Reforma  Protestante, cuja 

ênfase central é a   Soberania de Deus, sendo o ensino centrado em Cristo, nas Escrituras, na 

Graça de Deus, na Fé e também no sacerdócio universal. Foi na Suíça, quase que exclusivamente 

na cidade de Genebra,  que Calvino desenvolveu sua obra, a mesma de que os  protestantes 

brasileiros se dizem herdeiros. 
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Capítulo 2 

 Considerações  sobre a história do Evangélico Brasileiro: 
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O PROTESTANTISMO DE INVASÃO. OS PRIMEIROS CONTATOS DOS  PROTESTANTES 

NO BRASIL-    

          

          A França Antártica de 1555 a 1567.   

 

                               Os primeiros contatos do protestante em solo brasileiro aconteceram no 

começo da colonização, quando franceses calvinistas pretendiam fundar, na Baia da Guanabara,  a 

França Antártica24 com a “chegada da expedição de Villegagnon em 1555”25. 

                                   Cabe destacar ainda, que houve aqui nesta época, controvérsias entre os 

católicos e os protestantes, sobre “o significado dos elementos da eucaristia e a manutenção de 

elementos católicos, o sal e óleo, juntos com a água  do batismo26, o que possivelmente levou 

Villegagnon  embarcar para a Europa os calvinistas.  

                                     Tudo isto demonstra que as incursões dos franceses eram tentativas de 

implantação de uma colônia permanente na Baía de Guanabara, a França Antártica, em 1555, sob 

o comando do almirante Villegaignon.  

                                      Neste primeiro momento, o Brasil era governado por governador geral, 

sendo que quando Villegagnon chegou à Baia da Guanabara, a colônia era governada pelo 

                                                 
24 Em 1555, aportou nas costas brasileiras, mais precisamente na Baía da Guanabara, Nicolas Durand de Villegagnon, comandando 
dois navios. Imediatamente a sua chegada, construiu dois fortes, denominados de Coligny em homenagem ao Almirante Gaspar de 
Coligny, líder dos calvinistas. Aproximadamente um ano depois chegou uma armada de reforço para os franceses, sob o comando 
de Bois-l-Comte, que era sobrinho de Villegagnon, este  navio trouxe cerca de trezentas pessoas, dentre eles, alguns eram pastores 
calvinistas. Em decorrência das constantes rixas religiosas, Villegagnon fez embarcar para a Europa ministros os calvinistas que 
para cá vieram, outros pastores foram mortos aqui neste período, daí o fato de Villegagnon receber a alcunha de o Caim da 
América. 
25 MENDONÇA, Antonio Gouvêa. O Celeste Porvir. A Inserção do Protestantismo no Brasil.. Ed. Paulinas. São Paulo. 1984.    p. 
18. 
26 Ibid, p 18 
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segundo Governador Geral, Duarte da Costa (1553 a 1558) e: “O episódio mais importante foi a 

ocupação, na Baía da Guanabara, de franceses calvinistas, sob o comando de Villegagnon, na 

famosa experiência da França Antártica. Repercutiam no Novo Mundo as disputas entre católicos 

e protestantes na França”27 

                                     Somente no período do terceiro Governador Geral, Mem de Sá é que os 

franceses foram expulsos da Baía da Guanabara, isto em 1567.  “Os franceses são enfrentados, por 

dois anos, sempre com o auxílio dos tamoios. Mem de Sá volta em 1567, com reforços, ajudando 

seu sobrinho Estácio de Sá na expulsão. (...) Os franceses são afinal expulsos, depois de 

permanência de doze anos.”28  

 

                                    Foram produzidos nesta época dois importantes documentos, que são fontes  

de pesquisa e que são até hoje lidos, um deles é “Lês singularités de la France Antartique”, 

produzido por André Thévet, este texto foi publicado em 1558, o autor esteve no Brasil por apenas 

três meses (novembro de 1555 a janeiro de 1556), o texto refere-se mais a descrições da flora, da 

fauna e dos costume indígenas.   

                                    O outro texto que trata da presença dos hugenotes no Brasil é Histoire d´um 

Voyage fait em l aTerre du Brésil”, trabalho escrito em 1563 por Jean de Léry, que era calvinista,  

editado em 1578. Este  trabalho não trata apenas das paisagens nem só dos índios, ele  escreve 

também sobre as lutas referentes a França Antártica. Este autor foi considerado por Claude Lévi-

Strauss, como o “breviário do etnólogo”, isto por causa da importância de seu texto. 

                                     Portugal, em 1580, após a morte do rei D. Sebastião, que não deixara 

herdeiros, se vê às voltas com os problemas sucessórios, até que termina por perder sua autonomia, 

                                                 
27 IGLÉSIAS, Francisco. Trajetória política do Brasil.  1500 – 1964. Companhia das Letras. SP 6ª reimpressão 2002. p. 29.  
28 Ibid, p.30. 
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passando a ter Felipe II, o rei de Espanha como seu soberano, dando início ao período que se 

convencionou denominar de União Ibérica,  Como resultado desses problemas, vamos encontrar 

também os holandeses29 na busca  pela posse das terras Portuguesas. O empreendimento francês 

abrira uma nova fase dos embates entre Portugal e outras nações européias pela posse do Brasil. 

 

 

 

INVASÃO HOLANDESA NO  BRSIL. 

 Protestantes no Brasil de 1630 a 1645.  A  Primeira Invasão Holandesa (1624-1625) e a  Segunda 

Invasão Holandesa (1630-1654). 

 

 

                                Diversos produtos extraídos do Brasil no período colonial, valiam altos preços 

na Europa, dentre eles tinham-se o pau-brasil e os papagaios, no entanto o açúcar conhecido como 

o “ouro branco”  passa a ser a grande riqueza produzida no Nordeste do Brasil. Em decorrência 

disto, Pernambuco e todo o litoral nordestino ao norte do Rio São Francisco é invadido por 

Holandeses calvinistas. 

                                 A conquista e invasão dos holandeses no Nordeste e especialmente em 

Pernambuco caracterizou-se como um empreendimento diferente do realizado pelos portugueses, 

eles vieram para expandir seu comércio e retirar lucros desta terra. Mas ao que tudo indica, eles 

pretendiam perpetuar-se aqui. Para isso, os holandeses diferentemente dos portugueses tinham a 

intenção de tomar aos portugueses as posições, os lucros e os privilégios que aqui monopolizavam 

                                                 
29  Cabe destacar que não podemos alimentar uma idéia romântica de os holandeses eram bons anjos: HUBERMAN, Leo in 
História da riqueza do homem.  Zahar, SP. 1978.  p.170 diz: “Sir T. S. Rafles, que foi Vice-Governador da Ilha de Java, diz que 
“não”. Descreve sua história da administração colônia da Holanda como “uma das mais extraordinárias relações de traições, 
subornos, massacres e mesquinharias ...” 
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os primeiros colonizadores. Os holandeses não fariam grandes modificações na microestrutura, 

apenas modificariam a  realidade, mantendo intacta as agencias de produção econômica. No 

entanto, durante a invasão dos holandeses, houve uma vasta destruição nas regiões do nordeste, em 

decorrência das lutas de portugueses contra a invasão dos holandeses. Olinda foi incendiada, 

engenhos, casas-grandes foram queimados, muitas máquinas necessárias a produção dos engenhos 

foram lançadas ao mar. Os animais necessários à subsistência foram dizimados e dispersos,  cana-

de-açúcar foi queimada e muitos escravos aproveitaram-se das lutas para fugirem e assim 

organizarem quilombos.  

                                   A reorganização veio pelas mãos dos holandeses. É neste cenário que chega 

em Recife, em 1637,  Maurício de Nassau. Sendo ele um excelente pacificador e administrado. Ele 

consegue a confiança e colaboração dos residentes da capitania de Pernambuco. Os historiadores 

afirmam que com o passar do tempo, os holandeses começaram a ter maior interesse pelo comércio 

do que propriamente pela produção da cana-de-açúcar.  

                                    Quanto à presença dos holandeses protestantes  no Brasil em 1624, 

Boanerges Ribeiro30 afirmou que: “os indivíduos de religião protestante que por aqui passaram não 

deixaram traços no sistema religioso da sociedade. As tentativas, já distante, de franceses e 

holandeses, apenas resultaram em identificação de protestante como invasor”.  No entanto 

sabemos que há alguns historiadores que afirmam que há entre os pernambucanos ainda resultados 

da presença dos holandeses, principalmente nos elementos de uma ideologia progressista.  

 

 

                                       A invasão holandesa foi produto direto do conflito entre o capitalismo comercial batavo 

em expansão e a monarquia espanhola aristocrata e monopolista. Os holandeses, 

adicionando a religião calvinista ao fervor nacionalista, tinham-se rebelado 

                                                 
30 RIBEIRO, Boanerges. Protestantismo no Brasil Monárquico. Pioneira. SP. 1973.  p.15 
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vitoriosamente contra a tirania espanhola nos Países Baixos, abençoada pelo catolicismo 

romano, então vivendo os dias do Concílio de Trento (1545-63) e da inquisição.31 

 

  

                             O fim da presença do holandeses no nordeste brasileiro, que até hoje, comemora-

se com a “batalha do monte dos Guararapes”, deu-se principalmente pelos seguintes fatores. 

Principal fator foi o retorno para a Holanda do Conde Nassau, os outros menos importantes, mas 

que implicou também, foram as dificuldades econômicas causadas pelos altos  preço dos 

escravos32, a falta de recursos suficientes para a reconstrução dos engenhos e os prejuízos 

causados por soldados holandeses, por salteadores e pelas incursões de bandos portugueses 

procurando reconquistar a região das mãos do holandeses.  

 

 

 

PORTUGAL  E INGLATERRA. Relação econômica e abertura  religiosa. 

 

 

                                  O Tratado de Aliança e Amizade e de Comércio e Navegação, firmado entre 

a Inglaterra e Portugal, favoreceu a implantação do protestantismo no Brasil, este tratado garantia: 

“que os vassalos de S. M. Britânica residente nos territórios e domínios portugueses não seriam 

perturbados, inquietados, perseguidos ou molestados por causa da sua religião (...) (teriam) 

perfeita liberdade de consciência (bem como) licença para assistirem e celebrarem o serviço 

divino em honra ao Todo-Poderoso Deus, quer dentro de suas casas particulares, quer nas suas 

                                                 
31 LOPES, Luiz Roberto. História do Brasil Colonial. Mercado aberto. RS. 1981  p.54 
32 Os holandeses calvinistas não deixaram de praticar o comércio de escravos. Eles acreditavam que sem a mão-de-obra escrava 
nada conseguiriam produzir. Eles só proibiam que se matasse ou mutilássemos escravos 
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particulares igrejas e capelas33”. Todavia os locais de culto destes não poderiam ter aparência nem 

características externas de templos religiosos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33 Ibid.   Ribeiro. p. 15 
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Capítulo 3 

 Protestantismo de Imigração, de Missão, Pentecostal e o Neopentecostal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 39 

 

 

 

                              Protestantismo de Imigração é termo que se aplica principalmente às Igrejas 

Luterana e anglicana, isto porque elas instalaram-se aqui no Brasil não com o fim de ocupar um 

espaço evangelizador, mas de realizar um trabalho de apoio espiritual aos imigrantes alemães e 

ingleses, conforme Mendonça: 

 

 

  

                                 A tradição protestante finalmente inseriu-se no Brasil no 

começo do século XIX. Seu primeiro impulso foi basicamente de natureza imigratória e 

decorreu da abertura dos portos brasileiros ao comércio inglês (1810) e do incentivo 

governamental à imigração européia {...} Assim, nos limites da tolerância a cultos não 

católicos estabelecida pela constituição de 1824, instalam-se no Brasil anglicanos, 

episcopais e luteranos. Mas a população brasileira só foi diretamente afetada pela 

presença do cristão não católico quando começaram a chegar ao Brasil, nos anos de 

1850, os  primeiros missionários protestantes que vieram com a finalidade explicita de 

propagar a fé. Esse segundo impulso responde pela inserção no país do que chamamos 

aqui `protestantismo missionário`. Através deles instalaram-se no Brasil a Igreja 

Congregacional, a Presbiteriana, a Metodista, a Batista e a Episcopal
34 

    

 

                                   Freston35 diz que a igreja Luterana veio para o Brasil e assim esteve como 

“uma igreja estrangeira, étnico e germânica”.  Esta igreja  tem perdido, a partir da década de 1990 

alguns dos seus membros. No entanto cabe destacar que esta igreja alcançou certa projeção entre 

                                                 
34 MENDONÇA, Antônio Gouvêa. FILHO, Prócoro Velasque. Introdução ao Protestantismo no Brasil. 2ª edição.  São Paulo. 
Loyola. 2002. 
35 FRESTON, Paul. Tese de doutorado. SP UNICAMP. 1993. p. 42 
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as outras denominações, nas décadas de 1980 e 1990 através do movimento chamado 

“Encontrão36”, movimento este que trazia em seu bojo elementos do pietismo37 alemão e do 

evangelicalismo. 

 

                                    Por outro lado as Igrejas conhecidas como protestantismo de missão, são as 

que conseguiram maior penetração social no Brasil. Estas igreja instalaram-se no Brasil na década 

de 1840, com o fim de realizar atividades missionárias, e desta forma conseguiram expandir-se, no 

entanto, hoje tornaram-se menos numerosos do que os pentecostais. É o que pretendemos expor a 

seguir, como protestantismo de missão. 

                                     

 

 

 

 

 

 

  Protestantismo de Missão ou de Conversão 

 

                                                 
36 Ibid Freston  “O encontrão começou nos anos 60 por influência de um missionário luterano norte-americano. Sua ênfase na 
conversão e avivamento espiritual, embora minoritária na IECLB, encontrou eco na tradição pietista alemã. A composição social, 
no tocante aos leigos, era inicialmente operária, mas hoje está mais diversificada”    p.  45 
37 Conforme Shaull (apostila em poder do autor) o pietismo apresenta um conceito inadequado do Evangelho, acreditamos que 
outros movimentos que interpretam a reforma fazem o mesmo, Vede anexo Richar Shaull diz: O Pietismo – para o pietismo, o 
Evangelho é o poder para salvar a alma do homem. A igreja prega uma mensagem, consegue conversões, reúne os convertidos em 
um  grupo para cultivar sua vida espiritual, e os manda fora para continuar a converter a outros. 
O problema é que certos elementos fundamentalíssimos faltam aqui e,como conseqüência, nos deixam em crise. Tais elementos 
são: 1. Prédica egoístas – O pietismo não permite ao homem sair de sua preocupação egoísta: minha salvação, meu  bem estar, 
minha vida. Uma conseqüência é a introspecção doentia. Como tudo se focaliza sobre mim, há o perigo de uma preocupação 
excessiva daquilo que tenho ou sinto, do que não tenho ou não sinto. Daí o problema de se tenho salvação ou não, se tenho a 
graça de Deus ou não. 
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                                 Dentre as Igreja evangélicas de missão, buscaremos estudar as igrejas que 

entendemos serem representativas das demais, sendo elas a Igreja Metodista, A Igreja 

Congregacional (Kalley), a Igreja Batista, e as Igrejas Presbiteriana, dentre elas tem-se a Igreja do 

Brasil, a Presbiteriana Independente, a Presbiteriana Renovada, a Presbiteriana Unida e a 

Conservadora. 

                          Os Protestantes aqui chegaram e se estabeleceram de modo efetivo quando 

o país ainda era Império. 

                          Conforme Vicente T. Lessa, o primeiro culto evangélico, em solo brasileiro, 

foi  realizado  cinqüenta e sete anos após o  descobrimento do Brasil pelos portugueses, no dia 10 

de março de 1557, no Rio de Janeiro, e foi celebrado por Pedro Richier, pastor calvinista.  

                           Já o primeiro pastor reformado calvinista  a chegar a São Paulo 'Terra de 

Piratininga', foi Jean Jacques Le Balleur.  Ele era huguenote, conhecedor de várias línguas, 

homem de vasto conhecimento. Todavia, foi preso, levado para a Bahia e enforcado no Rio de 

janeiro, em 1567; sua morte pode indicar o braço da inquisição no Brasil. 

            

                                     Os próximos missionários Metodistas a chegarem foram os metodistas, em 

1835.   Primeiro veio o Rev. Fountai  Pitts,  em  seguida veio o Rev. J. Spauldnig, depois chegou 

também  o  Rev. Daniel   P. Kidder e, junto com ele, um casal de professores. 

                           Deu-se,  aos 12 de agosto de 1859, o início do estabelecimento e expansão 

do presbiterianismo no Brasil, de forma ininterrupta, nesta data, aportou, no Rio de janeiro, o Rev. 

Ashbel Green Simonton.  Acredito ser importante transcrever suas próprias e belas palavras, que 
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se encontram registradas em seu Diário  (1987:48), no dia 9 e principalmente no dia 12 de agosto. 

Vejamos como ele narra sua chegada ao Brasil. 

 

 

 

                                               "Quinta-feira, 9 da noite. 

