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“Como reagem os homens de sensibilidade religiosa 
quando o maquinário da fé começa a desgastar-se? 
O que fazer quando as tradições vacilam?” 
Fazem, obviamente, todo tipo de coisas. Perdem sua 
sensibilidade, ou canalizam-na para o porvir 
ideológico. Ou adotam um credo importado. Ou se 
voltam, preocupados, para si mesmos. Ou se 
agarram ainda mais fortemente às tradições em 
decadência. Ou tentam recompor essas tradições em 
formas mais efetivas. Ou se dividem ao meio, 
vivendo espiritualmente no passado e fisicamente no 
presente. Ou tentam expressar sua religiosidade em 
atividades seculares. Alguns poucos simplesmente 
não percebem que seu mundo está mudando e, 
quando percebem, simplesmente entram em colapso. 

CLIFORD GEERTZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

RESUMO 
 
O objetivo deste trabalho é analisar a manutenção do pentecostalismo tradicional na 
igreja Assembléia de Deus Ministério de Madureira em Sergipe. Desde 1980, um grupo 
de assembleianos já se reunia em Sergipe, denominando-se Ministério de Madureira, 
sob a liderança do Pastor Jonas Teles da Silva e, com o passar do tempo, foi se 
espalhando, atualmente há mais de 70 templos espalhados no Estado de Sergipe. O 
Pentecostalismo Tradicional, constantemente reafirmado por esses religiosos quando se 
referem à liderança do pastor Jonas Teles e suas objeções em relação às inovações de 
um possível porvir, tem sido alvo de preocupação constante no interior do grupo. No 
entanto, o centro do mundo religioso dos fiéis da ADMM consiste em reafirmar o seu 
modo de ser perante outras formas de manifestação religiosa, ou seja, afirmam que 
seguem a “sã doutrina”, o pentecostalismo tradicional. Assim, distinguir as 
manifestações tradicionais de dons espirituais das atuais inovações só é possível a partir 
do momento em que se separa o mundo comunitário de pessoas que vivem uma 
religiosidade compartilhada, de uma religiosidade individualista da sociedade de 
consumo.  Daí, ao analisar o olhar dos religiosos sobre o mundo e a vida, quais as 
representações sociais que utilizam para interpretar seu próprio contexto dentro dos 
padrões do pentecostalismo, evidenciamos a luta daqueles que optaram em viver sob as 
chamas do pentecoste.  

 

Palavras-chave: Religião, Pentecostalismo Tradicional, Mudanças, Assembleia de Deus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ABSTRACT  
 
 

The objective of this work is to analyze the maintenance of the traditional Pentecostal in 
the church Assemblies of God Church Ministry of Madureira in Sergipe. Since 1980, an 
assembleinen group already met in Sergipe, denominated Ministry of Madureira, under 
the leadership of Pastor Jonas Teles da Silva and, in the course of time, it was 
spreading, now there is more than 70 dispersed temples in the state of Sergipe. The  
traditional pentecostal, constantly reaffirmed by these religious persons when they refer 
to the leadership of Rev. Jonas Teles and his objections in relation to the innovations of 
a possible future has been the subject of ongoing concern within the group. However, 
the center of the religious world of the faithful ADMM is to reaffirm their way of being 
all other forms of religious expression, that is, say the following "sound doctrine", the 
traditional Pentecostalism. Thus, distinguishing the traditional manifestations of 
spiritual gifts of the current innovation is only possible from the moment that separates 
the world community of people living a shared religion, a religious individualist 
consumer society. Hence, when examining the eyes of the religious over the world and 
life, social representations they use to interpret their own standards within the context of 
Pentecostalism, we noted the struggle of those who chose to live in the flames of 
Pentecost. 
 
 
KEY-WORDS:  Religion, Traditional Pentecostal, Change, Assemblies of God 
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INTRODUÇÃO  

O desenvolvimento do protestantismo no Brasil e consequentemente o seu 

reconhecimento social enquanto “povo evangélico” tem definido uma vivência religiosa 

diferenciada tanto do catolicismo romano como de outras expressões religiosas. 

Entretanto, devido à grande diversidade desse agregado religioso, é importante focá-lo 

em seus vários desdobramentos históricos que abrangem desde o século XVI até 

chegarmos ao pentecostalismo que é uma das vertentes responsáveis pelo crescimento e 

expansão em terras brasileiras.  

Em parâmetros gerais o pentecostalismo expressou-se no que a teoria 

especializada chama de forma clássica principalmente na Assembleia de Deus e na 

Congregação Cristão no Brasil, nelas conseguiu notoriedade nacional através de uma 

forte expansão em todo território nacional1. Assim, frente à variedade de manifestações 

pentecostais surgidas nos últimos anos e em meio a um emaranhado de outras 

tendências religiosas do mundo contemporâneo, o nosso objetivo consiste em analisar a 

manutenção do pentecostalismo tradicional2 na igreja Assembleia de Deus Ministério de 

Madureira em Sergipe, doravante tratada como ADMM. 

Avaliar uma religião no mundo contemporâneo, contudo, é cada vez mais 

complexo, pois é quase impossível dissociá-la da sociedade secularizada de consumo.  

Para onde seguir de forma a não cair no unilateralismo que muitas vezes a necessidade 

de síntese científica tem dado como opção para interpretação da realidade? O problema 

estar, como diz GEERTZ (2004, p. 15) em “descobrir exatamente que tipo de crença e 

                                                 
1 Vide autores como FRESTON, 1994; GOUVEIA, 1998; NOVAES, 1985; MENESES, 1995; 
MARIANO, 1999; MENDONÇA, 1990; CAMPOS JR, 1995; MACHADO, 1996; ROLIM, 1985; 
ROLIM, 1987; PASSOS, 1996; MAFRA, 1996; MARIZ, 1994. 
2 Tratamos pentecostalismo tradicional enquanto uma tipologia utilizada pelos próprios fieis para auto-
reconhecimento, também chamado de “sã doutrina”, por mais que autores como FRESTON (1994), 
MARIANO (1999) tenham construído tipologias interessantes a única expressão reproduzida no interior 
das igrejas fora “pentecostalismo tradicional”. É importante notar autores como MENDONÇA (2006) e 
ALMEIDA (2006) utilizam esta tipologia com algo já bem escasso nos círculos pentecostais brasileiros. 



prática sustenta que tipo de fé sob que tipo de condições. Nosso problema, que piora 

dia a dia, não é definir religião, mas encontrá-la”. 

Assim, por mais que uma manifestação religiosa tenha suas especificidades na 

construção do seu estilo de vida, a sua compreensão não pode estar aquém da realidade 

contextual em que está inserida. A tentativa de congelarmos determinados “usos e 

costumes” ou tradições, como sendo verdades sobre determinado grupo, passa a ser algo 

questionável perante a intensa e variada dinâmica social existente. 

Nesse contexto, a realidade de transformações do espaço ocupado pelo domínio 

religioso tem sido fonte de pesquisa nas ciências sociais desde seus primórdios. A 

sociologia clássica, por exemplo, demarcou espaço com duas grandes obras: “A Ética 

protestante e o Espírito do Capitalismo”, de Max Weber e “As Formas Elementares da 

Vida Religiosa”, de Émile Durkheim, que colocam a religiosidade enquanto importante 

instrumento de análise social. 

A partir desses clássicos, o pensamento sociológico do século XX foi firmando 

os pressupostos estabelecidos por esses autores, analisando a manifestação religiosa em 

diversas partes do mundo, ao mesmo tempo em que, o aprofundamento dos estudos 

provocavaram a necessidade de diálogo com outras esferas do conhecimento, como por 

exemplo, a teologia e a filosofia para poder entender as diferentes realidades religiosas.3 

A partir da década de 70, com a maior participação de religiosos na vida política 

nacional, há um crescimento no número de estudos sistemáticos sobre a religião no 

Brasil, como bem afirma MONTERO (1999). O sincretismo religioso entre o 

catolicismo popular, a realidade da religiosidade afro-brasileira e os estudos sobre o 

protestantismo foram ganhando cada vez mais espaço nos estudos acadêmicos com a 

construção de diversas pesquisas, tendo como base a diversidade religiosa nacional. 

                                                 
3 Para se ter ideia das diversas contribuições realizadas, podemos destacar a síntese feita por MARTELLI 
(1995), que expõe as mais variadas perspectivas da sociologia da religião. 



Durante muito tempo o pentecostalismo fora fonte de profundos estudos devido 

à explosão de templo e fieis nos vários rincões do país, principalmente nas décadas de 

80 e 904. A Congregação Cristã no Brasil (igreja fundada em 1910) e a Assembleia de 

Deus (igreja fundada em 1911) passaram a ser consideradas pela literatura especializada 

como representantes do pentecostalismo clássico no Brasil. Esta designação deve-se ao 

surgimento de outras manifestações religiosas oriundas de movimentos externos, 

principalmente dos Estados Unidos, a partir da década de 1950.  

Neste contexto, as igrejas “Deus é Amor”, “O Brasil para Cristo” e “Igreja do 

Evangelho Quadrangular”, foram organizadas como partes do pentecostalismo 

brasileiro em processo de consolidação social na década de 1950, que já se apresentava 

enquanto força religiosa expressiva. Logo surgiram outros grupos organizados a partir 

da década de 1970, caracterizados como neopentecostais, por exemplo, a Igreja 

Universal do Reino de Deus (IURD).5 

A partir dai é possível perceber a grande variação dos estudos sobre religião no 

Brasil e, consequentemente, a complexidade dos estudos referentes a variedade de 

pentecostalismo. Como resultado das diversas interações no interior do campo religioso 

brasileiro, ficou definido, a construção de sub-campos de pesquisa, enquanto estruturas 

de compreensão teórica das religiosidades brasileiras; tudo de forma a classificar cada 

expressão religiosa dentro de determinada estrutura tipológica de entendimento 

acadêmico. 

Tal estruturação, por mais que seja sistematizada, de forma a melhorar a 

compreensão, é superficial, por não tratar de forma holística a manifestação religiosa e 

principalmente quando nos referimos à dinâmica existente no interior de cada 

                                                 
4 MONTERO (1999) sintetizou o ambiente de pesquisa sobre religião, mostrando a importância atual dos 
trabalhos sobre o pentecostalismo e o neopentecostalismo. 
5 Vide: FRESTON (1994), MARIANO (1999) 



religiosidade6. Os sistemas de classificação passam, dentro de pouco tempo, a ser 

obsoletos e não respondendo à realidade que muda constantemente, apenas fazendo 

menção dela. 

Com relação à Igreja Evangélica Assembleia de Deus7, é importante observar 

que, ao ocupar cada vez mais espaço com a construção de templos em todo o território 

brasileiro, passou a ser uma importante fonte de estudo, acerca dessas pesquisas Gedeon 

Alencar faz o seguinte comentário: 

Algumas perguntas que os primeiros pesquisadores lançaram ou se propuseram a 
responder, por causa da renovação do fenômeno, continuam, no entanto, esperando 
respostas; as dadas foram superadas e outras surgiram. E, atualmente, as pesquisas 
têm um leque bem diversificado. Há diferentes perspectivas no estudo do 
pentecostalismo, tais como acomodação social (Souza, 1967; D’Epinay, 1967); 
superação da pobreza e machismo (Mariz, 1994, Machado, 1994); alienação social 
(Rolim, 1985; Brandão, 1980); formação da cidadania (Novais, 1985); atuação 
política (Freston, 1993); adesismo político (Pierucci, 1996); relativização ética 
(Mariano, 1999), até modelo administrativo de Marketing (Campos, 1999a). Há, 
portanto, diferentes respostas e análises dos diversos pesquisadores em suas 
respectivas épocas. Nosso objetivo é, a partir das mesmas, tentar entender a 
pluricausalidade do crescimento do pentecostalismo e não tratá-lo num só marco 
teórico. (Fernandes/ISER, 1998:134; Campos, 1995). ‘Para se entender bem os 
pentecostalismos presentes na sociedade brasileira, é preciso que seus analistas 
passem dos paradigmas da simplicidade para o domínio dos paradigmas da 
complexidade.’ (Campos, 1995:29, grifo no original). (ALENCAR, 2007, p.49) 

 

Nas primeiras décadas do século XX a Igreja Assembleia de Deus era apenas um 

grupo protestante marginalizado dentro da estrutura religiosa brasileira. Contudo, ao 

passar dos anos ocorre o desenvolvimento constante desta denominação, acompanhado 

pela construção de um “estilo de vida” rígido que caracteriza profundamente o grupo. 

Segundo NOVAES (1985), “o afastamento do mundo” se constituiu num princípio 

fundamental de identidade do fiel da Assembleia de Deus.  

                                                 
6 Por exemplo, muitos autores, como expõe MONTERO (1999), já possibilitaram uma devida crítica, 
mostrando a importância do sincretismo ou hibridismo religioso no Brasil. 
7 É importante destacar que ao longo da exposição deste trabalho iremos apresentar a Igreja Evangélica 
Assembleia de Deus, comentando aspectos gerais, muitas vezes com outras nomenclaturas sinônimas que 
são visíveis no seio das igrejas como “Igreja Assembleia de Deus” ou “AD” ou “assembleianos”, ou até 
mesmo “bleianos”, como os jovens costumam chamar, sem perder a harmonia que caracteriza os 
discursos referentes ao agrupamento religioso. 



A consolidação da Assembleia de Deus, enquanto maior igreja evangélica 

brasileira, com templos e pregadores espalhados num país continental, necessitou de 

parâmetros básicos que identificassem esses religiosos, a fim de destingi-los de outra 

manifestações religiosas. Sua ascese religiosa, adotando o conceito de WEBER (1994), 

no seu estudo sobre a ética protestante puritana, é marcada pela manifestação do 

batismo com o Espírito Santo (glossolalia), o forte proselitismo com relação à igreja 

Católica e outros grupos protestantes, a opção por uma conduta de vida rígida e a 

possibilidade do sacerdócio universal de todos os fiéis. 

Tal caracterização passou a ser entendida dentro do que se convencionou chamar 

de pentecostalismo, no entanto no decorrer do tempo novas formas de pentecostalismos 

foram surgindo, como as igrejas já citadas, além de novas adaptações existentes no 

interior das Assembleia de Deus, fazendo com que houvesse uma distinção pelos 

próprios fiéis entre a prática religiosa e a essência da religiosidade (aqui compreendida 

como “pentecostalismo tradicional” ou “sã doutrina”). 

Logo, o “pentecostalismo tradicional” ou “sã doutrina” pode ser visto como o 

centro da religiosidade assembleiana, ou seja, o espaço sagrado intocável, não 

modificável, para alguns fiéis e que serve para identificação desta expressão religiosa. 

Na visão de ELIADE (1956): 

Revelação do espaço sagrado tem um valor existencial para o religioso; portanto 
nada pode começar, nada se pode fazer, sem uma orientação prévia e toda 
orientação implica a aquisição de um ponto fixo. É essa razão que o homem 
religioso se esforçou sempre por estabelecer-se no ‘Centro do Mundo’. Para viver 
no mundo é preciso fundá-lo – e nenhum mundo pode nascer no ‘caos’ da 
homogeneidade e da relatividade do espaço profano. A descoberta ou a projeção de 
um ponto fixo – o centro – equivale à criação do mundo (ELIADE,1956:28). 

 

O pentecostalismo tradicional tem sido caracterizado como o “ponto fixo”, que 

consiste nas coisas não negociáveis dentro da religiosidade assembleiana, por mais que 



outras expressões religiosas permaneçam influenciando as igrejas de forma 

significativa. 

Mas, qual a dinâmica do entendimento dos fiéis assembleianos sobre sua própria 

realidade? Como eles caracterizam as modificações no interior da comunidade 

religiosa? Quais são os anseios e os dilemas desses religiosos? São perguntas que no 

decorrer do tempo foram sendo transformadas em preocupações de pesquisa.  

Assim, a elaboração deste trabalho consistiu numa busca de entendimento 

referente à realidade da vivência religiosa na Assembleia de Deus, de forma a 

demonstrar o olhar do fiel assembleiano com relação à forma de viver sua religiosidade, 

sem, contudo, transformar essas informações em parâmetros gerais, mas procurar 

respeitar as particularidades envolvidas na pesquisa de campo. Como forma 

esclarecedora, observamos as considerações de GEERTZ (2004, p. 70), referente 

mudanças religiosas, quando diz que: 

O que queremos saber é, uma vez mais, por meio de que mecanismos e a partir de 
que causas essas transformações extraordinárias aconteceram. E para isso 
precisamos treinar nossa atenção primária, não em índices, estágios, traços ou 
tendências, mas em processos, na maneira pela qual as coisas deixam de ser o que 
são e se transformam em outras coisas.  

 

Logo, devido à grande abrangência de ministérios8 da Assembleia de Deus, 

tomaremos como principal fonte de análise o ministério de Madureira, o segundo em 

número de fiéis no Estado de Sergipe, que tem sua sede situada na Rua Monte Castelo, 

442, no bairro 18 do Forte, Aracaju/SE. Desde 1980, um grupo de assembleianos já se 

reunia em Sergipe denominando-se Ministério de Madureira, sob a liderança do Pastor 

Jonas Teles da Silva. Com o passar do tempo, foram implantando igrejas em diversas 

cidades e atualmente há mais de 70 templos espalhados no Estado de Sergipe. 

                                                 
8 Organização política da Assembléia de Deus a partir da década de 1980, fruto da primeira cisão 
administrativa. Os principais ministérios em Sergipe são o da Convenção da Missão e a Convenção de 
Madureira (MENESES:1995). Veja melhores explicações no Capitulo 2.  



A expansão do Ministério Madureira e seus respectivos conflitos serão 

trabalhados no decorrer desta dissertação. No entanto, é importante enfatizar a liderança 

do pastor Jonas Teles, que contribuiu de forma significativa para a expansão da 

Assembleia de Deus em Sergipe. No ano de 1980, o pastor iniciou em sua casa os cultos 

como Ministério de Madureira, propiciando a primeira cisão interna da Assembleia de 

Deus no Estado. 

O pentecostalismo tradicional, constantemente reafirmado pelos fiéis da 

Assembleia de Deus Ministério de Madureira (ADMM)9, quando se referem à liderança 

do pastor Jonas Teles e suas objeções com relação às futuras inovações que tragam 

modificações na forma tradicional de vivencia religiosa, tem sido alvo de preocupação. 

A principal preocupação consiste no futuro da igreja a partir das modificações 

realizadas nos últimos tempos com o enfraquecimento do poder de controle da tradição 

por parte do Pastor Jonas Teles. Assim, a história e dinâmica desses religiosos vão 

servir como ponto de partida para o diálogo e a convivência no dia-a-dia religioso.  

Nesse sentido, o objetivo aqui é entender a ação de um modelo de 

pentecostalismo tradicional na vivência religiosa da ADMM em Sergipe. Em meio à 

diversidade de manifestações no seio deste agrupamento religioso é preciso expor o 

máximo de diálogos possíveis que propiciem a interação entre novas formas de 

expressão da religiosidade e o discurso dos fiéis sobre suas práticas cotidianas.  

Para melhor entender essa realidade da ADMM é importante se deter no que 

GEERTZ (1978) revela na sua interpretação das culturas, referindo-se a um dos maiores 

problemas metodológicos do estudo científico da religião. Para ele, é necessário que o 

pesquisador deixe de lado “o tom do ateu da aldeia e o do pregador da mesma aldeia” 

para que as implicações sociais e psicológicas de crenças religiosas particulares possam 

                                                 
9 A partir deste momento sempre que nos referimos a Assembléia de Deus Ministério Madureira 
utilizaremos à sigla ADMM.  



surgir a uma luz clara e neutra. Isso só encontra eco na atenção do pesquisador em ouvir 

a voz do fiel e na sua observação participativa na vivência religiosa. 

O trabalho de campo fora um processo constante de reunião de informações. A 

maioria das visitas de campo se deram enquanto prática religiosa, o que possibilitou a 

obtenção de grande número de dados na igreja matriz da ADMM, em círculos de 

oração, em reuniões de obreiros ou em algumas congregações do interior. Nos mais 

variados dias e horários, pois muitas vezes a dinâmica religiosa não trazia nada de novo 

para a pesquisa, mas outras vezes, do nada, surgiam importantes informações ou mesmo 

informantes desconhecidos com dados relevantes e úteis. 

Tal técnica possibilitou que trabalhássemos com informantes dos mais variados, 

fieis que praticam sua religiosidade indistintamente de posição numa possível hierarquia 

religiosa, ouvindo tanto os lideres como os visitantes. Podendo até perceber as nuanças 

entre os informantes do interior e da capital, sem identificação prévia do local, nas mais 

variadas congregações da ADMM. 

Igualar as informações e facilitar a manifestação livre dos informantes 

possibilitou que tivéssemos o máximo de espontaneidade em detrimentos dos possíveis 

mascaramentos ou manipulações encontradas na realização de entrevistas com este 

público, ou até mesmo, a inviabilidade da pesquisa por causa da indiferença de muitos 

dos religiosos frente a qualquer abordagem científica.  

Evidentemente essa opção técnica metodológica não impossibilitará cair, de 

alguma forma, numa possível “armadilha do informante”, só que preferimos correr o 

risco de uma possível falta de sistematização na obtenção de dados, mas que todos eles 

estejam no bojo da observação participante, do que entrevistas sistematizadas que 

apenas demonstrem a ficção, construída na cabeça de fieis, de uma religiosidade ideal. 

Ou seja, muitos por terem ideias fixas do que a academia pensa acerca deles, constroem 



avaliações distantes do dia-a-dia, apenas para “pesquisador ver”, como por exemplo, as 

abordagens dos estudantes de teologia (líderes ou leigos), que vêem a igreja segundo 

uma lógica própria já bem sistematizada a partir das tipológias construidas acerca do 

tema.  

Neste contexto, a observação participante segue as diretrizes definidas por 

GEERTZ (2001, p. 89-90), uma conversa com os homens e mulheres, “quase sempre 

em termos não convencionais, no estilo ‘uma coisa leva a outra e tudo leva a tudo o 

mais’, em língua vernácula e por longos períodos de tempo, sempre observando muito 

de perto como eles se comportam”.  

Visita às igrejas e em culto na casa de fieis, os círculos de oração, as 

participações em reuniões, as conversas nas casas de fieis e líderes, em terminais e 

pontos de ônibus em Aracaju-SE, em filas de banco e no trabalho de fieis e líderes, em 

praças e feiras-livres nas cidades do interior, tudo conciliado com a prática religiosa e 

com o cuidado de não ser mais um pesquisador em busca de informações, ou um 

religioso escrevendo sobre si mesmo. 

Então ouvir o que as pessoas têm a dizer sobre si mesmas, as formas simbólicas 

de manifestação pessoal, o olhar dos pesquisados sobre sua realidade, suas 

interpretações, todas tratadas como importantes fundamentos na construção da pesquisa. 

Assim, o contato direto com os religiosos consistiu num importante instrumento de 

coleta de informação, pois somente no convívio é que percebemos as especificidades do 

grupo, seus conflitos e formas de resolver problemas, a fim de se manter enquanto 

estrutura religiosa. 

Desse modo, foi possível perceber desde o início da pesquisa que o diálogo do 

ambiente religioso da ADMM com outras áreas de atuação já bem secularizadas – como 

a política, a economia, o conhecimento, a cultura – tem modificado a tradição religiosa 



inserindo vários tipos de inovações. As modificações são vistas quase como 

irreversíveis devido ao processo de secularização ser algo visto de forma natural no 

interior da religiosidade. No entanto, o centro do mundo religioso dos fieis da ADMM 

consiste em reafirmar o seu modo de ser perante outras formas de manifestações 

religiosas, ou seja, afirmam que seguem a “sã doutrina”, o pentecostalismo tradicional, 

como veremos no decorrer do trabalho, ao mesmo tempo em que suas escolhas têm 

demarcado suas condutas.  

O produto das mudanças é o crescimento visível nos dados do IBGE e da própria 

denominação. No Entanto, a inserção da ADMM no processo de secularização e perda 

de plausibilidade, frente às constantes inovações, tem se mostrado como um grande 

desafio para esses religiosos, pois, as disputas por fieis com as igrejas neopentecostais 

vêm provocando modificações que colocam em xeque a existência da tradição 

pentecostal e da própria religiosidade. Por outro lado, ocorre a reafirmação desta mesma 

tradição no interior da ADMM. 

É possível observar nesta pesquisa como os fieis e suas lideranças lidam com 

esta realidade na sua prática religiosa e, dessa forma, entender os caminhos partilhados 

pelos agentes religiosos, a fim de conciliar e divergir em questões que envolvem a 

tradição, secularização e a inserção de novas formas de religiosidades no interior da 

ADMM. 

É importante perceber que a realidade encontrada na atual situação da ADMM 

não surgiu de forma natural, mas é fruto de um percurso histórico que tentaremos 

esclarecer ao poucos, ao longo da exposição. Todos os dados inseridos dentro de um 

contexto de abordagem sociológica. Faz-se necessário demonstrarmos a sintonia entre o 

desencadeamento dos fatos histórico-religiosos e as diversas perspectivas sociológicas, 

para obtermos ferramentas de análise mais condizentes com todo o processo.  



Nesse contexto, definimos trabalhar os nomes reais dos autores históricos da 

Assembleia de Deus envolvidos, pois a possibilidade de anonimato comprometeria o 

entendimento do significado desses atores para a religiosidade estudada, ou até mesmo a 

importância do resultado final. Logo, tentamos respeitar o máximo a integridade dos 

agentes históricos citados, sem perder o brilho da sua participação na dada realidade.  

De maneira geral, a estruturação deste trabalho é feita de uma introdução, onde 

expomos os parâmetros básicos do nosso objeto de pesquisa e algumas indagações 

preliminares do contexto dos estudos acerca da Assembleia de Deus e do 

pentecostalismo tradicional; demarcando, assim, a importância da religião enquanto 

fonte de inspiração sociológica e a atual contribuição das teorias interpretativas que são 

questões basilares do nosso olhar acadêmico acerca desses religiosos. 

O primeiro capítulo “Religião e Sociedade” é uma trilha por algumas teorias da 

sociologia contemporânea relacionadas à religião, partindo das abordagens dos clássicos 

como Weber e Durkheim até algumas análises contemporâneas.  

No segundo capítulo “Pentecostalismo Tradicional: história, conceitos e 

métodos”, tratamos mais profundamente das formas conceituais e metodológicas 

utilizadas para a compreensão do estilo de vida pentecostal, mostrando o processo de 

construção do “modo de ser” desses religiosos no decorrer do tempo e as dificuldades e 

problemas na abordagem contemporânea do mesmo.  

No terceiro capítulo “História e trajetória do Ministério de Madureira em 

Sergipe” avaliamos a atuação desses religiosos, sua expansão, crises e perspectivas. 

Para melhor compreensão, tomamos a biografia do Pastor Jonas Teles da Silva, 

enquanto história de vida e, a partir dela, contextualizamos a história de outras 

lideranças também importantes para a manutenção da prática religiosa do que 

consideramos pentecostalismo tradicional no Ministério de Madureira em Sergipe.  



O quarto capítulo “O Pentecostalismo Tradicional n ADMM em Sergipe” foi 

construído a partir da avaliação dos fiéis na sua própria realidade, identificando 7 (sete) 

tipologias utilizadas no intuito manter a identidade religiosa.  

Com a proximidade do centenário da Assembleia de Deus no Brasil, 1911, as 

considerações finais seguem a trajetória do movimento pentecostal de valorização da 

tradição, não meramente no seu conhecimento, mas sua reafirmação no interior de cada 

igreja, a fim de se posicionar perante a realidade sócio-religiosa contemporânea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO I 
 RELIGIÃO E SOCIEDADE  

 
 

O estudo da religião, feito por diversas disciplinas afins, constitui-se num 

complexo mundo de análise de variadas vertentes e pode chegar a inúmeros resultados, 

dependendo do cabedal teórico escolhido. Neste contexto, o presente capítulo faz um 

apanhado a respeito do olhar sociológico sobre religião, na tentativa de fornecer 

instrumentos conceituais básicos acerca de algumas visões que influenciaram a 

consolidação da religião enquanto instrumento de análise das ciências sociais.  

A princípio, é importante ressaltar que a abordagem sociológica da religião vem 

passando por profundas modificações no decorrer dos anos, aprofundando determinados 

conceitos e mostrando caminhos de análise. Duas obras clássicas dão inicio a essa 

perspectiva: “A Ética Protestante” e “O Espírito do Capitalismo”, 1904-5, de Max 

Weber; e “As Formas Elementares da Vida Religiosa”, 1912, de Émile Durkheim. Por 

mais que a ciência da religião tenha elaborado novas teorias não é possível deixar de 

lado os relevantes ensinamentos dados por esses clássicos referentes a análise da 

religião na sociedade.  

 A sociologia, iniciando seus passos nos primeiros anos do século XX, não 

poderia deixar de avaliar o pensamento religioso e seu impacto na sociedade industrial, 

tornando-se centro das primeiras pesquisas. As obras de Weber e Durkheim fazem parte 

de uma busca de entendimento das grandes modificações ocorridas no processo de 

individualização e socialização que faziam parte da nova ordem estabelecida durante o 

processo de industrialização. Tais clássicos do pensamento social moderno serviram 

como base para a consolidação da sociologia, dando nova dinâmica aos estudos sobre 

religião. 



 Neste sentido, a importância de um olhar acerca da interpretação que estes 

autores fizeram da realidade, ao inserir a análise religiosa dentro da teoria social, dando-

lhe dinâmica própria e razão para existência em meio à complexidade da modernidade, 

fornece-nos a dimensão exata do grande desafio que esses dois grandes ícones da 

sociologia se propuseram a fornecer à sociedade e, sobretudo, aos estudos acadêmicos. 

 Max Weber, na “Metodologia das Ciências Sociais”, construiu uma teoria de 

ação enquanto fundamento para seu pensamento sociológico. Entretanto, o mais 

importante a respeito desse autor, é conhecer seu esquema analítico. Para ele, a ação é 

adequada de sentido quando ela tende à regularidade por semelhança. O que define esse 

tipo de ação são os motivos convergentes, ou seja, quando tendem mais à evidência. 

Assim, a ação auto-referida não é uma ação social. Para haver uma ação social é preciso 

que o sentido seja o mesmo, embora o motivo possa ser diferente, já que podemos estar 

numa relação social (ação social) sem adequação de sentido; isto é, a ação social não 

precisa ter reciprocidade.  

Weber está preocupado com ações que estão fundamentadas numa história – 

ação fundamentada em adequação de sentido na história. Assim, para ele, ciência não é 

o produto do método, mas a postura perante o seu objeto, o qual é controlado pela ação 

de pesquisador, conforme apresentado na Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. 

Nesse livro, Weber aborda sua proposta teórica a partir da acentuação unilateral 

de um ponto de vista, ou seja, ele procura mostrar como as ideias são importantes e 

podem ter força na história. Tal perspectiva de explicação da realidade é compreendida 

a partir do conceito de tipo ideal, ou seja: 

Mediante a acentuação unilateral de um ou de vários pontos de vista e mediante o 
encadeamento de grande quantidade de fenômenos isoladamente dados, difusos e discretos, 
que se pode dar em maior ou menor número ou mesmo faltar por completo, e que se 
ordenam segundo os pontos de vista unilateralmente acentuados, a fim de se formar um 
quadro homogêneo de pensamento. É impossível encontrar empiricamente na realidade este 
quadro, na sua pureza conceitual, pois, trata-se de uma utopia. (WEBER, 1999:137-138) 

 



A síntese de argumentação da sua principal obra é a de que a racionalidade da 

conduta protestante pode ter contribuído para o processo de consolidação do capitalismo 

moderno, pois, a conduta metódica para o trabalho dos indivíduos protestantes pode ter 

favorecido o capitalismo. É nesse ponto que se dá a problemática de investigação 

weberiana, o surgimento do capitalismo ocidental a partir de uma vocação ascética 

religiosa. 

 
A valorização religiosa do trabalho profissional mundano, sem descanso, continuado, 
sistemático, como meio ascético simplesmente supremo é, a um só tempo, comprovação, a 
mais segura e visível, da regeneração de um ser humano e da autenticidade de sua fé, tinha 
que ser, no fim das contas, a alavanca mais poderosa que se pode imaginar da expansão 
dessa concepção de vida que aqui temos chamado de ‘espírito’ do capitalismo.”(WEBER, 
2004:156-7). 

 

Já Émile Durkheim, como descreve em “Regras do método Sociológico”, 

fundamenta sua teoria na importância dos fatos sociais enquanto objeto, pois, na sua 

visão, tudo é socialmente construído e, ao tomar os fatos como coisa, se pode chegar à 

objetividade científica, separando, assim, o que é representação e o que são as coisas.  