 

Sem vento, e à entrada do porto do Rio. Os  montes         famosos, Pão 

de Açúcar e  Corcovado, estão bem visíveis diante de nós, iluminados 

pela luz da lua  cheia  a  dez ou doze milhas; o pesado som das ondas 

batendo   nas  pedras da praia enche o silêncio da noite; subi a uma 

verga, justamente                         quando o sol se punha atrás do 

Corcovado, e fiquei quase uma hora vendo  o dia morrer. Sentiria 

dificuldade em descrever  a emoção que tomou conta de mim ao ver 

aqueles picos dos  quais tinha ouvido falar  tanto e lido  também, que 

diziam que eu havia  terminado a viagem e chegado ao novo lar e 

campo de trabalho. Eram emoções em conflito, e    não seria possível 

descrevê-las com fidelidade. Os   sentimentos  predominantes   eram   o                        

contentamento pelo fim da longa    viagem,    e    o temor     pela     

grande responsabilidade e pelas dificuldades do trabalho que esperava   

por   mim.   

Rrazões de alegria são fáceis de entender; mas a incerteza do  futuro   

pesa solene e temivelmente, a    ponto     de      moderar     as expressões 

de                     contentamento." 

 

 

 

 

                               Vejamos agora o seu registro do dia 12 de agosto, dia do desembarque em solo 

brasileiro: 
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                 "Sexta-feira, 12 de agosto, 9:30 da manhã.  

                          Estou  acordado  desde  as  quatro da   manhã 

observando as manobras  para adentrar o porto contra o vento e a maré. É um lugar 

lindo, o mais  singular e radiante que jamais vi. Nunca teria imaginado tal porto, com  

beleza sublime, protegido de ventos e ondas, e capaz de defesa contra  ataques de mar ou 

terra. Está na orla de uma baía rodeada de curiosas    ilhas de pedras, altas e sólidas. 

Algumas parecem ovos flutuando no mar   com uma das pontas  

                    para cima; outras, a outra ponta. Nos topos de algumas, 

igrejas ou casas de lazer se equilibram. Uma dessas casas parece ninho de ave em cima 

de uma torre de igreja, a quase 1.100 pés de altura. A entrada do porto tem somente meia 

milha de largo; de um lado avança um promontório, com a fortaleza de Santa Cruz (Holy 

Cross) com pesados canhões protegendo as  muralhas; do outro lado alteia-se o Pão de 

Açúcar a uma altura de 1.200 pés. Estamos ainda na entrada do porto, ziguezagueando a 

cada minuto, ora para o Forte, ora correndo até à distância de uma pedrada do Pão de 

Açúcar. A água é tão profunda que a única preocupação dos navegantes é não se 

abalroarem uns aos outros. A cidade está a cerca de duas milhas, sobre uma grande 

extensão de vales e montanhas; brilha o sol com suas paredes caiadas de branco. 

Fazendo fundo para essa linda pintura, uma cadeia de morros e montanhas. 

 

                          Dei minhas roupas de viagem ao cabineiro, em atenção 

aos serviços durante a viagem. Estou pronto para descer. 

 

                                                             2:15 da tarde. 

      

                          Estou sentado à mesa de Robert C. Whight, para quem 

trouxe carta de apresentação. Desembarquei com Kean num cais de botes; tudo que tinha 

lido na Espanha, Portugal e portos do Mediterrâneo veio-me à memória. Posso imaginar o 

que seja desembarcar entre os Lazzaroni de Nápoles ou na Argélia, ou no Cairo. Existe aqui 

a mesma mistura de raças branca e negra. Consegui um guia para a casa de comércio de 

Maxwell, Wright e Co. e apresentei minhas cartas ao Sr. Wright. Ele convidou-me para 

jantar e prometeu-me a companhia do Cônsul Robert S. Scott, e de Miss Roberts. Não vejo o 

rosto de uma mulher branca há sete semanas, desde que saí de Old Point, e mal saberei 

como tratar a criatura. Mas concordei. Um dos sócios da casa procurará quarto para mim e 

então poderei acomodar minhas bagagem. 

 

 

                                                                  5:00 da tarde. 
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                          Jantei. Sentei-me perto da Sra. Scott, esposa do Cônsul; 

fiquei conhecendo Miss Roberts, que está morando em Botafogo até  sua casa nas 

montanhas ficar pronta. Ela me recebeu com muita cordialidade. Tivemos um  jantar 

excelente: primeiro sopa, depois peixe; depois, o que quisesse; então torta de alguma coisa 

parecida com batata doce, muito boa; afinal laranjas como  nunca havia experimentado. São 

muito grandes, pesadas e sólidas e têm sabor delicioso. Existe a mesma diferença entre uma 

maçã seca e enrugada e outra fresca e suculenta. Havia vinho à mesa e palitos de dentes; 

esta é uma peculiaridade do Brasil: palitos estão sempre à mesa e são usados por damas e 

cavalheiros. Por último serviram charutos aos senhores, e o servo apresentou a cada um 

uma vasilha com brasas de carvão para acendê-los. Estivemos à mesa quase duas horas e 

nos divertimos muito". 

 

 

                               Como dissemos a Igreja presbiteriana em solo brasileiro,  encontra-se 

organizada diversos grupos. Tem-se a Igreja Presbiteriana do Brasil, a Independente, a Renovada, 

a Unida e a Presbiteriana Conservadora, dentre outras.  O professor Martins cita inclusive um 

protestante brasileiro, presbiteriano, que “Foi deputado  federal entre 1951 e 1975. Suplente de 

senador por São Paulo, assumiu o mandato de 1957 a 1959 com o falecimento do titula38” 

empresário e banqueiro – Paulo Abreu - foi um evangélico brasileiro. E ainda, conforme o Martins 

‘Paulo Abreu era protestante, presbiteriano, calvinista portanto. Sua história pessoal é a 

confirmação do mandato da Parábola do Semeador, o trabalho e o enriquecimento como 

missão39”. Constatamos, conforme o professor Martins40  que sempre houve uma relação do 

evangélico com o “multiplicar e prosperar”. Sendo assim, o evangélico de fato justifica o 

pensamento de Max Weber, no que se refere ao elemento ´racional´. 

 

 
                                                 

38 MARTINS, José de Souza, In. O ESTADÃO DE S. PAULO.  C14 – CIDADES/METRÓPOLE. Sábado, 9 de dezembro de 
2006.  
39 Ibid. 
40 Conforme anexo  11 
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   Protestantismo  Pentecostal e o Neopentecostal      

             

                               As principais igrejas evangélicas pentecostais são, a Congregação Cristã, as 

Assembléia de Deus, a do Evangelho Quadrangular e Igrejas neopentecostais são, a Universal do 

Reino de Deus, a Renascer em Cristo, a Internacional da Graça de Deus, dentre outras. 

                                 Há um consenso de que a identidade evangélica é  fragmentada e ao mesmo 

tempo apresenta certos elementos comuns. Os evangélicos constituem-se de um grupo religioso 

que é institucionalmente dividido41 Vieira42 afirma que  os evangélicos apresentam-se organizado 

em múltiplos grupos. Não são apenas denominações diferentes, nem nacionalidades diferentes que  

contribuem para esta fragmentação, sabemos que elementos financeiro-ideológico, os interesses e 

as visões de mundo das classes sociais de seus membros e ainda conforme De Liberal43 “O 

exclusivismo redunda em atitudes separatistas e ascéticas em relação ao "mundo", bem como em 

isolamento e radicalismo (típicos das minorias); o que favorece abundantemente à intensificação 

da consciência de identidade grupal.” Os grupos minorizados cultivam as relações inter-

institucionais de hoje e do passado, isto, são fatores que forjam e forjaram sua identidade e sua 

fragmentação, portanto, esse campo religioso está cada vez mais fragmentado complexo, pluralista 

e diversificado44 

 

 

A partir desse núcleo comum, nosso protestantismo vai conhecendo um 

processo contínuo e cada vez mais acelerado de fragmentação 

                                                 
41 FRESTON. 1993.   p. 253 
42 VIEIRA, David Gueiros. O Protestantismo, a Maçonaria e a Questão Religiosa no Brasil. UNB. Brasília. 1980. p. 49 
43 In. De Liberal, Márcia Costa. O conflito como conseqüência: ética, fraternidade e indivíduo na modernidade. (sd) 
44 RAMALHO, Jether Pereira. Evangélicos e Eleições. Site da FOLHA em 27/01/2006 
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denominacional e sub-denominacional. Que parece tanto interminável quanto 

irresponsável. 

 

Não são só as clássicas diferenças de significado e forma do batismo e  a Ceia 

do Senhor, da forma de governo eclesiástico ou da liturgia.  Entram também 

as relações de dependência financeiro-ideológica com as igrejas-mãe no 

exterior, os interesses e as visões de mundo das classes sociais de seus 

membros, as relações inter-institucionais (do sectarismos ao ecumenismo), o 

nível acadêmico de seus líderes (de semi-analfabetos  “iluminados a pós-

graduados pedantes) ou o lugar da estética na adoração (arquitetura, 

decoração, música).45 

 

                       

                                   Identifica-se como Igrejas Evangélicas Pentecostais46, os herdeiros do 

movimento pentecostal iniciou-se nos Estados Unidos, no começo do século XX.  Os maiores 

grupos de pentecostal evangélicos no Brasil  são as Igrejas Assembléia de Deus, a Congregação 

Cristã e Deus é Amor e a do evangelho Quadrangular, dentre outras.  Todas elas juntas tem mais 

de 11 milhões de membros. Seus pastores já fazem curso de teologia com duração de até três a 

quatro anos. 

                                    Todavia percebe-se que há por parte dos pentecostais um desejo de 

manterem-se distintos dos neopentecostais, isto a partir da sua liderança. Desta forma, parte dos 

pentecostais opõem-se a certas praticas neopentecostais47, “O neopentecostal (também chamados 

de carismáticos nos Estados Unidos e na Europa) foram para a televisão e, embora ainda 

                                                 
45 Ultimato.   Cavalcanti, Robson . Protestantismo brasileiro: Uma confusa arca de Noé. Revista Ultimato. MG. Mar/abr 2000  
P.54 
46 Estas igreja são chamadas de pentecostais por ...... 
47 Ultimato. Julho – agosto 2002. p.49. Tantos os pentecostais quanto os `históricos` opõem-se a pratica da confissão positiva bem 
como a teologia da prosperidade, no entanto, sabe-se que algumas igrejas particulares, das denominações que se opõem praticam 
este tipo de crença.  Cabe destacar que a teologia da prosperidade se propõe a ensinar que o cristão não deve aceitar qualquer tipo 
de sofrimento,  se isto ocorre é porque lhe falta a fé. Sendo assim, o fiel não pode aceitar nem a doença nem a pobreza. Esta 
teologia afirma  que a pessoa pode trazer a existência aquilo que declaramos com nossas palavras, se feito com fé. Desta forma, a 
riqueza passa a ser vista como uma virtude e a pobreza como obra do Diabo. Segundo alguns estudiosos, foi esta teologia que 
impulsionou a adesão do evangélico ao poder. 



 47 

numericamente inferiores, tornaram-se  mais visíveis. Hoje, os pessoas confundem os pentecostais 

com os neopentecostais e nivelam todos por baixo.  

                                      As Igrejas evangélicas pentecostais têm sua identidade profundamente 

associada principalmente a dois elementos principais: O primeiro é que chama-se pentecostal o 

grupo evangélico que procura dar ênfase ao “falar em línguas” ou o “dom de línguas estranhas”, 

como sendo o sinal do “Batismo do Espírito Santo”, e o segundo elementos que o distingue dos 

evangélicos “históricos” é a cura divina.  

                                       O pentecostalismo enquanto movimento religioso, começou com W. J. 

Seymour, nos Estados Unidos. Ele era um negro e pregador que  foi expulso de sua Igreja e 

iniciou uma reunião de oração na rua Azuza 312, a 6 de abril de 1906. 

                                        Quando o pentecostalismo chegou ao Brasil, este movimento ainda era 

incipiente.  

                                         Cabe destaque o fato de que esta igreja começou seu movimento aqui  

por iniciativa de dois estrangeiros, um italiano (Congregação Cristã) e dois suecos (Igreja  

Evangélica Assembléia de Deus).  

 

 

CONGREGAÇÃO CRISTÃ NO BRASIL48 

 

                                        Esta Igreja foi fundada por Luigi Franciscon49 e teve como primeiro 

convertido um imigrante italiano, tal como era a condição de  Franciscon no Brasil. 

                                                 
48 Pretendíamos tecer considerações sobre outras igrejas, trais como Assembléia de Deus, Universal do Reino de Deus, Deus é 
Amo, dentre outras, no entanto como esse trabalho é uma dissertação e o tempo exigido para apresentação é  pouco, resolvemos 
não proceder as considerações.  
49 Franciscon nasceu na Itália, a 29 de março de 1866. 
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AS RAÍZES ITALIANAS DA CONGREGAÇÃO CRISTÃ NO BRASIL 

           A Congregação Cristã foi fundada pelo imigrante italiano valdense Luigi Francescon, 

nascido na província de Udine. Em 1886, Franciscon, então com 27 anos, imigrou para os 

Estados Unidos e lá ligou-se a uma comunidade protestante de Chicago, formada 

predominantemente pelos pré-reformistas valdenses ou valdeses, comunidade que depois se 

transformaria na Igreja Presbiteriana Italiana daquela cidade. Tempos depois, deixa a Igreja 

Presbiteriana e se filia à Igreja Batista, quando, em 1907, se familiariza com o Iluminismo50 

centrado no batismo do espírito santo, na cura divina, exorcismo, profetismo e, principalmente, 

na glossolalia. São essas características que marcam a Congregação Cristã no Brasil e todo o 

movimento pentecostal51 

 

 

 

                             O primeiro contato onde ele falou da “graça de Deus52” aconteceu em São 

Paulo, em decorrência deste contato, vai-se ter – isto no Paraná – os seus primeiros batizados, 

sendo assim constatamos como importante característica do surgimento da Igreja Congregação 

Cristã no Brasil, ter sido ela iniciada por um italiano, ex-presbiteriano, teve como primeiros 

membros imigrantes também italianos e ainda recebeu como seus membros pessoas das igrejas 

presbiterianas, das igrejas batistas e metodistas, além  evidentemente de católicos. Esta igreja 

ainda se matem com um certo pudor em não participar da política.                           

                                Há igrejas diversas que têm construído sua legitimidade frente à sociedade, no 

entanto, sabe-se o mercado religiosos permite o aparecimento de diversos negócios, isto, inclusive 

dentro das mais diversas denominações.  

                                                 
50 O Iluminismo aqui tratado é segundo Emile Leonard,  como sinônimo de misticismo 
51 PEREIRA, João Baptista Borges. Italianos no protestantismo brasileiro: a face esquecida  pela história da imigração.  Revista 
usp.  SP.  Nº 63. setembro/novembro 2004.  p89 
52 REILY, Duncan Alexander. História Documental do Protestantismo no Brasil. ASTE. 3ª Ed. SP. 2003.  p. 368 
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                              No entanto, são os pentecostais e neopentecostais  que saíram na frente, desta 

atividade. É, principalmente a IURD que sai na frente deste tipo de atividade econômica, dizemos 

que sai na frente principalmente porque ela se envolve com  um capital monetário muito maior,  

principalmente na mídia.: 

    

 

 

 

Fonte:Folha de São Paulo – 14/10/2005 
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                                      Fonte: Folha. 04/06/2006 
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                                  Através deste investimento, sabe-se que e a rede Record, passa a assumir a 

vice liderança de audiência, e quer ser uma ameaça a gigante rede Globo, ela passa a “se 

consolidar como a segunda maior rede de TV brasileira em audiência e faturamento, desbancando 

o SBT”. Vemos assim a relação mídia e religião andando juntos, sendo assim, o mercado religioso 

evangélico cada vez mais se consolida.   

                                    Os evangélicos já conseguem realizar feiras. Há duas grandes feiras de 

produtos evangélicos, movimentando altas cifras nestas feiras, sendo uma  em São Paulo e a outra 

no Rio de Janeiro, a de São Paulo é  conhecida como FICOC, que já esta em sua 5ª versão, 

colocando-se como a maior feira de produtos cristãos da América latina. Esta feira tem sido 

realizada no Expor Mart, em área total de 9,5 mil metros quadrados, contando com a presença dos 

diversos representantes do mercado religioso brasileiro, lá negocia-se desde uma caneta até 

horário de programação de TV. 
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                                    Além desta feira, há um centro comercial de produtos evangélicos no centro 

de São Paulo, em local conhecido pelo nome da rua Sazerdas, comércio este onde se comercializa 

desde compra um simples imã de geladeira até um contrato de gravação de CD musical ou de 

mensagem evangélica. Há uma produção de algumas revistas que são distribuídas em bancas de 

jornais e que começam a ser administradas como empresas para que possam sobreviver. Além das 

diversas revistas e jornais tipo tablóides, produzidos pelas próprias denominações evangélicas.. 

                                     Conforme a Folha53 há “curso (que) ensina pastor a ser empresário da fé”, 

isto é mais uma característica do movimento neopentecostal, tem-se assim, o pastor 

empreendedor, que sabe muito bem pedir dinheiro, ele  é “festeiro e simpático”, como na 

realidade são também alguns membros dos diversos grupos religiosos, além de usar outras 

estratégias de mercado para favorecer o crescimento religioso. Isto exemplifica de uma certa 

forma, os diversos subgrupos que são formados os evangélicos brasileiros. Por outro lado há 

igrejas, que pouco falam em dinheiro.  Além de não aceitar superficialidade na formação 

acadêmico-religiosa. 

 

 

 

 

                                                 
53 Folha 11 de dezembro de 2005  p.C 6.     
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Capitulo 4 

Evangélico: Um Grupo Religioso Minorizado  
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                            Pode-se constatar por meio do texto do Professor Antônio Flávio Pierucci. 

Em “Bye Bey, Brasil” – O declínio das religiões tradicionais no Censo 2000,  que ao analisar o 

Censo ele afirma: “Pelo viés dos números absolutos, o catolicismo continua amplamente 

majoritário e se destaca nas tabelas do IBGE contra o fundo das outras confissões , minoritárias”  

(Pierucci: p.18) 

                             Porém, esta minoria sustenta-se com um alto índice de freqüência semanal 

em seus cultos, quase cem por cento. Seu modelo de vida moral também é seguido por sua 

maioria 

                              Desta forma, concluímos que o evangélico continua sendo  um grupo 

minorizado inserido na sociedade brasileira, ainda que o mesmo seja tão alardeado como uma 

grande minoria. O evangélico caracterizava-se na década de 1980 por um forte repúdio à 

participação na  política, no entanto, o que se verifica atualmente uma adesão quase que irrestrita à 

participação do evangélico na política. 

 

 

 

 

 

 

 



 55 

O Evangélico um Grupo minotarizado 

 

                                O evangélico toma cada dia consciência de que é um grupo que existe como 

associação civil, formada por pessoas físicas, homens, mulheres, rapazes moças. Que tem estatuto 

próprio registrado em cartório, nas repartições públicas e com contas bancárias próprias. E esta 

Igreja pretende fazer-se representar e ter seus interlocutores que levem suas reivindicações e 

zelem por seus direitos junto aos poderes constituídos. 

                                  Este grupo apresenta-se em franco crescimento numérico, especialmente das 

igrejas pentecostais e neopentecostais, este crescimento tem sido realidade visível e inegável. 

Percebe-se que os representantes evangélicos apresentam-se com promessas de inovação profunda 

e  ser eles uma alternativa de saltos qualitativos na representação política, sentimento próprio de 

minorias 

                                Sabe-se que “as minorias posicionam-se negativamente, manifestam-se 

dizendo não. E se expressam com certa autonomia cultura, social ou étnica”54.  Que conforme 

João Baptista B. Pereira 

 

 

O protestante se colocou estrategicamente numa situação de oposição entre o nós/outros, 

que em última instância pode ser vista como pares dialéticos ou dicotômicos entre o bem 

e o mal, o puro e  o impuro. O protestante se constrói como o bem e o puro, o eleito e o 

protegido de Deus e, do outro lado, constrói o “outro” como o reduto do mal e da 

impureza que deve combater e da qual deve se defender.  Esse outro fora do arraial 

protestante, era o “mundo” e tudo o que ele significa. Na visão antropológica, esse 

“mundo” nada mais é do que a cultura brasileira cuja grande matriz era e é o catolicismo, 

                                                 
54 CERTEAU, Michel de, A Cultura no Plural.São Paulo. Ed.PAPIRUS. 2ª Ed. 2001. p. 146   - ele afirma que: “Não, diz o negro, 
não sou americano. Não, diz o indiano, não sou um chileno” 
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que pouco ou nada tinha a ver com o arraial protestante construído em oposição a ela55. 

 

                                   O evangélico tem deixado de posicionar-se diante da sociedade, 

negativamente sobre determinados assuntos, mostrando que já não é mais aquela minoria de 

outrora. Conforme podemos constatar na tabela abaixo. Houve um significativo crescimento das 

igrejas evangélica na sociedade brasileira, inclusive o IBGE, estima que em 2006, os evangélicos 

passem a ser representar 20% da população, segundo estimativas. Mesmo assim, percebe-se a 

existência de preconceitos da imprensa para com as igrejas evangélicas56.  

 

 

 

                              Tabela 03 – demonstrativo de crescimento das Igrejas  evangélicas na sociedade  

                                                  brasileira (Igreja Evangélicas pentecostais no Brasil -2000) 

Igrejas População %  dos pentecostais 

Assembléia de Deus 8.418,154 47,47 

Congregação Cristã do Brasil 2.489,079 14,04 

Universal do Reino de Deus 2.101,884 11,85 

Evangelho Quadrangular 1.318,812 7,44 

Deus é Amor 774,827 4,37 

Maranata 277,352 1,56 

O Brasil para Cristo 175,609 0,99 

Casa da Benção 128,680 0,73 

Nova Vida 92,312 0,52 

Comunidade Evangélica 77,797 0,44 

Comunidade Cristã 76,730 0,43 

                                                 
55 55 PEREIRA, João Baptista Borges. Identidade Protestante no Brasil Ontem e Hoje. Palestra proferida na Igreja Presbiteriana 
Independente de São Paulo, em junho de 2003 
56 O Globo notícia que os evangélicos apóiam o combate à Aids,   e os evangélicos acreditam merecer outras notícias, 
diferentemente desta. De fato, no artigo, o texto diz que a igreja revê sua posição. Conforme Mensageiro da Paz – setembro de 
1999 
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Casa da Oração 68,587 0,39 

Avivamento Bíblico 59,034 0,33 

Igreja do Nazareno 47,384 0,27 

Candeia da Prece 3.076 0,02 

   

Não determinada 1.266,211 7,14 

Sem vínculo Institucional 357,949 2,02 

                          Fonte: Censo demográfico de 2000  - IBGE 

 

 

 

                                Este crescimento do evangélico no Brasil, é significativo, no entanto quando 

analisamos  e comparamos com a presença  da igreja católica na América Latina, vemos que a 

igreja católica persiste em manter sua hegemonia, apesar de ameaçada no Brasil, conforme 

constatamos  abaixo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

                                         Fonte: Carta Capital. 13/04/2005 
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                                       Constata-se no gráfico acima um forte elemento de propaganda da igreja 

católica, descreve os evangélicos como os “OUTROS CRISTÃOS”, no entanto a revista distingue 

um grupo como sendo os ortodoxos, tratamento discriminatório e preconceituoso. Mesmo assim, 

há evidencia do crescimento do evangélico. Não é o objetivo deste texto da revista Carta Capital, 

tratar do crescimento do evangélico  mas não deixa de mencionar este fato. O título da reportagem 

era “As muitas faces do Vaticano: Religião João Paulo II foi um marco na longa história do 

papado, mas não reverteu o encolhimento da sua Igreja” no artigo lemos: Todos os `outros` (grifo 

nosso)  grupos cresceram. A começar, é claro, pelos evangélicos – principalmente pentecostais, 

mas também batistas e adventistas” 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
57 Carta Capital 13/ 04/2005  p.12 
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                                             Fonte: Carta Capital, extraído do IBGE.  

                                   No texto,  a revista em algum momento silencia sobre o evangélico, como se 

desejasse indicar a não existisse tal grupo religioso no Brasil ou até mesmo parece indicar um 

silêncio ideológico, por puro preconceito. É o que se interpreta. Isto porque o assunto é tratado em 

um órgão não oficial da Igreja católica, mas por uma revista brasileira. 

             

                                  Igreja evangélicas de missão no Brasil - 2000 

Igrejas População % dos evangélicos  de missão 

Batista 3.162,700 37,31 

Adventista 1.209,835 14,27 

Luterana 1.062,144 12,53 

Presbiteriana 981,055 11,57 

Metodista 340,967 4,02 

Congregacional 148,840 1,76 

Menonita 17,631 0,21 

Anglicana 16,591 0,20 

Exército da Salvação 3,743 0,04 

   

Outros 1.533,562 18,09 

   

Total 8.477,068 100,0 

                          Fonte: Censo demográfico de 2000  - IBGE 

 

 

 

                                                           Tabela  Nº 4 – Demonstrativo do crescimento do evangélico na sociedade  Brasileira 

DADOS DO CENSO DO IBGE – 2000 

Brasil, população total -  169.799.170  

católica -  124.976.912 ( 73  %) 

evangélica – 26.166.930 ( 15%  %) 

                                                  Fonte: Dados do censo do IBGE, 2000 

                      

                                                          Tabela  Nº 5 – Demonstrativo do crescimento do evangélico na sociedade  Brasileira    
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DADOS DO CENSO DO IBGE – 1991 

Brasil, população total – 146.825.475  

católica - 122.366.692 (83,34%)  

evangélica - 13.189.284 (8,98%)  

espírita - 2.292.819 (1,56%)  

outras - 1.424.758 (0,97%)  

sem religião/não declarou - 7.542.246 (5,13%) 

                                                 Fonte: Dados do censo do IBGE, 1991 

 

 

 

             Tabela 6 – demonstrativo do crescimento do evangélico na sociedade  Brasileira   e a diminuição da  

                                Igreja católica 
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             Fonte IBGE - *os dados de 2006 foram inicialmente levantados com base em estimativos do IBGE. 

  

 

                                    Constatamos que em 2000, segundo dados do IBGE, os evangélicos 

representam 15,4% dos brasileiros. Perfazendo mais de 26 milhões de pessoas, das quais a maioria 

pertence as Igrejas pentecostais. Sendo que as maiores igrejas, são a Assembléia de Deus com 
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8.418.154 membros, Igreja Cristã do Brasil com 2.489.079  de membros, a Igreja Universal com 

2.101.884 membros e a Igreja do Evangelho Quadrangular com 1.318.812 membros.  

                                    Dentre as Igrejas evangélicas de missão, aquelas não pentecostais, as 

maiores são a Igreja Batista com 3.162.700, a Igreja Adventista com 1.209.835, a Igreja Luterana 

com 1.062.144 e a Igreja Presbiteriana com  981.055. No entanto, a maioria desta igreja 

subdivide-se, a título de exemplo, citamos a Igreja Presbiteriana. Que tem na Igreja Presbiteriana 

do Brasil o maior número de seguidores, mas ao falar de presbiteriana, sabe-se que existe a Igreja 

Presbiteriana Independente, a Renovada, a Fundamentalista e a Conservadora e a Unida, de 

orientação ortodoxa,58  além de outras pequenas denominações formadas por brasileiros e também 

algumas fundadas por missionários do exterior. Isso acontece em diversas denominações no Brasil 

e no mundo. 

                                     É sabido que ao apresentarmos determinadas denominações, há entre elas 

uma certa fragmentação.  

                                  Cabe destacar que esta fragmentação é fundamental no início, mas que vai-se 

abandonando, a partir do momento que tal grupo passa a ter a “possibilidade social de se 

manifestar por sua própria iniciativa e sua conta própria” não havendo a possibilidade, nem 

espaço e nem condições para a sua manifestação, passa-se para a ideologia política, no discurso.59 

É o que provavelmente está acontecendo na política brasileira, com a adesão do evangélico à 

política., sendo que os evangélicos consideravam a política como algo que contaminava, algo 

impuro.  

                                   Os grupos minorizados sofrem certos obstáculos e dificuldades além de que 

muitas vezes são marginalizados pelos grupos de maior poder político e econômico, tendo desta 

                                                 
58 Denominamos liberal aqui a igreja que apresenta-se com abertura para outras religiões e com práticas religiosas não tão 
ortodoxas. 
59 Ibid. p.146 
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forma muita dificuldade em expressar-se nos meios de comunicação. 

                                    Como todos os grupos  minorizados,  o evangélico,  parece fornecer abrigo 

para outros grupos, que não é minoria numericamente, mais é minorizado, é o caso do grupo 

negro.60  

 

 

 

Uma constatação que exige ação urgente 

Chegar à conclusão de que a maioria dos negros religiosos está nas igrejas 

evangélicas(grifo nosso), principalmente nas denominações pentecostais, 

conduz a uma nova realidade, assim como à constatação da grande 

responsabilidade da Igreja com essa parcela da sociedade. É possível 

concluir que a Igreja não tem outra alternativa senão reavaliar 

cuidadosamente o papel dos negros que participam dos cultos e das 

denominações61  

 

                                    Segundo pode-se constatar através do censo demográfico de 2000 e, dos 

17.617.307 membros das igrejas pentecostais, os negros62 correspondem a  8.676,997  

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

60  In. BARBOSA, José Carlos. Negro não entra na Igreja espia da banda de Fora. Protestantismo e escravidão no Brasil 
Império. INUMEP. Piracicaba – SP 2002, lemos que “Os protestantes tal qual os sacerdotes e levitas, não atenderam aos negros 
escravizados por que tinham compromissos mais importantes e prioritários a cumprir”, p. 20 
61 OLIVEIRA, Marcos Davi de. A Religião mais negra do Brasil. Porque mais de oito milhões de negros são pentecostais.  Mundo 
Cristão. São Paulo. 2004. p.105. 
62 Sabe-se que o negro foi a mão de obra que serviu de base do sistema colonial brasileiro. Este trabalhou como escravo no fumo, 
na cana, na mineração e no algodão. Desta forma, observamos que a escravidão deixou um forte estigma ligado a mão-de-obra 
manual. 
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Capitulo 05 

 O Evangélico e a  mídia63. 

 

                    Entre os processos dinâmicos do protestantismo brasileiro inclui-se o uso da mídia 

eletrônica. Hoje, o Brasil é o segundo país do mundo em produção nacional de programas 

evangélicos de televisão. Apesar disso, a mídia evangélica carece de pesquisa64. 

 

    

 

 

                                                 
63  Sabe-se que o evangélico usa todo um conjunto amplo de recursos audiovisuais (televisão, rádio, vídeo), impressos (livros, 
livretos, folhetos, jornais) e virtuais (internet). Sendo assim, há um consenso de que o evangélico sabe muito bem fazer uso da 
mídia. Ela é a religião do livro, isto tem muito a haver com a mídia.. 
64 Freston. P. Protestantes e Política no Brasil: Da Constituinte ao Impeachment. Tese de doutorado Unicamp. SP. 1993  p.135 
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   A Mídia Evangélica 

 

 

                               A mídia  é um instrumento de fundamental importância na construção de uma 

sociedade democrática. No entanto quando ela é mal utilizada ou manipulada pode resultar em 

prejuízos para a sociedade. Portanto, constatamos que a igreja evangélica tem se utilizado da 

mídia65. E fazendo assim estará contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e 

democrática. Assim fazendo ela estará envolvendo e ampliando o número de pessoas informadas, 

pessoas que teriam dificuldades e fortes barreiras pré-conceituais para  ter acesso a outras  

informações 

                                Através da mídia a igreja evangélica consegue entrar na modernidade pois a 

televisão é uma prática de comunicação característica da modernidade. Ela é hoje o principal meio 

de comunicação de massa, é um meio impessoal e o conteúdo de sua mensagem precisa ser 

bastante simplificado. Isto leva a simplificação do conteúdo do que se pretende transmitir. 

 

 Se a produção televisiva evangélica é impulsionada por essas características do 

extenso campo evangélico brasileiro, ela é possibilitada  por fatores políticos e 

                                                 
65 No entanto, sabe-se que são as igreja neopentecostais quem mais se utilizam da televisão e rádio, as igrejas de missão ou 
históricas são tímidas ainda no uso da televisão para seus diversos fins.  
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culturais. O primeiro fator facilitador é a chagada da televisão ao nível de principal 

meio de comunicação de massas devido a modernização infraestrutural do governo 

militar  possibilitou o surgimento das redes nacionais66. 

                               A Igreja evangélica mantinha apenas uma hora de  programação na TV  em 

1975, hoje já se tem mais de 100 horas de TV por semana.  As diversas programações evangélicas 

contribuem para que a Igreja evangélica adquira maior visibilidade67 

 

                          Tabela 07 - Evolução de programação de TV realizada por evangélicos 

Ano Horas de Programação em TV 

1975 1 Hora 

1983 15 Horas 

1992 45 Horas 

2001 90 Horas 

2006 Mais de 100 horas 

 

                            

                                 Ao falarmos em  mídia68 evangélica, emergem várias imagens em nossa 

memória, pensamos em pastores pregando na televisão e no rádio, livrarias evangélicas, camisetas 

com mensagens Gospel, artistas convertidos, marchas e passeatas, em nosso país a mídia 

evangélica69 cresce dia a dia, ao que parece, em primeiro lugar, para evangelizar e para atrair 

                                                 
66 Ibid.  p.136 
67  Todavia esta visibilidade também expõe as carências pastorais, ética e do conhecimento teológico da Igreja evangélica. In. 
Frestons  Fé Bíblica e Crise Brasileira. ABU. SP 1992.   
68 Recebemos inclusive carta assinada por um pastor falecido, usada para se pedir votos para  um candidato a deputado federal nas 
eleições de 2006, evangélico. 
69 BELLOTTI, Karina Kosicki. A Mídia presbiteriana no Brasil no Caso de “LUZ  PARA O CAMINHO”  (1976-2001). 
Dissertação de Mestrado Unicamp. 2003  
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leigos para suas crenças e seu modo de vida. É através da mídia que a Igreja evangélica tem 

conseguido uma mobilização da massa dos fiéis, muitas vezes tal mobilização acontece em torno 

de certas lideranças carismáticas  e que são também bons comunicadores. Conforme Freston a 

mídia é: 

 

Um meio de projetar-se na política; e a política é caminho para a posse dos meios de 

comunicação. A mídia facilmente se associa a atividade política; pela visibilização dos atores; 

pelo poder que dá aos detentores diante de líderes que, por várias razões (presbiterianismo, 

status ou negócios)desejam acesso a ele; e pela necessidade de respaldo político para os donos 

de concessões70 

 

                               O uso da mídia pela Igreja evangélica não é algo novo, as igrejas pentecostais 

utilizavam o rádio como meio de divulgação de sua fé há bastante tempo. O uso dos shows de rock 

religioso já era percebido nas décadas passadas: “... os evangélicos da pesada são um fenômeno 

recente e caracterizam-se pela liberalização dos hábitos, pelo uso do rock e do funk, pelas roupas 

coloridas e pelo marketing agressivo para conquistar a juventude” 71 

                                 Todavia, há certos perigos para a religião no uso da mídia, pois segundo os 

especialistas a mídia 

 

 “ao mesmo tempo em que vincula o homem a um universo mais amplo, o coloca frente 

ao risco de isolar-se de sua comunidade mais imediata (grifo nosso). Recorre-se 

freqüentemente à manipulação e à persuasão que acarreta a despersonalização do homem, 

                                                 
70 Ibid, FRESTON  1993  p. 146 
71  Veja, 21/4/1993; 08/06/1994 
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inculcando-lhes falsos papéis sociais e modelos de comportamento frente ao social, ao 

econômico, ao moral e ao religioso”72.  