Na visão de Durkheim, à medida que “a morfologia social” se torna complexa, a 

“fisiologia social” também se torna complexa, ou seja, quanto mais complexa a 

morfologia, a fisiologia vai formar um indivíduo cada vez mais individualista. Neste 

sentido, a sociedade moderna é um espaço dos indivíduos hiper socializados. Para este 

autor, os recortes são importantes para reconhecer o grupo “dado” na prática de 

pesquisa. Esse autor faz também uma diferenciação entre “julgamento de fato e 

julgamento de valor”, pois, ele não quer saber de juízo de valor (bem/mal, bom/ruim), 

mas sim, a freqüência, a capacidade estruturante e a ação sistêmica que as coisas têm. 

Assim, o objetivo principal da sociologia para Durkheim é a normalidade, a capacidade 

do estruturante de se fazer efetivo, ou seja, o normal que tem sempre a característica de 

reprodução do sistema. Com relação à religião tal posicionamento é visto a partir das 

formas elementares. 



Nas “Formas elementares da vida religiosa” Émile Durkheim procura elaborar 

uma teoria geral da religião com base na análise das instituições religiosas mais simples 

e mais primitivas (Totemismo). Para DURKHEIM (2003), a essência da religião é a 

divisão do mundo em fenômenos sagrados ou profanos. O sagrado se compõe de um 

conjunto de coisas, de crenças e de ritos, e o conjunto dessas crenças e desses ritos 

constitui uma religião. Isso tudo é avaliado a partir de uma perspectiva sociológica, 

como é visto no seu método. 

 
A sociologia (...) tem por objeto, acima de tudo, explicar uma realidade atual, próxima de 
nós, capaz, portanto, de afetar nossas ideias e nossos atos: essa realidade é o homem e, mais 
especialmente, o homem de hoje, pois, não há outro que estejamos mais interessados em 
conhecer bem. Assim, não estudaremos as religiões arcaicas que iremos abordar, pelo 
simples prazer de contar suas extravagâncias e singularidades. Se a tomamos como objeto 
de nossa pesquisa é que nos pareceu mais apta que outra qualquer para fazer entender a 
natureza religiosa do homem, isto é, para nos revelar um aspecto essencial e permanente da 
humanidade. (DURKHEIM, 2003: V-VI) 

 

DURKHEIM (2003), diz que os deuses são criações que os homens concebem 

como superior a si mesmo, nos quais acredita e dos quais depende, por isso, os fiéis se 

veem obrigados a se comportarem de determinadas maneiras impostas pela natureza do 

princípio sagrado com o qual se sentem em contato. Para que haja o sagrado é preciso 

que os homens façam a diferença entre o que é profano e cotidiano, e o que é diferente 

é, portanto, sagrado. Eles têm consciência de que há alguma coisa, uma força, que 

supera a sua individualidade, a sociedade anterior a cada um dos indivíduos, e que 

sobrevive a eles. Tal avaliação da visão religiosa também pode ser comparada à 

concepção de sociedade e seu papel de impor aos indivíduos um tipo de dependência. 

Como afirma o autor: 

 

Com efeito, um deus é antes de tudo um ser que o homem concebe, sob certos aspectos, 
como superior a si mesmo e do qual acredita depender. (...) o fiel, em ambos os casos, se vê 
obrigado a certas maneiras de agir, que lhe são impostas pela natureza do princípio sagrado 
com o qual se sente em contato. Ora, também a sociedade provoca em nós a sensação de 
uma perpétua dependência. Por ter uma natureza que lhe é própria, diferente da nossa 
natureza de indivíduo, ela persegue fins que lhe são igualmente específicos, mas, como não 
pode atingi-los, a não ser por intermédio de nós, reclama imperiosamente nossa 



colaboração. Exige que, esquecidos de nossos interesses, façamo-nos seus servidores e 
submete-nos a todo o tipo de aborrecimentos, privações e sacrifícios, sem os quais a vida 
social seria impossível. É assim, que todo instante, somos obrigados a sujeitar-nos a regras 
de conduta e de pensamento que não fizemos nem quisemos, e que, inclusive, são às vezes 
contrárias às nossas inclinações e aos nossos instintos mais fundamentais. (DURKHEIM, 
2003, p.211) 

  
A consolidação da sociedade enquanto algo coercitivo e exterior ao indivíduo 

fora uma construção social de forma dinâmica e com forte caráter moral. O indivíduo 

segue as orientações da sociedade não porque é inconsciente ou passivo, mas, pelo 

respeito e pela sensibilidade emocional com que está envolvido, como descreve o autor: 

 

Mas, em realidade, o domínio que ela exerce sobre as consciências deve-se bem menos a 
supremacia física cujo privilégio detém, do que a autoridade moral de que é investida. Se 
acatamos suas ordens, não é simplesmente porque está armada de maneira a triunfar de 
nossas resistências; é antes de tudo, por ser objetos de um verdadeiro respeito. (...) o respeito 
é a emoção que experimentamos, quando sentimos essa pressão interior e inteiramente 
espiritual produzir-se em nós. O que nos determina, então, não são as vantagens ou os 
inconvenientes da atitude que nos é prescrita ou recomendada, mas, a maneira pela qual nos 
representamos àquele que nos recomenda ou prescreve tal atitude. (DURKHEIM, 2003, 
p.212) 

 
 Ainda seguindo essa mesma toada de explicação, Durkheim (2003) assim se 

expressou: 

As representações que as exprimem em cada um de nós têm, portanto, uma intensidade que 
os estados de consciência puramente privados não poderiam atingir, pois, elas têm a força 
das inúmeras representações individuais que serviram para formar cada uma delas. É a 
sociedade que fala pela boca daqueles que as afirmam em nossa presença; é ela que ouvimos 
ao ouvi-los, e a voz de todos tem um acento que a de um só não poderia ter.   (DURKHEIM, 
2003, p.213) 

 
Na visão de Durkheim (2003), são as vias mentais de pressão social que dão aos 

indivíduos a ideia de que existem fora dele uma ou várias forças, morais e ao mesmo 

tempo eficazes, das quais dependem. Essas forças, concebidas em parte como 

exteriores, de forma a exercer comando, inclusive ordenando-lhe às vezes a praticar 

violência contra as inclinações mais naturais, não podem ser entendidas desvinculadas 

da sua relação com estes mesmos indivíduos. Pois, para ele, “A sociedade não pode 

existir senão nas consciências individuais e por elas, é preciso que ela penetre e se 



organize em nós; torna-se, assim, parte integrante de nosso ser e, por isso mesmo, 

eleva-o e o faz crescer.” (DURKHEIM, 2003, p.214)  

 Assim, ainda segundo DURKHEIM (2003): 

Podemos estar certos de antemão que as práticas do culto, sejam elas quais forem, são algo 
mais do que movimentos sem alcance e gestos sem eficácia. Pelo simples fato de terem por 
função aparente estreitar os vínculos que unem o fiel a seu Deus, elas ao mesmo tempo 
estreitam realmente os vínculos que unem o indivíduo à sociedade da qual é membro, já que 
o deus não é senão expressão figurada da sociedade. (DURKHEIM, 2003, p. 234) 

  

Assim, pode-se evidenciar segundo este autor, que a sociedade só existe nos e 

pelos indivíduos, por exemplo, o princípio totêmico só vive nas e pelas consciências 

individuais, cuja associação forma o clã, pois, “Assim como não há sociedade sem 

indivíduos, também as formas impessoais que emanam da coletividade não podem se 

constituir sem se encarnar em consciências individuais nas quais se individualizam”, 

(DURKHEIM, 2003, pgs. 280-1). 

A religião, na perspectiva durkheimiana, tem uma explicativa relevante no 

sentido de fornecer entendimento referente à lógica da relação entre sociedade e 

indivíduo. Esta relação é apenas entre dois conceitos, duas “representações coletivas”, 

como o próprio autor demonstra que devem ser tomados como tais numa realidade 

dada, como o próprio DURKHEIM (2003), enfatiza no final da sua obra: 

Se eles são (os conceitos) comuns a um grupo social inteiro, não é que representem uma 
simples média entre as representações individuais correspondentes, pois, nesse caso, seriam 
mais pobres que estas últimas em conteúdo intelectual, quando, em realidade, estão 
carregados de um saber que ultrapassa o do indivíduo médio. Eles não são abstrações que só 
teriam realidade nas consciências particulares, mas, representações tão concretas quanto as 
que o indivíduo pode ter de seu meio pessoal, representações que correspondem à maneira 
como esse ser especial, que é a sociedade, pensa as coisas de sua experiência própria. Se, de 
fato, os conceitos são na maioria das vezes ideias gerais, se exprimem categorias e classe em 
vez de objetos particulares, é que a características singulares e variáveis dos seres só 
raramente interessam a sociedade; em razão mesmo da extensão, ela praticamente só pode 
ser afetada pelas propriedades gerais e permanentes desses seres. (DURKHEIM, 2003, p. 
483) 

  
Logo, para DURKHEIM (2003), foi sob a forma de pensamento coletivo que o 

pensamento impessoal pela primeira vez se revelou à humanidade. Não é que os 

indivíduos não tenham importância, pelo contrário, o pensamento individual serve como 



parâmetro de comparação para se detectar a existência de uma “consciência coletiva”, 

definindo a sociedade. 

A consciência coletiva é a forma mais elevada da vida psíquica, já que é uma consciência de 
consciências. Coloca fora e acima das contingências individuais e locais, ela só vê as coisas 
por seu aspecto permanente e essencial, fixando-o em noções comunicáveis. Ao mesmo 
tempo em que vê do alto, ela vê longe; a cada momento do tempo, abrange toda a realidade 
conhecida; por isso, só ela pode fornecer ao espírito marcos que se apliquem à totalidade 
dos seres e que permitam pensá-los. (DURKHEIM, 2003, p. 494) 

 

Dito isto, é relevante afirmar que os pontos expressos aqui não formam todas as 

vertentes levantadas por estes dois grandes autores, mas, servem como demonstração da 

complexidade das análises acerca do mundo religioso. É certo que sempre existirão 

lacunas a serem respondidas, além disso, no decorrer do século XX, foi grande o 

número de pesquisadores que se debruçaram no entendimento da religião na 

modernidade.  

 É importante frisar, como diz GIDDENS (1997), que a modernidade se 

consolidou como oposição à tradição (a qualquer tipo de tradição), só que, ela mesma 

reconstruiu a tradição enquanto a dissolvia de forma a legitimar poder. Tal debate não 

pode ser desvirtuado do entendimento do fenômeno religioso nas sociedades ocidentais, 

pois, no decorrer do século XX, a ideia de acabar com qualquer tipo de manifestação 

religiosa passou a ser algo possível, por um lado, e, por outro, a busca de encaixar a 

religião num sistema racional que pudesse favorecer a vida mantendo algum tipo de 

tradição, também permaneceu possível. 

A nova agenda da ciência social diz respeito a duas esferas de transformação, diretamente 
relacionadas. (...) há uma difusão extensiva das instituições modernas, universalizadas por 
meio dos processos de globalização. Por outro lado, mas, imediatamente relacionados com a 
primeira, estão os processos de mudança intencional, que podem ser conectados à 
radicalização da modernidade. Estes processos de abandono, desincorporação e 
problematização da tradição. (GIDDENS, 1997, p.74) 

 
É neste contexto que a sociologia da religião passa a desenvolver sua análise. 

Assim, foram tomadas como referenciais para a avaliação da sociologia da religião nos 

nossos dias, alguns autores em particular como Peter Berger, Pierre Bourdieu, Clifford 



Geertz e Zygman Bauman, expressão, tanto da complexidade como da abrangência da 

análise sobre religião no século XXI, dado que suas ferramentas teóricas são 

fundamentais para a compreensão da atualidade e da diversidade do tema. 

BERGER (2004), afirma que no empreendimento de construção humana do 

mundo, a religião tem um papel de destaque, posto que na dinâmica da vida em 

sociedade o indivíduo torna-se pessoal, num processo dialético de exteriorização, 

objetivação e interiorização. Isso que dizer que os homens não possuem uma relação 

preestabelecida com o mundo, precisando estabelecer essa relação continuamente de 

forma a modificar seu ambiente físico e submeter a natureza à sua vontade. E, por mais 

que sejam variados os métodos dados pela sociedade, cada indivíduo constrói seu 

ambiente seguro dentro de determinados limites, nomos, ou seja, edificações levantadas 

frente “às poderosas e estranhas forças do caos.” Encontra-se, assim, a importância da 

religião para este autor logo abaixo: 

O sagrado é apreendido como algo que “salta para fora” das rotinas normais do dia a dia, 
como algo extraordinário e potencialmente perigoso, embora seus perigos possam ser 
domesticados e sua força aproveitada para as necessidades cotidianas. Embora o sagrado 
seja apreendido com distinto do homem, refere-se ao homem, relacionando-se com ele de 
um modo em que não o fazem os outros fenômenos não-humanos (especificamente os 
fenômenos de natureza não-sagrada). Assim, o cosmos postulado pela religião transcende, e 
ao mesmo tempo inclui, o homem. O homem enfrenta o sagrado como uma realidade 
imensamente poderosa distinta dele. Essa realidade a ele se dirige, no entanto, e coloca a sua 
vida numa ordem, dotada de significado. (BERGER, 2004, p.39) 

 

Assim, abre-se para BERGER (2004), a possibilidade de o homem conceber, 

através da religião, algo além do caos e do terror que é a vida neste mundo, entendendo 

o universo inteiro como humanamente significativo. O papel da religião ao legitimar as 

instituições criadas pelos homens, dando-lhes status de validade suprema, insere os 

fenômenos humanos em um quadro cósmico de referência. Logo, “Pode-se dizer que 

todas as tradições religiosas, independentemente das suas diversas ‘eclesiologias’ ou 

ausência das mesmas, exigem comunidades específicas para que se mantenha a sua 

plausibilidade”, (BERGER, 2004, p.59). 



Um dos momentos expressivos de análise do fenômeno religioso, no olhar de 

BERGER (2004), consiste na avaliação do processo de secularização. Para o autor, este 

termo tem sido utilizado de forma ideológica que caminha para a libertação do homem 

moderno da tutela da religião, a descristianização, paganismo e equivalentes. O termo 

secularização, de forma geral, possui o mesmo sentido tanto para o historiador quanto 

para o sociólogo, ambos, têm o mesmo entendimento, que vai da separação entre Igreja 

e Estado, a emancipação da educação do poder eclesiástico, até o processo de mudança 

de consciência que desliga certos indivíduos da religião. A secularização se define como 

“O processo pelo qual setores da sociedade e da cultura são subtraídos à dominação 

das instituições e símbolos religiosos”, (BERGER, 2004, p.119). 

BERGER (2004), percebe que da mesma forma que a ocidentalização e a 

modernização se expandiram pelo mundo, “as forças secularizantes” também. Neste 

sentido, o autor está preocupado em saber até que ponto a tradição religiosa do Ocidente 

tem dentro de si a semente da secularização, ou seja, a relação entre o cristianismo e a 

personalidade do mundo ocidental moderno, mais especificamente, o protestantismo, no 

seu desligamento de três grandes elementos do sagrado – o mistério, o milagre e a 

magia. 

A importância da ruptura protestante com a igreja Católica e suas consequências 

no posterior desenvolvimento do que se convencionou chamar de secularização é 

descrito magistralmente por BERGER (2004), nas linhas abaixo: 

O católico vive em um mundo no qual o sagrado é mediado por uma série de canais – os 
sacramentos da igreja, a intercessão dos santos, a erupção recorrente do “sobrenatural” em 
milagres – uma vasta continuidade de ser entre o que se vê e o que não se vê. O 
protestantismo aboliu a maior parte dessas mediações. Ele rompeu a continuidade, cortou o 
cordão umbilical entre o céu e a terra, e assim atirou o homem de volta a si mesmo de uma 
maneira sem precedentes na história. Não é preciso dizer que não era essa a sua intenção. 
Seu objetivo, ao despir o mundo de divindade, era acentuar a terrível majestade do Deus 
transcendente e, ao atirar o homem num estado de “queda” total, abri-lo à intervenção da 
graça soberana de Deus, o único verdadeiro milagre no universo protestante. Fazendo isso, 
porém, o protestantismo, reduziu o relacionamento do homem com o sagrado ao canal, 
excessivamente estreito, que ele chamou de palavra de Deus (que não se deve identificar 
como uma concepção fundamentalista da Bíblia, mas, como a excepcional ação redentora da 



graça de Deus – a sola gratia das confissões luteranas). Enquanto se manteve a 
plausibilidade dessa concepção, deteve-se efetivamente a secularização, embora todos os 
seus componentes já estivessem presentes no universo protestante. Todavia, bastava romper 
esse estreito canal de mediação para se abrirem as comportas da secularização. Em outras 
palavras, já que nada restou “entre” Deus radicalmente transcendente e um mundo humano 
radicalmente imanente exceto esse único canal, quando este submergiu na implausibilidade 
deixou uma realidade empírica na qual, verdadeiramente, “Deus está morto”. Essa realidade 
tornou-se, tanto no pensamento quanto na ação, receptiva à penetração sistemática e 
racional, que associamos à ciência e à tecnologia modernas. Um céu onde não há mais anjos 
está aberto à intervenção do astrônomo e, eventualmente, do astronauta. Pode-se sustentar, 
pois, que o protestantismo funcionou como um prelúdio historicamente decisivo para a 
secularização, qualquer que tenha sido a importância de outros fatores. (BERGER, 2004, 
p.124-5) 
 

Assim, a participação do protestantismo na consolidação da secularização, 

enquanto algo viável na existência humana, não pode ser desconsiderada. No entanto, é 

mais importante notar que, como o próprio BERGER (2004, p.137) expõe, “As 

legitimações religiosas do mundo perderam sua plausibilidade não apenas para uns 

poucos intelectuais e outros indivíduos marginais, mas, para amplas massas de 

sociedades inteiras”. Deste modo, Berger defende que a religião entra numa profunda 

crise de credibilidade, ou “secularização no nível da consciência”, que abre aos 

indivíduos o precedente nunca visto na história da humanidade de escolha entre ser ou 

não religioso. Tal momento marca uma inversão em que a religião agora passa a 

procurar os indivíduos e a se adequar às suas necessidades, tomando uma forma 

“pluralista”. 

É importante destacar que o pluralismo religioso não pode ser limitado à 

competição intra-religiosa, pois vários rivais não-religiosos também concorrem na 

conquista de mentes e corações de indivíduos solitários no mundo. Para BERGER 

(2004), a capacidade de organização dos vários movimentos ideológicos revolucionários 

ou nacionalistas e a institucionalização cada vez maior do individualismo e da 

emancipação sexual, são resultados evidentes da secularização, mostrando-se enquanto 

claros empecilhos para que a religião cumpra sua tarefa de definir o mundo. Assim, na 

atualidade, a religião procura algo além de um mero posicionamento no mundo externo, 



o qual já é uma tarefa um tanto difícil frente ao predomínio da secularização, uma vez 

que ela tende a procurar resolver suas particularidades de forma a se colocar como algo 

atrativo aos indivíduos modernos. 

Logo, para Berger: 

A tradição religiosa, que antigamente podia ser imposta pela autoridade, agora tem que ser 
colocada no mercado. Ela tem que ser “vendida” para uma clientela que não está mais 
obrigada a “comprar”. A situação pluralista é, acima de tudo, uma situação de mercado. 
Nela, as instituições religiosas tornam-se agências de mercado e as tradições religiosas 
tornam-se comodidades de consumo. E, de qualquer forma, grande parte da atividade 
religiosa nessa situação vem a ser dominada pela lógica da economia de mercado. 
(BERGER, 2004, p.149) 

 
No âmago do recente debate referente à religião e à perda de sua função 

histórica do monopólio de exploração legitima da crença, deixando de ser plausível ao 

se adequar à nova realidade, os grupos religiosos passam a ser “Competitivas agências 

de mercado”, pois, como diz BERGER (2004, p.150), “Agora os grupos religiosos têm 

de se organizar de forma a conquistar uma população de consumidores em competição 

com outros grupos que têm o mesmo propósito”.  

Em um ambiente cada vez mais marcado por uma religião de consumo a palavra 

final é do consumidor. Segundo BERGER (2004), a importância do ecumenismo não é 

algo aleatório, mas, ocorre por causa da possibilidade de autodestruição ocasionada pela 

competição selvagem que afasta da religião potenciais “fregueses” desse mercado. 

Assim, qualquer tipo de respeito à pluralidade religiosa vai além do entendimento de 

cada líder burocrata que está à frente de cada grupo, dada a convicção de serem os 

interesses do mercado os únicos meios possíveis para a ampliação de fiéis, o espaço 

para que a tolerância se transforme em algo hoje viável e compreensível está aberto. 

Neste contexto, BERGER (2004), continuando a sua análise, afirma que: 

É impossível, quase a priori, colocar no mercado um bem de consumo para uma população 
de consumidores, sem levar em conta os desejos destes em relação aos bens de consumo em 
questão. Sem dúvida, as instituições religiosas ainda podem contar com os laços tradicionais 
que refreiam certos grupos da população com relação a uma liberdade muito drástica de 
escolha religiosa – em termos de mercado, ainda há uma forte ‘lealdade ao produto’ entre 
certos grupos de velhos ‘fregueses’ ”. (BERGER, 2004, p.156) 



 
Ele ainda expressa que é cada vez mais difícil manter as tradições religiosas 

enquanto verdades absolutas frente à dinâmica da preferência do consumidor. Não é 

mais possível manter as tradições religiosas como imutáveis, pelo contrário, introduz-se 

a dinâmica da preferência do consumidor na esfera religiosa. “Os conteúdos religiosos 

tornam-se sujeitos à ‘moda’”. (BERGER, 2004, pgs.156-7). Tal sujeição ao limitar o 

mais leal mercado existente, tem modificado a dura tradição, gerando uma 

desestabilidade até então, inexistente na esfera religiosa. 

Logo, BERGER (2004), percebe a situação de “minoria cognitiva” daqueles que 

resistem em continuar entendendo o mundo pelas tradições religiosas, pois, na sua 

visão, é cada vez mais evidente que os símbolos religiosos perderam importância, a 

partir do momento em que os consumidores estão se secularizando. Logo, independente 

das variações ocorridas em determinadas clientelas religiosas, que de alguma forma 

demonstram um acréscimo na sua importância no mundo, a religião já perdeu seu status 

e agora está se adequando à nova realidade. 

Outra contribuição importante, seguindo esse debate de BERGER (2004), é a 

síntese feita por BOURDIEU (1999), acerca do conhecimento sociológico da religião, 

principalmente com relação aos posicionamentos dos diversos especialistas religiosos 

perante a realidade de mercado. Para este autor, a religião passa a ter um lugar definido 

na sociedade dentro do conceito de campo. Nessa perspectiva, existem campos sociais 

que são definidos pela estrutura de distribuição de determinado tipo de capital 

simbólico, apresentando características próprias de cada campo particular e do que está 

sendo posto em jogo em cada um deles. O campo é o lugar de disputa mais ou menos 

declarada pela definição dos princípios legítimos de divisão de determinado capital 

simbólico. 



Também podemos observar na noção de habitus de BOURDIEU (1998), algo 

fundamental para compreensão da religiosidade. Para esse autor, o habitus está 

imanente ao conceito de campo, dando-lhe sentido, ou seja, não há habitus sem campo, 

nem campo sem habitus. Deste modo, habitus consiste num aprendizado do passado, 

tão forte que gera práticas e traços distintivos de determinados grupos sociais, 

conformando e orientando a ação no campo. Os habitus são definidos enquanto 

maneiras de se comportar que são incorporadas pelos atores para se enquadrar na 

estrutura do campo, fazendo de cada agente social um produto e reprodutor da estrutura 

social. Assim, existem conflitos no interior do campo de forma a demarcar habitus 

legítimos. 

Logo, para BOURDIEU (1998), o poder dominante se expressa a partir da 

imposição de habitus, que limita não só a ação de muitos agentes sociais, mas também, 

o habitus dominante está sempre sendo avaliado nas diversas disputas no interior do 

campo, sofrendo mudanças e adaptações, de forma a demonstrar o aspecto ativo dos 

agentes. Dessa forma, a questão desse conceito enquanto verdade dominante é, em si, 

uma questão de prática cotidiana desenvolvida nos indivíduos. É ele quem constrói a 

identidade do “campo”, tornando-se expressão do “poder simbólico”. 

Tanto o conceito de campo quanto o de habitus, estão ligados à noção de poder 

simbólico. Na visão de BOURDIEU (1998), poder simbólico consiste num poder 

“invisível”, que é exercido com cumplicidade, que faz ver e crer, confirmar e 

transformar o olhar e a ação sobre o mundo, “poder quase mágico que permite obter o 

equivalente daquilo que é obtido pela força (física ou econômica)”, devido ao seu poder 

de mobilizar e de ser reconhecido. Assim, o poder simbólico deve ser tomado com 

naturalidade pelos que exercem o poder e os que lhes estão sujeitos, não sendo 



reconhecido enquanto “arbitrário”, mas, como fator fundamental para a estrutura do 

campo “em que se produz e reproduz a crença”, (BOURDIEU, 1998, pg. 14-15). 

Nesse contexto, o monopólio do controle dos “bens de salvação” por parte do 

grupo dos especialistas religiosos, faz com que eles se tornem os únicos detentores 

desses meios no interior do campo religioso. Com isso, na visão de BOURDIEU (1974), 

ocorre a exclusão de grande parte dos religiosos que não obtiveram o capital, sendo 

reconhecidos como leigos ou profanos, os quais estão conformados com a situação 

existente. Essa desapropriação do capital simbólico não afeta a integridade do grupo, 

mesmo que o controle do capital existente esteja nas mãos de alguns, posto que 

acontecerá o surgimento de novas formas de capital de maneira a desvalorizar o capital 

tradicional, demarcando a separação entre o “saber sagrado e a ignorância profana”, 

(BOURDIEU, 1974, p.40). 

Para BOURDIEU (1974), as estratégias de confronto com o fim de obter o 

“monopólio do exercício legítimo do poder” estão na estrutura de repartição do capital 

religioso. Assim, ocorre a disputa dentro do corpo de especialista (disputa teológica) 

e/ou disputas por poder no seio da Igreja, conduzindo à negação da hierarquia 

eclesiástica, na forma de heresia, e dando margem a uma crise que pode aliar parte do 

clero descontente, com uma quantidade de leigos, a fim de contestar o monopólio 

eclesiástico enquanto tal. 

Na ótica de BOURDIEU (1974), esse modelo mostra a posição de determinados 

especialistas colocados em lados opostos (dominante e dominado) na estrutura do 

interior do campo religioso e as disputas externas entre leigos e clérigos, conflito pela 

obtenção de mudanças nas normas tradicionais de maneira a impor a Igreja “concessões 

e compromisso” de forma a atender as reivindicações dos excluídos do “monopólio dos 

bens de salvação”. 



Por outro lado, seguindo a linha da antropologia interpretativa e dando ênfase 

maior aos símbolos que caracterizam a religião, percebemos em GEERTZ (1978), que 

os símbolos sagrados precisam induzir “disposições nos seres humanos” e formular 

“ideias gerais da ordem” a fim de distinguir atividade religiosa da experiência religiosa, 

ou seja:  

 
O que qualquer religioso particular afirma a respeito da natureza fundamental da realidade 
pode ser observado como, superficial ou, o que acontece muitas vezes, perverso; mas, ela 
precisa afirmar alguma coisa, se não quiser consistir apenas em uma coletânea de práticas 
estabelecidas e sentimentos convencionais aos quais habitualmente nos referimos como 
moralismo”.  GEERTZ (1978, p.113)  

 
 

Nessa ótica, os rituais mais elaborados e geralmente mais públicos são, segundo 

GEERTZ (1978), os que modelam a consciência espiritual e a função simbólica, 

fazendo com que o mundo vivido seja o mundo imaginado sob a mediação de um único 

conjunto de formas simbólicas. Assim, o entendimento sobre religião passa por um 

processo de interpretação de mundo cada vez mais ligado aos diversos conceitos que 

são produzidos na prática religiosa, já que há um reduzido limite de fronteira que 

modifica a maneira de atuação social das pessoas. 

Logo, para GEERTZ (1978), a força de uma religião, ao apoiar os valores 

sociais, repousa na capacidade que seus símbolos têm de formularem o mundo, de 

maneira que as pessoas os compreendam. Para ele, independentemente do que seja 

religião, em aspectos gerais, ela é, em parte, uma tentativa de conservar a provisão de 

significados gerais sobre os quais cada indivíduo interpreta sua experiência ou organiza 

sua conduta.  

Um conjunto de símbolos sagrados, tecido numa espécie de todo ordenado, é o que forma 
um sistema religioso. Para aqueles comprometidos com ele, tal sistema religioso parece 
mediar um conhecimento genuíno, o conhecimento das condições essenciais nos termos dos 
quais a vida tem que ser necessariamente vivida, (GEERTZ , 1978:146). 

 
Mas, em termos gerais, independente da variação dos posicionamentos, é 

importante enquadrar o “conjunto de símbolos” criados pelos religiosos num ambiente 



em que estão inseridos outros sistemas sociais na atualidade. De forma geral, além dos 

autores já apresentados, podemos encontrar importantes pontos de análise na obra de 

Zygmunt Bauman, que procura mostrar as consequências do mover da modernidade nas 

diversas áreas da vida humana: seu projeto, seus desafios, suas crises, contingências e 

ambivalências. Para ele, os novos padrões de sociabilidade existentes atualmente são 

frutos da modernidade e provocam mudanças na vida social e, consequentemente, na 

dinâmica religiosa. 

É importante evidenciar que não é uma preocupação direta do autor construir 

uma sociologia da religião, no entanto, ele deixa bem claro, no decorrer de várias de 

suas obras, o declínio considerável da importância da divindade ocidental, e, por assim 

dizer, de toda a religiosidade envolvida na definição da vida das pessoas, pontuando seu 

substituto imediato. Dito de outra forma, “a preocupação com o ‘agora’ não deixa 

espaço para o eterno nem tempo para refletir sobre ele”, (BAUMAN, 2005, p.79). 

Na visão de BAUMAN (1998), a vida humana moderna vem construindo uma 

forma alternativa de viver no mundo, com estratégias específicas que colocam os 

humanos numa situação diferenciada, em que se firma a ideia de que “As únicas coisas 

que importam aos seres humanos são as coisas de que os seres humanos podem tratar”, 

(BAUMAN, 1998, p.212).  

Uma das observações significativas de BAUMAN (1998), diz respeito ao 

significado da morte perante a lógica de existência religiosa, bem como na vida 

cotidiana das pessoas. Para ele, a institucionalização religiosa que outrora havia 

solucionado brilhantemente tal problemática, agora vê que sua solução não passa de 

uma especulação no plano do irrealizável, em um mundo que exige e procura apenas o 

realizável. 

A vida após a morte claramente não pertence a essa categoria de coisas. A ideia da auto-
suficiência humana minou o domínio da religião institucionalizada não prometendo um 
caminho alternativo para a vida eterna, mas, chamando a atenção humana para longe desse 



ponto; concentrando-se, em vez disso, em tarefas que os seres humanos podem executar e 
cujas consequências eles podem experimentar enquanto ainda são “seres que experimentam” 
– isso significa aqui, nesta vida. (BAUMAN, 1998, p.213) 

 
 

BAUMAN (2005), percebe que a busca imediata pela satisfação que melhore de 

alguma forma a sobrevivência humana consiste em algo a ser priorizado enquanto 

investimento. Mas, tal realidade só pode ocorrer no plano do possível, do realizável, 

daquilo que a capacidade e a competência de alcance consiga, de algum modo, 

consumir imediatamente, antes que venha outra demanda a ser atendida. Para este autor, 

“esse é, comprovadamente o maior desafio que ‘o sagrado’ já enfrentou em sua longa 

história”, (BAUMAN, 2005, p.80). 

As ponderações de BAUMAN (2005), referentes ao afastamento do indivíduo de 

qualquer divindade religiosa, sem nenhum tipo de tensão ou confrontação só podem ser 

entendidas na análise da transição da modernidade “pesada” para a modernidade 

“líquida”, seguindo a trilha dos impactos de determinadas transformações na vida das 

pessoas. Destarte, o sentido de desamparo ocasionado pela brevidade da vida humana 

tem uma importância significativa na quebra da ilusão da possibilidade de existência de 

super-homem. 

O desamparo se torna evidente quando a vida mortal, visivelmente breve, é medida em 
relação à eternidade – e ao minúsculo espaço ocupado pela humanidade em relação à 
infinitude – do universo. O sagrado é, podemos dizer, um reflexo dessa experiência de 
desamparo. O sagrado é o que transcende os nossos poderes de compreensão, comunicação 
e ação, (BAUMAN, 2005, p.78). 