 

                                No entanto o uso da mídia pelos evangélicos é um fenômeno que acontece 

como conseqüência de seu crescimento numérico. 

                                Além disto a revista Veja ao citar o fenômeno de  crescimento do evangélico73,  

em artigo cujo título é “A Força do Senhor” afirma    

 

O crescimento da fé evangélica está mudando o Brasil dos esportes 

à política, das favelas aos bairros chiques, dos presídios à televisão  

Já existe até uma revista (evangélica), a Consumidor Cristão, com tiragem de 20.000 

exemplares, lida por evangélicos e recheada de anúncios com linguagem e até produtos 

específicos para esse público. Somando tudo – de CDs a bares e instituições de ensino –, 

o mercado impulsionado pelos protestantes movimenta 3 bilhões de reais por ano e gera 

pelo menos 2 milhões de empregos. Na área da mídia eletrônica, há um verdadeiro 

império evangélico país afora. Existem mais de 300 emissoras de rádio evangélicas no 

Brasil, centenas de sites e pastores dando plantão on-line, na internet. Uma grande 

máquina televisiva cumpre também uma extraordinária missão arrecadadora74 

 

                               Como observamos, o aumento no número de evangélicos na população 

brasileira, tem repercutido na aumento do número de evangélicos na política.  

                               Mas também  para mostrar à sociedade quem são os “evangélicos” e ainda 

                                                 
72 HOHLFELDT, Antonio e GOBBI, Maria Cristina (Orgs.) Teoria da Comunicação. Antologia de Pesquisadores Brasileiros. Ed. 
Sulina/Corag.  Porto Alegre. 2004  p. 240 
73 Veja – Nº  230  de 14/01/2002 
74  Veja  -  Edição 1 758 - 3 de julho de 2002 
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sabe-se que a mídia evangélica tornou-se um a poderosa indústria75 além de ser  um meio de se 

construir liderança política evangélica. Além do que todos sabemos que a  mídia é um dos 

principais recursos pelos quais as religiões – institucionais ou não – estabelecem contato com os 

seus próprios membros e com a sociedade em geral, que são membros em potencial. Constata-se 

que os evangélicos utilizam a mídia de modo  ousado, conseguido aumentar sua penetração e 

influência na sociedade, influenciando mentalidades e comportamentos. 

                               O evangélico ao  apropriar-se da mídia, instrumentaliza-se  pois sabem eles 

que os meios de comunicação76 são um forte instrumento para a evangelização  e também para  a 

transmissão de suas doutrinas.   

 

                              O evangélico está alcançando seu reconhecimento e legitimação como grupo 

religiosos formador da sociedade brasileira e esta inserção na sociedade brasileira tem sido 

facilitada também pelo uso da mídia e que também tem sido útil na diminuição do acirramento do 

preconceito contra o mesmo. 

 

                             Freston  afirma: 

 

               “Em suma, os pentecostais têm se incorporado à consciência do público na 

grande imprensa e das principais redes de televisão desde 1987, de forma geralmente 

negativa. Na formação dessa visão, destacam-se certos jornais e as redes de televisão que não 

abrigam programas evangélicos. Como é construída essa visão? 

                Primeiro, através do vocabulário, que visa sugerir o excêntrico, o ilegítimo ou o 

sinistro. A Globo (15/05/90) procura mostrar “como o culto da Universal explora a emoção 

                                                 
75  In. Folha, 04/06/2006. Segundo a este jornal parte significativa dos dízimos da IURD é investido na rede Record 
76 LÉVY, Pierre. In. As Tecnologias da Inteligência. O Futuro do Presente na Era da Informática.Ed. 34 SP. 1998, afirma, Goody 
mostrou, por exemplo, que não poderia haver uma religião ética universalista sem a escrita, porque apenas esta última permite que 
dogmas e princípios morais sejam isolados de todo e qualquer contexto social. As “religiões do livro” estão evidentemente 
baseadas na escrita.  Hoje a escrita apresenta-se de muitas formas (livros, revistas, jornais, etc.)  
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dos fiéis” 77 

 

 

                                 Freston, em sua tese de doutoramento, identifica e expõe os termos 

“depreciativos78”  que a imprensa manipula quando refere-se às igrejas evangélicas, 

principalmente às pentecostais e neopentecostais79. 

                                 Atualmente constata-se uma mudança de posição da mídia, ainda que parte 

dela permaneça tratando o evangélico como réus, com uso de termos maliciosos, pois quando há 

algum erro na política, por parlamentar evangélico, acusa-se e condena-se todos os evangélicos 

ante mesmo de qualquer sentença.  Palavras pesadas ainda são usadas. 

  

                                 Em alguns casos o resultado foi a condenação nas urnas, sem julgamento, de 

candidatos evangélicos que por terem seus nomes citados em listas de máfias com práticas de 

corrupção, foram punidos nas eleições. Pois as imagens de alguns deputados evangélicos no 

imaginário social caiu na condenação, sendo destruídas suas reputações. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
77 FRESTO, em sua tese de doutoramento (1993) afirma que a mídia  utilizava-se de certos vocabulários carregados de 
discriminação. 
78 Ibid  1993.   p. 08 
79 Observamos que certas noticias confundem propriedades das Igrejas como se fossem propriedades de seus  líderes in  “O 
Estadão” de 9/09/2006, o mesmo ao noticiar certas informações referentes a acusações do Ministério Público, se nega a citar o 
Título do Investigado, que é Apostolo Hernandes e Bispa Sônia, além de referir-se a um bispo que também é acusado, com o”B” 
minúsculo. E Finalmente constatamos que a manchete pretende afirmar que o fato já foi investigado. “EX-LÍDER DA 
RENASCER AJUDOU INVESTIGAÇÃO”.  
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PARTE 02   

TEOLOGIZAÇÃO E DES-TEOLOGIZAÇÃO DA POLÍTICA  

 

 

Capítulo   1 

Evangélico Brasileiro e o Processo de Mudança Social de Repúdio e Adesão ao Poder 
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                          Por adesão e repúdio ao poder, levamos  em conta as ações e omissões do 

grupo religioso, objeto desta dissertação em direção à sua participação no poder. Observamos o 

processo para verificar não apenas os gestos e atitudes imediatamente observáveis, mas todo um 

comportamental mais complexo. Comportamento que ainda hoje apresenta variações 

significativas de uma denominação religiosa para outra e, mesmo dentro de uma mesma 

denominação, de um segmento religioso para outro. Houve e ainda há certos grupos evangélicos 

que afirmam equivocadamente que certos partidos são do Diabo, no entanto isto não parece ser o 

pensamento cristão evangélico. Parece ser mais o uso de recursos discursivo para angariar certos 

eleitores. 

                              A Congregação Cristã no Brasil ainda hoje, mantêm-se com uma atitude 

de  repúdio ao poder, por outro lado a Igreja Universal do Reino de Deus, a Assembléia de Deus 

hoje, manifestam uma grande adesão ao poder. Inclusive esta última criou em 1999, a Comissão 

de Assessoria Política Nacional e Regional, com o objetivo de oferecer subsídios para as 

lideranças,  de procederem a triagem de possíveis candidatos, articulando indicações, alem de 

buscarem também procederem ao acompanhamento dos eleitos80. 

                            A mudança social de adesão ao poder, tem alguma relação com momentos 

históricos específicos, refletindo mudanças culturais na apreensão da realidade. Mas também tem  

haver  com a noção de “poluição81” segundo Mary Douglas, a religião interfere na visão de 

mundo pois contribui para se crer que existe uma separação, por considerar certas coisas como 

imunda: “A separação santuário, pessoas e objetos sagrados, de um lado, e a realidade profana, do 

outro, que é um aspecto normal dos cultos religiosos (...) Assim, considera-se, por vezes, perigoso 

                                                 
80 Conforme anexo 01 
81 DOUGLAS, Mary. Pureza e Perigo. Ed. 70. RJ. 1991 
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o contacto com os cadáveres, o sangue ou o corpo82”. Desta forma, constata-se que até a década 

de 1980 participar da vida política significava  permitir-se envolver-se com o que representa a 

poluição do mundo, com algo impuro. O poder era tido como algo imundo. E se o evangélico ficar 

´durante horas e horas, dias após dias, perto (..) se arrisca´83. Assim, a proximidade com o 

perigo interfere na ordem.  

                         A aproximação da política como um faceta (negativa) como a da pureza, que 

se liga ao permanente exercício de lavagem e de eliminação do seu contrário (a impureza), ou a da 

religião, que envolve permanente exercício de excomunhão do seu oposto (a imperfeição e a 

negatividade) ou ainda o poder político, que para o evangélico representou  a manifestação do mal 

em si84. 

                                  Havia um certo consenso, a Igreja era ensinada de que a participação do 

evangélico na política caracterizava-se como que se estivesse envolvendo-se com coisa imunda, 

conforme Galvani85 

 

Porém, devido à antiga formação do nosso povo de que política é pecado e não se deve 

misturar com a fé, nossas igrejas viveram no ostracismo, não se preocupando com o 

futuro incerto nesta área, omitindo-se a qualquer tomada de posição. 

 Existindo há quase 90 anos, a Igreja Evangélica Assembléia de Deus esteve silente 

quanto à dinâmica da política partidária, resultado de um trabalho iniciado por 

missionários estrangeiros, os quais, na verdade, não se interessaram pela política devido 

às suas cidadanias. 

 

 

                          O processo de mudança social de posição do evangélico quanto ao poder 

político, saindo de uma posição de repúdio à adesão ao poder pode ter ocorrido primeiro a partir 

                                                 
82 Ibid.  p. 23 
83 Ibid.  p.111 
84 Ibid.  p. 23 
85  GALVANI, Carlos Gomes. A Igreja  na  política. Revista Obreiro. Ano 21 Nº 08 – CPAD. junho / 1999 
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de uma mudança de mentalidade. No entanto esta mentalidade ainda é presente em alguns meios 

evangélicos, nas entrevistas tivemos oportunidade de constatar a relação da política com a idéia de 

contaminação. Vejamos: 

 

 

Acho que como a política é tão suja hoje em dia, o cristão acaba se corrompendo, 

pois existe um padrão de político que é imposto pela sociedade. 

 

Porque existe muita mentira na política, muita falta de compromisso (...) não 

concordo com a presença de um evangélico na política. (...) O evangélico que se 

envolve na política perde sua credibilidade e deixa de ser uma pessoa confiável. 

 

 

                                 A noção de perigo e contaminação anda é parcialmente presente no modo de  

pensar de alguns evangélicos, por outro lado, há aqueles que apontam como causa do repúdio o 

atual contexto, como se houvesse algo de novo, o que realmente se percebe se está usando este 

argumento para justificar a ideologia de que ao entrar na política o fiel será contaminado pelo 

meio. Se não vejamos o que certos entrevistados afirmaram: 

 

 

Não é boa a (...) participação do protestante na política, alguns tem perdido seu 

valor real. 

 

No atual contexto político brasileiro o cristão deve abster-se da política 

 

Porque todos os políticos estão sujeitos a se tornarem corruptos, mentirosos e 

fraudulentos, pois o que predomina na política é o poder e este quando sobe à 

cabeça pode derrubar qualquer um, e isso sem falar do dinheiro 
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                                  Percebe-se a partir destes comentários transcritos das entrevistas, a ideologia 

do “outro” como sendo o elemento imundo ou corrupto, se me associo com “ele” há uma 

contaminação. Não é o homem político e evangélico que é imundo, o outro, o  ser impessoal, “a  

política” é que contamina”.  “Atribui certos poderes – uns maléficos, outros benéficos – àquilo 

que não tem forma” (Mary Douglas).  Cabe destacar que a bancada evangélica, objeto desta 

pesquisa, não está imune ás tentações da corrupção86. Basta ver a lista dos envolvidos na máfia 

dos sanguessugas ou até mesmas os outros escândalos atuais na política brasileira. 

                                   Por outro lado, sempre houve vozes a favor da participação do evangélico na 

política,  ainda que solitárias em alguns momentos 

 

 

O voto como arma cristã 

(...)  ... Por muito tempo esteve a Igreja no Brasil preocupada tão somente com a 

missão espiritual de evangelizar diretamente, e proclamar as boas novas de salvação, 

de salvar almas. Agora porém, começou ela, melhor esclarecida, a compreender que 

não pode deixar de interessar-se pelos problemas sociais, já tratando estes assuntos no 

púlpito e na imprensa. Já os ventilando nas lições bíblicas dominicais, já cogitando de 

reuniões sociais e esportivas para a juventude (...)87  

 

                        Sabe-se, como dissemos que para a maioria dos evangélicos a política foi tido 

por muito tempo como algo profano. Acredita-se que os evangélicos por fazer uma “distinção 

entre o sagrado e o profano88”, não se envolviam diretamente na política, pelas vias eleitorais. 

Eles mantinham uma certa separação, opondo-se ao profano.  

                                                 

86 “A carne é fraca Pecado na bancada evangélica na Câmara. Um deputado irmão em Cristo, de São Paulo, cedeu à 

tentação e, (...) , engravidou a secretária. A moça fez segredo. Mas, agora, quando o bebê completa 8 meses, decidiu 

ir à Justiça pedir investigação de paternidade. O irmão é casado e tem três filhos”..—.Ancelmo Gois, O Globo, 
27/05/2004  

87 REILY, Duncan Alexander. História Documental do Protestantismo no Brasil. ASTE. 3ª Ed. SP. 2003.  P. .231 
88 Ibid.  p. 34 
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                                Estas noções ainda permanecem, isto entre alguns grupos, pois observamos 

que ao se defender a presença do evangélico na política, afirma-se: “Para que eleger crentes para 

cargos eletivos? Para que sejam luz do mundo e sal da terra e evitem, com sua presença, sua voz e 

sua ação, leis e providencias discriminatórias, injustas, exclusivistas, iníquas, que privilegiem 

organizações e interesses da religião dita da maioria, em detrimento do segmento evangélico”89 

 

                         Percebe-se, desta forma que continua,  em certa medida, ainda viva a idéia 

salvadorista, de que o religioso entra na política para ser o sal e luz do mundo. Mantendo viva a 

idéia de mundo. Ou seja o campo político representa o mundo e a Igreja ao participar da política 

ela pretende “estruturar o Brasil na palavra de Deus”. 

                         Outra possibilidade que se constata é a que se refere ao número de 

evangélicos existente no país, ou seja  a adesão ao poder deu-se também como conseqüência 

natural do crescimento do evangélico. Alguns políticos ingressaram nas igrejas, e assim fazendo 

continuaram sua militância política, levando os membros das igrejas, a envolverem-se na política. 

                         Mais um fator é que como conseqüência de seu crescimento, os evangélicos 

passaram a ser cortejados pelos políticos. Também os sabe-se que os próprios evangélicos se 

candidataram a cargos políticos e em seguida foram convidados a participar de candidaturas de 

candidatos de maior presença no campo político. Sendo então que os evangélico deixaram de ser 

aquela minoria descriminada passando a ser um grupo minorizado,  que se expõe na mídia com 

força e que esta em franco crescimento. 

 

 

                                                 
89 Revista Obreiro  .p. 54 
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                          Durante muito tempo, parece que houve um tipo de evangélico ascético 

(WEBER),90  que via a “ação no mundo” como  um perigo, caracterizada como uma fé voltada 

apenas para o outro mundo, por outro lado o que se percebe hoje é uma profunda mudança, uma 

busca em se participar nos processos do mundo, não apenas isto,  segundo WEBER91, “opera 

dentro do mundo”,  para que assim possa domesticar e dominar o mundo, pretende expulsar o 

maligno do poder. 

 

                         Como assinalamos o repúdio ou a ausência de atuação do evangélico na 

política partidária brasileira. Tal repúdio pode ter sido alimentado por causa92  da ideologia em se 

considerar o outro imundo. Pode também ter sido por motivo do tipo de governo anterior à década 

de 1980, ou melhor por causa do governo militar ou ainda por motivo de que o evangélico ainda 

era um grupo sem muitos seguidores. 

                       No entanto a partir da década de 80 começa a haver uma adesão ao poder. Na 

década dos anos 80, com a abertura política no Brasil, percebem diversos movimentos 

minorizados lutando e criando movimentos de defesa dentre este temos os movimentos de defesa 

do negro, da mulher, do índio, da luta por eleições diretas para cargos executivos e pelo fim da 

tortura. É neste contexto que “O antipoliticismo” vai, aos poucos sendo substituído pelo 

adesismo93. Percebe-se que atualmente a Igreja tem projeto de eleger `vereadores, deputados, 

prefeitos, governadores senadores e até presidente da república.  Procuram ancorar seus 

                                                 
90 WEBWR, Max, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Abril Cultural. SP. 1974. p.243 
91 Ibid, p 243. 
92 RAMALHO, Jether Pereira. Evangélicos e Eleições. In Site da FOLHA em 27/01/2006,  afirma: “Durante algum tempo houve 
no Brasil, por parte dos evangélicos uma repulsa em se envolver nas lutas políticas. Felizmente essa atitude está sendo 
ultrapassada. Essa prática entretanto, deve se alicerçar no crescimento da consciência política, nos valores da cidadania, na 
responsabilidade social, na luta pela justiça e na construção de uma sociedade democrática e igualitária, e não deixar-se envolver 
por conquista de poder, por populismo religioso ou por manipulações de certas lideranças que estão interessadas em obter favores 
corporativos e prestígio pessoal” 
93 CAVALCANTI. Robinson. Cristianismo e Política. Ed., Vinde. RJ. 1988.   P. 200 
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argumentos através de exemplos e para isso citam a Coréia do Sul, os Estados Unidos e 

Inglaterra.94 

                     Nas eleições de 1992, a maioria da liderança das Igrejas Assembléia de Deus 

posiciona-se contra o candidato Luis Inácio Lula da Silva, por outro lado, como vemos mais a 

frente, nas eleições de 2002 e de 2006 boa parte da liderança desta mesma igreja toma posição de 

apoio a Lula95, apontando assim para o ethos desta Igreja, cujo missionários fundadores, segundo 

Freston eram “culturalmente marginalizados, (...)” e seus primeiros membros “eram 

nortistas/nordestinos96” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Folha de São Paulo  08/09/2006 

 

 

                    Cabe destacar que o processo de adesão ao poder pela IURD, a maior igreja 

neopentecostal do Brasil, não se deu considerando a preocupação com o processo de participação 

política dos seus membros no campo político.  

                                                 
94 Ibid p. 54 
95 Folha de São Paulo -  08/09/2006 
96 Freston. 1993.  P. 70 e 71 
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                    Os líderes desta igreja, afirmavam em seus discursos que pretendiam entrar na 

política a fim de retirar os “espíritos, os demônios” que dominavam o congresso nacional, tais 

“crenças fazem parte de mecanismos destinados a resolver certos problemas e é por isso que se 

encontram cristalizados nas instituições”97, por outro lado ao chegarem ao poder, alguns deles 

fizeram igual98 ou pior do que os que lá estava.  

                    Procurando atingir os objetivos acima, constata-se que a maioria dos líderes99 

de algumas das denominações evangélicas apóiam e manifestam seu apoio político eleitoral, 

prioritariamente a candidatos e não necessariamente a partidos políticos, e quando agem desta 

forma, também estão expressando elementos da cultura política brasileira, pois há consenso de 

que a maioria dos brasileiros votam, principalmente em  candidatos políticos e não tanto em  

partidos políticos, com exceções, evidentemente. 

                     O  instituto Datafolha indicou que em 2002 (pesquisa realizada de 19 a 20 de 

setembro de 2002) 27% dos evangélicos  pentecostais votavam em Lula para presidente, no 

entanto, em 2006 houve uma ampliação significativa votantes em Lula para presidente, passando a 

52%   (pesquisa realizada de 4 a 5 de setembro de 2006) o número de  evangélicos pentecostais  

que votam nele.  Desta forma, percebe-se uma profunda mudança, não apenas de adesão ao poder, 

mais também de apoio a um candidato que antes era tido como oposição aos cristãos evangélicos, 

um candidato de esquerda. 

 

                           Sendo assim, observamos, segundo pesquisa realizada pelo Instituto 

Datafolha, que: 

                                                 
97Mary Douglas.    P. 112 
98 Houve inclusive um parlamentar evangélico que engravidou sua secretária na legislatura de 2002.   
99 In Folha de São Paulo de 08/09/06. Este jornal traz a manchete: “Corrente da Assembléia de Deus pedirá votos para Lula. 
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  ANO  DA  PESQUISA    

         (DataFolha)                

 PENTECOSTAL    NÃO PENTECOSTAIS                 

Eleições de 2002 27% de apóiam Lula100 41%  apóiam Lula 

Eleições de 2006 52% de apóiam Lula 48 %  apóiam Lula 

 

 

                            Já os eleitores evangélicos não pentecostais que votaram em Lula, ainda 

segundo o Datafolha, saltaram de 41% em 2002, para 48 em 2006. 

                             Houve uma considerável adesão dos evangélicos nas eleições de 2002. 

sabe que houveram diversas reuniões de lideranças evangélicas com os candidatos a presidente da 

republica,101  destacamos a reunião noticiada pela Veja, cuja manchete era: ”Lula se reúne com 

líderes evangélicos no Rio”, indicando que o PL foi de fato uma ponte apropriada para que Lula se 

aproximasse deste seguimento religioso da sociedade brasileira. Esta reunião teve a articulação de 

dois políticos da Igreja Universal, Bispo Crivela, que elegeu-se senador e do bispo Rodrigues102, 

que reelegeu-se deputado federal pelo Rio de Janeiro. 

                         Como sinal de adesão do evangélico ao poder identificamos no Mensageiro 

da Paz103 notícias informando que as Igrejas Assembléia de Deus no Brasil conseguiu eleger cerca 

de mil vereadores e cem prefeitos e vices (anexo 05 - Mensageiro da Paz).  Cabe destacar que 

mesmo com os escândalos, o evangélico não pensa em recuar em sua participação na política, 

                                                 
100 Folha de São Paulo – 28/09/2002 –  “Petista tenta ganhar voto de evangélicos” 
101 Veja – 17/10/2007, 
102 Este último perdeu o mandato por acusações de envolvimentos com o mensalão?  
103 Mensageiro da paz, Jornal formato Tablóide e que é  Órgão oficial de comunicação da Igreja Assembléia de Deus, em sua 
edição de Nº 1434 de novembro de 2004, traz como manchete de Capa: “AD elege cerca de mil vereadores e cem prefeitos” 
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acredita-se sim, que deve buscar acompanhar mais de perto os candidatos eleitos104 

                    Alguns dos parlamentares evangélicos, para serem eleitos contaram 

primeiramente com o resultado de seus diversos trabalhos desenvolvidos em instituições da 

sociedade civil, com também com sua atuação profissional105.  O cientista político Leôncio 

Martins Rodrigues desenvolveu um excelente trabalho sobre “com base em informações sobre 

profissão, ocupação, nível de instrução e patrimônio dos parlamentares106”,  

                     Há também diversos movimentos evangélicos que são úteis para que o 

candidato ganhe as eleições. Têm-se as “Marchas para Jesus” que em outros estados recebem 

outros nomes, movimento este que consegue reunir milhões de participantes, sendo que a maioria 

dos presentes são jovens.Outro movimento com maior organização é o MEP (Movimento 

Evangélico Progressista).  Há ainda a ação da Rede Record de Televisão, também exerceram 

papel importante na adesão do evangélico ao poder. Através destes diversos movimentos os 

evangélicos adquirem visibilidade, bem como os líderes  que almejam eleger-se a cargos políticos 

e desta forma conseguem ocupar um certo espaço político. 

                      Outro campo de atuação que contribui para a adesão ao poder são as entidades 

pára eclesiásticas107.  Não queremos dizer com isto que elas declarem ter este o como sendo a 

razão que justifique sua existência.  

                       Dentre as para eclesiásticas tem-se a Aliança Bíblica Universitária – ABU, 

                                                 
104 Galvani, presidente da Comissão de Assessoria Política da Igreja Assembléia de Deus. ao escrever seu artigo na revista obreiro 
afirmou que “se faz necessário o acompanhamento do eleito no exercício de suas funções” revista Obreiro. CPAD. Junho / 1999  
p.54.  
105 Citamos aqui as atividades profissional desenvolvida pelos parlamentares evangélicos:  Professor e Securitário, Economista, 
Auxiliar de Fazenda, Auxiliar de Administração e Bispo Evangélico, Servidor Público, Pastor e Teólogo, Empresário e Produtor 
Rural, Técnico em Telecomunicações, professor de ensino fundamental e médio, Servidor Público,  Pastor Evangélico, Auxiliar de 
Enfermagem e Radialista.  Ministro do Evangelho, Advogado e Radialista,  Técnico em Eletrônica,  Empresário e Radialista  
Advogado e Delegado de Polícia   Recepcionista; Secretária; Chefe de Gabinete, CM, São Paulo, SP; Programa Aqui entre Nós, 
Rádio São Paulo, 1995-, e Rede Mulher, 2001. 
106 RODRIGUES, Leôncio Martins. Partidos, Ideologia e Composição Social. Um estudo das Bancadas partidárias  Câmara dos 
Deputados. SP.  Edusp.  2002 
107 Acredito ser necessário um estudo sobre as entidades para-eclesiásticas e sua contribuição para as diversas áreas da sociedade e 
da Igreja, no entanto não o objetivo deste trabalho. 
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entidade que teve sua gênese na  Comunidade Internacional de Estudantes Evangélicos - CIEE, 

ideologicamente opunha-se a para-eclesiástica União Cristã de Estudante do Brasil UCEB que 

tinha como seu secretário geral o missionário Richar Shaull conforme constatamos abaixo:    

 

 

 
Fonte: Arquivo pessoal do autor da dissertação. Texto escrito por Richar shaull, quando era secretário Geral da  

            UCEB, escrito em 1956. 
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                        Conforme Freston108, “a ABU foi um canal para alimentar e favorecer o 

engajamento político do evangélico. (...)  No seu auge no inicio dos anos 80, a ABU tinha mais de 

dois mil participantes em 60 cidades. Hoje (1993), vários ex-membros estão na vanguarda do 

engajamento político protestante. AVB109,  a ACD, a  Fraternidade Teológica Latino-Americana 

(FTL),  também serviu para a trajetória política dos evangélicos. Esta entidade, pretendia produzir 

uma teologia ´bíblica` e latino-americana, opondo-se à teologia da libertação, à escatologia 

dispensacionalista e ainda ao “uso fundamentalista da Bíblia110”. Todavia dois elementos devem 

ser destacados aqui, o primeiro é que em alguns momentos, bem como na atualidade, algumas 

entidades recebem financiamento estrangeiro, hoje muito financiamento está sendo direcionado 

para entidades ideologicamente fundamentalistas. 

                        Estas instituições111, principalmente as ecumênicas, segundo Edim 

Abumanssur112 “Confundiu-se com a história de um grupo de pessoas... (em) organizações 

autônomas que sobreviviam de (...)  [ constituíam como] uma tribo. A política era o elemento ... 

fundamental...”  E conforme Freston, “Com a potencialidade política e econômica que o campo 

de atuação protestante representa hoje, os postos nas entidades para-eclesiásticas poderão se 

tornar trampolins políticos.  

                         Cabe destacar que existem no Rio de Janeiro dois grupos evangélicos que 

em alguns momentos vivem a disputar a liderança política naquela região, um encabeçado pelo 

ex-governador do Rio, Anthony Garotinho113, membro da Igreja Presbiteriana e professor de 

classe da escola dominical, um  segundo grupo formado por líderes da Igreja Universal, tendo 

                                                 
108 Segundo Freston, em sua Tese de doutorado de 1993, “o partido Liberal – PL da Paraíba foi iniciado por ex-membro da ABU. 
O líder do Movimento Evangélico Pró-Lula em 1989, fora um ativo participante e também assessor da ABU. O líder da bancada do 
PT (1993) na Câmara distrital (DF) também foi da ABU,  
109 A AVB foi criada em 1991 pelo pastor Caio Fábio, que na época era pastor da IPB,  
110 In. Freston. 1993.  p. 132 
111 Ibid. 1993. p. 124  
112  Ibid. 1993. p123. 
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como principal expoente o Senador Marcelo Crivela. Anthony Garotinho, membro da Igreja 

Presbiteriana, nas eleições de 2002 recebeu o apoio da Igreja AD.  

 

                 Figura  07 – Foto de capa do jornal Mensageiro da Paz, órgão oficial da igreja AD, edição de julho de 2002 
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                       Cabe destacar que este mesmo grupo religiosos que em 2002 apoiou 

garotinho, cabe destacar que o apoiou da liderança das AD, representa colocar-se ao lado da 

justiça e da pureza114. Por outro lado, nas eleições de 2006 apoiou o presidente Lula para 

presidente da república, é interessante presenciar esta aproximação, sendo que agora o PT não 

oferece mais perigo, como era visto antes.    

 

           Fonte: Folha de 13/09/2006 

                                                 
114 MERY, Douglas. Pureza e Perigo. Ed. 70. RJ. Sd. 
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                         Constatamos a Igreja evangélica em sua vertente presbiteriana posiciona-se 

quanto à filiação partidária que seus membros podem filiar-se a qualquer partido político115. 

               

                                   Nas eleições de 2002, percebeu-se que os evangélicos decidiram de fato 

fazer-se representar no Congresso Nacional, “igrejas protestantes do Brasil inteiro já estavam em 

ebulição com as preliminares do próximo processo eleitoral. Se o terreno para as conquistas é o 

Parlamento, nada mais natural para os evangélicos do que ir até lá pegar seu quinhão’116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Fonte: DIAP; Freston Tese de doutorado 1993 

 

 

 

 

                                                 
115 Decisão de seu Concílio  maior conforme o Site da IPB (www.ipb.com.br, com acesso em 26/07/2006) “CE-SC/IPB-2006 – 
DOC. LII – Quanto ao documento 187 - Ementa: Oriundo do Sínodo Alagoas-Sergipe, consulta sobre oficiais em Partido 
Comunista. A CE-SC-IPB 2006 Resolve: 1. Tomar conhecimento. Considerando: 2. O Direito Constitucional Brasileiro de 
liberdade de consciência e de livre filiação; 3. Que não há proibição legal de membro da Igreja filiar-se a qualquer partido político; 
4. Sobretudo, que a liberdade de consciência é um conceito basilar da Reforma Protestante; Resolve: 1. Responder ao Sínodo 
Alagoas-Sergipe que todo membro da IPB é livre para filiar-se ao partido político que julgar conveniente, desde que não fira os 
princípios Bíblicos.” 
116  Veja  - Edição 1 758  -  3 de julho de 2002 
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PARTE 02  - 

A BANCADA EVANGÉLICA ELEITA PARA O CONGRESSO NACIONAL  EM 2002   POR SÃO PAULO 

 

 Acredita-se que “normalmente deputados que são , representantes religiosos ou de categorias 

profissionais específicas costumam apresentar votação “dispersa” em todo o Estado117”. 

 

 

 

 

Capítulo 2 

 A Bancada Evangélica Eleita para o Congresso Nacional  em 2002   Por São Paulo 

 

 

 

 

                                                 
117 CERVI, Emerson Urizzi, PRODUÇÃO LEGISLATIVA E REELEIÇÃO: Visibilidade política, atuação individual e conexão 

eleitoral na 14ª legislatura da Assembléia Legislativa do Paraná. 5º encontro da ABCP 26 a 29 de Julho (Ano ?)  

FAFICH/UFMG, Belo Horizonte – MG. 
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A Bancada Evangélica e sua Formação 

 

 

 

 

                 A organização e a formação da bancada evangélica teve inicio nos anos de 1987 

a 1988, período da Assembléia  Nacional Constituinte. Um grupo de deputados evangélicos 

articularam-se e que segundo Freston118 em diversas ocasiões  praticaram o fisiologismo. “...há 

um refluxo para certas siglas que refletem a busca fisiológica que decorre da relação destes 

políticos {do PMDB} com a comunidade religiosa”.  Os problemas de deslizes continuam 

continua ocorrendo na bancada evangélica, assim como em outros bancadas.  Vários membros da 

bancada evangélica, dos eleitos em 2002,  foram acusados de envolvimento em 2005 e 2006,  em 

dois escândalos políticos119. 

                  Na Constituinte, em 1988, houve um número expressivo de representantes 

evangélicos. Ao total 32 evangélicos ganharam as eleições e dois suplentes vieram a assumir 

posteriormente o mandato, ficando a bancada composta  por 34 congressistas.  Quase todos eleitos 

pela primeira vez, sem experiência político partidária, cabe destacar que a maioria dos eleitos 

eram das igrejas pentecostais, segundo Freston120 e foram eleitos com a bandeira ideológica de 

guardiões da liberdade religiosa, visto haver na época um boato em todo o Brasil de haver um 

acordo entre  Tancredo Neves e a CNBB de acabar com a liberdade de culto, principalmente dos 

                                                 
118 FRESTON, Paul. Protestante e Política no Brasil: Da Constituinte ao Impeachment. Tese de doutorado. Unicamp. SP. 1993.  
p.180 
119  Outro político conhecido é Iris Rezende, que também  é evangélico. 
120 FRESTON, Paul. Evangélicos na política brasileira: história ambígua e desafio ético. Curitiba: Encontrão Editora, 
1994.     p. 96 
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evangélicos. Acreditava que “os evangélicos deveriam ser eleitos para salvar a liberdade religiosa” 

(2004, p. 240); isto devido aos boatos espalhados, sobretudo pela Assembléia de Deus, de que 

existia um acordo secreto entre Tancredo Neves e a CNBB que objetivava devolver ao 

Catolicismo Romano a posição de religião oficial da Nação, restringindo ao mesmo tempo,  

 

 

                      Os deputados da  bancada evangélica eleitos  em 2002, por São Paulo para o 

Congresso Nacional eram membros de apenas três de  denominações evangélicas, foram eleitos 

membros das Igrejas Assembléia de Deus, da Igreja Universal do reino de Deus e da Igreja do 

Evangelho Quadrangular.  