 
A possibilidade do fim da crença na autoridade do sagrado frente a novas 

modalidades alternativas, preocupadas com a vida no mundo, define um novo sentido 

da existência humana. Para BAUMAN (2001), está sendo gestado um novo modelo 

“leve” e “líquido” em o que tempo passa a ser algo fundamental, muitas vezes, tomando 

o lugar das estáveis edificações modernas, dentre elas, as relacionada à religião.  



Para BAUMAN (1998), é importante perceber que, diferentemente da visão de 

homens e mulheres pré-modernos, que aceitavam tudo de forma branda, enquanto ação 

da divindade na terra, os religiosos da atualidade, seguindo os padrões de sua época, 

veem uma diversidade de respostas possíveis a serem dadas em determinado contexto 

social. Surgindo assim, a possibilidade de um tipo de emancipação que está ligado à 

certeza do estado de constante contingência, ou seja, a convicção de viver num mundo 

que se transforma independentemente das certezas momentâneas definidas por qualquer 

lógica. Assim, a certeza da liberdade na contingência está ligada a importância do outro 

para a realização do eu: 

Para revelar o potencial emancipatório da contingência como destino, não bastaria evitar a 
humilhação dos outros. É preciso também respeitá-los – e respeitá-los precisamente na sua 
alteridade, nas suas preferências, no seu direito de ter preferências. É preciso honrar a 
alteridade no outro, a estranheza no estranho, lembrando-se – como Edmond Jabès que ‘o 
único é universal’, que ser diferente é que nos faz semelhantes uns aos outros e que eu só 
posso respeitar a minha própria diferença respeitando a diferença do outro. (BAUMAN, 
1999, p. 249) 
 

Num ambiente de diálogo com as incertezas e com a necessidade de respeito 

mútuo e alteridade, a prioridade consiste no aumento de conhecimento e na busca por 

novos caminhos, até então, desconhecidos. Na visão de BAUMAN (1999), isso só é 

possível com a aceitação de uma vida contingente. Assim, a presença de um estágio de 

ignorância é o prenúncio da aquisição do saber no porvir. 

Bênção para os estúpidos, facilmente a contingência vira um pesadelo para os pensantes. 
Consciente do perigo (é essa consciência que se revela na admissão da autoridade de 
padrões supra-individuais), a pessoa contingente sabe que ‘anda numa corda bamba esticada 
sobre o abismo e tem, portanto necessidade de um bom sentido de equilíbrio, de bons 
reflexos, de uma tremenda sorte e, acima de tudo, de uma rede de amigos que podem lhe dar 
a mão’. A contingência requer amizade como alternativa para o asilo de poucos. Precisa dela 
como o possesso precisa de um exorcismo administrado com autoridade e como o neurótico 
precisa de uma psicoterapia cientificamente aprovada. (BAUMAN, 1999, p. 260-1) 
 

Segundo BAUMAN (2001), as modificações sociais não se reduzem ao plano 

dos comportamentos individuais, mas, também refletem papel de liderança frente à 

realidade dos seus liderados. Na atualidade, como o próprio autor afirma, a capacidade 

de mando das autoridades, passa a sofrer profunda influência pela necessidade de 



agradar aos seus liderados, a fim de não serem rechaçados no seu intento de serem 

escolhidos novamente.  

BAUMAN (2001), diz que a construção de uma sociedade autônoma e livre se 

configura numa luta democrática de todos contra o estado de contingência na ordem 

social, que se expressa de forma decadente e com características de exclusão, ou seja, só 

é possível assegurar a liberdade de escolha no convívio social, pois, o contrário nos 

levará à submissão total ao estado de contingência.  

E entre as pessoas que vivem de um projeto para outro, pessoas cujos processos de vida são 
desmembrados numa sucessão de projetos de curta duração, não há tempo para que 
descontentamentos difusos se reduzam à busca por um mundo melhor... Tais pessoas 
preferiam um hoje diferente para cada um a pensarem seriamente num futuro melhor para 
todos. Em meio ao esforço diário apenas para se manter à tona, não há espaço nem tempo 
para uma visão da ‘boa sociedade’. (BAUMAN, 2005, p. 41) 

 
Para BAUMAN (1999), a intolerância radical a qualquer forma de vida diferente 

configurou-se como uma das marcas da época moderna; ou seja, o diferente era 

ignorante, supersticioso e atrasado. Na visão do autor, a escolha racional é uma das 

formas para enfrentar tal realidade, a fim de possibilitar “o reino da tolerância”. Tal 

realidade só é possível à medida que os especialistas transformem o desconhecido em 

conhecido, de modo a diminuir a contingência a medidas toleráveis ou, na pior das 

hipóteses, controláveis. 

A divertida experiência de cair na farra, de se deixar levar, de ser irracional pode ser 
desfrutada em segurança. Mesmo a catástrofe é um conceito num jogo engenhosamente 
projetado pelos especialistas e conduzido de acordo com regras que impedem que ele escape 
ao controle. (...) Os shoppings são também uma mensagem – embora o sejam 
inconscientemente. É a mensagem do colapso total do glorioso sonho da ordem perfeita e 
global, controlada pela razão. (BAUMAN, 1999, p. 238) 

  

O que BAUMAN (1999), considera como “a consciência da contingência” fora 

explorado por diversos líderes, muitos deles religiosos, mostrando que a “alteridade 

perseverante” só poderia ser uma etapa a ser superada por uma verdade construída 

racionalmente, num plano universal, como é descrito abaixo: 



O mundo racional e universal da ordem e da verdade não conheceria contingência nem 
ambivalência. O alvo da certeza e da verdade absoluta era indistinguível do espírito 
conquistador e do projeto de dominação. (...) a modernidade pensava-se como semente da 
futura universalidade, como uma entidade destinada a substituir todas as outras e assim 
abolir a própria diferença entre elas. Pensava a diferenciação que perpetrava como sendo 
universalização. Essa era a auto-ilusão da modernidade. (BAUMAN, 1999, p. 246) 

 

Destarte, o autor percebe que a chamada lógica pós-moderna não pode ser 

entendida a partir de um olhar sobre si mesma, ou mesmo numa avaliação meramente 

conceitual dos diversos aspectos que possivelmente recheiam tal concepção teórica. A 

pós-modernidade é algo prático, vivo e altamente relacionado com a própria 

modernidade: seu fundamento, sua lógica, seus dilemas e suas respostas.  

 Para BAUMAN (1998), a segurança e a estabilidade pregadas pelo mundo 

moderno não passa de algo anti-moderno, pois, ao romper com a tradição, as mudanças 

passaram a ser a essência do moderno. Logo, para ele, a busca moderna por um “mundo 

bom” e estável estava profundamente marcada pelo espectro da mudança, que foi se 

fortificando, ganhando espaço até chegar ao que o autor chama de pós-moderno. 

No mundo pós-moderno de estilos e padrões de vida livremente concorrentes, há ainda um 
severo teste de pureza que se requer seja transposto por todo aquele que solicite ser ali 
admitido: tem de mostrar-se capaz de ser seduzido pela infinita possibilidade e constante 
renovação promovida pelo mercado consumidor, de regozijar com a sorte de vestir e despir 
identidades, de passar a vida na caça interminável de cada vez mais intensas sensações e 
cada vez mais inebriante experiência. Nem todos podem passar nessa prova. Aqueles que 
não podem são “sujeira” da pureza pós-moderna. (BAUMAN, 1998:23) 
 

Outra importante observação de BAUMAN (1998:101), consiste no fato de 

vivermos em uma era de tribos e tribalismo. Tal tribalismo renascido fornece força e 

vigor ao louvor da comunidade. Tradição comunitária que está presente nas tribos bem 

fixadas em meio a ambientes globais, tendo como objetivos obter certezas possíveis em 

meio a tanta incerteza, por isso, são fontes de apego e de devoção, muitas vezes 

autoritárias. Nessas tradições encontra-se a gênese do fundamentalismo contemporâneo, 

normalmente ligada a sentimentos religiosos, mas, enquanto fenômeno da atualidade, 

caracterizando determinadas tribos que adotam totalmente as “reformas 



racionalizadoras” e os desenvolvimentos tecnológicos da modernidade, na tentativa de 

preservar suas tradições comunitárias.  

O fascínio do fundamentalismo provém de sua promessa de emancipar os convertidos da 
agonia da escolha. Aí a pessoa encontra, finalmente, a autoridade indubitavelmente 
suprema, uma autoridade para acabar com todas as outras autoridades. A pessoa sabe para 
onde olhar quando as decisões da vida devem ser tomadas, nas questões grandes e pequenas, 
e sabe que, olhando para ali, ela faz a coisa certa, sendo evitado, desse modo, o pavor de 
correr risco. O fundamentalismo é um remédio racional contra esse veneno da sociedade de 
consumo conduzida pelo mercado e pós-moderna – liberdade contaminada pelo risco. 
(BAUMAN, 1998, p.228) 
 

 

Por mais que o indivíduo esteja livre de toda obrigação e dependência perante a 

divindade e de qualquer tipo de religiosidade, a dura realidade que se apresenta como 

pós-moderna, dá constante incerteza. É um obstáculo doloroso a ser enfrentado. Para 

BAUMAN (1998), o processo de tribalização social e o fundamentalismo religioso são 

marcados pelo antagonismo perante a lógica da modernidade. A lógica pós-moderna 

dominante em toda sociedade ocidental, de individualismo exacerbado, tem seu 

contraponto na inserção também de fundamentalismo que, muitas vezes, é travestido de 

religiosidade.  

Mas, na prática cotidiana da sua religiosidade é que os agentes, indivíduos livres, 

definem sua ação perante cada nova realidade. A inserção da Assembleia de Deus neste 

contexto teórico não se deu de forma aleatória, mas, no decorrer do tempo, foi se 

adequando, tanto aos novos parâmetros religiosos brasileiros, como aos desafios da 

religião de mercado (cada vez mais individualista), até, por fim, deparar-se com as 

querelas que norteiam a manutenção do pentecostalismo tradicional. A seguir, 

encontram-se alguns passos dessa trajetória. 

 

 

 

 



CAPÍTULO II 

PENTECOSTALISMO TRADICIONAL: história, conceitos e métodos 
 
No Brasil, os verdadeiros herdeiros do reavivamento 
tradicional norte-americano são os pentecostais, que 
mantiveram a ênfase no emocionalismo e na disposição 
de itinerância evangélica. Pode-se perguntar se a 
institucionalização do avivalismo não o transformou 
numa simples teologia de segunda ou terceira categoria, 
fazendo-o perder seu caráter de movimento. Se a 
resposta for positiva, pergunta-se se o destino do 
movimento pentecostal não será, a médio prazo, o 
mesmo. (MENDONÇA e VELASQUES FILHO, 2002, 
p. 87-88) 

 

A gestação do que os assembleianos chamam de “movimento pentecostal” foi 

algo paulatinamente construído no transcurso histórico de vários séculos de 

transformações no mundo cristão. Os diversos grupos que de alguma forma estão 

vinculados ao pentecostalismo, por mais que tenham uma importante participação, não 

serão analisados aqui. Nem mesmo será abarcada a imensa variedade de manifestações 

da Assembleia de Deus em todo o Brasil.  

Este capítulo consiste em revelar alguns conceitos e métodos utilizados para 

compreensão do estilo de vida pentecostal. No entanto, queremos deixar claro uma 

preocupação básica na afirmativa deixada por NOVAES (1985, p.17) quando identifica 

o problema das generalizações das “conclusões de pesquisas particulares sobre grupos 

pentecostais para o ‘pentecostalismo’ como o todo”. É visível a preocupação da autora 

em não criar generalizações que não sejam fiéis a uma convincente análise comparativa. 

Todavia, além de não criar generalizações, uma das diretrizes trabalhadas aqui, consiste 

na preocupação de não mostrar meras tipologias que não estejam ligadas à vida 

cotidiana das pessoas, ou seja, que as pessoas não se identifiquem diretamente à sua 

prática religiosa. 

A relação entre religião e sociedade brasileira e a importância dos grupos 

pentecostais para o Brasil são fatores irrelevantes quando não olhados do ponto de vista 



dos próprios fiéis na sua prática cotidiana. As referências serão pessoas que vivem sua 

religiosidade, frente aos vários desafios contemporâneos. Assim, a inserção do 

pensamento pentecostal no Brasil a partir da década de 1910, trouxe profunda 

modificação no entendimento religioso nacional. Como problematiza ROLIM (1987), 

quando afirma que o pentecostalismo introduz a divindade no cotidiano religioso e, 

como consequência, insere Deus na história dos homens e na construção da sociedade 

brasileira:  

Pentecostes é, de modo especial, Deus na história em continuidade. E não apenas a 
estrondosa manifestação do poder divino. Esta ideia de história e um povo onde Deus se 
manifesta de diversas maneiras, leva a outra ideia, a de que não há história apenas de ideias 
religiosas e de práticas religiosas. O que há é um povo que, fazendo sua história, faz 
também a sua religião, Deus se manifestando nessa história. (ROLIM, 1987, p. 17)  

 

Para melhor entendimento, será iniciada uma mostra da trajetória histórica que 

culminou na formação e difusão da Assembleia de Deus em todo o país, até, por fim, 

mostrar a ADMM em Sergipe, de forma a discutir conceitos e métodos de avaliação do 

pentecostalismo tradicional. É importante frisar que o pentecostalismo é oriundo do 

movimento de avivamento europeu e norte-americano, iniciado no século XVIII, e foi, 

paulatinamente, ganhando espaço e notoriedade até chegar à cidade de Belém, no 

Estado do Pará.  

Segundo MENDONÇA e VELASQUES FILHO (2002), foram inicialmente 

personalidades de destaque do avivamento espiritual iniciado no século XVIII, os 

nomes do pastor anglicano João Wesley, que se transformou no principal líder da igreja 

metodista na Inglaterra; e, na expansão para os Estados Unidos, as figuras de George 

Whitefield e Jonathan Edwards, tendo como base de pregação a justificação unicamente 

pela fé, “o medo da punição eterna, a soberania absoluta de Deus e a doutrina 

calvinista de eleição” (MENDONÇA e VELASQUES FILHO, 2002, p.84). 



A partir do século XIX, o papel do pregador passou a ganhar destaque cada vez 

maior, tendo Charles Grandison Finney e Dwight Lyman Moody, como grandes 

expoentes. Neste contexto, é preciso destacar que o papel daquele que pregava seria 

“Convencer seus ouvintes de seus pecados, levá-los ao arrependimento e torná-los 

responsáveis pela aceitação ou rejeição da salvação. Para isso, era necessário que se 

criasse um clima altamente emocional, onde choros, desmaios e ataques histéricos 

eram habituais”, (MENDONÇA e VELASQUES FILHO, 2002, p. 85-86). 

De forma geral, MENDONÇA e VELASQUES FILHO (2002), dizem que o 

protestantismo brasileiro é posterior ao movimento de avivamento, pois, o chamado 

“protestantismo de migração” como luteranos, anglicanos e outros, não eram nem 

considerados protestantes, uma vez que não teriam passado por uma experiência interna 

de salvação, como compreendiam os defensores do avivalismo.  

Outra marca do protestantismo, aqui no Brasil, foi o anti-catolicismo, pois, por 

mais que existissem algumas exceções, como metodistas, que mantém alguns projetos 

comuns com a Igreja Católica, a maioria dos protestantes toma o catolicismo romano 

como uma “besta fera do Apocalipse”. Essas variações de protestantismo brasileiro são 

fundamentais no entendimento do mesmo. No entanto, será destacado o papel da Igreja 

Batista na formação do pentecostalismo tradicional brasileiro.  

Como afirmam MENDONÇA e VELASQUES FILHO (2002), a Igreja Batista 

estabelecida em território brasileiro, foi a que veio do sul dos Estados Unidos, com 

formação teológica extremamente exclusivista, definia apenas como cristãos aqueles 

que comungavam com o batismo por imersão de adultos. Esta atitude contribuiu 

significativamente para separar os batistas dos outros protestantes. O crescimento 

significativo da Igreja Batista se deu devido a duas técnicas trazidas dos Estados 

Unidos, o envio de evangelistas leigos, para a zona rural, de forma a estabelecer pontos 



de pregação e de congregações nas casas dos fiéis; e, na cidade, com a elaboração de 

acampamentos/conferências. Assim, de forma geral, mesmo rompendo com os batistas, 

a Igreja Assembleia de Deus assimilou muito das suas características na formação do 

seu estilo de vida.  

No entanto, o público que a Assembleia de Deus, enquanto Igreja pentecostal, 

tomou como objeto do seu proselitismo os excluídos, aqueles que, de alguma forma, 

não eram significativos na sociedade, como descreve ROLIM (1987, p. 24-5): 

Assim, o pentecostalismo, ao pisar em terras brasileiras, já encontrou um terreno preparado 
pelo protestantismo proselitista. E esse é um dos motivos do crescimento pentecostal. A 
bíblia já não era uma novidade. E as igrejas protestantes tinham uma razoável freqüência 
nos cultos. Mas o pentecostalismo inicia uma caminhada nova. Enquanto os presbiterianos, 
os batistas e outros se dirigiam às camadas médias de algum recurso, os protestantes foram 
diretamente às camadas empobrecidas como pedreiros, sapateiros, chapeleiros, alfaiates, 
motoristas, trabalhadores rurais, empregadas domésticas, gente de pouca qualificação 
profissional e de reduzida instrução. É desta camada social que ele vai retirar pessoas para 
os cargos de pastores e auxiliares (pastor é o cargo mais elevado). 

 

As diversas abordagens referentes ao protestantismo brasileiro, e principalmente 

em relação à suas interligações e sectarismos, podem ser vistas nas análises de diversos 

autores. Para MONTERO (1999), é possível perceber, a partir da década de 1980 e 

1990, a grande variação dos estudos sobre religião no Brasil e, consequentemente, a 

complexidade de todo o campo religioso nacional. Mas, o que interessa especificamente 

é saber como se constitui o pentecostalismo tradicional da Assembleia de Deus e seus 

dilemas. 

O “modo de ser” dos fiéis assembleianos tem se manifestado de forma diferente 

em diversos locais; fruto de um processo de modificação que vai muito além dos 

princípios doutrinários estabelecidos pelos líderes desse agrupamento religioso. As 

diversas abordagens científicas descritas, por ALENCAR (2007), como as de possíveis 

análises sociológicas, têm como uma das suas justificativas, a grande abrangência e 

popularidade da AD, pois, segundo o Censo 2000 do IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística), o número de fiéis ultrapassa 8.418.140 membros. Em cada 



congregação ou espaço de culto em que se fixa uma AD é possível perceber, por meio 

do olhar, a realidade dos fiéis, as características e os modos diferentes de prática 

religiosa.  

De modo geral, foi preferível observar a vivência dos religiosos na sua prática 

cotidiana, como diz MENDONÇA e VELASQUES FILHO (2002, pg. 257-258):  

O pentecostalismo tem se estruturado como qualquer outra igreja protestante. As 
Assembleias de Deus criaram seminários teológicos para a formação de pastores, 
evangelistas e diaconisas. Seus membros incluem, por exemplo, profissionais liberais, 
executivos, militares graduados e políticos, o que evidencia seu distanciamento dos setores 
mais desprivilegiados, especialmente nas grandes cidades. Contudo, nas zonas rurais e nas 
periferias das cidades, as Assembleias de Deus continuam fiéis às origens, o meio popular 
mais humilde. Tratando-se de Igreja sem uniformidade doutrinária, de costumes ou de 
comportamento social, tal distanciamento é compreensível: traduz o nível de aspiração 
social típico do protestantismo tradicional. O pentecostalismo tradicional herdou do 
protestantismo seu puritanismo e seu pietismo e, como resultado, o dualismo histórico, o 
moralismo e o imediatismo que tipifica a relação do fiel como Deus. Acentua, ao mesmo 
tempo, a distância entre natural e sobrenatural; enfatiza de dois modos o falar em línguas 
estranhas como sinal do batismo e como dom de Deus ao fiel; interpreta o comportamento 
como sinal externo da salvação; entende que o dom de curar pode ser ocasional ou 
permanente e lhe atribui grande importância comparativamente a outros dons.  

 

Compreender a complexidade da religiosidade assembleiana é saber interpretar 

as ações e as representações sociais vividas pelos fiéis. Por mais que a avaliação da 

Assembleia de Deus esteja em constante transformação é importante evidenciar que o 

esforço de muitos fiéis em defesa da tradição tem tido êxito, principalmente no que se 

refere à manutenção de algumas lideranças e a preservação de um status de distinção 

das outras formas religiosas dentro do campo religioso protestante. 

Entretanto, mesmo que seja considerada a existência de um discurso de vitória 

da tradição, isso não significou, na vida da AD, a consolidação de uma religiosidade 

“alienada”, como previam alguns autores, nem a derrota da secularização; mas, tornou 

possível um processo dinâmico que abriu novos horizontes interpretativos, como no 

caso da atuação política, em que os resultados têm sido os mais diversos, como diz 

ALENCAR (2007, p. 58-9):  

Noventa anos depois, a Assembleia de Deus não é mais a mesma – ou pelo menos a 
liderança. Grande, poderosa, rica, “a maior do país”, agora quer dar as cartas, 
principalmente, na política. Mas chega em atraso e patinando muito. Criou uma Comissão 



Política para “orientar” seus membros. Qual o poder e efeito que a Comissão Política da AD 
e suas pretensas diretrizes têm para seus membros? O mesmo que um comunicado da CNBB 
para os católicos: nenhum. É mero discurso. Uma tentativa canhestra de uma liderança que 
há muito tempo foi atropelada e ultrapassada pela dinâmica do grupo, mas, ainda não 
percebeu. Ou não quer perceber. Insiste, porém, em (tentar) faturar politicamente. Na 
pesquisa realizada em 1994, pelo ISER no Rio de Janeiro, encontramos os seguintes 
percentuais entre os assembleianos: 37% votam em candidatos evangélicos, 43% que 
tenham boas ideias políticas e 19% em quem traga melhorias”.  
 

 

A interpretação de ALENCAR (2007) tem um forte teor imperioso a favor das 

suas ideias, sem perceber as importantes nuanças entre a manutenção da tradição e o 

processo de secularização, que se manifesta de maneira diferenciada no vasto território 

nacional. A AD é claramente marcada por essa contradição que pode ser vista de forma 

positiva ou negativa, só não, de forma unilateral. 

É importante frisar (não tomando como plena verdade) a perspectiva do 

surgimento da AD enquanto religião contestadora da ordem religiosa estabelecida, 

como expõe NOVAES (1985), na sua avaliação sobre a conversão dos fiéis 

assembleainos na comunidade de Santa Maria. Para esta autora, os fiéis da AD se 

rebelaram contra a lei dos pais e se revoltaram contra a naturalidade de seguir a religião 

católica, “rechaçando o batismo, o compadrio, a atuação da Virgem Maria e dos 

Santos, o crente põe em relevo elementos diferenciadores, importantes para construção 

de sua identidade social” (NOVAES, 1985, p. 54).  

Para além da interpretação de NOVAES (1985), devido à grande complexidade 

da abordagem desses religiosos, ALENCAR (2007), faz o seguinte questionamento: 

Qual a marca da AD? Ela sempre foi uma igreja feita de gente que está próxima de gente; de 
povo que é povo e para o próprio povo. É migrante cuidando de migrante, favelado 
cuidando de favelado, pobre falando para pobre. Expandiu-se sem dinheiro do exterior, por 
isso, nunca acumulou patrimônio. Nasceu pobre e permaneceu assim durante décadas. Aliás, 
esta foi a natureza do pentecostalismo: coisa de pobre. Nascido entre os negros 
(desnecessário dizer, pobres), foi perseguido pelas denominações tradicionais e a Igreja 
Católica, muito mais por racismo (a mesma razão da perseguição aos cultos afros) do que 
por razões teológicas. Mas, cresceu. Cresceu muito e alcançou outras classes. ‘Todas as 
igrejas dos pobres cedo ou tarde se transformam em igrejas de classe média’ (Nieburh, 
1992:41). A liderança assembleiana está sendo acuada pela atuação da Igreja Universal do 
Reino de Deus. E é esta ‘iurdinização’ do neopentecostalismo que está dando a pauta. 
Principalmente, na política. Afinal, se a Igreja Católica fez opção pelos pobres, os pobres 



fizeram opção pelo pentecostalismo. Já o neopentecostalismo fez opção pelos empresários! 
(Alencar, 2007, 59-60) 

 
Mas, de forma geral, para os assembleianos não existe disputa religiosa, pois a 

capacidade de adequação à realidade brasileira e, consequentemente, o exercício de 

hegemonia dentre os evangélicos, pela dominação dos bens simbólicos, sempre fora 

caracterizado, segundo MENESES (1995), (citando os próprios fiéis), como algo obtido 

pela “força do Espírito” e, assim, algo sobrenatural:  

É a partir dessa maior ou menor acumulação de capital simbólico, que os diferentes grupos 
religiosos assumem posições no interior do campo religioso (aqui entendido como base em 
BOURDIEU (Op. Cit.), como espaço natural de disputas entre as partes componentes). Os 
pentecostais, segundo os próprios, teriam mais poderes espirituais (a força do Espírito Santo 
que atua através dos diversos dons citados anteriormente), consequentemente teriam mais 
capital, assumindo posições hegemônicas na relação com outros religiosos evangélicos 
(MENESES, 1995, p.17) 
 

Por tudo isso, nas primeiras décadas do século XX, a Igreja Assembleia de Deus 

era apenas um grupo protestante marginalizado dentro da estrutura religiosa brasileira. 

Contudo, no decorrer dos anos, ocorreu o desenvolvimento constante desta 

denominação, acompanhado pela construção de um “estilo de vida” rígido que 

caracterizava profundamente o grupo. Segundo NOVAES (1985), “o afastamento do 

mundo” se constituiu num princípio fundamental de identidade do fiel da Assembleia de 

Deus: 

 
O pentecostalismo volta-se para o cristianismo primitivo, buscando reproduzir o que este 
apresentara de extraordinário na manifestação do Espírito Santo, isto é, orar e falar em 
línguas desconhecidas, fazer curas pelo poder divino. Isso significava introduzir no presente 
o modelo do passado. Só que este modelo é religioso e se pretendia alcançá-lo através de 
práticas religiosas. Quanto a mudar a sociedade, era coisa que se deixava por conta da 
segunda vinda de Cristo, no milênio. (ROLIM, 1987, p. 54) 

 

No entanto, como diz ALMEIDA (2006), a prática do pentecostalismo na sua 

forma mais tradicional está sendo deslocada frente a outras prioridades do campo 

religioso: 

Entre os fiéis de um pentecostalismo mais tradicional encontrado, cada vez menos, nas 
denominações Assembleia de Deus, Evangelho Quadrangular, Deus é Amor, entre outras, 
mais do que a teologia da prosperidade dos neopentecostais ou a ética prostestante do 



trabalho (Weber, 1987), a crença está em uma “ética da providência”, para a qual a ascensão 
econômica não tem um forte valor religioso e as necessidades materiais nunca são 
definitivamente resolvidas, mas providas caso a caso como um “socorro divino”, muitas 
vezes resultado das relações de reciprocidade face a face que um tipo de religiosidade mais 
comunitária propicia. (Almeida, 2006:119)  
 

Dessa forma, há dois tipos de propostas claras para a expansão da AD dentro do 

mundo pentecostal: uma apegada à tradição e outra ligada às formas mais secularizadas, 

como avalia ALMEIDA (2006): 

A expansão evangélica (sobretudo os pentecostais e nas camadas pobres) do ponto de vista 
das características socioeconômicas ocorre de forma variada: a partir de círculos de relações 
com um perfil mais comunitário, construídos em torno dos templos e redes familiares e de 
vizinhança; ou a religião torna-se uma espécie de serviço ao qual se pode recorrer por meio 
da mídia, por exemplo, logo, pouco se sujeita à comunidade moral durkheimiana. [ainda 
para este autor] (...) Pode-se compreender que este “pentecostalismo de serviços”, 
“pentecostalismo de auto-ajuda”, “pentecostalismo midiático”, “pentecostalismo de massa” 
não propiciam de forma tão intensa quanto o pentecostalismo mais tradicional, a formação 
de vínculos mais restritos como a comunidade e, por conseguinte, não se ancora em relações 
de “longo prazo”. (Almeida, 2006:121) 

 
A Assembleia de Deus convive com esta ambigüidade, pois, por mais que se 

considere relevante as transformações e adequações às formas mais secularizadas de 

manifestação da sua religiosidade, seguindo as igrejas neopentecostais, ela procura 

reconhecer em todo momento a sua origem pentecostal e de alguma forma reafirmar 

essa tradição. A situação de intermediária, como expôs MENDONÇA (2006), é uma das 

justificativas da grande diversidade de trabalho com perspectivas distintas acerca deste 

agrupamento religioso. 

A consolidação da Assembleia de Deus como a maior igreja evangélica 

brasileira, com templos e pregadores espalhados num país continental, necessitou de 

parâmetros básicos que identificassem esses religiosos. Sua ascese religiosa, tomando 

esse conceito de WEBER (1994), em seu estudo sobre a ética protestante puritana, é 

marcada pela manifestação do batismo com o Espírito Santo (glossolalia), o forte 

proselitismo com relação à igreja Católica e outros grupos protestantes, a opção por uma 

conduta de vida rígida e a possibilidade do sacerdócio universal de todos os fiéis. 



Também, como diz ROLIM (1987), era pela iniciativa dos próprios fiéis a 

criação de novos grupos e a realização de reuniões para ler a bíblia, cantar e orar ao 

mesmo tempo. Para ele, “Este processo de criar grupos e de lhes dar condições de 

andar, nós o chamamos de nucleação. A ela se deve o crescimento da igreja. Se não foi 

exclusiva dela, foi sem dúvida a Assembleia de Deus que mais a utilizou, 

principalmente nos primeiros trinta anos”, (ROLIM, 1987, p. 36). 

Também, em pleno século XXI, o modelo organizacional ainda ocorre na 

maioria das localidades seguindo os parâmetros de subordinação descritos por 

NOVAES (1985): 

As congregações às igrejas, as igrejas às igrejas-mãe e estas aos ministérios, cada 
organização local se considera um corpo independente. A autonomia das igrejas e 
congregações se concretiza não só porque são auto-suficientes financeiramente como 
também porque o são em termos de formação de seus dirigentes. Na ausência ou 
desvalorização dos seminários teológicos para a formação religiosa, os dirigente são, via de 
regra, cooptados a nível local e “formados” na prática cotidiana. 
 

É importante notar que no Brasil, a AD teve início com a migração de dois 

missionários suecos, Gunnar Vingren e Daniel Berg, provenientes de grupos pentecostais 

existentes nos Estados Unidos da América. Iniciaram seus trabalhos como “Missão da Fé 

Apostólica”, o nome atual só fora dado em 1918. Esses religiosos participaram de uma 

congregação Batista em Belém (PA) e as divergências em torno da doutrina do Espírito Santo 

foram as causas da ruptura em 1911, ocasionando a formação do primeiro núcleo da 

Assembleia de Deus. Logo, a AD chegou à região nordeste, seguiu em direção ao Sudeste, 

chegando a São Paulo em 1927, e logo se nacionalizando ao seguir em direção ao Sul. Como 

afirma MENESES (1995, p. 23-24): 

A expansão nos primeiro quinze anos foi lenta, mas contínua, atingindo praticamente todos 
os Estados do Norte e Nordeste (Freston, 1993). A partir de 1925, outras regiões foram 
alcançadas pela mensagem pentecostal da AD. Diferente de outros religiosos que iniciaram 
pela região Sudeste, sem ter, contudo, logrado o êxito da expansão para as regiões pobres, 
isto porque houve uma concentração de esforços nas regiões mais ricas, a AD começou 
pelas regiões mais pobres, com base no trabalho leigo, expandindo-se ao longo de três 
décadas para vinte Estados do país (Freston, 1993), adquirindo o status de denominação 
nacional.  
 



Nesse ínterim, surgiu a primeira grande liderança da Assembleia de Deus nascida 

em solo brasileiro. Em 1923, um jovem gaúcho, natural de Santana do Livramento, extremo 

sul do Estado de Rio Grande do Sul, filho do general João Maria Macalão, converte-se ao 

protestantismo avivalista e começa a frequentar reuniões na Rua São Luiz Gonzaga, São 

Cristóvão, no Rio de Janeiro. Com a chegada de G. Vinguen, um dos missionários suecos, foi 

criada oficialmente a Assembleia de Deus no Rio de Janeiro, em 30 de abril de1924.  

O jovem referido acima era Paulo Levas Macalão, educado no Colégio Batista do 

Rio de Janeiro. Logo, se destacou perante o Missionário sueco G. Vinguen, tornando-se 

primeiro secretário da igreja e, como músico, contribuindo significativamente na autoria de 

vários hinos da “Harpa Cristã”, o principal livro de cânticos da Assembleia de Deus.  

O Jovem Macalão voltou-se à divulgação de sua fé nos bairros mais periféricos da 

cidade do Rio de Janeiro, ficando conhecido como o pregador dos subúrbios da Central do 

Brasil, as regiões de Bangu e Madureira. Assim, mesmo sem ter passado por nenhum cargo 

eclesiástico, foi reconhecido pelo Missionário sueco como pastor. A partir daí, surge na 

Assembleia de Deus, o Ministério Madureira, tornando-se pessoa jurídica em 1941 e 

inaugurando sua grande catedral gótica no Bairro de Madureira em 1º de maio de 1953. 

Com a finalidade de consolidar a unidade das igrejas vinculadas à catedral das 

Assembleias de Deus no bairro de Madureira, no Rio de Janeiro, o pastor Paulo Levas 

Macalão criou a CNMEADMIF (Convenção Nacional de Ministros Evangélicos das 

Assembleias de Deus de Madureira e Igrejas Filiadas), com estatuto padrão que garantisse às 

lideranças uma margem de segurança da sua ligação com a igreja mãe em Madureira. Este 

processo não foi visto com bons olhos por outras lideranças da Assembleia de Deus, 

principalmente, as igrejas ligadas à Convenção Geral ou Missões, que tinha como sede a 

igreja de Belém no Pará. Para o entendimento desse contexto é importante destacar o 

comentário feito por CABRAL, (1998): 



Com o passar dos anos, como se o ministério das Assembleias de Deus ligadas a Missão 
(assim denominada devido a fundação destas igrejas ser fruto do trabalho de missionários 
ligados à missão americana ou sueca), não tivessem instrumentos semelhante que 
garantissem sua homogeneidade, começaram a pressão para tentar quebrar o ímpeto de 
crescimento do Ministério de Madureira, que se consolidava coeso em toda parte, 
utilizando-se de um dispositivo chamado “jurisdição eclesiástica”, limitando-se o 
crescimento das igrejas, pois, o mesmo determinava que onde havia uma Assembleia de 
Deus outra não poderia entrar. Ficou o Ministério de Madureira circunscrito por muitos anos 
a poucos Estados da federação como Rio, São Paulo, Minas, Goiás, e poucos no Paraná e 
em Mato Grosso por ordem de seu líder, sempre zeloso pelo cumprimento de normas, não 
obstante receoso de as mesmas não serem cumpridas por seus legisladores, que abriam e 
incentivavam a abertura de trabalhos nos locais onde existiam campos ligados a Madureira, 
buscando desta forma enfraquecê-los. 

 

De forma geral, podemos falar que o processo de expansão da AD consiste num 

diálogo direto com o crescimento e interiorização do Brasil do século XX. Assim, vários 

autores, de diversas maneiras, já fizeram abordagens, como descreve ALENCAR (2007), que 

direta ou indiretamente tratam disso. Neste sentido, devido à grande expansão, dificilmente se 

conseguiria chegar a algum tipo de resultado acerca desses religiosos sem um tipo de 

demarcação metodológica. Então, foi detectado como grande problema, acentuar um ponto de 

vista. Abre-se a possibilidade de se chegar a resultados que não ultrapassem uma visão 

meramente acadêmica, revelando-se numa pesquisa distante do olhar dos fiéis sobre eles 

mesmos.  

Para amenizar tal querela e chegar mais próximo da realidade dos religiosos, foi 

feita uma série de recortes de forma a chegar num grupo assembleiano no Estado de Sergipe 

que tem no pentecostalismo tradicional uma forma legítima de vivência, constantemente 

reafirmado enquanto estilo de vida.  

É importante perceber, como primeiro recorte, que em Sergipe, a inserção da 

Assembleia de Deus se deu em 1927, fruto da iniciativa de um sargento do Exército que era 

membro da igreja em Belém (PA) e fora transferido para Aracaju naquele ano. Segundo 

PASSOS (1996), oficialmente a Convenção Geral desse Estado comemora aniversário no dia 

18 de fevereiro, porque em 1932, o missionário Otto Nelson, oriundo de Salvador (BA), 

chegou a Sergipe e organizou os fiéis, formando uma congregação na cidade de Aracaju, sob 



a jurisdição da Assembleia de Deus de Salvador. Assim, desde sua fase inicial a AD teve 

grande aceitação em Aracaju e em outras cidades importantes deste Estado, e no decorrer dos 

anos conseguiu implantar congregações nos 75 municípios. Segundo o Censo Demográfico 

(2000), Sergipe tem aproximadamente 41.991 fiéis. 

Trabalhos importantes já foram escritos sobre o crescimento e desempenho desses 

religiosos no Estado de Sergipe. De forma geral, é possível colocar em destaque o trabalho 

pioneiro de MENESES (1995), referente à participação política, os trabalhos monográficos de 

PASSOS (1996), que mostra a expansão da AD na grande Aracaju e SANTOS (2006), que 

avalia o ethos religioso assembleiano na cidade de Estância, além da dissertação de 

MAUADIE (2006), referente à inserção social da mulher pentecostal. 

Não é cansativo repetir que a AD em Sergipe sofre variações na relação capital/ 

interior, cidade/zona rural, Igreja Sede/ Igreja periférica, líder/fiel, etc. Mas, como fruto do 

movimento pentecostal, o que dá unidade a AD é o que Ronaldo Almeida (2006) chama de 

pentecostalismo tradicional.  

Num ambiente de poder relacionado à realidade local, a AD possibilitou a divisão 

organizacional de forma regional e sub-regional nas cidades e pólos, por exemplo, em 

Aracaju, segundo MAUADIE, (2006, p. 20): 

A AD é dividida em oito superintendências: a igreja Sede é a mãe e as demais são chamadas 
de congregações da Sede. Cada superintendência tem um pastor Superintendente, que se 
encontra em constante contato com o Pastor Presidente. A superintendência da área 1 é a 
região do Bairro América, Novo Paraíso, Eduardo Gomes, Rosa Elze, Jardim Universitário; 
a área 2 é a região do Bugio, Jardim Centenário, São Carlos, Parque São José; a região 3 é o 
Mosqueiro, Areia Branca, Robalo; a área 4 é a região do São Conrado, Orlando Dantas, 
Augusto Franco, Atalaia, Aeroporto; a área 5 é a do Santo Antônio, 18 do Forte, São 
Sebastião, Porto Dantas, Japãozinho, Cidade Nova; a área 6 é a do Castelo Branco, Ponto 
Novo, Inácio Barbosa, Sol Nascente, Santa Lúcia; a área 7 é a da Terra Dura 1  e Terra Dura 
2, Santa Maria, Padre Pedro; e a área 8 que é o Santos Dumont 1, Santos Dumont 2, 
Lamarão, Bonfim. Todos os bairros que dispõem de Assembleia de Deus encontram-se 
divididos nessas superintendências. Para auxiliar esses Pastores Superintendentes, cada 
igreja possui seus presbíteros e diáconos.  

 



A organização descrita acima é apenas em Aracaju e referente à Convenção 

Geral, ou Missão10 dirigida pelo Pastor Senador Virgílio de Carvalho Neto, que 

comanda uma série de grandes áreas regionais no Estado, pois, mesmo sob o poder local 

de pastores independentes, esses domínios regionais estão submissos à direção desta 

liderança. Mas, devido a questões de poder existem ainda outras Convenções menores, 

como descreve MENESES (1995).  

Os principais ministérios em Sergipe são o da Convenção da Missão e a 

Convenção de Madureira. É importante evidenciar a diferença entre as duas 

convenções. A Convenção ou Ministério Madureira abriga as igrejas ligadas à Catedral 

construída no bairro de Madureira no Rio de Janeiro. Por mais que a Madureira em 

Sergipe tenha apenas 10% do número de fiéis da Convenção da Missão, a sua 

importância na defesa de uma forma de pentecostalismo tradicional através do seu líder, 

Pastor Jonas Teles da Silva e o seu modelo de gestão, resistem às novas perspectivas 

dadas aos fiéis da AD na atualidade. 

O pentecostalismo tradicional é reconhecido pelos fiéis da ADMM como algo 

fundamental para sua religiosidade. Assim, a problemática que define a demarcação de 

tal campo religioso, como ambiente de verificação de conduta a partir dos próprios fiéis 

em Sergipe, se dá devido à resistência dos assembleianos em aceitarem as várias 

modificações ocasionadas pelo processo de secularização, já em andamento, em todo o 

círculo religioso brasileiro.  

O objetivo aqui, não é comparar a Convenção de Madureira com a Convenção 

da Missão, nem ao menos com a teoria sociológica referente à AD nos seus aspectos 

nacionais. Mas, descrever o olhar dos religiosos sobre o mundo e a vida e quais as 

                                                 
10 Fora criada pelos missionários suecos já descritos acima. 



representações sociais que utilizam para interpretar seu próprio contexto dentro dos 

padrões do pentecostalismo na sua forma tradicional. 

É importante destacar a dificuldade de pesquisa com religiosos pentecostais e, 

particularmente, com o Ministério Madureira. Abaixo, segue a experiência da 

pesquisadora MAUADIE (2006, p. 46-47): 

Numa ocasião, nos dirigimos à igreja Assembleia de Deus Madureira – localizada no bairro 
18 do Forte, município de Aracaju – conversamos, aproximadamente, quarenta minutos com 
o pastor da igreja, explicamos como seria desenvolvido o trabalho, (...) ele nos ouviu 
atentamente e nos disse que iria falar com as mulheres de sua congregação, pois, da parte 
dele não teria problema, e pediu que voltássemos no culto do próximo domingo – isso 
ocorreu no dia 14 de novembro de 2004. No domingo, (...) participamos da escola dominical 
junto às mulheres (...) e elas nos receberam muito bem (...), entretanto, ao terminar a escola 
dominical, fomos à sala do pastor, mal dissemos “bom dia” e ele nos disse: “Bom dia! Eu 
falei com as mulheres no culto da noite e elas disseram que não querem participar de 
nenhum trabalho, você não deve insistir, pois elas não aceitam” (...) retornamos ao banco 
(...) chegou a hora de ouvirmos a palavra que foi passada pelo pastor auxiliar da igreja (...) 
ele dizia que as pessoas não deveriam se deixar enganar, pois, às vezes, aparecem pessoas 
demonstrando boas intenções, mas, na verdade, querem nos ludibriar (...). Ao ouvir estas 
palavras, ficamos sem ação, nos veio a sensação de frustração, incertezas, não conseguimos 
entender o porquê de tudo isso. 
 

No caso desta pesquisa, entretanto, por ser assembleiano e estar vinculado ao 

Ministério Madureira na cidade de Estância desde 1997, a possibilidade de transitar foi 

facilitada, ao menos na sua maneira hostil inicial de indiferença e aversão. Mas, no 

decorrer da pesquisa, principalmente nas conversas com pessoas mais idosas 

(fundamentais no resgate histórico dos primeiros momentos da Madureira em Sergipe), 

a dificuldade de convencê-las a falarem algo, mesmo que para pesquisa histórica, foi um 

obstáculo superado com muita insistência e paciência. Por tudo isso, não foram 

realizadas entrevistas sistemáticas, pois dificilmente seriam respondidas pelos fiéis da 

ADMM. 

Outra dificuldade é a de que esses religiosos constroem em seus discursos um 

modelo de tradição que recebe o nome de “sã doutrina”. A sã doutrina é algo 

inquestionável e definidora do “estilo de vida” a ser seguido pelo assembleiano, sendo 

legitimada pelo carisma do líder detentor do poder do Espírito Santo e pela afirmação 

constante da necessidade da preparação para o que chamam de “segunda vinda de Jesus 



Cristo”. Esse tipo de entendimento leva muitos fiéis a optarem pela exclusão do 

“mundo”, fechados dentro do que chamam de “ser diferente”. Essa atitude leva-os ao 

exclusivismo e ao policiamento constante sobre qualquer coisa que possa modificar ou 

questionar o que chamam de “verdade absoluta”. Assim, surge a necessidade de cautela 

constante, mesmo sendo um seguidor de tal denominação, a fim de não ser 

descredenciado ou chamado de herege, e, por fim, ser considerado como mais um de 

fora. 

Ao participar das reuniões mensais de obreiros, onde se reúnem Presbíteros, 

Evangelistas e Pastores de todo o Estado, foi possível perceber a importância dada ao 

endurecimento doutrinário nas igrejas, mesmo que isso diminua o número de fiéis. Por 

outro lado, alguns reconhecem a necessidade de mudanças, no entanto, o reconhecer 

não corresponde a implementá-las na realidade. Por mais que alguns integrantes da 

ADMM percebam a necessidade constante de adequar a igreja à realidade do mundo 

contemporâneo, sua participação ainda é muito tímida. 

Tal realidade pareceu, inicialmente, contrapor-se à disputa pelo mercado de fiéis, 

só que a Madureira, paulatinamente, vem construindo templos e crescendo; surge, 

então, uma preocupação básica: até que ponto religiosos especialistas vivem o que 

dizem? Qual a dinâmica interna que concilia o poder local em cada congregação com o 

poder da presidência da Convenção Estadual? 

A história da ADMM em Sergipe começou bem antes de 1980, o ano da 

oficialização do Ministério. Iniciou-se, mais precisamente, no ano de 1972, quando o 

Pastor Jonas Teles da Silva e a sua esposa, a Missionária Maria Anunciada de Oliveira, 

retornaram a Aracaju após um longo período na cidade de São Paulo. Em Aracaju, após 

cooperarem por oito anos na Convenção da Missão, questões de divergências forçaram 

a saída do casal, e, contando com o apoio de amigos no Estado de São Paulo – Pastor 



Lupércio Verginiano, Pastor Josué de Campos e o Pastor Antônio Ianone – obtiveram o 

aval necessário para formarem a Convenção de Madureira no Estado de Sergipe.  

Assim, segundo a documentação especial, de 25 anos da igreja, o primeiro culto 

foi realizado no dia 18 de junho de 1980, sendo uma santa ceia organizada na sala da 

casa do Pastor Jonas Teles e da Missionária Anunciada no bairro São José e contou com 

a presença de sete pessoas. 

Com o crescimento constante do número de pessoas nos cultos, sua realização 

ficou inviável para ser feita na casa do pastor e, por isso, foi transferido para o salão da 

marcenaria em que o mesmo trabalhava diariamente como carpinteiro. Neste salão, de 

dia as máquinas rodavam, e à noite o local era limpo e os bancos arrumados para a 

realização do culto. Algumas pessoas que participaram desses cultos iniciais, além dos 

sete que participaram da primeira ceia. 

No dia 23 de agosto de 1980 foi realizado o 1º Círculo de Oração do Ministério 

de Madureira em Sergipe. Nele estiveram presentes doze mulheres, sob a direção da 

Missionária Maria Anunciada. Segundo os próprios fiéis, o Círculo de Oração vem 

prestando um serviço fundamental na concepção religiosa assembleiana, pois, ao 

mesmo tempo em que cada congregação era fundada, o Círculo de Oração 

acompanhava o início da obra. As mulheres do Círculo de Oração, além de prestar apoio 

em oração nas igrejas, também são incansáveis trabalhadoras na área social, cooperando 

com as lideranças. Atualmente, os Círculos de Oração da ADMM podem contar com 

aproximadamente 100 mulheres na liderança, distribuídas em 40 congregações, as quais 

se reúnem uma vez por semana. 

Deste modo, o Círculo de Oração é uma das formas de expressão de culto mais 

significativa na ADMM, como bem caracteriza MENESES (2002), e é por intermédio 

dele que a ADMM mantém relação direta com as agências de Cura divina, pois, os 



milagres e testemunhos, segundo os próprios informantes, são constantes, além de ser 

um espaço majoritariamente feminino, como expõe MAUADIE (2006), onde a mulher 

exerce a liderança. 

No caso da ADMM a Missionária Maria Anunciada tem plena liberdade para 

organizar eventos e convidar pessoas a fim de participar das reuniões de oração. É 

importante destacar a importância de sua liderança, ainda na Assembleia de Deus 

Missão, dirigindo círculos de oração nas congregações do Bairro América, Santos 

Dummont e na Rua Bahia (igreja matriz).  

É importante evidenciar a importancia dos cultos no salão da marcenaria até o 

ano de 1984, quando foi inaugurado o primeiro templo no bairro 18 do Forte, em frente 

ao quartel do exército, o 28º BC. Na inauguração do templo provisório, lançou-se a 

pedra fundamental para a construção do novo templo. Depois deste período, iniciou-se a 

expansão da ADMM no Estado de Sergipe. O primeiro templo no interior foi construído 

no povoado Pastinho, no município de Simão Dias, em 1981. Depois, foram construídas 

as congregações na cidade de Nossa Senhora das Dores e na cidade de Estância. 

Atualmente, o Ministério de Madureira está presente em 20 (vinte) municípios do 

Estado de Sergipe e na cidade de Jeremoabo, no Estado da Bahia. 

Assim, a expansão do Ministério Madureira vem acompanhada de uma 

centralização muito forte na sua sede em Aracaju, principalmente nos aspectos 

financeiros e doutrinários, além do envelhecimento de lideranças, que, por sua vez, 

comungam com o posicionamento do pastor presidente. Uma das justificativas 

apresentadas para a manutenção do modelo é terem uma formação tradicional muito 

rígida e acreditarem que a única forma certa de ser da Assembleia de Deus é 

defendendo o que chamam de “sã doutrina”. 



É a partir das observações demarcadas acima que será trilhado o próximo 

capítulo: “A história da Assembleia de Deus Ministério de Madureira (ADMM) em 

Sergipe” e a história de vida da sua liderança maior, pastor Jonas Teles da Silva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO III 
A HISTÓRIA DA ASSEMBLEIA DE DEUS MADUREIRA EM SERGIPE 

“Eu não me tornei pastor, eu fui chamado pelo ministério. 
Em São Paulo, fui pastor em 22 igrejas. Moinho Velho 
tinha 17 congregações e sub-congregações, um bom corpo 
de obreiro... mas, eu peguei várias provas, eu não estou 
aqui cumprindo ego, nem vim aqui tomar trabalho de 
ninguém, (...), na Missão eu não vou contar nada não; eu 
vou lembrar o que eu sofri e o que fizeram comigo, eles 
são meus amigos... não quero”.  

Pr. Jonas Teles da Silva 

A compreensão do pentecostalismo tradicional não é apresentada neste trabalho 

apenas como um tipo ideal construído pelo pesquisador para aproximar-se da realidade, 

mas, como uma maneira que fiéis religiosos encontram para obter sentido nas suas 

vidas, ou algo que os próprios fiéis identificam como obstáculo a ser transposto. 

Inicialmente, é importante frisar que o desenvolvimento e expansão da Assembleia de 

Deus Madureira no Estado de Sergipe, estão profundamente ligados à sua história e, a 

partir da história de alguns religiosos (constantemente difundida no interior do 

agrupamento religioso) as práticas tradicionais são legitimadas na dinâmica cotidiana da 

vivência religiosa. 

A biografia do pastor Jonas Teles da Silva, por exemplo, confunde-se muito com 

a história do Ministério de Madureira em Sergipe, pois, constantemente as pessoas vão 

fazer menção a ela, a fim de justificarem suas práticas. Dessa forma, a trajetória e a 

história de vida do pastor presidente são tomadas muitas vezes, como referência para 

todo tipo de prática no interior das igrejas da ADMM no Estado de Sergipe. 

O processo de entendimento religioso acerca das suas práticas em consonância 

com o que os assembleianos acham do seu líder e da comunidade foram observações 

constantes no nesse trabalho de campo. Assim, a história de vida da liderança será 

construída a partir de algumas conversas com o pastor Jonas, sempre acompanhado de 

sua esposa, Maria Anunciada, e dos relatos de diversos informantes em cultos, em 



corredores de igrejas, em reuniões de obreiros ou em encontros aleatórios em Aracaju 

ou nas cidades do interior. Tudo isso, a fim de resgatar a trajetória sócio-religiosa do 

pastor e os primeiros momentos da Assembleia de Deus Madureira em Sergipe. 

Uma da conversas mais significativas que possibilitou dar os primeiros passos 

para a construção da história de vida do pastor Jonas Teles da Silva, foi realizada no 

templo sede, localizado na Avenida Monte Castelo, 440, Bairro 18 do Forte, em Aracaju 

(SE). O pastor havia sido hospitalizado e estava em estado de observação, mesmo 

assim, continuava indo à igreja. Na ocasião, desenhava em uma cartolina branca um 

projeto para a construção de mais um banheiro na igreja. 

Ao observar o desenho do banheiro, fiquei bastante admirado e logo perguntei se 

ele guardava todos os projetos que fazia para a igreja. Ele respondeu que não guardava 

planta nem projeto, só na mente. Depois, ele disse que os médicos haviam lhe colocado 

uma sonda e só poderia ser tirada na segunda-feira; continuou a conversa dizendo que 

na igreja não tinha banheiro para os homens, então, a importância daquela obra. 

Apesar da enfermidade, o pastor Jonas continua liderando a igreja matriz. Sua 

vida é marcada por constantes viagens para visitar os “trabalhos de evangelização” e a 

construção de igrejas na capital e no interior do Estado de Sergipe. Hoje, com sua saúde 

debilitada, as viagens se resumem aos bairros de Aracaju e às cidades mais próximas da 

capital, o que não o inviabiliza de tentar resolver os problemas de cada congregação, 

acompanhando diretamente cada obreiro, principalmente, nas reuniões realizadas todas 

as primeiras segundas-feiras de cada mês. 

Aos 81 anos, o pastor Jonas Teles permanece na ativa, respondendo por tudo o 

que ocorre na igreja, desde uma pequena reforma (em qualquer congregação ou em 

qualquer lugar no Estado) até o acompanhamento espiritual dos fiéis, como disse um 

dos nossos informantes: 



É um homem extremamente dedicado, praticamente vive e respira a obra de Deus. É zeloso 
e é um lutador admirável. Já tem quase 90 anos e continua com o mesmo espírito, talvez 
uma coisa que lhe angustie é saber que o espírito que ele tem de luta, o corpo já não 
aguenta, porque já não tem a energia que tinha antes, mas, tem uma larga experiência, um 
homem de visão, é o nosso líder no Estado. 

 

Através das conversas com o pastor e da posição de cada informante, foi 

construída cada etapa percorrida nas linhas a seguir, identificando aspectos da vida do 

pastor Jonas e da história da Assembleia de Deus Madureira em Sergipe. 

 

3.1 - PASTOR JONAS: conversão e os anos vividos em São Paulo 

Nascido em 02 de fevereiro de 1928, no povoado Estreito, na cidade de Capela, 

filho caçula de Saturnino José da Silva e de Luciana Joaquina da Silva, tendo como 

irmãos três homens e onze mulheres. Com um ano de idade, foi com a família morar na 

Cidade de Maruim. Como a pai era carpinteiro, mudava-se muito. Aos oito anos, foi 

morar na Cidade de Rosário; logo depois, começou a trabalhar nas usinas de Japaratuba 

(SE) e Oiteirinho; em seguida, foi trabalhar em Capela, e novamente voltou a morar em 

Japaratuba (SE); morou em Propriá (SE), na fazenda do Dr. Otávio e em Aquidabã 

(SE), até chegar à usina Assiole Sobral, em Carmópolis (SE), onde fixou residência e 

logo conheceu sua esposa, Maria de Anunciada. 

Como os pais eram analfabetos, já aos nove anos ele foi trabalhar na lavoura e 

também ajudava o pai na carpintaria. Sem tempo para estudar, cursou apenas a 2ª série 

do antigo primário. Suas irmãs trabalhavam como domésticas para ajudar a família; a 

mãe era dona de casa. Oriundo de família Católica Apostólica Romana, mas, ainda 

assim, apenas a sua irmã Estela frequentava a igreja, na cidade de Carmópolis (SE). 

Desde a infância, não gostava muito de festas, preferia trabalhar, pois, para ele a 

vida era muito difícil. Na cidade de Capela (SE), a irmã Estela fazia doces e ele os 



vendia. Aos poucos, foi aprendendo a arte da marcenaria (trocar telhado, assentar porta). 

Por ser caçula, foi também o último filho a sair de casa. 

Com 21 anos, na cidade de Carmópolis (SE), conheceu Maria Anunciada numa 

barraca de doces e logo a pediu em casamento. Passados seis meses, estavam casados no 

civil e morando em casa de aluguel. A situação tornou-se favorável por ele ter 

conseguido trabalho de carpinteiro na Usina Oiteirinho, no momento de implantação da 

lei de Getúlio Vargas, em que, segundo ele, ganhava R$ 40,00 por dia, quando o normal 

seria R$ 2,00 na situação da época. Na usina ele fazia carroça, assoalho e consertava 

telhado. Depois que saiu, foi indenizado. 

Jonas Teles tinha uma vida desregrada, baseada na bebida, em jogos e na 

prostituição, e, mesmo depois de casado, “continuou malandro, só mudou quando 

aceitou Jesus”, segundo seu próprio relato. Embora sua sogra fosse crente, ele não 

gostava desse tipo de pessoa, mas, deixava a mulher ir para Igreja Assembleia de Deus 

em Carmópolis (SE). Depois de um ano de casado, em 1950, se converteu, segundo ele, 

por causa das intensas orações da mãe da esposa. A mãe de Maria Anunciada era viúva 

e, sozinha, criou educou seus filhos. Logo, teve contato com a Assembleia de Deus, 

tornando-se fiel. 

No dia 1º de junho de 1950, Jonas Teles chegou do trabalho e sua esposa pediu 

para que ele a levasse à igreja. Ao chegar lá, resolveu ficar para assistir o culto. O 

dirigente era o cabo da Polícia Militar de Salvador (BA). Nesse período, uma mulher 

chamada “pastora Florença” era a dirigente da Igreja Assembleia de Deus na cidade de 

Carmópolis (SE). Em reunião nessa Igreja, com a ocorrência de poucos crentes no salão, 

hinos foram entoados e foi feita a pregação. A partir daquele momento, Jonas Teles 

rejeitou amigos e inimigos e mudou completamente sua vida, passando a frequentar 

constantemente os cultos até ser batizado pelo pastor Euclides Arlindo da Silva, na 



Cidade de Aracaju. Um dos relatos importantes é de uma informante que participou do 

momento de conversão do pastor Jonas Teles: 

Um dia ele disse: - “Eu vou te levar na igreja; às 08h00 venho te buscar”. Ela disse: -“Tudo 
bem”. Ela entrou e ele ficou lá na porta, não foi embora. Então, quando o dirigente fez o 
apelo, ele aceitou Jesus. Foi aquela alegria. Você sabe, lugar pequeno, todo mundo se 
conhece... Então, ele foi à frente e os irmãos oraram; o que ele tinha na mão (cigarro) jogou 
na frente da igreja. Ele se converteu mesmo. Os colegas de farra diziam que ele foi assim 
pra “mangar” dos crentes; mas, ele permaneceu firme, depois os dois se batizaram juntos. 

 

Logo, a convite da pastora/missionária “irmã Florença”, ele tornou-se auxiliar de 

trabalho fazendo tudo na Assembleia de Deus em Carmópolis (SE), exceto batismo. É 

interessante, como diz um dos nossos colaboradores, que “A não ser essa irmã que era 

como se fosse uma missionária dentro da cidade, não tinha pastor; foi ela quem deu os 

primeiros passos e ensinou os primeiros passos do Evangelho para ele”. Isso evidencia 

o papel da mulher, o da “irmã Florença”, na formação religiosa de Jonas Teles da Silva. 

Os trabalhos de carpintaria diminuíram e as dificuldades cresceram. Surgiu a 

oportunidade de ir para a cidade de São Paulo (SP), mas, Jonas Teles não tinha parente 

lá. Foi então, que um “irmão de fé”, Messias Sobral, o levou de Carmópolis (SE) e o 

acolheu. Sozinho, partira para lutar por melhores condições de vida em São Paulo (SP), 

deixando a esposa na casa da mãe, com a promessa de que quando encontrasse um 

emprego alugaria uma casa e a levaria para lá. A viagem durou 11 dias num caminhão. 

Foi uma aventura ter ido sem nada definido. Procurou uma pensão; no dia seguinte já 

trabalhava como carpinteiro. Logo depois, assinou a carteira. 

Sob a ótica de outro informante, algo preponderante para essa viagem à cidade 

de São Paulo, estava ligado aos problemas entre a igreja e o povo de Carmópolis (SE): 

Aconteceram alguns problemas entre a igreja e o povo. Então, a irmã Florença e a sogra 
dele, com medo de que ele se desviasse por não aguentar a opressão, surgiu assim, a ideia de 
ir embora para São Paulo. Havia um irmão chamado Messias, que era casado também; ele o 
convidou, aí o pastor Jonas foi embora com ele e disse: ‘Olhe, Anunciada, eu vou, depois eu 
venho te buscar’. Assim, ela ficou e ele foi embora para São Paulo. Que tipo de problema 
foi esse, eu não sei falar claramente, porque eu não era crente e, você sabe, problema de 



igreja é de igreja, eram eles quem sabia. Enfim, ele foi para São Paulo e com seis meses 
mandou buscar a esposa Maria Anunciada. 

 

As informações abaixo são frutos de conversas com o pastor Jonas Teles e com 

sua esposa Maria da Anunciada. É importante frisar a importância dada por eles a este 

período que viveram em São Paulo (SP), constantemente citados em diversos espaços 

de culto. Assim, veremos abaixo alguns momentos dessa trajetória. 

A primeira empresa em que trabalhou foi a “Boaventura Moço”, onde ficou 

pouco mais de um ano. Nesse ínterim, procurou alugar uma casa para morar com a 

esposa no bairro Vila Maria. Na igreja desse bairro, dirigida por Antônio Moraes (salão 

alugado, bem arrumado, mesma estrutura da igreja atual), tornou-se diácono e ajudou 

essa igreja por quase um ano. 

Durante 19 anos, 1953 a 1972, morou em São Paulo (SP), trabalhando em várias 

empresas com carteira assinada até montar seu próprio negócio. Uma das empresas em 

que trabalhou foi a “Navio Figueiredo”, como carpinteiro cenotécnico, ou seja, 

trabalhando na construção de cenário para a televisão, mais especificamente para a rádio 

TUPI, da organização empresa Vitor Costa, a televisão paulista etc. Durante oito anos, 

trabalhou com a carteira de trabalho assinada, depois começou a montar estruturas de 

madeira por conta própria, contratando trabalhadores, atuando como uma micro-

empresa não registrada. Os principais clientes buscavam a empresa para decorar lojas, 

estandes e feiras de exposição.  

 Para o pastor Jonas, sua vida ministerial em São Paulo, era igual à de Sergipe. 

Essa afirmativa revela a importância da constância na vivência religiosa assembleiana, 

defendida por esta liderança. Em São Paulo, ele foi consagrado a diácono, mas, antes foi 

porteiro e zelador. Na sua visão, “Atualmente os diáconos querem boa vida, na minha 

época trabalhei muito”.  



A primeira igreja que dirigiu foi a Novo Mundo, lá havia dez crentes. Dentro de 

seis meses batizou trinta novos crentes. Depois, foi para Vila Guilherme, onde passou 

quatro anos. Segundo ele, “O trabalho em 53 estava começando, não tinha igreja 

grande, não encontrei igreja com 200, 300, 400 membros não”. Para Jonas Teles, o 

crescimento da igreja acontecia devido à pregação do Evangelho nas suas palavras: 

“Era pregando o Evangelho e batizando, cuidando da vida dos crentes e das famílias”.  

Depois da Vila Guilherme, foi enviado para a Vila Maria, com o templo 

construído, porém, precisando de uma reforma, a qual ele realizou; organizou uma 

banda, um coral e um grupo de jovens, tudo num período de quatro anos. O pastor Jonas 

reconhece que fez um grande trabalho em Vila Maria e, sob sua ótica, o segredo disso 

foi três pontos fundamentais: “Eu sabia me conformar com dois reais e com três”; “O 

crente quando quer ajudar, ele prega”; “O pastor quase não se envolve com o 

dinheiro, há o ministério”. 

 Assim, para o pastor Jonas Teles da Silva, “Os crentes na atualidade querem 

pregar em palácios e praças”. Ele disse que “Nunca encontrou dificuldade para 

ganhar uma alma para Cristo”. Como exemplo, cita a sua atuação nas favelas próximas 

à igreja de Vila Maria: “Um dia fui pregar numa favela em Vila Maria, na ponte, quase 

quarenta mendigos foram para a igreja, isso era repetido durante vários domingos 

seguidos”. 