                        A IURD elegeu quatro deputados federais por São Paulo, dois foram eleitos 

pelo PFL, sendo que um deles mudou de partido, transferiu-se para o PTB. Um outro eleito por 

esta igreja ganhou a eleição candidatando-se pelo PL, cabe destacar que a maioria dos eleitos no 

Brasil, membros da IURD fez-se eleger pelo PL. Finalmente, a próxima pessoa a eleger-se desta 

igreja, foi eleita pelo PTB. 

                          Por outro lado o da igreja Assembléia de Deus, fez-se representar  deputado 

eleito utilizando dos partidos sendo como segue no quadro abaixo onde listamos os deputados 

eleitos por São Paulo. A Bancada  Evangélica Eleita por São Paulo em 2002.  

Partidos Igrejas Eleitos 

PFL Igreja Universal do 

Reino de Deus 

Bispo João batista 

PFL  (Hoje PTB) Igreja Universal do 

Reino de Deus 

Pastor Marcos Abrão 
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PL Igreja Universal do 

Reino de Deus  

Bispo Wanderval 121 

PTB Igreja Universal do 

Reino de Deus 

Edna Macedo 

 

 

                    O deputado João Batista, distribuiu um informativo, a partir de 2003, onde, 

propõe-se a divulgar os projetos de lei por ele apresentado na câmara federal. É um informativo 

que pretende apontar ideologicamente um homem ao lado da família. Comprometido com a 

“defesa da família”. Há neste, uma entrevista, no entanto tal entrevista é resultado do trabalho de 

seus assessores. É apenas uma autopropaganda. 

 

                   Outro membro da bancada evangélica é o deputado Marco Roberto Abramo, da 

IURD, em plenário ele tratou da questão do fumo, dos crimes cometidos através da Rede Mundial 

de Computadores, a favor da  pela preservação da natureza. 

 

                    A bancada evangélica ocupa um espaço na sociedade, ainda que tímido, os 

órgãos que estudam a política, como o DIAP, já refere-se a esta bancada em seus documentos. No 

entanto, os políticos citados por nome pelo DIAP, pertence a Igreja universal, como se fosse de 

menor importância os políticos membros das Igrejas Assembléia de Deus, das Igreja Batistas ou 

de outras denominações. O texto refere-se nominalmente e repetidamente a membros da 

Universal, citando, o deputado Bispo Rodrigues, e o senador Marcelo Crivela ambos da Igreja 

Universal.  É possível que isto seja porque na época este tenham conseguido exercer uma certa 

                                                 
121  Sofreu um processo no Conselho de Ética, por causa do mensalão, mas foi inocentado na votação no plenário da câmara. 
Atualmente ele é dissidente da Igreja Universal do Reino de Deus.  
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liderança. 

 

 

 

Evangélica -   A Bancada evangélica, composta exclusivamente pelos parlamentares 

que professam a fé segundo a doutrina das igrejas evangélicas, incluindo  todos os 

pastores e bispos, manteve seu tamanho atual, com aproximadamente 50 deputados. 

Seu coordenador, Bispo Rodrigues (PL/RJ), pertence à Igreja Universal do Reino de 

Deus. A bancada, que era muito ativa na Câmara, agora também terá integrante do 

Senado, especialmente do senador eleito Marcelo Crivela (PL/SP),. Também da Igreja 

Universal122 

 

 

                                   Este trabalho, que geralmente produz-se com seriedade invejável, omite fala 

dos parlamentares (...) “bispos e pastores”, onde sabemos que há parlamentares evangélicos que 

são membros,  repetindo a maneira de se enxergar a representação evangélica por meio de pastores 

e membros. Deixando de mencionar os que não são bispos nem pastores. 

                                     Constata-se que a composição da bancada evangélica foi eleita em sua 

maioria pelo PL,  as igrejas mais representadas no parlamento federal, são as Universal do Reino 

de Deus e a Assembléia de Deus. 

                        Sabe-se, todavia que alguns parlamentares evangélicos foram denunciados 

nos dois maiores escândalos da legislatura eleita para  2002 até 2006, estas denuncias foram 

divulgados pela mídia. 

                       Os escândalo em que alguns membros da bancada evangélica estiveram  

envolvidos ou no mínimo denunciados  foi o “mensalão” escândalo este noticiado amplamente 

pela mídia, conforme podemos observar e o outro que foi recebeu o nome de a "máfia dos 

                                                 
122 DIAP. Radiografia do Novo Congresso. Legislatura 2003 – 2007. Série “Estudos Políticos” – ano II Brasília / DF – Outubro de 
2002. p. 23 
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sanguessugas”. 

                     Os evangélicos, condenam de modo veemente e com indignação os membros 

da bancada evangélica que se envolveram em escândalos, sejam eles quaisquer que forem.  Assim 

se manifestaram os membros do grupo de discussão cristã Reformados: 

 

                                               À sociedade brasileira 

Nós, membros do grupo de discussão Cristã Reformados, evangélicos de várias 

confissões protestantes, por meio deste manifesto, expressamos publicamente a 

nossa indignação quanto ao recente escândalo da “CPI dos sanguessugas” que 

envolve parlamentares da bancada evangélica. Como cidadãos brasileiros e como 

cristãos é com tristeza e  vergonha que lamentamos a falta de ética e os pecados 

da mentira, da cobiça e furto desses que estão sendo investigados por corrupção. 

(...) Pedimos às autoridades competentes que exerçam, com justiça e 

responsabilidade, a punição dos indiciados. Esperamos também que, com o 

mesmo rigor, sejam disciplinados em suas igrejas. 

 

 

                    Os parlamentares evangélicos que foram denunciados, na sua maioria não 

conseguiram se reeleger no preito de 2006. Mesmos que não tenham sidos julgados e condenados 

ou que não tenha praticado qualquer ato ilícito, suas próprias bases eleitorais já os condenaram.   

 

                    Conforme vemos, os que tiveram seus nomes envolvidos na máfia dos 

sanguessugas foram os que segue: 

 

 

“Entre os 57, {deputados] há vários integrantes da bancada evangélica. (...) 
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senador... Magno Malta         

 (PL-ES).  

 Jefferson Campos (PTB/SP) – por meio da assessoria, informou não saber o 

motivo da inclusão de  

 seu nome na lista. 

João Mendes de Jesus (PSB/RJ) – segundo a assessoria, o deputado não foi 

notificado e não se  

pronuncia.  

(...) 

Wanderval Santos (PL/SP) – seu advogado Marcelo Bessa, afirmou que não se 

manifestará sobre o  caso porque o inquérito corre sob segredo de Justiça123. 

                                                 
123 Folha. 19 de julho de 2006 – A7  - Anexo 08 
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                    Fonte: Folha. 19 de julho de 2006  A7 - Investigados por participação na Máfia dos sanguessugas 
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                   Os evangélicos envolvidos em denuncia foram os deputados Adelor Vieira o 

senador Magno Malta, que antes havia pedido a abertura de uma CPI para investigar ”a suposta 

rede de corrupção e lavagem de dinheiro relacionada às casas de bingos no Brasil”124 

                    No entanto o  próprio senador Magno Malta acabou sendo investigado na 

investigação contra a máfia dos sanguessugas 

 

 

 

 

 

                         O “mensalão” foi o nome dado uma denuncia de corrupção, em que se 

afirmava que deputados haviam montado uma grande organização criminosa com o objetivo de 

desviar dinheiro público e comprar apoio político.  

                   Os deputados federais recebiam, segundo o ministério público grande quantia 

de dinheiros das mãos dos líderes do PT para, como dissemos,  se aprovasse apoio para os 

projetos do governo.  

                   Divulgou-se que dinheiro o dinheiro havia saído das empresas estatais. O 

                                                 
124 Revista Eclésia.  Ano 10 edição 100   abril de 2004.  p.20  -  Anexo  07 

Fonte: Revista Carta Capital de 29 de junho de 
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primeiro membro da bancada evangélica a ser atingido  pelas denuncias foi o “bispo Rodrigues 

pilhado com 150.000 reais, renunciou: corrupção e lavagem.”125   Este ex-deputado era tido 

como “cérebro por trás da bancada evangélica126”  O ex-bispo Rodrigues foi eleito pelo PL do 

Rio  de Janeiro. E renunciou ao seu mandato para não ser cassado (ou será que foi cassado?) 

                  Outro evangélico denunciado nos escândalos envolvendo deputados e 

senadores evangélicos foi o deputado federal, dissidente da IURD, o bispo Wanderval Santos127, 

este teve a cassação pedida pelo conselho de ética da câmara dos deputados. No entanto ele foi 

absorvido pelo plenário da câmara. 

 

 

 

 

                                                 
125 In. Veja 19 de abril de 2006. edição 1952. p.52 
126 In. Veja 18 de junho de 2003. p.48,49. 
127 In. Estadão . Terça-feira, 7 de fevereiro de 2006. p. A8 
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fonte: Reportagem de capa da revista Veja de 19 de abril de 2006  

 

     

  

                              A bancada evangélica eleita em 2002, considerando os eleitos por todo o 

Brasil,  ficou composta por doze (12) partidos, sendo eles:  o PMDB, o PFL, o PT,o PPS, o PL, o 

PDT, o PST, o PSB, o PTB, o PPB, o PSDB e o PSL.  Quanto aos partidos políticos, os 
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evangélicos se fizeram representar em sua maioria pelo  PL – Partido Liberal, partido que 

apresenta fortes laços com a Igreja Universal do Reino de Deus, isto pelo fato de que a maioria 

dos deputados deste partido serem bispos ou  membros desta igreja. Com inicialmente com 14 

deputados, em sua maioria membros da Igreja Universal do Reino de Deus.128 

                                 A bancada evangélica a conseguiu se representar por vinte (21) estados 

brasileiros. Sendo Minas Gerais,  Rio de Janeiro e São Paulo  os estados onde encontram-se maior 

número de deputados federais evangélicos eleitos em 2002.  O primeiro  ficou representado por 

oito (08) deputados, o segundo por sete (07) e o terceiro por seis (06), conforme tabela abaixo. 

 

 

 

COMPOSIÇÃO DA BANCADA EVANGÉLICA POR estados, partidos políticos e número de eleitos em 2002 

Tabela 8 

ESTADOS DA FEDERAÇÃO 

Fizeram-se representa por 21 

Estado 

PARTIDOS POLÍTICOS 

Composto por 12 Partidos 

NÚMERO DE ELEITOS 

A Bancada formou-se com 57 

parlamentares, sendo 54 deputado 

e três senadores. 

Acre PT 01   deputados eleito 

Amazonas PTB 01   deputados eleito 

Bahia PFL, PT   05   deputados eleitos 

Ceara PL      02  deputados eleitos 

Distrito Federal PMDB 01   deputados eleito 

Espiríto Santo PL 01   deputados eleito 

Goiás PSDB 01   deputados eleito 

Maranhão PFL, PL E PSB     03  deputados eleitos 

Mato Grosso do Sul PMDB 01    deputados eleito 

Minas Gerais PMDB, PT, PL, PST, PSB,  PPB e o 

PSL 

  08 deputados  eleitos 

Para PL, PDT, PTB     03  deputados eleitos 

Paraíba PL 01   deputados eleito 

Paraná PMDB, PL, PDT      03   deputados eleitos 

                                                 
128  Podes perceber que há maior número de políticos evangélicos eleitos pelo PL. 
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Pernambuco PL,PSB     02  deputados eleitos 

Rio de Janeiro PMDB, PFL, PL, PDT, PSB, PPB,   07 deputados eleitos 

Rio Grande do Sul PL,PTB, PPB   03   deputados eleitos 

Rodonia PPS, PTB     02  deputados eleitos 

Roraima PTB 01   deputados eleitos 

São Paulo PMDB,    PFL, PL, PSB, PTB,   O6  deputados eleitos 

Sergipe PL 01   deputados eleitos 

Tocantins PPB 01   deputados eleitos 

Fonte: Site da Câmara Federal, DIAP  e revista Eclésia 

 

 

 

 

                        Os estados da federação onde os evangélicos conseguiram maior 

representação na câmara  foram em Minas Gerais com oito deputados eleitos, em segundo lugar 

vem o Rio de Janeiro com sete  eleitos e finalmente São Paulo com seis deputados diplomados: 

 

 

                             Tabela lustração 1 

Estados com maior representação da 

bancada evangélica 

Número de deputados evangélicos 

eleitos por cada estado 

Minas Gerais    Com  08 deputados  eleitos 

Rio de Janeiro   Com 07 deputados eleitos 

São Paulo    Com O6  deputados eleitos 

               Fonte:Site da câmara federal e o DIAP  
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                      O deputado evangélico, seja ele bispo, pastor ou apenas membro da igreja, ao 

candidatar-se por um partido político ele se insere em  “um organismo, um elemento complexo de 

sociedade”, que antes dele chegar ao partido, o mesmo já se iniciou “a concretização de uma 

vontade coletiva reconhecida e fundamentada parcialmente na ação129”. Ele faz parte de uma 

célula que já há outras vontades coletivas. 

                        É importante destacar que os evangélicos juntos receberam um significativo 

número de votos, que certamente ajudaram na eleição de outros candidatos de seu partido, isto 

sem considerar o número de votos dos candidatos evangélicos que não conseguiram êxito na 

eleição. 

                      Por outro lado os evangélicos não conseguiram se fazer representar na câmara 

dos deputados pelos  estados de Maranhão,  Alagoas, Piauí, Alagoas. 

                       Apresentamos abaixo um quadro indicando os partidos  pelos quais os 

candidatos evangélicos concorreram às eleições de 2002 e foram eleitos e o números dos 

deputados eleitos130. Conforme observamos no quadro abaixo: 

  

PARTIDOS 

POLÍTICOS 

Nº DE DEPUTA DOS 

ELEITOS 

PMDB 06 

PFL 08 

PDT 04 

PSDB 01 

PPS 01 

PL 14 

PTB 05 

PSL 01 

                                                 
129 Gransci. 1991.  p. 6 
130Pretendíamos  fazer constar e a denominação religiosa a que pertencem, a quantidade de votos adquiridos não apenas para eles 
mais também para os seus respectivos partidos, os estados onde se lançaram candidatos e o número de eleitos por cada partido. O 
que não foi possível por causa do tempo exigido para apresentar este trabalho.  
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T

PPB 05 

PT 03 

PFL 08 

  11 55 

 

           

 

                         Fazemos constar este item, como modelo, o tempo necessário a para 

apresentação deste trabalho não permitir ampliar demais estas análises, no entanto levantamos e 

expomos o número de  votos adquiridos pelos evangélicos no PMDB, como segue: 

 

 

 

Tabela 1 - Deputados evangélicos eleitos pelo  PMDB em  2002 para a câmara dos deputados      

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: TSE 

 

DEPUTADO Total de Votos Percentual      Partido          UF 

      Coligação 

 

ADELOR FRANCISCO VIEIRA  

 

105,464 

 

3.439              PMDB            PR 

 

JAILDO VIEIRA REIS  

 

79.203 

 

0,983               PMDB           RJ  

 

ANTONIO  FERREIRA DA CRUZ FILHO 

                        

 

76.443 

 

6,979 %          PMDB /         MS 

                     PRTB/PSDB 

 

JOSÉ DIVINO OLIVEIRA DE SOUZA 

 

77,489 

 

0,961 %       PFL / PMDB   RJ 

                       / PSDB)    

                                                                                             

JORGE DO REIS PINMHEIRO 

 

41.288 

 

3,383 %       PFL / PMDB   DF    

                       PRP PSD /  

                         PSDB) 

 

SILAS BRASILERO 

 

89,882 

 

0,936 %            PMDB        MG  
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                      Desta forma, os evangélicos que se fizeram eleger pelo PMDB adquiriram 

juntos mais ou menos meio milhão de votos e elegeram-se utilizando-se de diversas legendas 

políticas. Neste partidos tem-se exatamente um total de 469,769 dos votos adquiridos pelos 

evangélicos na eleição de 2002 para deputado federal, em cincos estados da União, isto é, 

contando apenas os votos dos deputados federais eleitos. 

        

                       O PMDB obteve uma quantia razoável de votos através dos candidatos 

evangélicos eleitos em todo o país, sendo que foram eleitos um (01) por Santa Catarina, dois (02) 

pelo Rio Janeiro, um (01) por Mato Grosso do Sul, um (01) pelo Distrito federal e um (01) por 

Minas Gerais. 