Segundo ele, na atualidade, “O pastor faz um cálculo se dá para ele viver, 

pronto; hoje os pastores não têm compromisso”. Quando se passaram os quatro anos 

em Vila Maria, foi enviado para a igreja no bairro de Mandaqui. Na sua visão, a igreja 

de Mandaqui era quase igual à de Vila Maria, pois, o “Povo é igualzinho” e “Onde tem 

crente, tem povo pobre e onde tem povo pobre, tem salvação”. 



Em seguida, foi trabalhar por mais dois anos na igreja de Moinho Velho da 

Lapa. Devido ao crescimento constante das congregações por ele dirigidas, logo, se 

tornou presbítero com funções pastorais11, sujeito à igreja matriz.  

No momento em que estava comentando sobre Moinho Velho da Lapa, última 

congregação que esteve dirigindo em São Paulo, ele fez o seguinte comentário: “Eu não 

me tornei pastor, eu fui chamado pelo ministério; fui pastor em vinte e duas igrejas. 

Moinho Velho tinha dezessete congregações e sub-congregações, um bom corpo de 

obreiro”. Segundo a sua esposa, nesta congregação tinha grupo de senhoras, de 

mocidade, de crianças (este com mais de noventa componentes) e de homens, além do 

coral, banda marcial com diversos músicos e um conjunto de oito acordeões. 

 No âmbito pessoal, sempre morou na Vila Sabrina (Vila Maria) e tinha como 

condução uma Rural (carro popular na época), que era utilizada para transporte dos 

trabalhadores, pois, agora estava trabalhando como empreiteiro de obra, tendo alguns 

empregados que viajavam com ele diariamente. Na sua visão, “São Paulo era muito 

bom, bom de viver; nunca tive dificuldade”. Com relação a conciliar trabalho e igreja, 

ele organizava seu tempo, como diz a seguir: “O homem tem oito horas pra trabalhar e 

oito horas pra descansar e oito horas ao seu favor; os trabalhos de evangelização eram 

feitos nos domingos à tarde”. 

Como diz um de nossos informante, sobre os comentários feitos pelo pastor e 

por sua esposa, a situação já era muito vantajosa para eles no final da década de 1960 e 

início da década de 1970, principalmente, em relação às questões financeiras, de 

estruturação de igreja e valorização do trabalho dentro do ministério, o que é visto no 

reconhecimento de muitos até os dias atuais: 

O que sei sobre ele são leituras de algumas coisas: o que ele e minha mãe contavam, porque 
quando vim pra cá, tinha dez meses de nascido. Vim muito pequeno, até que o pessoal dizia: 

                                                 
11 Titulação dada àquelas lideranças que são pastores em determinada comunidade ou igreja local, mas, 
que para a convenção organizacional da igreja são considerados presbíteros. 



“Você é paulista”; e eu digo: “Não, eu sou sergipano”. Tudo bem que a certidão de 
nascimento foi de lá, mas, não conheço muito São Paulo; vou lá para passear, mas dá para 
ver mais pela história, do que pelo que minha mãe e ele contam; irmã Anunciada conta, nós 
vamos nos inteirando e quando vamos às igrejas, vemos que tem o traço dele ali. Ele 
construiu e dirigiu muitas igrejas; as pessoas lembram-se dele. Quando ele vai lá, as pessoas 
o recebem; falam com ele e sentimos que aquela história que ele conta é realmente 
verdadeira. Realmente ele fez um trabalho lá. Muita coisa ele fez lá, como fez aqui na 
Missão. 

 

Devido a essa situação tão vantajosa em São Paulo, a “revelação” para que ele 

voltasse a Sergipe trazia dúvidas que constantemente levavam o casal a questionar a 

divindade, “a fazer prova de Deus”. Este momento de angústia é descrito por outra 

informante: 

Não foi fácil pra eles decidirem vir para Sergipe. Eles não queriam vir, mas, Jesus começou 
a ‘apertá-los’; Jesus começou a falar que era pra eles virem; a irmã Anunciada não queria 
vir, aí Jesus dizia: ‘Meus servos estão clamando por pessoas para ajudar o pastor José’. 
Então, Jesus preparou. A irmã Anunciada não queria ir, mas, Jesus falou com ela, então, ela 
decidiu vir. Foi morar no bairro Cirurgia. 
 

Depois de muita oração, veio a confirmação da divindade. O pastor Jonas decide 

voltar para Sergipe e ajudar “os irmãos na obra”, principalmente, o pastor presidente 

José Rodrigues Sobrinho12. 

 

 

3.2 - RETORNO A SERGIPE: oito anos na Missão (1972 a 1980) 

Só foi possível resgatar este período da vida do pastor Jonas a partir de relatos de 

pessoas que de alguma forma estavam envolvidas na situação, pois, o mesmo se recusa 

a falar sobre este período. Segundo alguns informantes, a trajetória dele na Missão foi 

de muito trabalho. Na ocasião, a Assembleia de Deus de Sergipe estava orando para que 

Deus mandasse uma pessoa, um pastor, um obreiro, pois, como diz um desses 

informante: 

Pelo que nós sabemos mais ou menos da história, quando o pastor Jonas chegou aqui, muita 
coisa era desorganizada, pendente; por exemplo, o lar evangélico, as questões da obras 

                                                 
12 Pastor presidente da Assembleia de Deus em Sergipe no período do retorno do pastor Jonas Teles. 
Começou a dirigir a Igreja a partir de 08 de julho de 1966 a 1989. 



sociais da igreja, de construção de igreja. Pastor José não era um pastor de construir, era um 
pastor de administrar, de liderar a questão da espiritualidade e não de ir à luta, construir 
igreja, ele não era assim. Conheci o pastor José e nós percebíamos que ele não era assim, era 
uma pessoa muito calma, sossegada, mas, era um grande homem na liderança espiritual da 
igreja. 
 

Assim, quando o Pastor Jonas chegou de São Paulo, construiu várias igrejas, 

trabalhou, conquistou credibilidade e se tornou co-pastor da igreja sede na Rua Bahia. 

Depois, ele foi tomar conta de uma pequena congregação em Aracaju, na Rua João 

Florêncio, bairro 18 do Forte. Segundo os informantes, quando chegou ali, era uma 

igreja muito pequena; ele a reconstruiu e a fez crescer. “Muita gente aqui no bairro, dos 

antigos, conhecia o pastor Jonas, quando via o carro já sabia que era o pastor Jonas, 

para você ver a afinidade que ele tinha no bairro, a liderança que ele tinha na igreja. O 

interessante é que até hoje essa mesma igreja está lá e foi construída por ele”. 

Ainda em relação à igreja da Rua João Florêncio, é interessante destacar que 

muitas pessoas comentaram sobre a importância dessa igreja frente a outras 

Assembleias de Deus na década de 1970, como diz um dos informantes: 

Neste período, esta igreja chegou a um ponto, dentro da Missão, de ser uma igreja que tinha 
destaque, porque era uma igreja que tinha coral, um grupo infantil fantástico chamado 
Gideões (que percorria Sergipe), a igreja era atuante no bairro. É tanto, que quando tinha 
festa de convenção, congresso, esta congregação da João Florêncio era escalada para 
assumir toda esta parte de música da igreja e, isso inflamava os invejosos. Então, o que 
aconteceu..., por detrás, se começava a comentar que ‘ele está querendo tomar a igreja’. Na 
realidade, ele nunca quis tomar igreja nenhuma, porque toda vida ele viveu em São Paulo e 
se ele não quisesse fazer nenhum trabalho aqui, ele iria para São Paulo, que ele era muito 
conhecido e estava bem lá. 

 

Por outro lado, uma colaboradora (esposa de um falecido líder assembleiano), 

relata um momento que ele trouxe de São Paulo cortes de pano para que os pastores 

fizessem ternos; um momento singular de euforia e ao mesmo tempo de preocupação 

por parte das lideranças locais. As suspeitas com relação às intenções daquelas ações 

foram crescendo. Ela descreve a situação da seguinte forma: 

Eu sempre ia à igreja dirigida pelo pastor Jonas, porque minha mãe morava lá. Irmã 
Anunciada era muito dedicada à obra do Senhor. Quando eles reformaram a igreja, eu já 
estava no interior; passei 28 anos no interior e meu esposo ia completar 20 anos de pastor 
em setembro, já estava se preparando para a festa. O pastor saiu; eu acho que ele já veio de 



São Paulo neste sentido, porque lá tinha a Madureira e aqui em Sergipe não tinha, aqui é 
Missão. Então, ele veio no sentido de formar aqui também, chamou alguns irmãos que 
queriam ir e estes, foram com ele.  

 

Muitos informantes relataram suas visitas às igrejas do interior, pois, como ele 

possuía automóvel, a locomoção era facilitada e sempre que possível ele ajudava de 

alguma forma a igreja que visitava; por exemplo, muitas igrejas da Missão no interior 

têm a participação dele, bem como igrejas em bairros distantes e periféricos, como as 

igrejas do Bairro América e do Mosqueiro. 

Algo que outros pastores sempre admiraram no pastor Jonas naquele momento 

era sua disposição para contribuir para reformas e até construir igrejas, assim, muitas 

obras eram feitas sem utilizar recursos da própria igreja, na forma de contribuição 

financeira espontânea do pastor, além da ajuda pessoal de muitos fiéis (tanto financeira 

quanto de mão-de-obra), como diz um dos informantes: 

A igreja de Carmópolis, se não me engano, foi construída por ele. Tem outras igrejas. Tem 
uma coisa que ele se orgulha muito: é que tudo era sem ônus para igreja, pois, até hoje ele é 
um pastor presidente que não se envolve muito com a questão de tirar o salário; pelo 
contrário, ele já vendeu até casa, carro para fazer igreja; então, ele é uma boa pessoa e é por 
essa razão, que muita gente o admira; porque ele não é aquele cara, aquele pastor que só 
quer seus benefícios, ele é aquela pessoa que estende a mão; ajuda muita gente, acolhe 
qualquer pessoa que vem à igreja; nós até brigamos com ele por causa isso, porque às vezes 
ele coloca pessoas que ninguém conhece dentro da igreja e nós não sabemos quem são, e às 
vezes, essa gente dá calote e tudo; então, ele é uma pessoa muito boa; é o trabalho dele 
desenvolvido na igreja.  

 

Neste contexto, em 1978, sofrendo forte pressão por parte de algumas 

lideranças, o pastor Jonas passou a frequentar os cultos na igreja sede da Assembleia de 

Deus Missão, na Rua Bahia. Também, durante um curto período passou a acompanhar 

algumas igrejas no interior, o que se tornou inviável devido ao seu trabalho na 

carpintaria. Por exemplo, temos um relato correspondente à sua passagem rápida pela 

igreja na cidade de Itabaiana: 

Ele saiu porque estava avançando na obra de Deus e o mandaram para um interior que ele 
não podia; ele morava aqui em Aracaju, para ele ir para o interior não dava para conciliar o 
trabalho dele, pois, ele precisava trabalhar para sobreviver na carpintaria e não podia tomar 
conta de uma igreja no interior. Acho que foi em Itabaiana; ele estava dirigindo lá; ía e 



voltava; não deu para fazer e então, eles acharam por bem que não dava certo, então 
começaram a persegui-lo. 
 

Ainda no ano de 1978, mesmo com o retorno do pastor Jonas à congregação da 

João Florencio, não cessaram os comentários e alguns começaram “a fazer várias 

reuniões” a fim de provarem alguma coisa que o incriminasse. Assim, um dos pontos 

importantes para a situação se tornar inaceitável foram os comentários relacionados à 

morte da esposa do pastor presidente e seu novo casamento, como diz um informante: 

 
O fato de o pastor José ter ficado viúvo e sua futura esposa, que também era viúva e 
funcionária de sua casa, isso rendeu algumas conversas que só vieram culminar em algumas 
reuniões noturnas e ‘por debaixo do pano’, trazendo ofensas, blasfêmias e complicações 
para a vida dele, chegando ao ponto de pedirem para que ele se retirasse da igreja. Como ele 
não estava em pecado, a alternativa deles para o retirarem da igreja foi devolverem sua carta 
de membro; assim, ele saiu com a carta. Só que ele não foi para São Paulo, ele ficou aqui, 
foi daí que surgiu. O que é interessante (não sei se ele contou isso) é que todos aqueles 
pastores que se levantaram contra ele na época (alguns já morreram) foram na casa dele 
pedir perdão e eu sei que a coisa foi sanada. Em geral, quem fazia a confusão eram os 
membros. Havia pastores que não participavam de nada daquilo e saíam dizendo que eram 
rebeldes e que ele queria fazer isso, queria fazer aquilo; a gente era taxado como rebelde por 
muito tempo; aquele que saísse da Missão e fosse para a Madureira era rebelde; agora o que 
acontece é que Deus tem os seus planos. 
 

Como diz outro informante, a situação se agravava a cada momento, pois o 

pastor Jonas passou a ser responsabilizado pelos boatos referentes ao adultério do pastor 

presidente com a sua empregada, até chegar ao ápice da saída e formação do Ministério 

de Madureira: 

 
A partir daí, ele saiu da João Florêncio, o tiraram; achavam que ele queria dividir o trabalho, 
dividir e como uma profecia; o fato de achar que a pessoa vai fazer, a pessoa vai e faz 
mesmo e se cumpre a profecia. Ele abriu o trabalho. Quando ele saiu da João Florêncio, eles 
o recolheram para a sede e lá ele ficou encostado; todos se reuniram lá para acusá-lo, 
dizendo que ele queria abrir trabalho e queria dividir a igreja; o incentivaram a fazer. Ele, 
então, abriu um trabalho fora da Missão. Teve o apoio de São Paulo e ele ficou lá recolhido, 
ficou sem ter nenhuma atividade, o tiraram de todos os cargos e começaram a julgar seu 
caso, julgar uma coisa que ele não fez. Eu assisti muitas vezes às reuniões em que eles 
quiseram acusá-lo; ficavam mandando ele pedir a carta, sair, porque ele disse que iria voltar 
para São Paulo e eles deram uma carta de recomendação para ele ir à São Paulo, só que ele 
não foi e achou por bem abrir um trabalho aqui, já que estava com carta de recomendação. 
Ele demorou por volta de dois anos lá na sede, depois, não suportou mais, aí deram uma 
carta pra ele e então, abriu um trabalho de Madureira; durou no máximo uns dois anos, aí 
ele não suportou as perseguições. 

 



Os dois anos de tensão foram frutos de uma ideia de religiosidade do final da 

década de 1970, por isso, dificilmente compreensível quando olhado pelo prisma de 

campo religioso que pode simplesmente dizer, “vou sair e formar outra igreja”. A crise 

ocasionada pela ruptura com a igreja em que se converteu e tinha vindo cumprir um 

chamado divino, segundo ele mesmo, fez com que o pastor Jonas protelasse ao máximo 

a sua saída. A possibilidade de retornar a São Paulo, com todos os benefícios que esta 

decisão possibilitaria, tendo que deixar tudo o que havia construído neste período, não 

se tornava atrativo; não pelo que haveria de deixar nem pelos benefícios que conseguiria 

lá, mas, pelo não cumprimento de seu chamado de retorno a Sergipe. No contexto 

descrito acima, romper com a Assembleia de Deus era algo inconcebível, por esse 

motivo existiam as dificuldades a serem resolvidas. 

Mesmo com todas as formas possíveis de retaliação por parte dos líderes da 

Assembleia de Deus sergipana, os informantes revelam que no momento em que o 

pastor Antônio Ianoni abriu a possibilidade de criar outra Assembleia de Deus, com as 

mesmas práticas e costumes (somente com administração diferente), forneceu uma 

válvula de escape tanto para o pastor Jonas como para muitos religiosos, o que veremos 

logo em seguida como bem afirma outro informante: 

A ordem era essa: todo mundo que saísse do ministério de Missão para Madureira era para 
ser excluído; então, eles são dados na ficha como excluídos, sem pecar, sem nada, só porque 
foram divergentes com a opinião deles. Creio que por isso, não sou contra a abertura de 
igrejas; pode abrir igreja à vontade, porque muitas vezes, é um escape de uma pessoa que 
está precisando, que não está mais aguentando, mas, não quer sair daquela linha de trabalho, 
de filosofia. Assim, vou para outra igreja com outro pastor, mas, que tenha a mesma linha de 
trabalho, porque é difícil você sair de uma igreja pentecostal e ir para uma igreja 
presbiteriana, o costume é outro, na Batista é outro, mas, se você tem uma outra Assembleia 
de Deus e o pastor é diferente, uma administração diferente, você não vai ter problema 
nenhum. 

 

Na situação de impasse em que se encontrava o pastor Jonas, a formação de 

outro agrupamento da Assembleia de Deus fora o último recurso possível para sua 

permanência no Estado de Sergipe. Assim, não foi fácil tomar essa decisão e mesmo 



sustentá-la em meio à gama de acusações de seus pares, pastores, sem uma clara 

segurança de que continuaria participando da Assembleia de Deus. Então, a importância 

fundamental do pastor Antônio Ianoni, não enquanto interventor ou responsável pela 

igreja, mas, pelo acompanhamento e pela legitimidade dada por ele à atuação do pastor 

Jonas em Sergipe. 

 

3.3 - A FORMAÇÃO DA ADMM EM SERGIPE: primeiros anos 

Depois dos problemas enfrentados pelo pastor Jonas enquanto co-pastor na 

igreja sede, na Rua Bahi, deram a ele a mesma carta de recomendação que ele trouxe de 

São Paulo para que retornasse. Não tendo como voltar para lá, devido ao trabalho na 

carpintaria e ao não cumprimento do propósito de sua vinda a Sergipe, ele decidiu abrir 

uma igreja com o apoio da igreja no Bairro de Ruth Ramos (São Paulo). Foi o pastor 

Antônio Ianoni que incentivou o pastor Jonas a continuar em Sergipe e dar 

prosseguimento ao grande trabalho que realizou no período em que esteve em São 

Paulo. 

É importante destacar que o pastor Antônio Ianoni era dirigente do campo de 

Vila Maria, onde o pastor Jonas morara; assim, por dezenove anos acompanhou todo o 

trabalho de formação dessa liderança e sua atuação nas congregações e nas igrejas em 

que dirigiu em São Paulo. Mas, essa realidade por si só não foi decisiva para a formação 

da Madureira em Sergipe, pois o pacto entre Missão e Madureira de não inserção no 

norte e nordeste ainda vigorava, descrito por Cabral (1998), fazendo com que a igreja 

sede de Madureira em São Paulo, situada no Bairro do Brás, não pudesse apoiar essa 

iniciativa, além do medo constante de retaliação divina, por pecado de rebelião. 

Nesse sentido, os primeiros crentes da Madureira em Sergipe foram aqueles que 

já tinham algum vínculo com a Madureira em outros Estados ou que estavam 



diretamente ligados à liderança do pastor Jonas, principalmente, alguns fiéis da igreja da 

Rua João Florêncio, no bairro 18 do Forte. Como diz um informante: 

Nós, lá em casa, congregávamos na João Florêncio. Como viemos todos de São Paulo e 
morávamos juntos, tínhamos afinidade com ele e sabíamos que não existia nada daquilo que 
estavam falando, não tinha nada a ver, então minha mãe saiu. Na realidade, eu fui o primeiro 
a debandar porque gostava muito dele; eu disse: ‘para onde meu avô for eu vou embora’, e 
então, fui para lá. Fomos eu e meu pai, depois, meus irmãos e minha mãe. Ele formou a 
igreja, mas, ainda não era reconhecida como Madureira, depois ele foi para São Paulo, pediu 
apoio ao pastor Lupércio e ao pastor Antônio Ianoni, que o apoiaram e falaram com o pastor 
Paulo Macalão, o pastor Paulo também o apoiou. Tamanho foi o apoio, que nós abrimos o 
Ministério de Madureira via Ruth Ramos, não foi direto de Madureira, foi via Ruth Ramos, 
que é uma congregação que tem em São Paulo coordenada pelo Pastor Antonio Ianoni. 
 

Com a adesão inicial da igreja do campo de Ruth Ramos, a Madureira em 

Sergipe deu seus primeiros passos como uma igreja independente, pois não era 

vinculada diretamente à Madureira em São Paulo, nem mesmo poderia ser, devido ao 

pacto de não intervenção nas regiões onde tinha igrejas co-irmãs, já citado 

anteriormente. Então, toda estruturação documental foi criada como se fosse uma igreja 

totalmente independente, como diz nosso informante: 

Ela é uma igreja autônoma que tem estatuto próprio, é registrada em cartório e nós éramos 
uma igreja ou somos uma igreja filiada à Madureira; não existe aqui o termo congregação, 
nós somos uma igreja filiada, é tanto, que a convenção de Madureira antigamente era 
chamada convenção das Assembleias de Deus Ministério de Madureira e igrejas filiadas, 
por causa dessa e de outras igrejas que começaram a surgir. Porque na realidade, de repente 
no nordeste começou a surgir um montão de igrejas sem ninguém tomar pé, não existia esse 
contato; a igreja que começou a aparecer foi esta daqui, na década de 1980 e então, 
apareceram outras, a maioria das outras eram comandadas pela região centro-oeste de 
Brasília e Goiânia, por exemplo, a igreja de Recife foi fundada pela região de Brasília e 
Goiânia, não foi São Paulo. Esta daqui, foi criada sozinha, mas, com o apoio da igreja Ruth 
Ramos em São Paulo-SP. 

 

Essa característica peculiar de autonomia da igreja comandada pelo pastor Jonas, 

combinada com a necessidade constante da não “rebelião”, possibilitaram uma grande 

reafirmação do “ser assembleiano” dos seus fiéis; muitas vezes, dentro de uma lógica 

religiosa isolada e de constante reafirmação, a fim de se contrapor àqueles que o 

rechaçavam como rebeldes. Como descreve um informante, referindo-se ao tratamento 

dispensado por muitos pastores em relação aos fiéis da Madureira em Sergipe: “Tinham 

pastores que não participavam de nada daquilo e saíam dizendo que eram rebeldes e 



que ele queria fazer muitas coisas, a gente era taxado como rebelde por muito tempo, 

quem saísse da Missão e fosse para Madureira era rebelde”.  

Entretanto, essa situação não inviabilizou o desenvolvimento dos cultos na casa 

do pastor Jonas e a confirmação da congregação na oficina de carpintaria. Assim, nos 

primeiros anos, eram feitos os cultos na carpintaria; os fiéis sentavam nas máquinas que 

o pastor Jonas trabalhava, por não haver bancos para todos. No início, com sete pessoas, 

mas, o crescimento foi rápido e dentro de um ano já existiam grupos de crianças, de 

jovens e de senhoras. Muitos dos recém-ingressantes na Madureira vieram da igreja 

localizada na Rua João Florêncio, no bairro 18 do forte. Eles iam muitas vezes 

caminhando desse bairro e adjacências para a carpintaria no Bairro São José, que era 

uma distância razoavelmente grande. A vinculação desses fiéis à liderança do pastor 

Jonas é um demonstrativo da afinidade pessoal, como bem descreve um de nossos 

colaboradores: 

Eu me lembro que sábado à tarde ou domingo, eu ficava na casa dele e colocávamos umas 
portas para cobrir o local, lá onde era feito o culto. Para cobrir, eu fazia tipo um 
‘pulpitozinho’, para os irmãos terem a ideia de igreja. Os cultos eram geralmente no 
domingo; a escola dominical era à tarde, porque a já íamos e ficávamos para a noite; muitos 
iam e voltavam a pé para o bairro São José. Percebe-se que era por amor à causa de Deus. 
Então, muitos saíam da Jetimana para lá, daqui do 18 do Forte para lá; então, era assim, 
praticamente uma família. A base dessa igreja foi construída em família; então, você que 
tem a família do pastor; a do irmão Caetano (que é a minha e de minha mãe); a família de 
irmã Nascimenta (que é Adilson, Nininho e outros que estão todos na igreja aqui); a família 
de irmã Deuzuíta, uma irmã que morava aqui perto cujas filhas não estão aqui; a família de 
irmã Elildes. Eram famílias grandes que davam o suporte; saíamos daqui, todo mundo junto 
para lá, pois moravámos todos aqui, fora isso, existia irmã Rita e o filho e existiam grupos 
pequenos; mas, sempre se concentravam nas quatro famílias, que eram as famílias maiores 
que muito impulsionavam a igreja. O conjunto de jovens, o conjunto de crianças , o coral da 
igreja, a banda eram formados por nós. É interessante que essa igreja quando surgiu, surgiu 
com tudo isso. Ela não surgiu do zero, surgiu com crentes. No primeiro ano de igreja, havia 
um grupo de jovens, havia o coral da igreja, a banda; a igreja funcionou dois anos e meio lá 
na carpintaria. 
 

 A inserção de quatro grandes famílias nas reuniões realizadas na carpintaria e a 

participação de outros assembleianos que, de alguma forma tinham uma passagem por 

Madureira em outros Estados, fizeram com que o salão da carpintaria se tornasse 

pequeno, sendo necessário um local maior para realização das reuniões. 



 Com pouco mais de dois anos de realização de cultos na carpintaria, é 

importante destacar as visões de uma fiel da igreja que havia previsto a compra de um 

terreno próximo ao quartel do exército e a vinda de dez obreiros da igreja apoiadora, 

Ruth Ramos, para Sergipe como salientou, eufórico, um dos informantes durante 

reunião de obreiros na própria igreja Matriz de Madureira em Sergipe: 

Essa irmã viu, antes desses irmãos chegarem. Deus mostrou a ela, que é a irmã Maria de 
Oliveira, uma das primeiras crentes de nossa igreja; ela já faleceu, nós a chamávamos de 
‘vó’, porque era a irmã mais velhinha da igreja. Se você olhar a história do círculo de 
oração, está lá o nome dela, constando; era uma irmã muito querida pela igreja, ela teve uma 
visão com relação a esse terreno, teve uma visão com relação a esses pastores que vieram, 
tudo confirmação; o pastor quando passou aqui, não sei se foi ele quem viu ou se foi ela, 
quando passou viu o nome Assembleia de Deus, aqui era uma casa da liga da maçonaria e 
existia um trabalho de escola que estava desativado e morava um pessoal aqui, então, ele 
procurou saber e então os responsáveis pela casa de maçonaria disse: ‘nós vendemos para o 
senhor’, e então, se acertou; foram feitos os trâmites e nós compramos o terreno e a igreja. 

  
E continua, 
 

Nesse pátio que temos agora era uma igreja; primeiro ele fez esse fundo, onde tem o bazar, 
nos reuníamos; passou-se um tempo muito grande, reunindo só na semana para oração e o 
culto era feito lá no domingo; depois, ele colocou definitivo aqui, construiu o templo, 
reformou a casa praticamente, e a transformou num templo. A primeira confraternização foi 
feita numa igreja pequena, o primeiro batismo foi feito no Mosqueiro; eu fui um dos 
primeiros que se batizaram na igreja, porque na época éramos adolescentes e todo esse 
pessoal dessas famílias se batizaram na mesma época; então, todos foram batizados no 
Mosqueiro, no rio. Foi formada a igreja aqui e daqui em diante se alastrou, começou a 
construir esse templo e então, inaugurou e hoje, aí está a igreja. 
 

 Seguindo o mesmo caminho, outro informante revela alguns outros importantes 

detalhes desse período: 

Nos primeiros anos nós trabalhamos aqui, evangelizando, para que o trabalho avançasse, 
porque nós estávamos numa carpintaria. Alugamos um terreno para virar a carpintaria do 
pastor, para tirá-la lá do salão da casa dele. Depois, a gente começou a trabalhar para vir 
para o terreno da nossa sede. Em dois anos fizemos uma campanha e compramos este 
terreno aqui. O terreno era da maçonaria. O pastor veio aqui e comprou, começamos a fazer 
a fundação do templo; aqui era um buraco grande, começamos a trabalhar; já existia o 
quartel e havia uma casa bem pequena e fizemos um templo pequeno, e aquele templo 
mudamos de dois anos para cá; daqui surgiu a primeira congregação, que foi em Pastinho, 
com pouco tempo estávamos fazendo o culto e eu fui um dos pioneiros lá, e ficava lá, 
dormia lá, porque não tinha transporte; eu e Pedro Sebastião (que era vice-presidente) 
ficávamos lá trabalhando. Foi a primeira congregação. 

 

O valor simbólico e marcante para os fiéis do primeiro terreno vai além do 

processo de revelação divina ou da ajuda provinda das igrejas paulistas; eles fazem 

também uma distinção entre o antigo local profano e o novo lugar sagrado. Por 



exemplo, todos falam do terreno por causa da sua vinculação inicial à maçonaria, pois, 

mostra o quanto fora tranquila a transição de um ambiente, para eles profano, como um 

espaço da maçonaria, para um espaço sagrado, da igreja sede da Assembleia de Deus de 

Madureira. É importante destacar que os informantes não deixaram de citar que no 

pequeno salão funcionava uma escola que estava desativada. 

Ainda continuavam sendo feitos cultos no Bairro São José, em um pequeno 

salão alugado, agora sendo dirigido por José Bento, outro crente que veio do sul do país, 

e depois retornado, ficando em seu lugar, o bancário Carlos Iran, como mostra o relato 

de uma informante: 

Quando a gente veio para cá, foi deixado um ponto de pregação no São José, por causa do 
povo que morava ali. Pastor Iran era novo ainda; não era nada, era apenas crente; a esposa 
novinha. Então, veio o pastor José Bento que tinha uma família grande e nos ajudou muito 
lá. Ele veio de São Paulo; aqui ele era presbítero, depois voltou para São Paulo. O irmão 
Bento falou para o pastor Jonas que tinha um casal de crentes que veio de Brasília, sendo ele 
bancário e sua esposa estando grávida e não conhecendo ninguém na cidade; então, o casal 
foi acolhido e ficou nessa congregação. Assim, o pastor Carlos foi amadurecendo, virou 
diácono, presbítero e depois pastor. 
 

 Além das lideranças citadas acima, é importante frisar o retorno de alguns fiéis 

religiosos da Assembleia de Deus a Sergipe. Com algum tipo de responsabilidade 

apregoada como divina ou que já tinham obtido alguma titulação dessa denominação 

religiosa (auxiliar, diácono, presbítero, evangelista ou pastor), serviu para expansão ao 

interior do Estado. 

 

3.4 - AS PRIMEIRAS CONGREGAÇÕES NO INTERIOR 

Todas as novas vinculações, principalmente de lideranças, ao Ministério de 

Madureira, foram de pessoas oriundas do próprio ministério na região Sudeste e Centro 

Oeste. Isso é facilmente observado nas congregações, igrejas, do interior, como a 

congregação de Pastinho, com o pastor Alfredo Silveira; a do Pai André, com o pastor, 

Joselito e a de Estância, com o pastor José da Ilha. Serão tomados estes três exemplos, 

não para chegar à totalidade da expansão para o interior, mas, a fim de tecer alguns 



comentários sobre as dificuldades de expansão que esses fiéis encontraram no início da 

década de 1980. 

A afinidade de muitos recém chegados dessas regiões do país não era, 

inicialmente, com o pastor Jonas, mas com o estilo assembleiano das igrejas de que 

eram originários. Possivelmente, o pastor Jonas correspondia a muitos desses requisitos 

na Assembleia de Deus em Sergipe, além de sempre, como os próprios informantes 

revelam, conseguir “cativá-los com o seu jeito de ser”. 

Um ponto importante é que esses religiosos sofriam menos influência da 

exclusão por rebelião a que eram submetidos aqueles que se vinculavam à Madureira. 

Assim, duas questões eram fundamentais para esses religiosos: a pregação para os 

infiéis e a necessidade de responder à situação de rebelião posta pela Assembleia de 

Deus Missões. Por essa razão, surge a importância da vinculação direta ao pastor Jonas 

e a necessidade de reafirmação enquanto assembleiano. 

Desse modo, no ano de 1979, uma família paulista chegou ao povoado Pastinho, 

no município de Simão Dias (SE), a fim de abrir um ponto de evangelização, com o 

intuito de “ganhar os seus familiares para Jesus”. A tarefa inicial foi considerada muito 

difícil, como informa o hoje pastor Alfredo Silveira: 

Quando eu cheguei aqui, pra abrir esse trabalho, tive que construir um poço de vinte metros 
de profundidade, o marco que o Senhor deixou que eu fizesse foi esse, quando cheguei aqui 
só tinha mato e mais nada. Quando estava com dezoito metros de profundidade, o poço que 
estava fazendo ali, eu e mais outro companheiro, achamos água; e o povo dizia que se aqui 
desse água, todo mundo ia ser crente, porque aqui não tinha crente. Com dezoito metros deu 
água e a gente fez o primeiro culto aqui, se entregaram quatro almas; começou o trabalho 
aqui, fomos desenvolvendo o trabalho dessa maneira, depois, o pastor Jonas tomou conta; 
temos um trabalho estruturado e até aqui está bom. 

  

Assim, o então diácono Alfredo Silveira, por conta de um convite de seu sogro, 

como o próprio diz, iniciou a primeira congregação da ADMM do interior do Estado de 

Sergipe: 

Ele me convidou pra cá e viemos, eu, minha esposa, duas filhas e mais dois irmãos que 
vieram para ajudar na formação do trabalho. E começamos o trabalho aqui. Eu conheci o 



pastor Jonas em 1980, em Aracaju. Quando conheci o pastor Jonas, já tínhamos o trabalho 
aberto aqui no povoado Pastinho, não tinha nenhuma igreja tomando conta, abrimos o 
trabalho aqui. Eu fui pra São Paulo, numa certa ocasião, fazer compras e, fui à igreja do 
Brás, o pastor Lupércio indicou o pastor Jonas para vir cuidar do trabalho aqui. Eu não o 
conhecia, o pastor Lupércio telefonou para o pastor Jonas para ele vir tomar conta do 
trabalho aqui, quando ele chegou, o trabalho já tinha começado a mais de ano. Pastor Jonas 
era da mesma igreja de São Paulo e era muito amigo do pastor Lupércio. Este, estava 
abrindo o trabalho de Madureira em São Paulo com o Pastor Antônio Ianoni e esta turma se 
organizou para abrir o trabalho de Madureira aqui em Sergipe. Quando, então, eu conversei 
com o pastor Lupércio e ele disse: tinha até oito irmãos para serem batizados aqui; não tinha 
quem batizasse, o pastor Jonas veio aqui, foi então que eu conheci o pastor Jonas, foi nesse 
tempo, pelos anos de 1980. 
 

A assistência do pastor Jonas ao recém criado trabalho no povoado Pastinho era 

combinada com a responsabilidade de cuidar da igreja na carpintaria e da compra de 

novo terreno para construção da igreja. No ano de 1982, já no pequeno e antigo salão 

maçom, agora templo, o pastor Jonas recebeu o jovem bancário que havia sido 

transferido para Aracaju (SE), o então pastor Carlos Iran, a fim de cooperar, segundo o 

próprio informa: 

Eu cheguei aqui em 1982, através de uma família que a gente conheceu e eles nos 
apresentaram ao pastor que estava doente e a forma cativante como ele nos recebeu com sua 
esposa, a missionária Anunciada, então, passamos a congregar lá, quando fui transferido pra 
cá de Brasília pela empresa, o Banco, e não conhecíamos ninguém e fomos apresentados a 
ele. 

 
Ainda com relação à primeira congregação, o pastor Alfredo Silveira fez uma 

importante comparação entre o período de formação e a sua visão dos fiéis hoje. 

Nostalgia e um pouco de indignação com a realidade, dão o tom do depoimento dessa 

importante liderança que aos 63, dos quais 43 passados na Assembleia de Deus, mostra 

a sua capacidade de desprendimento e de compromisso, deixando claro que hoje as 

coisas estão muito diferentes. Como está descrito a seguir: 

O povo não está se dedicando como antigamente se dedicava à igreja. Não tem 
permanência, não quer receber a doutrina da palavra de Deus, não quer ser doutrinado, 
entra, sai. Hoje, está faltando dedicação à obra, por exemplo, quando cheguei aqui, abri 
trabalho em Simão Dias, na Salobra, Carcará, Lagarto, tudo com muita dificuldade, mas, 
com amor à obra, então, sentimos que não há interesse como havia antigamente por parte da 
juventude, de tudo, dos obreiros... Toda vida, tive o espírito de trabalhar na obra, mesmo 
que não fosse pastor ordenado, eu me dediquei à obra, gostei e gosto de trabalhar na obra de 
Deus, porque creio que a recompensa se tem ao passar para outra vida. Essa dedicação que 
os jovens de hoje em dia não têm, deveria ter, dedicar mais pra fazer a obra de Deus. Nós 
temos feito tudo com amor e carinho. Pois, quando Deus manda, sentimos o chamado de 
Deus, e vamos. Eu sempre tive o carro e sempre trabalhei por minha conta, nunca trabalhei 



de empregado, só lá em São Paulo, depois, só trabalhei por conta própria e nunca tive ajuda 
de igreja, nem em São Paulo, nem de lugar nenhum. 

 

Uma das coisas que é reafirmada constantemente por essas lideranças enquanto 

algo fundamental, é que eles não recebiam nada da igreja, todo o trabalho era feito 

voluntariamente, com recursos próprios, enquanto cumpridores de um chamado divino. 

A relação entre o trabalho, a fim de conseguir recursos financeiros para investir na 

evangelização, e a ampliação da religiosidade assembleiana era algo notório e 

importantíssimo para esses religiosos. 

Outro caso importante é o do pastor Joselito de Oliveira Santos, atualmente vice-

presidente da Assembleia de Deus Madureira. O seu retorno a Sergipe, no ano de 1985, 

especificamente ao povoado Pai André na Cidade de Nossa Senhora do Socorro (SE), 

tendo ele provindo do Rio de Janeiro para residir numa fazenda, tinha tudo para ser mais 

um caso de retirante que retorna sem sucesso do sudeste brasileiro. Mas, o seu contato 

com a Assembleia de Deus Madureira e o seu chamado para auxiliar no trabalho, ainda 

no Rio de Janeiro, fizeram a diferença em sua vida. 

Ao chegar foi congregar na Missão e organizar cultos no povoado onde residia, 

pois, ainda não exista Madureira. Certo dia, um diácono que participava dos cultos na 

Madureira em Aracaju disse que iria trazer o casal responsável pelo trabalho de 

Madureira e assim, numa fazenda em que um dos seus cunhados trabalhava, recebeu a 

visita do pastor Jonas e da sua esposa Maria de Anunciada. Nas palavras do próprio 

líder religioso: 

O primeiro contato com a Assembleia de Deus Ministério Madureira foi quando vim do Rio 
de Janeiro no ano de 1985. Passei a congregar aqui na Missão porque era um pouco longe e 
não tinha trabalho de Madureira aqui no povoado Pai André. Eu passei a congregar na 
Missão, mas, depois de um ano, Deus confirmou o meu chamado para o ministério; era aqui 
em Aracaju, no Ministério de Madureira. Vindo do Rio, sendo auxiliar de trabalho e 
membro da Madureira; fiquei aqui um ano na Missão. Mas, Deus tinha um plano para mim 
em Madureira e eu retornei ao ministério e nesta data; orei três meses para tomar essa 
decisão na qual, também, recebendo a visita do pastor presidente, morando aqui numa 
fazenda e depois da vinda do nosso pastor presidente com sua esposa, a Missionária irmã 
Maria Anunciada; eu senti por Deus que iria retornar ao ministério, por intermédio da 



vontade dele. Tenho contemplado a grande obra que Deus tem realizado aqui no Estado de 
Sergipe, primeiramente, a Deus e segundo a pessoa do pastor presidente Jonas Teles, o qual 
na época me deu o grande apoio e ajudou muito nessa jornada e até aqui eu tenho sido muito 
abençoado. 

 
Não foi fácil para esta liderança tomar a decisão de deixar as reuniões que fazia 

no povoado e agora frequentar os cultos em Aracaju. Alguns complicadores como a 

falta de transporte e o fato de seus filhos serem ainda muito pequenos eram pontos a 

serem considerados; mas, mesmo assim, atendendo o que para ele era uma confirmação 

divina, com muito sacrifício frequentava os cultos em Aracaju, pelos menos três vezes 

por semana. Mas, com o decorrer do tempo, as pessoas do povoado começaram a cobrar 

pelos cultos e ele inicialmente colocou a responsabilidade nos dirigentes da Assembleia 

de Deus Missão no povoado Palestina; mas, em suas palavras: 

Eu dirigia um trabalho aqui da Missão; já tinha uns dezoito jovens e eu estava trabalhando 
aqui e passei este trabalho para a Missão e voltei a congregar lá em Aracaju. Foi muito 
difícil eu sair daqui com minha família, três vezes na semana. Depois, a AD Missão deixou 
o trabalho morrer aqui, não deram assistência, os crentes foram se desviando e ficou essa 
luta muito grande; o pessoal pedindo culto, mas, como o trabalho estava na AD Missão, 
solicitei que fosse informado ao pessoal da AD Missão, na palestina, que o trabalho não 
estava mais comigo. E passei cerca de um ano congregando em Aracaju. Foi muita luta para 
chegarmos até lá e voltar. Um dia, falei para o pastor Jonas: - ‘Pastor, o pessoal lá não deu 
assistência ao trabalho, deixou morrer o trabalho; eu sem condições e o senhor quer abrir um 
trabalho lá?’, e ele disse: -‘Alugue uma casa lá e abra o trabalho’. E assim aconteceu. 

 

 No início, as dificuldades eram grandes, pois somente sua família participava 

dos cultos e ainda tinha a questão de rebelião por participarem da Madureira; surge 

outro ponto importante, é que esta discussão entre Missão e Madureira era apenas uma 

questão interna, pois, todas as igrejas tinham a denominação de Assembleia de Deus, 

sem distinção, por isso, foi difícil separar apenas pela fachada das igrejas.  

É possível notar que as igrejas de Madureira têm uma arquitetura própria trazida 

pelo pastor Jonas, desde as igrejas que construíra em São Paulo. Por exemplo, tanto no 

povoado Pastinho em Simão Dias (SE), do pastor Alfredo Silveira, como no povoado 

Pai André, do Pastor Joselito Oliveira, é possível ver uma bonita e opulenta igreja 

semelhante à matriz ou sede em Aracaju, ambas construídas, segundo informações dos 



próprios fiéis, quase na sua totalidade com recursos próprios do líder em conjunto com 

os fiéis.  

 Sobre a realidade da congregação do Pai André, dirigida pelo pastor Joselito de 

Oliveira Santos, é importante perceber o crescimento e a disposição dessa liderança, que 

aos 67 anos de idade, tendo 38 anos de assembleiano e 23 anos à frente da igreja no Pai 

André, tem um grupo em constante expansão, como o próprio relata: 

Abri o trabalho aqui; eu e minha esposa éramos os crentes e ainda três adolescentes, na 
época em que nós começamos a trabalhar. Alugamos uma casinha bem humilde e por 
intermédio dessa casa, Deus tem nos honrado muito; o trabalho cresceu e hoje nós temos um 
templo sede que tem 21 metros de fundo por 8 metros de largura; temos oito congregações 
na nossa responsabilidade e a igreja em Itaporanga D’Ajuda (SE). Deus tem nos abençoado 
grandemente. Temos um trabalho com quase 300 membros da igreja, fora os congregados; 
Deus tem nos abençoado grandemente. 
 

A realidade em outras congregações não fora diferente. Na sua maioria, pessoas 

anônimas começaram a divulgar a revelação que recebera e dando sua vida de forma 

integral à pregação e à vivência da religiosidade nesses vinte e oito anos de ADMM em 

Sergipe. 

Nos últimos anos, é importante destacar, a liderança de novos pastores formados 

na própria igreja, por exemplo, em Simão Dias (SE); em Itaporanga D’Ajuda (SE); 

Jeremoabo (BA); em Carmópolis; em Neópolis (SE); em Nossa Senhora das Dores 

(SE); em Itabaiana (SE). São lideranças que estão à frente de importantes igrejas que 

concentram lideranças regionais, com várias sub-congregações ou outras igrejas 

dependentes; além de pastores espalhados em diversas congregações na grande Aracaju, 

sendo as maiores, dirigidas pelo pastor Otonial Santos, com o campo de Marcos Freire; 

o pastor Elias Ribeiro Araújo, com o campo de Orlando Dantas e o pastor José Ventura, 

na cidade de Barra dos Coqueiros. Mas, quais os principais espaços de conflito 

existentes na Assembleia de Deus Madureira? Como é a atuação dessas pessoas na 

prática cotidiana? Essas questões serão trabalhadas a seguir. 

 
 



 
Capítulo IV 

O PENTECOSTALISMO TRADICIONAL NA ADMM EM SERGIPE 

As práticas pentecostais revelavam, pois, que as 
crenças estavam tanto na cabeça dos simples 
crentes como na mente dos dirigentes. E foi isto, 
sem dúvida, que permitiu ao pentecostalismo se 
firmar e criar suas raízes. (ROLIM, 1987, p.56). 
 
O laço comunitário constitui-se e reconstitui-se 
supostamente em permanência a partir do 
“crédito espiritural” que os indivíduos 
empenhados na procura de uma expressão 
comum que concedem uns aos outros. A 
identificação dos limites no interior dos quais 
esta expressão comum permanece possível é 
assim colocada no princípio de uma definição 
continuamente manuseada da identidade 
comunitária. (HERVIEU-LÉGER, 2005, p.189) 

 

A Assembleia de Deus teve seu processo de expansão a partir de vários fatores 

de integração dos fieis, desde a nucleação já descrita no capítulo II, às diversas ações de 

solidariedade, até a própria separação do mundo em torno da espera pelo milênio. A 

consolidação do templo e a inserção num campo religioso cada vez mais disputado têm 

provocado profundas transformações na vivência desses religiosos. O século XXI tem 

sido marcado no horizonte religioso pelo pluralismo, já bem definido por BERGER 

(1985), além do papel marcante dos especialistas religiosos que disputam espaço num 

campo de atuação religiosa, como expõe BOURDIEU (1974). 

O interesse pelo campo religioso (que vão do simples proselitismo aos 

complexos instrumentos de comunicações e consolidação de poder político) e a 

reafirmação do pentecostalismo tradicional são duas faces da dinâmica em que se 

encontram os integrantes da Assembleia de Deus Ministério Madureira (ADMM) em 

Sergipe. Até o dado momento, mostramos os principais personagens que fizeram com 

que se estabelecesse um consenso em torno de uma definição simbólica do que é, para 

muitos religiosos, ser verdadeiramente assembleiano, representantes do que se 



convencionou chamar de pentecostalismo tradicional, agora serão tecidas algumas 

considerações referentes ao “estilo de vida” que demarca a vivência religiosa da 

ADMM. 

O cotidiano religioso passa a ser vivido a partir de observações do passado, 

possibilitando não apenas uma visão pragmática do presente, mas o constante receio de 

transformações que desconfigurem totalmente a herança pentecostal, por conseguinte, a 

história de Madureira em Sergipe.  

Entretanto, qual o entendimento dos fieis assembleianos sobre sua própria 

realidade? Como eles próprios caracterizam as modificações no interior da comunidade 

religiosa? Quais são os anseios e dilemas? Essas são questões a serem trabalhadas a 

partir da vivência religiosa adquirida no contato constante, pois é nela que é possível 

perceber as contradições e dilemas em que se encontram, a cada dia, os integrantes da 

ADMM. Para isso, é importante seguir as diretrizes trabalhadas por GEERTZ (1997): 

Para captar conceitos que, para outras pessoas, são de experiência-próxima, e fazê-lo de uma 
forma tão eficaz que nos permita estabelecer uma conexão esclarecedora como os conceitos 
de experiência-distante criados por teóricos para captar os elementos mais gerais da vida 
social, é, sem dúvida, uma tarefa tão delicada, embora um pouco menos misteriosa, que 
colocar-se ‘embaixo da pele do outro’. O truque é não se deixar envolver por nenhum tipo 
de empatia espiritual interna com seus informantes. Com qualquer um de nós, eles preferem 
considerar suas almas como suas, e, de qualquer maneira, não vão estar muito interessados 
neste tipo de exercício. O que é importante é descobrir que diabos eles acham que estão 
fazendo. Em um certo sentido, ninguém sabe isto tão bem quanto eles próprios (GEERTZ, 
1997, p. 88-9).  

 

Mas, a fim de filtrar os mais variados tipos de informação é importante seguir a 

perspectiva interpretativa de lógica hermenêutica de GEERTZ (1974), que pode ser 

avaliada tal como expõe CARDOSO DE OLIVEIRA (1988):  

 Não é apenas o meta-discurso científico que é posto sob suspeita, conseqüência do 
anti-cientificismo inerente ao paradigma hermenêutico. É o próprio autor que passa a ser 
questionado frente ao saber do nativo. É sua autoridade até então inconteste que é posta em 
questão e fica sob suspeita. Elege-se com isso uma sorte de saber negociado, produto de 
relações dialógicas onde pesquisador e pesquisado articulam ou confrontam seus respectivos 
horizontes (...). E o texto que se procura elaborar como resultante final desse confronto 



(termo quem sabe melhor do que encontro) não pode estar mais submetido a um autor todo 
soberano, único intérprete de seus dados; mas deve integrar de alguma maneira o saber do 
Outro e, se possível, ser polifônico, onde as vozes dos outros tenham a chance de serem 
ouvidas. (CARDOSO DE OLIVEIRA, 1988, p. 100). 

 

 

Assim, a visão do próprio fiel da ADMM sobre si mesmo passa a ter um lugar 

especial frente às diversas abordagens científicas sobre ele. GEERTZ (1997) comenta 

essa forma de interpretação, fornecendo ferramentas de análise: 

Em todas as três sociedades que estudei intensivamente, a javanesa, a balinesa e a 
marroquina, tive como um dos meus objetivos principais tentar identificar como as pessoas 
que vivem nessas sociedades se definem como pessoas, ou seja, de que se compõe a idéia 
que elas têm (mas, como disse acima, que não sabem totalmente que têm) do que é um “eu” 
no estilo javanês, balinês ou marroquino. E, em cada um dos casos, tentei chegar a esta 
noção tão profundamente íntimo, não imaginando ser outra pessoa – um camponês no 
arrozal ou um Sheik tribal – para depois descobrir o que este pensaria, mas sim procurando, 
e depois analisando, as formas simbólicas – palavras, imagens, instituições, comportamentos 
– em cujos termos as pessoas realmente se representam para si mesmas e para os outros, em 
cada um desses lugares. (GEERTZ, 1997:89-90). 

 

Logo, o pentecostalismo tradicional na ADMM está sendo apresentado a partir 

do olhar dos fieis que se materializa nas transcrições etnográficas de diversos momentos 

significativos.  

A possibilidade de manutenção a qualquer custo do pentecostalismo tradicional 

como única alternativa possível dos fieis, por um lado, e a possibilidade de ocorrerem 

outras variáveis que, dependendo de determinadas circunstâncias, transforme o estilo de 

vida ligado à tradição, são dilemas constantes no interior da ADMM. No decorrer do 

trabalho de observação participativa e diálogo com lideranças, foi possível notar como a 

conservação e as mudanças são discursos sempre presentes numa reafirmação de um 

tipo de pentecostalismo mais tradicional, envolvendo as mais diversas situações e 

conjunturas. 



É importante notar que a conduta ou ascese religiosa13 concretiza-se, na prática 

religiosa combinada, com a manifestação do batismo com o Espírito Santo (glossolalia), 

o forte proselitismo com relação à Igreja Católica e outros grupos protestantes, a opção 

por uma conduta de vida rígida e a possibilidade do sacerdócio universal de todos os 

fieis, foram formas básicas de expressão dessa religiosidade. De forma geral, estas são 

as principais características que marcaram o pentecostalismo tradicional em diversas 

comunidades no Brasil. 

Tais posturas foram construídas historicamente, dentro de um processo de 

pentecostalização. Logo, por ser uma denominação nacional, as características da 

Assembleia de Deus são as mesmas, nas mais diversas partes do país, principalmente no 

que se refere a sua ascese básica do estilo de vida assembleiano. No entanto, as diversas 

adequações fazem com que muitas igrejas estejam bem mais próximas de outras 

expressões religiosas chamadas de neo-pentecostais. 

Assim, a proposta de GEERTZ (1997), de ouvir as pessoas sobre o que dizem 

sobre si mesmas, o contato direto com os religiosos e a descrição densa de alguns 

acontecimentos enquanto importantes instrumentos de coleta de informação. Em 

determinadas ocasiões festivas, em reuniões de obreiros realizadas na sede da ADMM, 

em círculos de oração, em conversas nos pátios das igrejas, perceber-se algumas 

especificidades do grupo, seus conflitos e formas de resolver problemas. Ao mesmo 

tempo, é possível dialogar com os comentários de algumas lideranças acerca da 

realidade.  

As considerações feitas por esses especialistas religiosos fazem parte do grande 

mosaico que definem sua vivência. Assim, suas observações serão ponderadas em 

conjunto com algumas teorias sociológicas já expostas nesta dissertação a fim de 

                                                 
13 Conceito tomado de WEBER (1994), em seu estudo sobre a ética protestante puritana. 



contextualizá-las e mostrar a dinâmica da vivência religiosa dos assembleianos ligados a 

esse Ministério. Sempre tendo bem claro, como diz HERVIEU-LÉGER (2005, p. 66), 

que “a continuidade assegura-se sempre na e pela mudança. E esta mudança opõe 

inevitavelmente as novas gerações às antigas”. Por esse motivo, o trabalho atento com 

relação à análise de cada informação a partir do viés sociológico. 

 
4.1 - A vivência religiosa da ADMM em Sergipe 

Para além da estruturação física da ADMM, com relação a templos e fiéis, é 

importante identificar a ação desses religiosos na sua dinâmica social cotidiana. O dia-a-

dia dos participantes das atividades relacionadas a um estilo de vida pentecostal mais 

tradicional é visto de forma positiva por parte de muitos fiéis. Os fiéis participantes 

desse agrupamento religioso estão mais vinculados a usos e costumes constantemente 

reafirmados enquanto nostalgia dos tempos de outrora, agora corrompidos pelo 

“mundanismo na igreja”.  

Por mais que esses fiéis estejam reafirmando o seu modo de ser assembleiano, 

todos têm consciência da impossibilidade de reverter ou até evitar a inserção de novas 

práticas no interior das igrejas. Como tipologias, ou seja, situações desencadeadoras 

serão trabalhadas sete maneiras de materialização da prática religiosa assembleiana: 1) o 

cotidiano da religiosidade: usos e costumes; 2) o contato com o mundo intelectual, a 

educação e a escola dominical; 3) a política, a partir de uma reunião de obreiros; 4) a 

cura divina e o batismo com Espírito Santo; 5) a música na igreja: da harpa à música 

eletrônica; 6) o dízimo; e 7) a responsabilidade social da igreja. 

O modo como os religiosos se comportam, sempre com uma postura de 

enfrentamento a qualquer tipo de modernização, entra em contraste com a facilidade 

com que estão envolvidos com formas tradicionais de conservadorismo social, ou como 



muitos têm cedido na prática ao assédio das inovações constantemente repugnadas. 

Como é possível notar na análise a seguir: 

A crença delineia-se como ‘religiosa’, a partir do momento em que o crente avança a lógica 
da geração que o conduz hoje a acreditar naquilo que acredita. Se a invocação formal da 
continuidade da tradição é essencial a toda ‘religião’ instituída, é porque esta continuidade 
permite representar e organizar, a partir do momento em que é colocada sob o controle de 
um poder que diz a memória verdadeira do grupo, a filiação que o crente reivindica 
(HERVIEU-LÉGER, 2005, p. 30). 

É importante também perceber a influência de novas perspectivas de abordagem 

na avaliação das tipologias, pois qualquer posicionamento não pode ser visto de forma 

unilateral, visto a influencia da capacidade de crítica e de controle do sagrado por parte 

dos fiéis.  

A inserção no processo de modernização faz com que posturas diferentes sejam 

facilmente toleradas na dinâmica religiosa, o que leva ao estabelecimento de novidades 

mascaradas de tradição. Por exemplo, de uma forma mais geral, é similar em âmbito 

nacional ao que diz FRESTON (1994), ao analisar a participação política dos 

pentecostais, mostrando que facilmente assimilam o clientelismo e o assistencialismo, 

expondo-os enquanto tradição religiosa. 

No entanto, as características das mudanças já percebidas por muitos dos 

religiosos, mesmo que o pastor Jonas Teles ainda mantenha a resistência com relação às 

práticas tradicionais, é algo visível. A certeza de estar lutando numa batalha perdida é, 

muitas vezes, o clima passado por alguns integrantes da ADMM. Ao mesmo tempo em 

que afirmam não deixar de lutar “por aquilo que aprenderam”, como diz um informante: 

 

Eu vi uma entrevista com um pastor na televisão sobre o centenário da igreja. “O que você 
espera da igreja, ou o que você deseja para a igreja?” A resposta de um pastor já idôneo, foi 
a seguinte: “Que a igreja volte ao sentido espiritual que ela tinha, porque ela enriqueceu”. 
As igrejas quando tendem a crescer, a se expandir e a ter, começam a se esquecer daqueles 
princípios, não de costumes, mas alguns princípios doutrinários que baseavam e que 
baseiam a igreja. Aqui, a nossa igreja ainda está segurando muita coisa com ele (o pastor 
Jonas Teles), não totalmente, mas segura. Os obreiros vão querer liberar a doutrina, mas, ele 
ainda exerce esse controle. Mas, vai chegar o tempo que essa igreja vai crescer e ele não vai 
poder controlar, não adianta, nem o outro novo que chegar vai poder controlar, é muito 
difícil. 

 
 



 O retorno ao “sentido espiritual” da igreja constitui-se numa clara 

nostalgia de uma vida comunitária, bem restrita e integrada, que marcou a tradição 

assembleiana e pentecostal nos diversos rincões do Brasil. Evidente que não foi 

diferente em Sergipe. Cada tipologia construída abaixo consiste numa forma de 

expressão da dinâmica da ADMM, que insiste veementemente em preservar alguns 

valores em meio à realidade pluralista, individualista e transformadora do mundo 

contemporâneo. 

 

4.1.1 - O cotidiano da religiosidade: usos e costumes 

No decorrer dos anos de consolidação da ADMM, como ocorre de forma geral 

na Assembleia de Deus, alguns elementos passaram a ser fundamentais, ou seja, pilares 

para o pentecostalismo tradicional. Por exemplo, ao inserir-se no mundo religioso da 

Assembleia de Deus, o fiel teria que rejeitar a maioria dos gostos e práticas mundanas: 

assistir televisão, jogar futebol ou outro tipo de esporte, carnaval, ingerir bebidas 

alcoólicas, festejar, frequentar festas religiosas católicas, vestir calças (as mulheres), 

usar bermudas, camisetas e shorts (os homens), etc. 

Um dos debates presentes no dia-a-dia dos integrantes da ADMM e que muito 

contribuiu para provocar um novo olhar com relação ao “mundo”, consiste na distinção 

entre doutrina e usos/costumes. Para alguns informantes, a falta de informação de 

muitos pastores e líderes faz com que misturem “usos e costumes” com doutrina e 

consequentemente transformem em “pecado o que não é”. Na definição de um dos 

informantes: 

Doutrinas são preceitos bíblicos, que a Bíblia proíbe e a igreja toma como norma e isso vira 
doutrina da igreja, já os costumes são regras locais ou obrigações locais, como por exemplo, 
o combate ao adultério e a prostituição são bíblicos, assim, é uma doutrina, o crente não 
pode adulterar porque a bíblia diz que é pecado. 

 

Dentro dessa perspectiva, surgem revisores que procuram dialogar com a 

herança do pentecostalismo tradicional, procurando analisar termos que são 



mistificados para defesa da tradição. Por exemplo, a palavra “zelo” é utilizada 

constantemente pelos fiéis a fim de mostrar a importância dessa tradição para a 

manutenção da estrutura religiosa. Para os adeptos do pentecostalismo tradicional, 

“zelo” é igual à preservação da “sã doutrina”. Mas, como diz um líder da AD, “A 

palavra zelo, como muitos pastores falam que é doutrina, em alguns lugares não é, 

então, isso é um costume que varia de local para local, de pastor para pastor”. 

Segundo afirmações de alguns religiosos, o propósito do fiel sempre foi “ganhar 

almas” e “esperar a vinda de Jesus”. O uso de roupas compostas, ou seja, que 

encobrissem a maior parte do corpo, sempre foi um padrão dos religiosos 

assembleianos. O uso da calça enquanto algo obrigatório para o homem e a saia 

comprida para a mulher, é uma regra em qualquer situação, pois, no entendimento do 

grupo: “O crente teria que andar descente”. Nos cultos, os homens teriam que usar 

camisas de mangas compridas, terno e gravata. 

Cada culto tem sua própria dinâmica, podendo variar da exortação para 

separação do mundo, por parte da liderança; ou palavras de estímulo para continuar no 

exercício religioso. Nos cultos acima citados, a busca pelos dons espirituais é algo 

fundamental, por isso, são marcadas por grandes momentos de oração e por 

ensinamentos das lideranças contra o que concebem como pecado. Contudo, também é 

possível encontrar, seguindo a linha neopentecostal, em algumas igrejas, cultos de “cura 

e libertação” e “de prosperidade”, na sua maioria, posturas isoladas de pastores e líderes 

de pouca aceitação por parte da cúpula dirigente da ADMM, encabeçada pelo pastor 

Jonas Teles. 

Como princípios gerais, definidos pelas lideranças da ADMM, as mulheres não 

podem usar nenhum tipo de acessório, nem cuidar do corpo com propósitos estéticos, na 

medida em que são atitudes consideradas como parte de uma vaidade desnecessária. Por 



mais que diminua o número de religiosos que estão totalmente voltados para a busca do 

sagrado, tentando viver uma vida completamente influenciada pelas coisas relativas ao 

sobrenatural, a reafirmação constante de uma vida estruturada assim é algo visível no 

dia-a-dia nas igrejas desses religiosos.  

O controle das mulheres, principalmente umas com relação às outras, vai 

demarcar o domínio dos dons espirituais por parte das que se submetem a tal estilo de 

vida. Um dos espaços em que é visível o controle é no Circulo de Oração, pois a 

conduta e as roupas utilizadas seguem um padrão controlado pelas mulheres 

participantes e que está relacionado com a obtenção de dons espirituais. 

O padrão de vestimenta e conduta fora incorporado enquanto marca do grupo, e 

seu controle feito por todos os participantes, sendo, dessa forma, responsabilidade de 

todos manterem a comunidade integrada, observando uns aos outros, o que representa 

para eles a garantia da manifestação do que chamam de “poder de Deus”.14 Assim, a 

vida das pessoas sempre foi algo compartilhado, de forma a mostrar a união e o 

comprometimento uns para com os outros. Tal comprometimento leva a uma 

fiscalização mútua, principalmente com relação aos padrões de vestes. 

Os cultos da ADMM começam com um período de oração - orando de joelhos -, 

depois, ao se levantar, todos os fiéis cantam os hinos da Harpa Cristão (normalmente 

três), sendo seguidos pela leitura da Bíblia; em seguida, ocorre a oração pela leitura 

realizada; canta-se mais um hino para recolher os dízimos e as ofertas. Logo depois, é o 

período de testemunhos, saudações, e, encerrando o culto, pregação oficial ou sermão 

realizado pelo pregador, normalmente uma pessoa escolhida no momento do culto pela 

                                                 
14 Tal como percebe PASSOS (1996:48), quando diz que ser crente, para um assembleiano, “significa modificar 
não apenas um receituário de crenças e algumas atitudes de culto, mas toda uma identidade pessoal que passa a 
ser coletiva a da comunidade de fiéis. Essa identidade coletiva é outro fator responsável pela atração de novos 
conversos, contribuindo significativamente para o crescimento dessa denominação”.  

 



revelação dada através do Espírito Santo a algum dirigente. A estruturação do culto é 

algo significativo para o assembleiano, sendo seguido de forma rígida nos cultos 

públicos nas diversas congregações. 

Ainda com relação ao Círculo de Oração, é nele que há uma maior liberdade de 

manifestação espiritual, sem intervenção direta da liderança eclesiástica. As profecias, 

os milagres e as orações intensas (marcadas por um alto grau de emoção), tornando-o 

local privilegiado na religiosidade. Todos os fiéis têm a possibilidade de expressar, pela 

revelação divina, “a vontade de Deus” para a igreja. Mas, é importante destacar que em 

cada congregação há mulheres líderes com liberdade de direcionar o Círculo de Oração 

e, por outro lado, não existe na ADMM a possibilidade de um homem torna-se liderança 

nessa modalidade específica de culto, pois, é algo dirigido especificamente por 

mulheres. 

A importância do Círculo de Oração nas igrejas do interior e dos bairros 

periféricos, ainda tem um caráter mais ativo e reconhecidamente mais definidor para a 

igreja, pois, os habitus15 são reafirmados e há confronto direto com as possíveis 

inovações. Já na igreja matriz, no bairro 18 do Forte, em Aracaju, a maior participação é 

de senhoras idosas, tendo em média 20 senhoras nas reuniões observadas. De fato, o 

impacto das novas expressões do pentecostalismo na igreja matriz é bem mais 

significativo e é possível afirmar que novos habitus passaram a ser dominantes, por 

mais que o pastor Jonas permaneça reivindicando a preservação da tradição. 