 

 

 

 

 

Deputados evangélicos eleitos pelo  PMDB      Unidade da Federação 

Adelor Vieira    PR  

Bispo Vieira Reis                                 RJ 

Dr. Antonio Cruz                                             MS 

Pastor Divino                                                   RJ 

Pastor Jorge                                                      DF 

Silas Brasileiro                                                 MG 

Jéferson Campos   SP  
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Deputados evangélicos eleitos pelo  PL            Unidade da Federação 

Almeida de Jesus   CE 

Bispo Rodrigues   RJ 

Bispo Wandeval   SP 

João Paulo                                                        MG 

Neucimar Fraga    ES 

Pastor Almir                                                    RJ 

Pastor Gouveia                                                 RS  

Pastor Heleno                                                   SE   

Pastor Marcos de Jesus                                    PE 

Pastor Oliveira Filho                                         PR 

Pastor Pedro Ribeiro                                        CE 

Pastor Philemon Rodrigues                              PB 

Raimundo Santos                                             PA 

Remi Trinta                                                     MA 

 

 

 

                        Veremos nos quadros abaixo a indicação  dos deputados evangélicos eleitos 

em 2002, e os respectivos partidos pelos quais foram eleitos: 

 

 

                          DEPUTADOS EVANGÉLICOS ELEITOS PELO PMDB 

Adelor Vieira (PMDB-SC)  

Bispo Vieira Reis (PMDB-RJ) 

Dr. Antônio Cruz (PMDB-MS) 

Pastor Divino (PMDB-RJ) 

Pastor Jorge (PMDB-DF) 

Silas Brasileiro (PMDB-MG) 
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DEPUTADO EVANGÉLICO ELEITO PELO PSDB 

João Campos (PSDB-GO) 

 

 

 

 

DEPUTADOS EVANGÉLICOS ELEITOS PELO PDT 

André Zacharow (PDT-PR) 

Zequinha Marinho (PDT-PA). 

Bispo João Mendes de Jesus (PDT-RJ) 

 

 

 

DEPUTADOS EVANGÉLICOS ELEITOS PELO PPS 

Agnaldo  Muniz (PPS-RO) 

Cabo Júlio (PST-MG) 

Carlos William (PST-MG) 

 

 

 

DEPUTADOS EVANGÉLICOS ELEITOS PELO PSB 

Pastor Francisco Olímpio (PSB-PE) 

Paulo Baltazar (PSB-RJ) 

Gilberto Nascimento (PSB-SP) 

Isaías Silvestre (PSB-MG) 

Dr. Ribamar Alves (PSB-MA) 

 

 

DEPUTADOS EVANGÉLICOS ELEITOS PELO PL 

Almeida de Jesus (PL-CE)  

Bispo Rodrigues (PL-RJ) 

Bispo   Wanderval (PL-SP) 

Pastor Gouveia (PL-RS) 

Neucimar Fraga (PL-ES) 

Pastor Heleno (PL-SE) 

Raimundo Santos (PL-PA) 

Remi Trinta (PL-MA) 
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Pastor Almir (PL-RJ) 

Pastor Marcos de Jesus (PL-PE) 

Pastor Oliveira Filho (PL-PR) 

Pastor Pedro Ribeiro (PL-CE) 

Pastor Philemon Rodrigues (PL-PB) 

João Paulo (PL-MG) 

 

DEPUTADOS EVANGÉLICOS ELEITOS PELO PTB 

Josué Bengston (PTB-PA) 

Edna Macedo (PTB-SP) 

Nilton Capixaba (PTB-RO) 

Pastor Reinaldo (PTB-RS) 

Silas Câmara (PTB-AM) 

 

DEPUTADOS EVANGÉLICOS ELEITOS PELO PSL 

Lincoln Portela (PSL-MG) 

 

 

DEPUTADOS EVANGÉLICOS ELEITOS PELO PPB 

Eduardo Cunha (PPB-RJ) 

Herculano (PPB-MG) 

Pastor Amarildo (PPB-TO) 

Pastor Frankembergen (PPB-RR) 

Júlio Redecker (PPB-RS) 

 

 

 

 

DEPUTADOS EVANGÉLICOS ELEITOS PELO PT 

Walter Pinheiro (PT-BA) 

Gilmar Machado (PT-MG), faz parte da bancada sindicalista na câmara dos deputados, sendo inclusive umk deputado federal  

reeleito para a câmara.131  

Henrique Afonso (PT-AC) 

 

                                                 
131 DIAP. Radiografia do Novo Congresso. Legislatura 2003 – 2007. série “Estudos Políticos” Ano II. Brasília / DF -  Outubro de 
2002   p. 23 
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DEPUTADOS EVANGÉLICOS ELEITOS PELO PFL 

Costa Ferreira (PFL-MA) 

Milton Barbosa (PFL-BA) 

Gerson Gabrielli (PFL-BA) 

Zelinda Novaes (PFL-BA) 

Pastor Reginaldo de Jesus (PFL-BA) 

Pastor Marcos Abraão (PFL-SP) 

Arolde de Oliveira (PFL-RJ) 

Bispo João Batista (PFL-SP) 

 

 

                      Cabe destacar que os senadores evangélicos eleitos em 2002 foram Marina 

Silva, Marcelo Crivella e Magno Malta. 

                               Constatamos que nos diversos discursos consultados, proferidos na Câmara 

dos Deputados observamos que os deputados evangélicos eleitos, produzem um número 

significativo de  discursos de homenagem, e assim fazendo estão retroalimentando.  

                      Outro fato que se percebe é que o crescimento  da bancada evangélica132 

produz diversos tipos de reação. De um lado, o evangélico começa a  ver-se representado no 

Congresso Nacional, ainda que não seja unânime esta posição, pois, muitos evangélicos afirmam 

não sentirem-se realmente representado pela bancada que lá está. No entanto, sabe-se que a 

bancada que aí está lutou unido para anular a lei que equiparava a igreja com as empresas, onde 

lhes seria cobrado imposto patronal, ainda que para isso tenha agido em conjunto com a igreja 

católica. 

                      Outro sentimento que aflora é aquele carregado de preconceitos contras a 

                                                 
132 Cabe destacar a bancada evangélica é formada por algumas mulheres, que se elegeram deputadas federais. (Ana Alencar  - PL-
TO,  Edna Macedo - PTB-SP ) 
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presença do evangélico na política e uma terceira reação constatada é a de aproximação dos 

políticos, especialmente dos que exercem cargos no poder executivo. Esta reação é constatada no 

fato de que o próprio ministros da Coordenação Política, Aldo Rebelo, que veio a ser o presidente 

da Câmara esteve prestigiando a 1ª Conferência da Nacional da Bancada Evangélica. 

 

“Bancada evangélica realiza 1ª Conferência Nacional133  

Presidente da Câmara dos Deputados confere importância dos evangélicos no cenário 

político nacional Na última quinta-feira, durante o jantar de lançamento da 1ª Conferência 

Nacional de Parlamentares Evangélicos, o presidente da Câmara dos Deputados, João Paulo 

Cunha, afirmou a importância e o peso significativo que a bancada evangélica no 

Congresso Nacional possua na política brasileira, com a formação de 59 deputados e quatro 

senadores.  

A 1ª edição da Conferência, que tem como tema O parlamentar evangélico e as 

transformações sociais no Brasil teve início na quinta-feira (26/11), e termina hoje, sexta. 

Também foram convidados para o jantar os ministros da Coordenação Política, Aldo 

Rebelo, e das Comunicações, Eunício Oliveira.”  

 

                              Pretendemos listar também um perfil das profissões da bancada evangélica.  

Dentre os candidatos eleitos tem-se: Professor e Securitário, Economista, Auxiliar de Fazenda, 

Auxiliar de Administração e Bispo Evangélico, Servidor Público, Pastor e Teólogo, Empresário e 

Produtor Rural, Técnico em Telecomunicações, professor de Ensino Básico, Servidor Público, 

Pastor Evangélico, Auxiliar de Enfermagem e Radialista. Ministro do Evangelho, Advogado e 

Radialista, Técnico em Eletrônica,  Empresário e Radialista,  Advogado e Delegado de Polícia, 

                                                 
133Conforme,   www.bp.org.br pesquisado em  17/07/2006 
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Recepcionista; Secretária; Chefe de Gabinete, CM, São Paulo, SP; Programa Aqui entre Nós, 

Rádio São Paulo, 1995-, e Rede Mulher, 2001. 

                                Em sua  maioria eles exerceram mais de uma atividade profissional, sendo 

inclusive isto um fator que favorece a candidatura e conseqüentemente a  eleição dos mesmo. 
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Capitulo   3 

 Temas Relacionados a Bancada Evangélica 
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O poder Político e a liberdade segundo o evangélico  

 

   

                     A idéia de liberdade134, era para os reformadores do século 16,  quase um 

fanatismo, defendiam a liberdade. Eles precisavam da liberdade  também porque para eles eram 

uma questão de sobrevivência social e política em sua época, pois as circunstâncias históricas em 

que eles encontravam-se forçosamente, conduzia a que buscassem a liberdade em toda a sua 

manifestação.    

                       Desta forma, percebe-se que os reformadores defendiam que não se pode 

considerar como critério de certo e nem de verdade o fato de que a maioria assim pensa. A maioria 

pode erra. Portanto a minoria, segundo o evangélico, não deve pura e simplesmente obedecer a 

maioria, pois as vezes a minoria pode está certa. A igreja evangélica sempre buscou “dar 

liberdade aos seus membros de, individualmente, em consciência e dentro da lei e da ordem, 

exercerem todos os deveres135” 

                          A liberdade, na concepção do evangélico, serve para que se crie uma 

coragem que lhe seja capaz de resistir e de protestar contra injustiças, mesmo aquelas  injustiças 

da Lei. 

                         Segundo Abraham Kuyper “Deus deu ao povo a liberdade136 de escolher 

                                                 
134 Segundo FERREIRA, Edjéce Martins. A Ética de Calvino. PPNB. Recife-PE. 1988 ao tratar da liberdade e do uso de nosso 
dons, em Calvino, ele  afirma  que: Deus permite certas elasticidades  de nossas ações e, ao mesmo tempo, que nossa liberdade 
reside em nossa responsabilidade perante Deus.  Edjece afirma que Deus não proíbe o uso de certas coisas tais como: belas 
músicas, um pouco de vinho. Desde que com responsabilidade.   p. 39 
135 REILY, Duncan Alexander. História Documental do Protestantismo no Brasil. ASTE. 3ª Ed. SP. 2003.  P. .229 
136BARBOSA, Epaminodas Melo do. Reforma Religiosa.  O PROTESTANTISMO E A REFORMA.  Sociedade Cristianismo. 
Livraria Saleluz. SP. 1962; Rui Barbosa, em seu texto Secularização dos Cemitérios (1950:63), afirmou que “O protestantismo 
nasceu da liberdade da consciência individual, cuja conseqüência política é a liberdade religiosa”, portanto, sabe-se que o 
protestantismo defendeu e defende a liberdade de consciência individual 
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seus próprios magistrados, cuidem-se de não se privarem deste favor, elegendo para a posição de 

mais alta honra patifes e inimigos de Deus”  (2002:91) 

                    A liberdade para os reformadores caracterizou-se como uma ação contra as 

ditaduras, contra os males sociais, políticos e econômicos, e em alguns momentos  contra a 

escravidão. No entanto, a liberdade defendida pelos protestantes não significa em hipótese alguma 

o anarquismo, nem a eliminação do Estado nem de suas leis. Sendo assim, segundo Kuyper, a 

melhor forma de governo é aquela em que o homem escolhe o seu governante, pois “o povo 

recebeu (de Deus) o direito de escolher sua própria forma de governo” (Kuyper. 200: 94). Ele 

acredita há no homem uma sede viva e inata pela liberdade, e tal sede opõe-se a todo tipo de 

despotismo  além de servir também para refrear  a autoridade política, quando a mesma começa a 

degenerar-se. 

                          Finalmente, Kuyper (2002:94) defendendo a idéia  da liberdade,ancorando-

se nas citações escrita no preâmbulo das Constituições de muitos Estados, que diz: “agradecemos 

ao Deus Todo-Poderoso pela liberdade civil, política e religiosa (grifo nosso), que ele nos tem 

permitido gozar até aqui...” 

                                  O modo de atuação do evangélico não deve ser de modo algum um exercício 

político com a visão  de um individuo que pense que o parlamento seja a sua igreja.  Para que isso 

não aconteça o político evangélico deve compreender a grande importância  do papel das 

instituições (sindicatos, partidos políticos, sociedade civil organizada como a OAB, dentre outras).  

Pois segundo, Gransci137  assim podemos “localizar a origem das causas de transformação” na 

sociedade, tanto seus aspectos culturais, sociais, econômicos e políticos.  

 

                                                 
137 Gransci 1991.   p. 30 
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  Os Problemas Sociais do Brasil 

 

                           Outra mudança esta acontecendo nas igrejas evangélicas. Algumas igreja 

evangélica assume muitas vezes posições frente as questões da vida, que destoam muito de parte 

da sociedade. Muitas ao elegerem seus candidatos, pensam que eles representes as posições da 

igreja. No entanto esta forma de pensar não é unânime, a IPI, que é uma das igrejas evangélicas 

que tem tido como característica eleger para mandato políticos seus líderes, diferente de outras 

denominações. Alguns evangélicos já estão realizando defendendo atividade de ação social e de 

cidadania, como o encontro realizado pela IPI sobre HIV/AIDS. A igreja pretende com isto 

realizar trabalhos que evidencie sua responsabilidade frente aos sofrimentos das sociedade 

 

 
Fonte: Estandarte  Maio de 2005.  p 38 

 

 

                                Constatamos que a Igreja evangélica em sua maioria é contra o aborto, a 

clonagem e também contra o casamento homossexual. “Como nunca, se faz necessário uma 

elevada representatividade das Igrejas Assembléia de Deus no poder público eletivo, mormente 
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nestes últimos dias, quando editam leis distorcendo os princípios naturais, tais como: casamento 

de homossexuais, aborto, clonagem etc., contrários aos princípios bíblicos”.138 

                                 Cabe destacar, que em certos momentos, como já dissemos, os parlamentares 

evangélicos se unem para evitar que certos projetos de lei sejam aprovados. Os evangélicos 

políticos uniram-se com os católicos para se revogar o código civil, no artigo que tratava da Igreja 

como instituição. 

 

                                     Mas também posicionam-se contra o trabalho escravo, a exploração sexual 

de crianças e adolescentes, contra a prostituição infantil. Sabe-se que as Igrejas Evangélicas, assim 

como outras igrejas e algumas OGNs por elas criadas, têm tido atuações positivas junto as 

crianças e adolescentes. 

                                      Cabe destacar, acredita-se que a bancada evangélica foi eleita para 

também ter uma “atuação vigilante“ para que não sejam aprovadas leis que “afrontem nem 

atentem contra a Palavra de Deus e o seu povo139”  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
138 GALVANI, Carlos Gomes. A Igreja  na  política. Revista Obreiro. Ano 21 Nº 08 – CPAD. junho / 1999. p.55 
139 GALVANI, Carlos Gomes. A Igreja  na  política. Revista Obreiro. Ano 21 Nº 08 – CPAD. junho / 1999. p.58 
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                    Os Reformadores, de modo geral, acreditavam que o exercício da  política era 

fruto de uma vocação, sendo portanto uma profissão altamente honrosa, no entanto percebemos 

que em decorrência da necessidade que há na política do jogo do poder (Antonio G. Mendonça), 

alguns segmentos evangélicos mantêm-se com  certas dificuldades em participa da  política. 

          

                               Os evangélicos procuram sua fundamentação do pensamento político, na 

Bíblia, no Antigo e no Novo testamento.  E desta forma acreditam que o poder é delegado, Deus é 

a fonte da autoridade e o poder do Estado deve orientar-se pela a soberania de Deus, na concepção 

reformada. 

                       

                                A adesão ao poder político, se deu, conforme constatamos, principalmente a 

partir da década de 1980, coma abertura política e como fim do bipartidarismo. 

  

                                   No entanto, sabe-se que os evangélicos incorporaram certos valores culturais 

ocidentais tais quais os missionários norte-americanos e europeus viam como certos. Sendo assim, 

o cristianismo evangélico brasileiro, quanto à doutrina ideológica absorveu os valores dos seus 

orientadores-fundadores. Pois ainda hoje eles  não atingiram um grau de independência sócio-

cultural que caracterizem-nos em sua auto-identificação religiosa diferente do ethos   norte-

americanos e europeus. 