Com relação ao culto de doutrina, momento de aprendizado ministrado pela 

liderança religiosa, as intervenções dos detentores dos “dons do espírito”, muitas vezes, 

sobrepõem-se aos interesses da liderança, fazendo com que o líder se submeta à vontade 

                                                 
15 Para BOURDIEU (1998), habitus são definidos enquanto maneiras de se comportar que são 
incorporadas pelos atores para se enquadrar na estrutura do campo, fazendo de cada agente social um 
produto e reprodutor da estrutura social. 



dos detentores do “poder de Deus”. O poder do líder passa a depender da sua 

capacidade de manutenção da estrutura religiosa a partir do carisma, pois, fora disso, 

não há outra maneira de se manter o poder simbólico, como descreve BOURDIEU 

(1974). A imposição de valores tradicionais está interligada à manifestação do poder 

que emana dos dons espirituais. 

A cristalização de práticas constantemente reafirmadas pelo pastor Jonas Teles e 

por muitos pastores como a verdadeira maneira de “ser crente”, emanam do carisma, do 

respeito e da manifestação dos dons na vida deles, ou seja, do seu poder simbólico. Os 

fiéis reconhecem que o “pastor Jonas segura a doutrina” e colocam sempre em questão a 

igreja quando ele falecer, mostrando a preocupação com o futuro, sem uma preparação 

organizada com relação ao sucessor.  

Muitos cumprem à risca os ditames da doutrina defendida pelo pastor, mas 

outros tentam modificar de alguma forma ou transgredir. Por exemplo, na igreja Matriz, 

um grupo de jovens foi “disciplinado” em pleno culto público por terem ido à praia e 

jogado futebol, alguns ficaram irritados e não aceitaram, mas acabaram pedindo perdão 

à igreja na frente de todos.  

Com relação às mulheres, elas ainda não usam calças compridas em situação 

alguma, mas, é importante identificar aquelas mais jovens que de alguma forma 

transgridem bem distante dos olhares do pastor Jonas e das irmãs do círculo de oração. 

Mesmo com toda negação dos novos valores reafirmados todos os dias, a tolerância na 

atualidade é bem maior. 

A prática descrita acima não é uma realidade isolada na igreja matriz, pois nas 

diversas congregações, mesmo com lideranças bastante rígidas, as transgressões 

passaram a ser constantes, fazendo com que aumentasse o número de exclusões e, 



consequentemente, as igrejas diminuíssem seus membros ou, por outro lado, o 

abandono por parte das lideranças de tais reivindicações a fim de conservar os fiéis. 

A tolerância não inibe a frustração de muitos pelo fato de a igreja não estar 

seguindo um caminho correto, ou seja, o que chamam de tradição pentecostal, como 

disse um veterano dirigente: “Os filhos de Deus deveriam fazer a diferença, não 

podiam ser iguais, por exemplo, se uma pessoa não é evangélica pode usar todo tipo de 

vaidade, mas se ele chega a aderir ao evangelho, ele vai ter que deixar aquilo tudo 

como prova de que está fazendo a diferença”. Ao avaliar este novo momento, outro 

respeitável informante procura explicar a situação atual da Assembleia de Deus 

mostrando a firme realidade da sua inserção em várias áreas da vida social, sem perder o 

que ele chama de “essência”, ou seja: 

Com o conhecimento da ciência, com o aumento do conhecimento, vem agora a quebra dos 
dogmas que eram impostos sobre as pessoas e vêm os questionamentos. Então, mudou 
muita coisa. Mudou também na maneira de vestir. Antigamente, os cristãos achavam que a 
moda era uma coisa totalmente condenada, hoje já se segue uma linha, uma tendência de 
moda na maneira de vestir, as pessoas já têm certo aproveitamento das modas, já usam boas 
roupas. Como também, antigamente, se abandonava muito o corpo, as pessoas não se 
cuidavam, não se preocupavam com a saúde. Hoje, podemos dizer que houve uma mudança 
no sentido geral e creio que para melhor, não para pior, entendeu? Então, a Assembleia de 
Deus, hoje é uma igreja que vive bem em sociedade, participa da sociedade atual, participa 
da política, que era muito criticada. Hoje, a Assembleia de Deus não só participa da política, 
como a faz. Então, podemos dizer que a Assembleia de Deus mudou muito, não para pior, 
mas pra melhor. Sem perder a sua essência, sem perder a sua pregação, sem perder a sua 
forma de ser Assembleia de Deus. 

 

 Assim, não é possível enquadrar os fiéis numa prática específica de vivência 

religiosa. Muitos deles vivem em conflitos e de alguma forma contradizem as suas 

próprias afirmações na dinâmica da sua prática religiosa. Por exemplo, o crescimento da 

participação desses religiosos em cursos de teologia, tem influenciado profundamente 

até aqueles de baixa escolaridade. Mas, é importante destacar que a reafirmação 

constante do “mundanismo entrando na igreja” não entra em choque com novas práticas 

que eles mesmos estão envolvidos. 

 



Por outro lado, o estilo de vida assembleiano, que se convencionou chamar de 

tradicional, constituiu-se numa marca de uma época, que se atualiza-se com novos 

valores, mas sempre retornando à “tradição fundante”, bastante preservadas na ADMM. 

A figura do pastor Jonas e de outras lideranças exercem um poder simbólico que 

mantêm os habitus tradicionais em conflito com novos habitus já bem visíveis.  

O contexto em que certas práticas eram vivenciadas não pode ser comparado 

com a realidade do século XXI, o “tempo mudou, o povo mudou”. Por mais que os 

integrantes da ADMM reafirmem constantemente um modelo de pentecostalismo 

tradicional, a partir de experiências dos mais velhos e de fatos relatados nas igrejas, é 

clara a constatação, por parte de todos, de que vivemos numa época diferenciada. Como 

podemos perceber nas palavras de outro informante: 

O tradicionalismo foi o que deu cara à Assembleia de Deus, deu nome e a colocou lá em 
cima, como suas tradições em se comportar no culto: crente não bate palma, crente 
assembleiano não pula, não corre pelo meio da igreja, crente assembleiano era batizado com 
Espírito Santo, falava línguas estranhas, recebia os dons, todo muito comportado, ético, 
centrado, preso às normas e elegante no seu culto. Quando o crente assembleiano se 
converte, muda completamente. Hoje, este tradicionalismo que levantou e deu nome à 
Assembleia de Deus, em uma sociedade moralista da época e conservadora, foi muito bom, 
pois, a própria sociedade achava bonito, até os próprios católicos da época se vestiam 
daquele jeito. Hoje, a sociedade evoluiu, se é que podemos dizer que evoluiu, na verdade ela 
se depravou, se tornou uma sociedade liberal e a Assembleia de Deus hoje, a tradição que a 
colocou lá em cima é a mesma que a segura. 

 

4.1.2 - Instrução intelectual, educação religiosa e a escola dominical 

Para muitos fiéis, o “ser assembleiano” consiste em fazer parte de uma igreja 

que tem história, prestígio, tradição, respaldo bíblico e teológico. As regras a serem 

cumpridas, que muitas vezes se transformavam em normas de conduta inalienáveis, que 

são legitimadas nas questões de usos e costumes, servindo como base para vivência 

religiosa, fazem parte do cotidiano. Nesse sentido, as mudanças podem ocorrer de forma 

não linear, dependendo das variações de cada igreja, o que caracteriza a diversidade na 

implantação de qualquer inovação, como no dizer o informante: 



A Assembleia de Deus é a igreja da diversificação, ela não é uma igreja que tem uma norma 
vinda de lá de cima, impondo para todo mundo, cada pastor em um local, a igreja é a casa 
daquele pastor. Então, a Assembleia de Deus é rica e, sinto-me feliz em ser assembleiano. 
Hoje, se você chega a uma livraria, a maioria dos livros é pentecostal assembleiano, pela 
riqueza do material e dos cursos dos teólogos. É muito mais fácil ser assembleiano, do ponto 
de vista da qualidade, não que o evangelho seja mais fácil, pois, o evangelho de Cristo é um 
só. Então, devido a essa diversidade, você vai a uma cidade encontra um pastor voltado para 
o ensino, para a cura e os milagres, em outro, o pastor apascenta e, todos esses homens são 
respeitados pela igreja sede, pelas convenções, essa é a verdadeira riqueza da Assembleia de 
Deus.  
 

Além dessa importante diversidade entre os líderes e igrejas, a Assembleia de 

Deus tem uma forte organização em departamentos que diretamente fazem parte da 

ordem do culto, por exemplo, grupo das senhoras, da mocidade, das crianças, juniores, 

grupos de homens que nos cultos dividem o mesmo espaço, integrados nas suas 

programações específicas. 

As pessoas são acolhidas nos grupos logo que se “convertem”, como fazendo 

parte de uma família de iguais, uma espécie de rompimento com a lógica familiar de 

casa, como já foi trabalhado por NOVAES (1985). Na liderança de tais grupos, há 

pessoas respaldadas pelos integrantes e que, muitas vezes, não estão diretamente ligadas 

à liderança do pastor, ou seja, nas palavras do informante: 

Você chega à Assembleia de Deus e tem um pastor lá em cima, os obreiros e o grupo de 
jovens. Na frente do grupo de jovens tem um líder, ali, os jovens da igreja convivem como 
uma família, enquanto que, na Igreja da Graça, isso não acontece, os jovens estão sentados 
ao lado de sua mãe, da sua avó ou da sua tia. São famílias individuais, o que não acontece na 
Assembleia de Deus, todos os jovens são unidos, é o que se pode ver no círculo de oração e 
no conjunto das Senhoras e das crianças, as pessoas estão sempre juntas, fazem parte do 
mesmo grupo, isso faz com que a Assembleia de Deus seja uma família que ama o que faz 
parte da sua vida. 

 

Outro espaço importante para a formação dos fiéis da Assembleia de Deus é a 

Escola Bíblica Dominical, local em que é trabalhado o que chamam de teologia 

sistemática oriunda da formação de numerosos cursos teológicos que exercem 

influencia nas igrejas. Isso mostra que o ensino é mais importante do que a tradição, 

como diz outro informante: “Mesmo tendo um pastor rígido no púlpito, pregando uma 

doutrina dura, tem um professor de escola dominical, universitário, trazendo uma 



palavra aberta para aquele povo; tem uma irmã trazendo uma aula amena  para as 

irmãs todo domingo pela manhã”.  

Assim, seguindo a linha de raciocínio acima, o relato abaixo retrata as 

características básicas do que os religiosos pensam sobre si mesmos, como os 

integrantes da ADMM veem as relações sociais, as relações internas das igrejas e a 

relação com a divindade.  

Ser assembleiano é um algo muito democrático. Na Assembleia de Deus não há lavagem 
cerebral em ninguém, dificilmente você vai ver um doido assembleiano, um fanático, já 
aconteceu muito isso, hoje, não acontece mais. Dificilmente o ouvirá dizer “A minha igreja 
é a verdadeira”. Porém, ele também não larga sua igreja, independente de não concordar 
com a liderança do pastor que está no comando da igreja em determinado momento, mesmo 
que discorde, vai para outra Assembleia de Deus. Esta, tem ensino bíblico, teológico e sabe 
que a igreja dele não salva. Dificilmente você vai encontrá-lo dizendo “Venha para a minha 
igreja, ela é a melhor”, quando você o ouve dizendo isso, é porque ele não estudou a bíblia 
nem estudou teologia e não estudou nada. Ele é conscientizado pela palavra, pelo ensino e 
pelo aproveitamento que aprendeu. É uma pessoa conscientizada que sabe o que quer e o 
que está fazendo. Todo bom assembleiano tem capacidade de questionar e, não existe povo 
mais questionador que esse, quando discorda de um pastor, não aceita. Ele não é alienado, é 
consciente da sua doutrina, doutrinas sistemáticas da bíblia, que todo bom assembleiano 
sabe. Por exemplo, a salvação está em Jesus, através do sangue de Cristo.  Depois, ele 
obedece às normas da igreja, para não ser um rebelde, vive em família com os irmãos, vive a 
união e assim, aguarda a vinda de Jesus.  

 

 Esta é uma avaliação da realidade atual da ADMM feita por uma liderança que 

procura conciliar uma educação teológica com a tradição religiosa. Ela toma como foco 

de observação, o estado de liberdade em que se encontram os assembleanos, pois, na 

sua visão, independente de certas posturas tomadas pelas lideranças, os fiéis se 

comportam segundo suas conveniências, sem necessariamente seguir as diretrizes do 

líder. Esta dinâmica na estrutura do campo religioso faz com que o poder simbólico dos 

líderes passe a ser questionado ou até deslocado em detrimento da vontade de muitos 

fiéis. 

Neste contexto, a “capacidade de questionar”, por um lado, e de defender o 

arbitrário imposto por certas lideranças, por outro, consistem em importantes 

posicionamentos a fim de manter a comunidade e a identidade do grupo. Ou seja,  



A desarticulação entre a crença e a prática constitui o primeiro indício do enfraquecimento 
do papel das instituições guardiãs das regras da fé. Mas, o aspecto mais decisivo desta 
“desregulação” aparece, sobretudo, na liberdade que os indivíduos se concedem de 
“recompor” o seu próprio sistema crente, fora de qualquer referência a um corpo de crença 
institucionalmente válida. (HERVIEU-LÉGER, 2005, p. 48) 
 

Assim, no dia-a-dia religioso sempre ocorrem atritos relacionados à preservação 

ou contestação do pentecostalismo tradicional. Para uma melhor compreensão é 

importante observarmos o conceito de habitus, entendendo a ADMM enquanto campo 

religioso, conforme descreve BOURDIEU (1999), quando diz que campo é o lugar de 

disputa mais ou menos declarada pela definição dos princípios legítimos de divisão de 

determinado capital simbólico16. 

Desse modo, as variações do pentecostalismo se apresentam na realidade da 

ADMM enquanto habitus, definidos por BOURDIEU (1974), fazendo com que o 

pentecostalismo tradicional dificilmente apareça na sua forma pura, por mais que seja 

constantemente reafirmado por todos os integrantes desse campo religioso. 

Portanto, é numa situação concreta que se apresentam os posicionamentos 

divergentes de muitos especialistas que, no plano do discurso, parece unanimidade, 

atentam para a obediência ao pastor Jonas e para o cumprimento das diretrizes da igreja. 

Assim, também ocorre no campo da política, como veremos a seguir. 

4.1.3 - A Política na reunião de obreiros 

Nas reuniões mensais com todas as lideranças ou especialistas religiosos que, 

podemos chamar de campo da ADMM em Sergipe, é perceptível a participação de 

obreiros oriundos de outras denominações ou de outras Assembleias de Deus, fazendo 

com que o ambiente seja o mais diversificado possível. Isso pode ser justificado pela 

                                                 
16 Segundo BOURDIEU (1974), é na estrutura de repartição do capital religioso que estão as estratégias 
de confronto a fim de obter o “monopólio do exercício legítimo do poder”. Assim, ocorre a disputa dentro 
do corpo de especialista (disputa teológica) e/ou disputas por poder no seio da Igreja, conduzindo a 
negação da hierarquia eclesiástica, na forma de heresia, dando margem a uma crise que pode aliar parte 
do clero descontente, com uma quantidade de leigos, a fim de contestar o monopólio eclesiástico como 
tal.  



capacidade de acolhimento do pastor Jonas Teles. Tais lideranças foram inseridas a 

partir da década de 1980 e estão presentes em diversas congregações. 

Traçar um panorama da sequência de reuniões observadas ao longo dos anos de 

2007 e 2008 seria muito redundante, visto que, muitas vezes, o andamento é o mesmo 

do apresentado nas observações delineadas abaixo, apenas sem as interferências 

políticas no momento eleitoral. Neste sentido, a inserção dos agentes políticos em meio 

a uma reunião que, tradicionalmente é marcada pela constante reafirmação da “sã 

doutrina”, é um fato novo e que fornece importantes pontos de observação.  

O que será explanado é como a política eleitoral é tratada pelos religiosos, em 

especial pelo pastor Jonas Teles e pelas lideranças a ele subordinadas. Identifica-se, 

pois, que a exclusão da política não condiz com a tradição da ADMM e, 

consequentemente, o trato com os agentes políticos, revelando-se sob várias formas, faz 

parte do cotidiano.  

A partir dessa afirmação, quais ensinamentos podemos se obtém a partir da 

avaliação de determinado acontecimento político? Ou seja, ao participar de uma das 

reuniões de obreiros no dia 04 de agosto de 2008, em plena campanha eleitoral, relatada 

abaixo, podemos avaliar a atuação de algumas dessas lideranças perante políticos e o 

pastor Jonas Teles.  

Ao chegar, tive contato com alguns pastores que estavam sentados em um banco 

conversando sobre diversos assuntos: um, por exemplo, falava que o outro estava mais 

magro, estava perdendo peso. Logo, chegou o pastor Jonas Teles e a Missionária 

Anunciada num carro CrossFox dirigido por um rapaz, seu motorista, que também 

exerce as atividades de evangelista e pregador. Quando o pastor Jonas se dirigia para 

seu gabinete foi seguido por um número razoável de pastores, depois foram chegando 

alguns políticos, todos encaminhados para o gabinete pastoral: Fábio Henrique, 



candidato a prefeito em Nossa Senhora do Socorro (SE); Almeida Lima, candidato a 

prefeito de Aracaju (SE); Joaldo Barreto, Candidato a vereador; além do candidato a 

vereador da igreja em Nossa Senhora do Socorro (SE), o qual faz parte da congregação 

do povoado Pai André e outro diácono que também estava como candidato a vereador 

em Aracaju (SE).  

No início da reunião, não estavam presentes nenhuma das pessoas referidas 

acima, nem mesmo o pastor Jonas, pois, o mesmo estava em seu gabinete. Coube ao 

pastor Daniel Gouveia, um ancião, dirigente da igreja em Estância/SE, a 

responsabilidade de iniciar e expor uma parte da Bíblia. Neste contexto é importante 

destacar que algumas lideranças da igreja começaram a rodear os políticos em busca de 

favores assistenciais e os políticos também assediavam os pastores a fim de agendar 

visitas às igrejas no pátio da igreja matriz da ADMM. Depois, todos entraram no templo 

para esperar o pastor Jonas. 

O pastor Jonas iniciou a reunião e em seguida apresentou os políticos. Na 

sequência, ele disse que cumpriria o que havia acordado anteriormente com os 

assessores dos políticos e quebraria a tradição deixando um espaço para que cada 

político pudesse falar. O templo estava repleto de lideranças de diversos municípios. 

Alguns ficaram atônitos com a movimentação de políticos e assessores, mas ficaram em 

seus lugares esperando os encaminhamentos do pastor Jonas e o desenrolar daquela 

situação, para alguns, constrangedora, por não aceitarem a intervenção de políticos na 

igreja. 

É importante descrever as falas dos candidatos a fim de demonstrar como se 

inserem conceitos e valores políticos específicos dentro do campo religioso. Até 

mesmo, identificar quais os pontos de vista políticos utilizados a fim de dialogar com os 

religiosos. As palavras de cada candidato na reunião de obreiros (local específico do 



trato do sagrado, ou seja, espaço reservado para reunir líderes em torno da ideia do 

pentecostalismo tradicional) passam a ter um significado diferente para os religiosos. 

Alguns de aceitação outros, de rejeição. Como podemos ver abaixo. 

Assim, o candidato a prefeito de Nossa Senhora do Socorro - SE foi o primeiro 

político a falar. Nesse momento, o pastor Jonas pediu que se levantassem os pastores 

das congregações de Socorro17. Depois o candidato pôde falar livremente. Ele contou a 

importância de estar na igreja naquele momento, principalmente com Almeida Lima, 

que, para ele, sempre foi muito correto. Neste momento falou da sua eleição de vereador 

em 2004, dizendo que nenhum partido queria fazer aliança com sua legenda, mas o 

Senador conseguiu garantir legenda para ele. 

Posteriormente, Fábio Henrique falou da situação financeira da cidade de 

“Socorro”. Para ele, o orçamento da cidade é menor do que o da saúde de Aracaju. 

Informou os diversos problemas em toda a cidade e a dificuldade de resolvê-los com tão 

pouco dinheiro. A situação não modificaria seu estado de ânimo, pois, estaria preparado 

para este desafio e “Se Deus quisesse ele estaria à disposição para enfrentar”.  

Depois, citou um projeto do Senador Almeida Lima que disponibilizava um 

espaço na administração para que alguém fosse responsável pelos projetos e 

reivindicações dos evangélicos ou alguém que fosse responsável pelas “coisas” dos 

evangélicos, principalmente, as pequenas igrejas que não têm a quem reivindicar os seus 

direitos diretamente nas esferas do poder público. Esta, também seria sua opção em 

“Socorro”. Informou ainda, a dinâmica da campanha, dizendo que os seus adversários 

estão usando baixaria e mentiras contra ele e sua família, porém, estava pronto a 

                                                 
17 Ficou evidente que o número de líderes que levantaram as mãos não condiz com a real participação de 
dirigentes de congregação na cidade de Nossa Senhora do Socorro (SE). Tal posicionamento pode ser 
considerado como uma forma de protesto ou mesmo de indiferença perante aquela situação inconveniente 
da participação de políticos na reunião de obreiros.  



enfrentar todas as dificuldades possíveis, pois, “Não é um homem rico, mas sim, aquele 

que quer apenas ajudar a cidade”. 

Antes de passar a palavra ao Senador, o pastor Jonas Teles informou que aquele 

havia sido um bom prefeito para “Aracaju”. Na fala do candidato a prefeito de 

“Aracaju”, o mesmo procurou demonstrar que conhecia a cidade. Falou que planejava 

dividir “Aracaju” em “doze” regiões, cada uma delas com um centro administrativo 

próprio. Depois, afirmou que pretendia construir um espaço só para os evangélicos, ou 

seja, contratar alguém, como ele já tinha feito, de forma a ampliar as suas reivindicações 

e o espaço dos evangélicos na política. Neste momento ele falou do que já tinha feito 

para os evangélicos com um orçamento menor do que tinha a prefeitura de “Aracaju” 

naquele momento. 

Também usou da palavra Joaldo Barreto, candidato a vereador, que levou alguns 

slides sobre o seu trabalho no “Projeto Desafio Jovem” - para recuperação de drogados. 

O vídeo mostrava algumas imagens fortes da realidade de pessoas que usam drogas. 

Entre depoimentos e pedidos de voto por parte de pessoas que estavam envolvidas ou 

em estado de recuperação no projeto, o slide foi chegando ao final. No instante em que 

se mostravam imagens mais comoventes as pessoas falavam do voto nesse vereador 

para melhorar a situação do seu projeto. 

Depois, o candidato falou que a seu mandato serviria “para ampliar este 

trabalho”, que ele era o candidato da Igreja, afirmando de forma contundente que ele e 

sua família “Eram da ADMM, não era alguém de fora não” e deu como exemplo, 

pessoas da igreja que conseguiu ajudar e mostrou a sua situação de ex-drogado. Para 

ele, é o crente que tem responsabilidade com este projeto. Em seguida, o Pastor Jonas 

mostrou uma carta enviada diretamente pelo pastor presidente nacional da Assembleia 

de Deus Madureira no Brasil, o Deputado Federal Pastor Manuel Ferreira, pedindo para 



que a igreja conseguisse votos para vereador representante da igreja. Neste momento, 

algumas lideranças que já haviam se comprometido com outros candidatos estranharam 

a situação, mas não se manifestaram. O pastor Jonas Teles perguntou quem estava 

disposto a ser obediente ao pastor presidente, e grande parte dos presentes levantou as 

mãos em sinal de acordo. O candidato agradeceu e encerrou a fala. 

Os políticos foram embora e foi dada continuidade à reunião. Na parte final, 

foram tratados alguns casos de disciplina e do pagamento de revistas da escola 

dominical. Em seguida, o pastor encerrou a reunião e chamou alguns pastores para seu 

gabinete a fim de falar-lhes em particular. Os demais, foram jantar no refeitório da 

igreja.  

Algumas observações são importantes e serviram para contextualizar melhor a 

situação vivida no interior da ADMM. A passagem de políticos pela igreja não é 

novidade como demonstra MENESES (1995), mas a postura das lideranças, 

principalmente das igrejas em Aracaju, de construírem seus compromissos políticos 

independentemente da vontade do pastor presidente é nítida em tal situação. Sendo um 

exemplo da fragilidade no domínio simbólico do pastor Jonas Teles, na questão 

específica da política partidária. 

No entanto, por mais que algumas lideranças não concordassem com a situação 

levantada na referida reunião, tanto por apoiarem outros candidatos ou mesmo por 

serem contra a manifestação de políticos na igreja, a única atitude foi a não 

manifestação ou a total indiferença. Isso pode ter ocorrido em respeito à figura do pastor 

Jonas Teles ou por uma estratégia de subserviência na presença e, rebeldia na ausência. 

Muitos dos que estavam presentes agiram com o máximo de desdém, visível a qualquer 

participante, mas, não manifestaram nenhuma posição, não fizeram quaisquer 

questionamentos ou reivindicações aos políticos.  



Por mais que seja possível a realização de acordos nos corredores ou no pátio, 

eles não foram verificados diretamente na observação. Também é possível perceber o 

receio de muitas lideranças em desagradar diretamente o pastor Jonas, por esse motivo 

houve a manifestação de apoio em presença do mesmo.  

 
Tal realidade é importante para podermos entender como essas mesmas 

lideranças, tratam outros temas de forma ambígua, por exemplo: ao sustentar em suas 

falas a manutenção de determinados usos e costumes na igreja, muitas vezes legitimadas 

por seguirem a orientação do pastor presidente, na prática cotidiana são coniventes com 

o que chamam de “rebeldia”, aceitando de bom grado novas práticas que se consolidam 

enquanto novos habitus.  

Por mais que o respeito à figura do pastor presidente esteja legitimando práticas 

do pentecostalismo tradicional, outros fatores têm igual importância na tomada de 

decisão de lideranças e fiéis. Isso é possível constatar na avaliação dos dons espirituais e 

batismo com o Espírito Santo logo abaixo. 

 

4.1.4 - Dons espirituais, cura divina e o batismo com o Espírito Santo 

A manifestação dos “dons espirituais” dentro da ADMM move a sua estrutura 

religiosa. Há também os dons dados pelo Espírito Santo através do batismo evidenciado 

pelo falar em línguas estranhas, ou glossolalia. A necessidade de manifestações dos 

dons espirituais estabelece pressão para que todos os batizados sejam “crentes de fogo”, 

isto é, crentes que apresentem visivelmente o batismo com o Espírito Santo: profecias, 

revelações e curas são indispensáveis, pois, a não realização destes sinais revela algum 

erro na igreja ou nos fiéis individualmente. 



O fiel da ADMM, num exercício contínuo de auto-afirmação do seu 

pentecostalismo18, tem se colocado, enquanto defensor da atualidade dos dons 

espirituais, dos sinais, das operações e maravilhas e do batismo com o Espírito Santo. 

Em meio à quantidade de religiosidade de cura divina e de outros tipos de expressões 

sobrenaturais, o pastor Jonas Teles as reprimiu numa tentativa de barrar o que ele 

considera de inovações contrárias ao sentimento médio da comunidade. Por exemplo, “o 

poço de Jacó”, movimento pentecostal criado a partir de fiel ADMM, citado por 

MENESES (2002), fruto de um movimento surgido no Círculo de Oração de igreja 

matriz da ADMM. Esse movimento, segundo o Pastor Presidente, exacerbava os 

princípios denominacionais, ou seja, o pentecostalismo tradicional, prejudicando o 

andamento normal dos trabalhos. 

No mais, ser cristão verdadeiro para o assembleiano equivale a receber dons 

espirituais e viver totalmente separado do “mundo”. Dessa maneira, no entender de 

muitos fiéis e líderes, a igreja vem perdendo continuamente sua espiritualidade. Isso 

ocorre devido ao que chamam de “abertura da doutrina”. Para os integrantes da ADMM 

a espiritualidade não está apenas vinculada a manifestações do sobrenatural, porém, 

ocorre devido à comunhão de uma vida em comunidade, como diz um informante: 

Nos trabalhos da igreja o povo era unido, era muito bom. As orações nem se fala, era 
batismo com Espírito Santo, culto de oração... Hoje, é uma briga para Deus batizar com o 
Espírito Santo. Antes, havia muita benção. Você pode ter certeza de uma coisa, quando a 
igreja se abre para o mundo o espírito de Deus se entristece. 

 

Assim, é possível perceber nas palavras de muitos crentes de várias idades: “Eu 

já vi paralíticos andarem nesta igreja”; “Constantemente Deus levantava o profeta e 

                                                 
18 Segundo NOVAES (1985), “o que caracteriza o pentecostal consiste na maior ênfase em certos 
aspectos da doutrina cristã, a saber: na crença na atualização do Espírito Santo sobre os fiéis 
contemporâneos, na busca de santificação através do desprezo à sabedoria humana e aos valores do 
mundo, e na espera pela segunda vinda de Cristo, quando os crentes serão resgatados e os não-crentes 
condenados” (NOVAES, 1985:16). 
 



revelava o pecado na igreja”; “No passado a igreja orava mais”; “As curas eram 

constantes na igreja”; etc. A constante recorrência ao passado serve como recado para as 

novas gerações e é uma forma de tentar preservar a identidade religiosa e de reafirmar o 

pentecostalismo tradicional na vida cotidiana dos fiéis. 

Muitos líderes e fiéis procuram uma melhor adequação em relação ao mercado 

religioso e suas ações no interior desse campo são limitadas devido ao medo da não 

realização dos “dons espirituais”. Preservar as revelações do Espírito Santo em meio às 

mudanças necessárias para inserção da igreja no ambiente de disputa num campo 

religioso tem sido um grande desafio para a ADMM. No entanto, o pastor Jonas ainda 

mantém um duro discurso a fim de combater as inovações, e muitos ainda se apegam à 

conservação dos dons espirituais para manter o fechamento das igrejas para inovações, 

tarefa muitas vezes frustrada. 

É importante destacar que a diminuição da espiritualidade e da revelação dos 

dons do Espírito Santo é compensada, muitas vezes, pelo crescimento com relação ao 

número de fiéis e pela construção de novas congregações. Algumas lideranças já 

perceberam quão atrativas são as inovações, principalmente com relação à “teologia da 

prosperidade”, aos “milagres e curas” e aos “cultos shows”. Entretanto, tal 

posicionamento ainda é minoritário dentro a ADMM. 

O principal obstáculo para a não apreciação, por parte da igreja, da manifestação 

do Espírito Santo é o pecado. Na visão de muitos, somente o pecado seria capaz de 

impedir o “mover de Deus”, ou seja, o batismo com o Espírito Santo, curas, profecias e 

diversos tipos de milagres.  

É importante reafirmar que tal espiritualidade se realiza a partir de uma vivência 

em comunidade, por esse motivo, o pecado de um, afeta todo o grupo e inibe a “ação do 

Espírito”. O combate coletivo contra o pecado é um pilar básico da religiosidade para 



que todos em comunidade possam viver as experiências com o sobrenatural, não existe 

uma preocupação individual em torno do que chamam de “vida santificada”, mas um 

controle geral, coletivo, que se expressa na ação de líderes e detentores de dons 

espirituais no combate a tal flagelo. 

Por outro lado, surge um ambiente de individualismo como bem descreve 

BAUMAN (2005), em que os participantes da religiosidade estão cada vez mais 

envolvidos com as “coisas do mundo”, fator que acarreta a perda da comunhão e 

consequentemente, a transgressão de normas religiosas. Desse modo, a religiosidade 

passa a ser vivida a partir da perspectiva individual de cada fiel, o pecado e as 

manifestações dos dons espirituais passam a não ser responsabilidade 

coletiva/comunitária, o que abre um espaço de conflito entre aqueles que acreditam e 

estão acostumados a uma espiritualidade conjunta, de todos, e aqueles que entendem 

que “cada um prestará contas, diante de Deus, da sua vida”.  

Muitas vezes, os conflitos passam a ter como mediador, a capacidade de 

intervenção dos detentores de “dons do Espírito Santo”, que, através do seu carisma 

mantém a tradição. Isso ocorre de forma espontânea através do líder ou pela dinâmica 

do grupo. No entanto, a manutenção da tradição perde o vínculo com a vida 

comunitária, sendo uma reivindicação de grupos ou indivíduos detentores de poder do 

espírito, gerando um abismo entre a tradição de hoje e a nostalgia do passado. 

Assim, mesmo que existam líderes carismáticos defensores de novos habitus, 

eles procuram na tradição a manutenção do seu status, o que provoca disputa pelo 

domínio do capital simbólico, ou seja, o poder com relação aos dons espirituais. De 

forma prática, o domínio dos dons espirituais ainda exerce poder sobre a orientação de 

conduta dos fiéis da ADMM, mesmo existindo outros fatores também relevantes nesse 

cenário. 