    

                                   Finalmente, foi-nos possível descrever que a política para os evangélicos 

deve ser exercida como uma das vocações  mais honrosas. Mas, alguns ao exercer o poder, muitas 

vezes praticam atos desprovidos de ética,apesar de um certo pudor.  
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ANEXO  01 -  POLÍTICOS EVANGÉLICOS  QUE ASSUMIRAM  

                       MANDATOS EM  JANEIRO DE 2002.140  

Edna Macedo (PTB-SP)  Adelor Vieira (PMDB-SC) ; Agnaldo  Muniz (PPS-RO); Almeida de Jesus (PL-CE) ;   André 

Zacharow (PDT-PR)  Arolde de Oliveira (PFL-RJ); Bispo João Batista (PFL-SP) ; Bispo João Mendes de Jesus (PDT-RJ); Bispo 

Rodrigues (PL-RJ); Bispo Vieira Reis (PMDB-RJ); Bispo   Wanderval (PL-SP); Cabo Júlio (PST-MG); Carlos William (PST-

MG); Costa Ferreira (PFL-MA); Dr. Antônio Cruz (PMDB-MS);  Dr. Ribamar Alves (PSB-MA); Edna Macedo (PTB-SP); 

Eduardo Cunha (PPB-RJ); Fernando Zuppo (PDT-SP); Gerson Gabrielli (PFL-BA); Gilberto Nascimento (PSB-SP); Gilmar 

Machado (PT-MG); Henrique Afonso (PT-AC); Herculano (PPB-MG); Isaías Silvestre (PSB-MG); João Campos (PSDB-GO); 

João Paulo (PL-MG); Josué Bengston (PTB-PA); Júlio Redecker (PPB-RS); Lincoln Portela (PSL-MG); Milton Barbosa (PFL-

BA); Neucimar Fraga (PL-ES); Nilton Capixaba (PTB-RO); Pastor Almir (PL-RJ); Pastor Amarildo (PPB-TO); Pastor Divino 

(PMDB-RJ); Pastor Francisco Olímpio (PSB-PE); Pastor Frankembergen (PPB-RR); Pastor Gouveia (PL-RS); Pastor Heleno (PL-

SE); Pastor Jorge (PMDB-DF); Pastor Marcos Abraão (PFL-SP); Pastor Marcos de Jesus (PL-PE); Pastor Oliveira Filho (PL-PR); 

Pastor Pedro Ribeiro (PL-CE); Pastor Philemon Rodrigues (PL-PB); Pastor Reginaldo de Jesus (PFL-BA); Pastor Reinaldo (PTB-

RS); Paulo Baltazar (PSB-RJ); Silas Brasileiro (PMDB-MG); Silas Câmara (PTB-AM); Raimundo Santos (PL-PA); Remi Trinta 

(PL-MA); Walter Pinheiro (PT-BA); Zelinda Novaes (PFL-BA); Zequinha Marinho (PDT-PA).  (falta complementar a lista) 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
140 Nesta lista publicada  pela revista Eclesia, consta nomes de deputados não eleitos em 2002, como por exemplo o  
     nome do deputado Fernando Zuppo, que não foi candidato  no preito de 2002. 
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ANEXO  02 - Dados do IBGE do censo de 2000 

 

 



 

Censo Demográfico - 2000  

 

 População residente, por religião, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação 

População residente 

Religião 

Grandes 

Regiões e Unidades  

da 

Federação 

 

Total (1) Católica apostólica 

romana 
Evangélicas Espírita 

Umbanda e 

Candomblé 
Judaica 

Brasil 169 799 170 z 124 976 912 a 26 166 930 c 2 337 432 d 571 329 e 

 

 

Norte 12 900 704 z 9 276 886 c 2 353 096 d 61 211 h 4 562 j 581 

Rondônia 1 379 787 z 792 927 d 382 333 e 7 368 k 304 k - 

Acre 557 526 z 390 186 d 113 643 e 1 069 j 63 k - 

Amazonas 2 812 557 z 1 986 487 d 540 217 e 12 917 j 537 k - 
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Pará 6 192 307 z 4 664 427 c 966 395 e 33 269 i 3 019 k - 

Amapá 477 032 z 357 184 c 89 312 f 368 k 171 k - 

Tocantins 1 157 098 z 876 502 c 184 614 f 5 215 j 469 k 581 

Nordeste 47 741 711 z 38 166 665 b 4 931 956 c 275 586 f 45 990 h 5 268 

Maranhão 5 651 475 z 4 682 234 c 575 598 f 4 276 k 4 731 k - 

Piauí 2 843 278 z 2 594 234 b 162 100 g 3 074 k 209 k - 

Ceará 7 430 661 z 6 296 294 c 678 656 e 32 864 h 7 206 k - 

Rio Grande 

do Norte 2 776 782 z 2 263 429 c 268 558 f 7 759 i 2 802 j - 

Paraíba 3 443 825 z 2 897 900 c 322 843 f 12 804 i 1 408 k - 

Pernambuco 7 918 344 z 5 833 736 c 1 033 324 e 91 655 h 12 988 i 4 160 

Alagoas 2 822 621 z 2 306 135 c 242 280 f 11 288 i 3 827 k - 

Sergipe 1 784 475 z 1 454 796 c 132 102 g 15 564 i 1 229 k - 

Bahia 13 070 250 z 9 837 905 c 1 516 494 d 96 303 h 11 590 i 1 107 

Sudeste 72 412 411 z 50 316 605 b 12 801 603 c 1 417 752 e 327 923 f 82 320 

Minas 

Gerais 
17 891 494 z 14 102 536 c 2 541 306 d 242 034 g 28 212 i 7 769 

Espírito 3 097 232 z 1 882 650 d 850 442 e 17 470 h 6 559 i - 
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Rio de 

Janeiro 
14 391 282 z 8 185 409 c 3 025 584 d 397 365 f 188 888 g 45 288 

São Paulo 37 032 403 z 26 146 010 b 6 384 270 d 760 882 f 104 265 h 29 262 

Sul 25 107 616 z 19 222 448 b 3 862 643 d 326 510 f 173 815 g 12 298 

Paraná 9 563 458 z 7 119 361 c 1 708 584 d 62 899 h 6 859 k 2 299 

Santa 

Catarina 
5 356 360 z 4 295 447 c 828 251 e 45 657 h 1 277 k - 

Rio Grande 

do Sul 
10 187 798 z 7 807 640 c 1 325 808 e 217 955 g 165 679 g 9 999 

Centro-

Oeste 
11 636 728 z 7 994 310 b 2 217 632 c 256 374 f 19 038 h 596 

Mato 

Grosso do Sul 
2 078 001 z 1 447 233 c 388 454 e 25 001 h 5 884 j 443 

Mato 

Grosso 
2 504 353 z 1 823 344 c 403 802 e 33 282 h 1 533 k - 

Goiás 5 003 228 z 3 323 676 c 1 041 980 d 140 584 g 4 946 i - 

Distrito 

Federal 
2 051 146 z 1 400 056 c 383 395 d 57 506 g 6 675 i 153 

Fonte:  IBGE, Censo Demográfico 2000 

(1) Inclusive as pessoas sem declaração de religião 



 ANEXO  03-  Divulgação dos nomes dos candidatos á eleição de 1994, membros da 

IPB  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SC-1994- Doc. 167 - Comissão de Diplomacia - Candidatos evangélicos que 

estarão concorrendo às eleições em nosso país, nas próximas eleições: a) São Paulo 

- Deputado Estadual: 1) Caleb Soares - prof. membro da Igreja Presbiteriana Jardim 

de Oração de Santos. 2) Gilson Novaes - prof. membro da Igreja Presbiteriana de 

Santa Bárbara D’Oeste. 3) Josias dos Reis Coelho - Pastor da Igreja Presbiteriana de 

Interlagos - SP. b) São Paulo - Deputado Federal: 1) Acir Pereira - Pastor da Igreja 

Presbiteriana Independente de Pinheiros. 2) Dr. Tomas Soderberg - Pastor da Igreja 

Batista Filadélfia de Santos. Bahia - Deputado Federal: 1) Edésio Chequer - Pastor da 

Igreja Presbiteriana do Brasil - Vice-presidente do SC. a) Espírito Santo - Deputado 

Estadual: 1) Max Mauro Filho - Presbítero da IPB da Glória. 2) Ellis Rodrigues - 

Presbítero da IPB - Vitória. 3) Múcio Alípio Emerick - Presbítero da IPB - Barra de São 

Francisco. e) Minas Gerais - Deputado Estadual: 1) Nailton Cotrin - Presbítero da IPB 

- Igreja Memorial de Governador Valadares. f) Minas Gerais - Deputado Federal: 1) 
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ANEXO  04 

Bancada evangélica realiza 1ª Conferência 

Nacional  

  Por: Lucilene Nascimento  

 

 

 

 

  26.11.2004 17:29  

Presidente da Câmara dos Deputados confere importância dos evangélicos no cenário político 

nacional  

Na última quinta-feira, durante o jantar de lançamento da 1ª Conferência Nacional de 

Parlamentares Evangélicos, o presidente da Câmara dos Deputados, João Paulo Cunha, 

afirmou a importância e o peso significativo que a bancada evangélica no Congresso Nacional 

possue na política brasileira, com a formação de 59 deputados e quatro senadores.  

 

A 1ª edição da Conferência, que tem como tema O parlamentar evangélico e as 

transformações sociais no Brasil teve início na quinta-feira (26/11), e termina hoje, sexta. 

Também foram convidados para o jantar os ministros da Coordenação Política, Aldo Rebelo, 

e das Comunicações, Eunício Oliveira.  

 

Com informações do site ElNet  
 

Fonte:  WWW.BP.org.br em  17/07/2006 
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ANEXO  05   - Curso ensina pastor a ser empresário da fé –  

In.  Folha de São Paulo – Cotidiano – C 6 domingo,11 de dezembro de 2005 

 

 

 

 

 



 131 

 



 132 

ANEXO  06   - Os crentes chiaram – In. Eclésia Abril de 2004  p.20, 21 
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 ANEXO 07 -  Folha 19/07/2006 – A7 -  noticiando sobre a divulgação da lista dos investigados na “máfia do  

  Sanguessuga”, onde alguns membros da bancada evangélica também foram denunciados como participantes 
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Anexo  08 -  Texto de Richar Shaull sobre a Comunicação do Evangelho, Selecionamos a parte onde ele trata do conceito  

inadequado  do evangelho, ele aponta o Pietismo como um deste conceitos (Fonte arquivo particular)  
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ANEXO  09   IBGE  

Censo Demográfico 2000 Características gerais da população - 
Resultados da amostra 

      

Tabela 1.3.1 - População residente, por sexo e situação do domicílio, segundo a religião - Brasil          

Religião População residente, por sexo                                                       

 Total                                                                           Homens                 Mulheres                                                                        Situação do domicílio                                                             

    Urbana                                                                          Rural                                                                           

    Total                                                                           Homens                               Mulheres                                                                        Total                                                                           Homens                                            Mulheres                                                                        

         Total.................................  169 872 856  83 602 317  86 270 539  137 925 238  66 864 196  71 061 042  31 947 618  16 738 120  15 209 498 

Católica apostólica 
romana................... 

 124 980 132  61 901 888  63 078 244  98 475 959  47 971 222  50 504 736  26 504 174  13 930 666  12 573 508 

Católica apostólica 
brasileira................. 

  500 582   250 201   250 380   430 245   213 184   217 061   70 337   37 017   33 319 

Católica 
ortodoxa....................................... 

  38 060   19 495   18 565   33 668   17 147   16 520   4 392   2 348   2 045 

Evangélicas.................................
................... 

 26 184 941  11 444 063  14 740 878  22 736 910  9 815 123  12 921 787  3 448 031  1 628 940  1 819 091 

   Evangélicas de 
missão.......................... 

 6 939 765  3 062 194  3 877 571  6 008 100  2 605 913  3 402 187   931 665   456 281   475 384 

      Igreja evangélica 
luterana................... 

 1 062 145   523 994   538 152   681 345   327 456   353 889   380 800   196 538   184 262 

      Igreja evangélica           

         
presbiteriana................................
......... 

  981 064   427 458   553 606   904 552   391 082   513 470   76 512   36 376   40 135 

      Igreja evangélica           

         
metodista.....................................
.......... 

  340 963   146 236   194 727   325 342   138 630   186 712   15 620   7 605   8 015 

      Igreja evangélica 
batista...................... 

 3 162 691  1 344 946  1 817 745  2 912 163  1 229 440  1 682 723   250 528   115 506   135 022 

      Igreja evangélica           

         
congregacional............................
........ 

  148 836   64 937   83 899   125 117   53 404   71 713   23 719   11 533   12 186 

      Igreja evangélica           

         
adventista....................................
.......... 

 1 209 842   538 981   670 860  1 029 949   452 492   577 457   179 893   86 490   93 403 

      Outras igrejas evangélicas          

         de 
missão.........................................
..... 

  34 224   15 642   18 582   29 630   13 408   16 222   4 593   2 234   2 360 

   Evangélicas de origem           

      
pentecostal..................................
............ 

 17 617 307  7 677 125  9 940 182  15 256 085  6 578 931  8 677 154  2 361 222  1 098 194  1 263 028 

      Igreja assembléia de 
Deus................. 

 8 418 140  3 804 658  4 613 482  6 857 429  3 070 906  3 786 523  1 560 711   733 752   826 959 

      Igreja congregacional           

         cristã do 
Brasil..................................... 

 2 489 113  1 130 329  1 358 785  2 148 941   970 593  1 178 349   340 172   159 736   180 436 

      Igreja Brasil para   175 618   76 132   99 485   159 713   68 756   90 957   15 904   7 376   8 528 
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Cristo....................... 

      Igreja evangelho           

         
quadrangular................................
......... 

 1 318 805   545 016   773 789  1 253 276   515 274   738 001   65 529   29 741   35 788 

      Igreja universal do reino de          

         
Deus............................................
............. 

 2 101 887   800 227  1 301 660  1 993 488   755 230  1 238 258   108 399   44 997   63 402 

      Igreja casa da 
benção.......................... 

  128 676   51 557   77 119   120 891   48 163   72 728   7 785   3 394   4 391 

      Igreja Deus é 
amor................................ 

  774 830   331 707   443 123   649 252   274 959   374 293   125 577   56 747   68 830 

      Igreja 
maranata......................................
. 

  277 342   117 789   159 553   266 539   113 186   153 353   10 803   4 603   6 201 

      Igreja nova 
vida....................................... 

  92 315   35 352   56 964   91 008   34 812   56 196   1 307    540    767 

      Outras igrejas de origem           

         
pentecostal..................................
......... 

 1 840 581   784 359  1 056 222  1 715 548   727 052   988 496   125 033   57 307   67 726 

   Sem vínculo 
institucional...................... 

 1 046 487   454 087   592 400   945 874   405 724   540 151   100 612   48 363   52 249 

      
Evangélicos.................................
............ 

  710 227   309 380   400 847   640 140   275 400   364 740   70 087   33 980   36 107 

      Evangélicos de origem           

         
pentecostal..................................
......... 

  336 259   144 707   191 552   305 734   130 324   175 410   30 525   14 383   16 142 

   Outros 
evangélicos................................. 

  581 383   250 657   330 725   526 850   224 555   302 296   54 532   26 102   28 430 

Outras 
cristãs..........................................
...... 

  235 532   103 483   132 049   201 090   86 947   114 143   34 442   16 537   17 906 

   
Cristãs..........................................
................. 

  230 325   101 090   129 235   196 171   84 683   111 488   34 154   16 407   17 747 

   Outras religiosidades 
cristãs............... 

  5 208   2 394   2 814   4 919   2 264   2 655    289    130    159 

Igreja de Jesus Cristo dos           

   santos dos últimos 
dias........................ 

  199 645   92 197   107 448   195 198   90 070   105 128   4 446   2 127   2 319 

Testemunhas de 
Jeová............................ 

 1 104 886   450 583   654 303  1 045 600   423 859   621 742   59 286   26 725   32 561 

Espírita.........................................
.................... 

 2 262 401   928 967  1 333 434  2 206 418   901 478  1 304 940   55 983   27 490   28 494 

Espiritualista................................
.................. 

  25 889   10 901   14 987   24 507   10 148   14 358   1 382    753    629 

Umbanda.....................................
.................... 

  397 431   172 393   225 038   385 148   166 218   218 929   12 283   6 175   6 108 

Candomblé..................................
................... 

  127 582   57 200   70 382   123 214   54 943   68 271   4 368   2 257   2 111 

Judaísmo.....................................
................... 

  86 825   43 597   43 228   86 316   43 316   43 000    509    281    228 

Hinduísmo....................................
.................. 

  2 905   1 521   1 383   2 861   1 513   1 348    43    9    35 

Islamismo.....................................
.................. 

  27 239   16 232   11 007   27 055   16 093   10 962    183    139    45 

Budismo.......................................
................... 

  214 873   96 722   118 152   203 772   91 098   112 675   11 101   5 624   5 477 

Outras religiões 
orientais......................... 

  7 832   3 764   4 068   7 244   3 422   3 822    588    342    246 

Novas religiões 
orientais......................... 

  151 080   58 784   92 295   145 914   56 622   89 292   5 166   2 162   3 004 

   Igreja messiânica 
mundial..................... 

  109 310   41 478   67 831   106 467   40 341   66 126   2 843   1 138   1 705 

   Outras novas religiões           

      
orientais.......................................
.............. 

  41 770   17 306   24 464   39 447   16 282   23 166   2 323   1 024   1 298 

Tradições 
esotéricas................................. 

  58 445   27 637   30 808   55 693   26 186   29 507   2 752   1 451   1 301 

Tradições 
indígenas................................... 

  17 088   9 175   7 913   6 463   3 563   2 901   10 625   5 612   5 012 

Outras   15 484   7 393   8 091   13 243   6 137   7 106   2 241   1 256    985 
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religiosidades...............................
.. 
Sem 
religião.........................................
.......... 

 12 492 403  7 540 682  4 951 721  10 895 989  6 561 133  4 334 856  1 596 414   979 549   616 865 

Não 
determinadas...............................
........ 

  357 648   159 191   198 458   310 720   136 180   174 540   46 929   23 011   23 918 

Sem 
declaração...................................
........ 

  383 953   206 245   177 708   312 011   168 595   143 416   71 943   37 650   34 292 

          
          

Fonte: IBGE, Censo 
Demográfico 2000. 

         

          

Fonte IBGE  
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ANEXO  10 – Tesouro Paulista: Artigo. O ESTADO DE S. PAULO. Sábado, 9 de dezembro de 2006 

C14 –Cidade/Metrópole. José de Souza Martins 
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