Distinguir as manifestações tradicionais de dons espirituais das atuais inovações 

só é possível, a partir do momento em que se separa o mundo comunitário de pessoas 

que vivem uma religiosidade compartilhada, na relação entre as mesmas, de uma 

religiosidade individualista, em uma sociedade de consumo. A grande diversidade de 

exemplos de atuação do sobrenatural na trajetória da ADMM não pode ser considerada 

como uma mera religiosidade de cura divina ou de glossolalia, mas como uma 

expressão de religiosidade ligada a valores de salvação e à mudança de vida, como diz 

um informante: 

Igreja de mercado e igreja de cura divina é uma questão muito delicada e polêmica porque o 
evangelho completo chama a atenção do homem por seu estado de decadência diante de 
Deus. Então, Deus mostra ao homem que a comparação que ele deve fazer não é entre pares, 
mas entre ele e Deus. Dessa maneira, ele vai ver a distância que tem entre o ser criado e o 
criador, assim, ele vai entender que ele é um pecador e desesperadamente ele vai procurar 
um salvador. Essa é a primeira mensagem de Deus, salvar o homem, libertar o homem e 
conservar o homem em liberdade para servi-lo. E, também por ser um Deus que cuida e 
ama, o Senhor tem no evangelho a promessa de capacitação de curar os enfermos, expulsar 
os demônios, receber poder do céu e ser revestido. Mas, isso é conseqüência e não causa, o 
chamado maior é a salvação. Isso é uma decorrência e, por ser decorrência, não se pode 
chamar a atenção por ela, nem se pode comercializá-la, porque senão, você inverte todos os 
valores de chamar a atenção do homem do seu estado de decadência, levá-lo à salvação... A 
questão da cura e dos benefícios da salvação é consequência. 
  

Logo, para os integrantes da ADMM, o batismo com o Espírito Santo e os dons 

espirituais, estão extremamente ligados à vida em comunidade, ou seja, no grupo 

daqueles “salvos em Jesus Cristo”. A participação em um grupo integrado, isolado e que 

procurava afastar-se do “mundo” a fim de obter mais e mais poder espiritual e 

manifestação dos dons era a grande virtude do pentecostalismo tradicional. Porém, um 

dos maiores incentivos para manter os fiéis integrados a esta forma de vivência 

religiosa, segundo dirigentes da igreja, seria a volta imediata de Cristo.  

Na atualidade, o sentido da vida é, para este mundo, maneira pentecostal de 

manifestação do sagrado que passa a ser utilizada pelos indivíduos para o seu próprio 

deleite. Eis um importante ponto de ruptura com o pentecostalismo tradicional. 

4.1.5 - A música na igreja: da harpa à música eletrônica 



Uma das áreas que mais sofre influência externa consiste na música. Por ser uma 

igreja oriunda de uma tradição da Assembleia de Deus em São Paulo, a valorização de 

instrumentos mais clássicos sempre foi a meta e a prática; sinfônicos, foi sempre o ideal 

do pastor Jonas. Mas, no tocante à música, os fiéis da ADMM, ao adotarem 

historicamente os cânticos da Harpa Cristã como o principal meio de musicalidade na 

igreja, tomando-os como sacra, música considerada divina, mesmo que a origem nada 

tenha a ver com características espirituais, abrem precedente para a utilização de outros 

instrumentos para acompanhar os hinos. Os ritmos preferidos desses cânticos são a 

valsa e a marcha, tocados com instrumentos como o órgão, o violão, a viola, o 

cavaquinho, o pandeiro, o bandolim, o triângulo, o zabumba e o acordeão. 

A formação de Banda de música com vários instrumentos a fim de acompanhar 

os hinos da Harpa é algo que o pastor Jonas sempre comenta, pois, a ADMM, desde a 

sua fundação em Aracaju, tinha uma banda de música oriunda da igreja da Rua João 

Florêncio, no bairro 18 do Forte. Como diz um informante, “É interessante ressaltar 

que essa igreja quando surgiu, surgiu com tudo isso. Ela não surgiu do zero, surgiu 

com crentes. No primeiro ano de igreja tinha um grupo de jovens, tinha o coral da 

igreja, tinha banda”. No entanto, a formação de bandas não se tornou uma prioridade da 

igreja na formação de novos núcleos, pois, o pastor Jonas Teles sempre esteve mais 

preocupado em construir novos templos. 

Na atualidade as únicas igrejas que têm bandas marciais são as duas que foram 

fundadas primeiramente, ou seja, a Igreja Matriz e a congregação do povoado Pastinho, 

na cidade de Simão Dias. Eles utilizam instrumentos musicais simples, dependendo do 

contexto de cada igreja, ou, muitas vezes, “o cantar à capela”, sem acompanhamento, 

passa a ser o cotidiano nos diversos encontros religiosos. De forma geral, os pastores da 

ADMM não procuram investir na qualidade musical da igreja, pois, estão mais 



preocupados com a preservação da espiritualidade, que se evidencia na manifestação 

dos dons espirituais e na observação da doutrina.  

Ao construir um paralelo entre realidade atual e a construção histórica, muitos 

líderes revelam as dificuldades de não terem acesso, no início, aos aparelhos 

eletrônicos, ao mesmo tempo em que são enfáticos ao dizerem que a igreja até hoje 

abomina ritmos como rock, reggae, funk e estilos musicais baianos. Como diz outro 

informante: 

(...) porque se você analisar bem a música, você percebe que ela é de Deus. Eu concordo 
plenamente e creio mesmo nisso, só que o diabo é esperto, o que é que acontece com os 
ritmos novos, que acontecem aqui perto, na Bahia? Muitos desses cantores, se não for a 
maioria deles, não pegam um CD de demonstração, sem ir num terreiro oferecer a um santo, 
a um orixá, raro isso não acontecer. Isso não é brincadeira não, então, você pega um ritmo 
daquele ou faz um plágio de um ritmo e traz para dentro da igreja, aquilo tem influência 
diabólica ou não tem? É a mesma coisa que eu pegar o rock. Analise a origem do rock, e o 
que era aquilo no contexto? Aquilo foi o seguinte: uma forma de protesto. 

 

Por mais que os integrantes da ADMM tenham um posicionamento tradicional 

de preservação de um estilo musical próprio, é inquestionável o aparecimento de 

inovações de todos os tipos no seio das igrejas. O crescimento de um mercado midiático 

de entretenimento gospel, com cantores e pregadores renomados que atraem multidões 

aos seus shows, causa profundas modificações no entendimento do que é relevante nas 

construções das festividades assembleianas.  

O que era relevante, até então, nas festividades era a “manifestação dos dons 

espirituais” e a “salvação de almas”. A preocupação em reunir um grande número de 

pessoas nas festividades e que se tornem atrativas e agradáveis aos participantes os 

religiosos, têm mudado suas posturas. Tal atitude leva as comunidades a se inquietarem 

para a contratação de verdadeiros shows de cantores e pregadores, ou seja, “os 

conteúdos religiosos tornam-se sujeitos à ‘moda’”. (BERGER, 2004, p.156-7). Dessa 

forma, é cada vez mais difícil manter as tradições religiosas enquanto verdades 



absolutas frente à dinâmica da preferência de um público que se coloca enquanto 

consumidor.  

Mas, é importante evidenciar que a resistência a tal realidade ainda é muito 

grande, como nos conta um informante: 

Eu não sei se sou um pouco conservador, mas não gosto de muita inovação dentro da igreja, 
eu acho que culto é culto, esse negócio de estar inovando no meio do culto, é perigoso e, do 
jeito que está, pior ainda vai ficar. Então, por exemplo, eu não concordo muito com a 
história desses cantores exagerados, você vem louvar a Deus, você não vem se apresentar, 
certo, isso é diferente. O que acontece na Assembleia de Deus, infelizmente, é que o nosso 
pessoal, isto é, pregador e cantor, se acham tão importantes, que vêm fazer show dentro da 
igreja. Então, a essência do culto acaba. Tenho medo de perder isso, de a igreja perder isso... 
A igreja valoriza muito mais o pregador do que a presença de Jesus, então, o que acontece: 
“Vamos fazer o congresso da mocidade e a gente traz certo pregador, que traz o poder”. 
Deus tenha misericórdia! Quem vai trazer poder é o Espírito Santo através dele. Ele é 
abençoado. Graças a Deus! Mas, nós não temos que pensar assim por causa dele, que o 
congresso vai acontecer, porque vai trazer gente, não. Você tem que visar que é Jesus que 
faz e pega as coisas mínimas e confunde as grandes. Não é assim que a Bíblia diz, que nós 
fazemos questão de esquecer este detalhe, que Jesus mesmo falou, que ele pega as coisas 
mínimas e confunde as grandes?” 
 

 Os conflitos levantados pela inserção cada vez maior de novos valores do mundo 

religioso contemporâneo têm marcado profundamente a ADMM. Por mais que grande 

número de fiéis e líderes procure resistir, reafirmando um modelo de pentecostalismo 

mais tradicional, nostálgico, constantemente difundido no interior das igrejas, a tarefa 

parece muito difícil. As festividades que foram criadas como momentos de êxtase pela 

manifestação dos dons espirituais passam a ser shows de cantores e astros pregadores: 

(...) a igreja esqueceu-se disso e os nossos cultos estão virando verdadeiros shows e muitas 
vezes a palavra de Deus é o mínimo. É muita coreografia nas nossas festas. Então, você 
perde a essência do culto. Sou muito ligado à questão litúrgica da igreja. Sei que a 
Assembleia de Deus tem uma liturgia um pouco branda, liberal, mas eu acho que você deve 
ter uma regra de culto, porque, se você não tem, começa a fugir do foco e começa a invadir 
a igreja de coisas que não trazem benefícios, não contribuem em nada. 

 

Por outro lado, a participação de jovens assembleianos em eventos e bandas que 

tocam vários estilos musicais vem, aos poucos, trazendo novos conceitos e expressões 

que, até então, eram abomináveis. Mesmo com muita resistência, é possível encontrar 

em algumas igrejas, o soar de música eletrônica em meio à constante reafirmação da 

tradição. Assim, o cotidiano passa a ser cada vez mais diversificado, ou até, como uma 



tentativa de resistência, ocorre a absorção dos novos ritmos. O cenário continua 

instável, pois as convicções tradicionais são constantemente colocadas em xeque, na 

defensiva, em meio à inserção das novidades musicais cada vez mais presentes no 

mercado religioso. 

4.1.6 - O dízimo 

Um dos pontos mais instigantes de atuação dos religiosos da ADMM é a 

obtenção de recursos como dízimos e ofertas. Em aspectos gerais, tradicionalmente, o 

pagamento dos dízimos não tem uma ligação direta com a obtenção de bens materiais, 

como é evidente em outros agrupamentos religiosos contemporâneos19. O dízimo é um 

compromisso de fé, uma forma de integração comunitária e de participação no que 

chamam de “corpo de Cristo”. NOVAES (1985), pontua a possibilidade de contribuição 

do dízimo por parte de fiéis, que não sejam meras imposições religiosas, mas fruto da 

dinâmica social e participação comunitária. 

Por outro lado, como a conversão não acarreta modificações na hierarquia de bens e 
necessidades, o dízimo poderá deixar de ser pago se, em um a situação de crise, o pai 
precisar recorrer aos seus próprios recursos pessoais, ao de sua esposa ou de seus filhos 
maiores para garantir o consumo coletivo. ‘O dízimo é uma obrigação de todo crente’, 
mas seu montante, periodicidade e regularidade estão nesta congregação submetidos às 
diferentes posições de crentes no interior do grupo doméstico e às diferentes ‘situações’ 
vividas. (NOVAES, 1985, p.142). 
 

Com relação à ADMM podemos identificar que as lideranças próximas do pastor 

Jonas, por mais que seja algo interessante e muito difundido nas igrejas, o dízimo é uma 

obrigação para com a comunidade. O acompanhamento constante uns para com os 

outros e das lideranças para evitar o não pagamento do dízimo, é, muitas vezes, uma 

tentativa de fugir da maldição que pode afligir a comunidade, pois, para eles, “não 

devolver o dízimo” é uma situação de pecado, ou seja, transgressão da “sã doutrina”. 

                                                 
19 Por exemplo, a IURD, dentre outras igrejas neopentecostais, (ver MARIANO, 1999). 



A integração da comunidade religiosa em torno de uma espiritualidade que se 

manifesta na revelação dos dons espirituais tem no pecado um dos grandes adversários. 

Com relação ao dízimo, alguns informante comentam histórias de pastores que iam 

pegar a contribuição diretamente na casa dos fiéis, pois, o problema da “não devolução 

do que é de Deus” não seria meramente de responsabilidade individual, mas traria 

consequências para toda a igreja.  

É importante observar relatos que dizem que os pastores não falavam sobre 

dízimo nas igrejas, pois, os ensinamentos se resumiam à “salvação da alma” e ao 

“retorno de Cristo”. Na atualidade, as lideranças mais tradicionais evitam falar de 

dinheiro, apenas impondo que os fiéis vivam de maneira diferente, em fidelidade “para 

com Deus em tudo”. Essas lideranças estão acostumadas a terem uma percepção de 

igreja, como NOVAES (1985, p. 142), identifica, uma “comunidade de irmãos” que 

possibilitam a promoção de ajuda mútua entre “irmãos na fé”.  

Assim, o pagamento de dízimos em comunidades pobres e não assalariadas, sem 

renda ou rendimentos fixos, passou a ser um desafio, algo bem mais flexível que a 

institucionalização dos 10% da atualidade, mas, que requeria mais desprendimento e 

compromisso por parte das pessoas envolvidas.  

Na ADMM em Sergipe, como fruto das experiências do pastor Jonas em 

comunidades pobres de áreas periféricas da cidade de São Paulo, a partir da década de 

50, as igrejas foram formadas e marcadas pela contribuição espontânea de fiéis. Mesmo 

sem rendimentos fixos, muitos fiéis doavam à divindade, através da comunidade, suas 

finanças e trabalho, gerando uma rede de integração que possibilitou a construção de 

igrejas em povoados e áreas periféricas que normalmente não condizem com a realidade 

financeira das lideranças nem dos fiéis, mas, são frutos do trabalho integrado da 

comunidade.  



Belas igrejas foram construídas por comunidades pobres e sem recursos, por 

exemplo: as congregações do Povoado Pastinho, em Simão Dias e, do povoado Pai 

André, em Nossa Senhora do Socorro. Uma das características do modelo empreendido 

pelo pastor Jonas é a utilização da mão de obra dos fiéis na construção de igrejas. O 

número de pedreiros que se tornaram líderes de congregação e pastores é bastante 

significativo, alguns, até hoje, estão na ativa e são os maiores defensores da tradição 

pentecostal da ADMM. 

Com relação ao dízimo, alguns informantes comentam histórias de pastores que 

iam pegar a contribuição diretamente na casa dos fiéis, pois, o problema da “não 

devolução do que é de Deus” não seria meramente de responsabilidade individual, mas 

traria consequências para toda a igreja.  

O intento empreendedor do pastor Jonas possibilitou a construção de igrejas e o 

crescimento da ADMM em todo o Estado, por nunca ter recebido salário – pelo menos 

essa é a informação passada pelos dirigentes da igreja - e por sempre ter sido um 

exemplo de esforço e trabalho, pois, além de ter construído os primeiros bancos e 

utensílios de madeira das igrejas, na sua carpintaria, tem se esforçado ao máximo para 

não depender das finanças da igreja. Seu esforço tem como objetivo continuar 

construindo igrejas e formando novos trabalhos de evangelização, o que aumenta a sua 

credibilidade dentro do campo religioso. 

Os discursos do Pastor Jonas referentes ao dízimo sempre têm forte conotação 

de “dinheiro investido na obra”, por isso, não há comentários referente à prosperidade 

ou à benção especial ao “dizimista”, em nenhum dos momentos em que o mesmo 

comentou sobre o tema. Para ele, a responsabilidade do crente em contribuir é algo 

obrigatório, pois, seu dinheiro servirá para a “manutenção da obra” e a não contribuição 

é pecado, não pelo dinheiro em si, mas pela “não fidelidade a Deus”.  



O controle social do “dizimista” é bem parecido com o que ocorre em outras 

áreas como os usos e costumes. Alguns controlam os outros de forma que todos, tendo 

renda, tornem-se “dizimistas”. O controle e anotação num caderno dos nomes dos 

“dizimistas” não servem apenas como algo interno de cada igreja para verificação 

contábil, mas torna-se um forte instrumento de coerção e, consequentemente, punição, 

daqueles que comprovadamente estão sob o pecado da infidelidade. 

A compreensão do dízimo enquanto algo obrigatório traz consigo um olhar 

diferente por parte dos integrantes da ADMM, pois, em comunidades nas quais a renda 

não é algo estável e onde as pessoas só encontram trabalhos temporários, os momentos 

de ócio são doados à igreja, em trabalhos voluntários orientados pelo pastor Jonas Teles 

e por outros líderes subordinados a este modelo de vivência religiosa. Assim, a 

espontaneidade das pessoas trabalharem, sem necessariamente ter algum vínculo 

empregatício, passou a ser algo natural nas igrejas. E muitos dos trabalhadores 

tornaram-se líderes (pastores, presbíteros, diáconos e auxiliares) e até hoje contribuem 

nas suas respectivas congregações. 

No entanto, também convivem no bojo do debate questões trabalhistas 

levantadas por alguns descontentes que, por trabalharem na construção de várias igrejas 

durante um longo período de tempo, reivindicam seus direitos. Além do impacto, na 

atualidade, as novas visões que defendem a prosperidade e bênção, fazem do 

“dizimista” um indivíduo mais valorizado do que aqueles que contribuem com seu 

trabalho para a igreja, ou seja, para algumas lideranças no interior da ADMM a nova 

realidade apresentada ao que não está empregado e consequentemente ao que não 

contribui financeiramente é que sofre algum tipo de maldição.  

Como consequência da valorização do dinheiro em detrimento da fidelidade é 

possível ver a desvalorização do trabalho simples na igreja, hoje, muitas vezes feito por 



pessoas remuneradas. Apesar disso, o pastor Jonas resiste à adequação a tal realidade, 

mantendo-se enquanto “minoria cognitiva”, da mesma forma que as outras novidades, 

também espalhadas nas diversas congregações e até mesmo na igreja matriz. 

Uma nova gama de líderes e pregadores influenciados atualmente pelo pastor 

Silas Malafaia20, vem tomando espaço no seio do debate, trazendo inovações de 

prosperidade e de bênção espiritual para aqueles que são contribuintes e dizimistas. Tal 

influência vem se estruturando enquanto habitus e é visto com reservas pelos fiéis mais 

ligados a forma tradicional de ser pentecostal, mas os mesmos mantêm pouca 

resistência, pois em meio a um ambiente cada vez maior de disputa por fiéis e pelo 

compromisso cada vez maior dos indivíduos em aumentarem seu bem estar neste 

mundo, como bem apresenta BAUMAN (2005), os novos discursos firmam-se e estão 

cada vez mais arraigados. 

 

4.1.7. - A responsabilidade social da igreja 

O pastor Jonas sempre esteve muito vinculado às questões de assistência às 

pessoas, tanto das da igreja propriamente, quanto com aquelas que vêm pedir alguma 

ajuda ocasionalmente. Uma das características dele, segundo muitos informantes, é o 

acolhimento indistinto, sem preconceito ou uma avaliação prévia da pessoa, o que 

muitas vezes causa os mais diversos transtornos às igrejas, por exemplo: roubos, 

desfalques financeiros ou até mesmo escândalos doutrinários.  

O ato de acolher diversos participantes da Assembleia de Deus de outros estados 

e de ser constantemente considerada, pelos participantes da Assembleia de Deus 

Missões, como uma igreja de “desviados”, fez com que o pastor Jonas se destacasse 

                                                 
20 Conferencista midiático que apresenta programas evangélicos em emissoras de televisão a nível 
nacional. 



como um líder de postura acolhedora. Grande parte dos obreiros é oriunda de outras 

Assembleias de Deus que resolveram “congregar” com esse pastor, pois, viram nele um 

líder exemplar e muitas vezes foram ajudados financeiramente.  

No início da década de 1990, o pastor Jonas procurou construir um abrigo para 

atender as viúvas da igreja. No espaço do abrigo fora construído uma seqüência de casas 

dos dois lados, e ao fundo ficou a marcenaria em que o pastor construía os bancos e 

utensílios de madeira para as igrejas. Inicialmente, funcionou atendendo algumas 

idosas, mas, atualmente consiste numa morada temporária para alguns fiéis que estão 

desempregados ou passam por alguma dificuldade financeira.  

Nos dias de Santa Ceia, alternando igrejas e congregações, o pastor Jonas 

instituiu a coleta de alimentos para serem distribuídos entre pessoas carentes. A 

distribuição é feita na própria congregação, pelos próprios membros. Tal atitude parece 

insignificante, mas, faz com que as pessoas tenham contato com a realidade de outros 

fiéis em sub-congregações periféricas ou da própria igreja. Desse modo, a manutenção 

de uma rede de colaboração mútua que atende aos necessitados é uma das questões que 

a vida em comunidade trouxe para os assembleianos. A constante fiscalização, uns para 

com os outros, também serve enquanto detector de necessidades a serem atendidas.  

Contudo, a tentativa frustrada de institucionalização de um modelo de 

assistência a partir de determinados projetos consiste num ponto negativo e de lamento 

no discurso de muitos fiéis. Uma das questões levantadas é a relação da ADMM com as 

instâncias governamentais a fim de manter parcerias como afirma um dos informantes: 

Aqui, nós não temos uma obra social efetiva, já houve projetos pra se montar, mas, existe 
um entrave: é que estão querendo ligar obra social à igreja. É preciso se desvincular da 
igreja para você ter condições de trabalho. Se não se desvincular da igreja, nenhum órgão 
governamental vai financiar nada. As experiências que as Assembleias de Deus têm no 
Brasil são grandes e com trabalhos sociais fantásticos. A nossa igreja ainda está 
engatinhando nessa área, porque ainda não houve uma visão para trabalhar essa parte social, 
que tem que ser desvinculada realmente se não ela não crescerá. 



  

 O problema do não prosseguimento da estratégia de institucionalização de uma 

prática de assistência também é visto na Assembleia de Deus Missões, como cita um 

dos fiéis da ADMM, reafirmando que não é apenas uma dificuldade da Madureira: 

A nossa igreja não tem a estrutura financeira que a outra tem, mas, em termos de patrimônio 
não sei, porque se você analisar as questões sociais da igreja e suas obras sociais da Missão, 
nenhuma é relevante. Na época do pastor José Rodrigues era relevante, ela tinha um 
orfanato e um asilo que atuava. Hoje, você não ouve nem falar nesse asilo e nem no 
orfanato. 

 

Apesar disso, em alguns lugares, a ADMM tem feito algumas parcerias 

significativas no plano educacional como o Programa de Erradicação do Trabalho 

Infantil (PETI), funcionando nas dependências da igreja do povoado Pai André, na 

cidade de Socorro; e o projeto de música no campo e de assistência comunitária na 

igreja do povoado Pastinho, em Simão Dias.  

Não é possível saber a consistência desses projetos, pois, sofrem com a falta de 

estrutura predial das prefeituras envolvidas. Partindo do pressuposto de que a prefeitura 

consiga alugar algum imóvel, os projetos sucumbirão ou se transformarão em algo 

totalmente ligado ao poder público? Ou as igrejas estarão dispostas a estruturarem 

outros projetos? Todas as possibilidades podem ocorrer, por essas igrejas estarem sobre 

lideranças de pastores idosos, com mais de 60 anos, defensores da tradição. Estes, nas 

disputas internas no campo da ADMM, sofrem derrotas constantes por conta dos novos 

habitus individualistas. 

Assim, a inserção dos fiéis da ADMM no mundo contemporâneo e os novos 

desafios para uma religiosidade mais atuante são vistos ainda de forma insignificante, 

nas palavras de outro informante:  

O Fiel da ADMM deixa muito a desejar com relação aos desafios do mundo 
contemporâneo. Não só os assembleianos, mas, acredito que os evangélicos deviam 
participar mais do mundo contemporâneo. Acredito que a ADMM ainda deve muito em 
relação às questões sociais. A Assembleia de Deus ficou muito tempo adormecida na 



política de Sergipe e, deve muito ao contexto político, não participou ativamente, se excluiu 
um pouco e em relação à juventude, tem feito um trabalho social muito interno, não tem 
envolvido a juventude lá fora com os trabalhos da própria igreja. Por isso, a Assembleia de 
Deus em Sergipe deve muito ao mundo contemporâneo. 

 

 

4.2 - O olhar do especialista 

“Em todas as sociedades, a continuidade assegura-se 
sempre na e pela mudança. E esta mudança opõe 
inevitavelmente as novas gerações às antigas” 
(HERVIEU-LÉGER, 2005, p.66) 

 

Quais os desafios e o que deve fazer um líder da ADMM? Eis alguns pontos 

relevantes na pregação do pastor Jonas na reunião de Obreiro do dia 05/01/2009.  

A primeira reunião em 2009 serve para ilustrar como o pastor Jonas vê o seu 

corpo de obreiros, como esse corpo se revela enquanto chave de compreensão do que 

ele requer dos mesmos e quais as suas prioridades no ano, pois, próximo dos seus 81 

anos de idade, dos quais, quase 30 anos à frente da ADMM em Sergipe, sua liderança e 

ponderações dão exemplo à linha de atuação em diversas outras igrejas. As primeiras 

instruções do ano serviram para reafirmar o seu posicionamento perante a realidade 

religiosa e mostrar a necessidade de respeito por parte de cada obreiro com as pessoas 

idosas da igreja e com os crentes de uma forma geral, mesmo que não estejam 

correspondendo às expectativas dos dirigentes.  

O pastor Jonas Teles falou do pastor que não tem responsabilidade com os 

idosos e que dá preferência aos jovens, mas, para ele, são os idosos que sustentam 

muitos dos obreiros com suas aposentadorias, “por isso não podem desprezá-los”. Por 

exemplo, o pastor Jonas expôs um fato que aconteceu com ele: a situação de um irmão 

idoso na igreja do Brás (SP). Enquanto pastoreava a igreja de Vila Maria, ele retirou um 

jovem casal que morava na casa da igreja dessa vila e colocou Ludovico e sua esposa, 



um casal de idosos que tinha seis filhos. O casal mais idoso ficou na casa, pois, estava 

em piores condições de vida. 

O pastor Jonas Teles também contou que dava uma cesta básica para ajudar no 

sustento daquela família. Por ser um idoso respeitado por todos da igreja, no 

sepultamento daquele homem estava presente grande número de irmãos e conhecidos. 

Com isso, o pastor Jonas revelou que ficou muito contente “por ter abrigado aquele 

irmão na igreja até os últimos dias de vida”. Para ele, o exemplo mostra a importância 

da “ovelha velha para o reino”.  

Outro exemplo citado por ele consiste na história de um homem que tinha duas 

ovelhas já sem nenhum valor num canto da fazenda: “Certa ocasião um homem chegou 

e pediu para que ele desse um fim naquelas ovelhas que estavam sofrendo muito. 

Aquele homem disse que não iria fazer nada com elas não, pois, todas as ovelhas que 

ele tinha eram frutos daquelas duas ovelhas que iniciaram todo o rebanho”.  

Além disso, o pastor Jonas ensinou aos obreiros a necessidade de amar mais e de 

ser tolerante com os crentes. Ele não quis defender o excesso de liberdade, mas, que os 

líderes procurassem ser tolerantes e profundamente comprometidos com o ensino 

baseado no amor cristão, pois o importante “É deixar o crente viver, mesmo que dê 

vontade de pedir a cabeça”. No seu entender o versículo I Pedro 5:1-9, diz que a igreja 

precisa de amor. Logo, o desejo do pastor para 2009 é um reforço duplo por parte de 

cada líder nas 82 igrejas formadas. Segundo o pastor, avaliando o ano de 2008 e 

revelando as novas perspectivas para 2009, “Este ano já foram comprados dois terrenos 

e estão sendo construídos mais cinco templos, inclusive em Umbaúba, este ano a igreja 

batizou quase 300 pessoas, este ano nós temos que fazer a confraternização de jovem, 

sempre para avançar e não regredir!”. 



Assim, pode ser que as palavras do pastor Jonas Teles possa ser reflexo do 

entendimento referente a atual situação do campo religioso, certamente os líderes e fiéis 

mais idosos estão perdendo espaço para novas lideranças e até para o pastor, está 

ficando inviável o processo de resistência às constantes inovações apresentadas nas 

igrejas. O ensino de respeito aos “velhos” e a “tolerância” com os jovens consiste numa 

tentativa de conciliar o modo de ser pentecostal da ADMM e os novos habitus em vigor 

nas igrejas.  

Como foi exposto nas diversas tipologias construídas anteriormente e na reunião 

citada acima, os diversos agentes que fazem o campo religioso estão posicionados de 

forma a confrontar os ensinamentos tradicionais materializados na pessoa do pastor 

Jonas Teles com as pressões exercidas pelas inovações advindas do campo religioso, 

uma questão bem discutida por BERGER (1985, p.149), quando diz que:  

A tradição religiosa, que antigamente podia ser imposta pela autoridade, agora tem que ser 
colocada no mercado. Ela tem que ser ‘vendida’ para uma clientela que não está mais 
obrigada a ‘comprar’. A situação pluralista é, acima de tudo, uma situação de mercado. 
Nela, as instituições religiosas tornam-se comodidades de consumo. Nela, as instituições 
religiosas tornam-se agências de mercado e as tradições religiosas tornam-se comodidades 
de consumo. E, de qualquer forma, grande parte da atividade religiosa nessa situação vem a 
ser dominada pela lógica da economia de mercado.  

 

Logo, tal realidade levanta uma questão básica: quais os caminhos a serem 

trilhados no pós-Jonas? Como os especialistas religiosos da ADMM estão vendo esta 

realidade?  

Para entender algumas das variáveis que nortearão constantemente este debate é 

importante enquadrar o especialista enquanto integrante de um campo de atuação 

religiosa que restabelece constantemente suas atitudes de forma a preservar o capital 

simbólico e consolidar o habitus. Ou seja, fiéis que lutam para inovar e conservar 

práticas. Na dinâmica religiosa da ADMM, os diversos religiosos que se colocam 

enquanto especialistas nas suas diversas atividades e as lideranças eclesiásticas 



(pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos e auxiliares) que são especialistas 

naturalmente, estão diretamente envolvidos no bojo de todas as transformações e 

mantêm constante influência na realidade religiosa. 

Dessa maneira, é possível iniciar o período em que o especialista religioso tem 

um papel fundamental na demarcação das atitudes de grupos frente às constantes 

inovações da mídia e do desprendimento secularizado de muitos fiéis estarem 

preocupados apenas com suas vidas. Cabe aos especialistas serem referência para os 

fiéis, tanto na preservação da tradição pentecostal, ou seja, dos velhos habitus, como 

serem pivôs das disputas que elevam novos habitus.  

Na Assembleia de Deus não é diferente, os especialistas fazem parte de um 

grupo seleto que define os horizontes da igreja. No caso da ADMM é interessante 

perceber as contradições entre os diversos especialistas, alguns, totalmente seguidores 

do pastor Jonas Teles, outros com ideias inovadoras que vão da inserção cada vez maior 

no campo religioso ao retorno para uma religiosidade centrada na “simplicidade”. Eis a 

seguinte consideração: 

O pastor Jonas hoje é respeitado e reconhecido. Representa uma figura histórica do 
Ministério Madureira em Sergipe, ou seja, todos que o conhecem, o respeitam, o consideram 
e o admiram muito. Então, o pastor Jonas é um homem reconhecido pelos membros da 
igreja, das congregações, pelos pastores e pelos obreiros. Apesar de muitos acharem que seu 
ministério já é arcaico e sua visão um pouco ultrapassada por causa da sua idade e por causa 
da sua visão um pouco fechada, até os críticos, as pessoas que pensam desse jeito, terminam 
por respeitá-lo e considerá-lo pelo papel que desempenhou e ainda desempenha, pela pessoa 
que representa, por seu caráter e honestidade e por seu imenso amor pela obra. São 60 anos 
de Assembleia de Deus. O pastor Jonas é um tipo de pastor que tem as características da 
Assembleia de Deus do princípio, os dogmas e os costumes. Para muitos da atualidade, com 
a mente um pouco mais aberta, é difícil encarar os ensinos que ele ainda traz para igreja. 
Mas, no total, todos o reconhecem, respeitam e o consideram como um grande homem de 
Deus, como fundador da igreja e como uma figura importante, apesar de muitos 
discordarem de sua maneira doutrinária. 
 

 
A identificação do pastor Jonas Teles como um representante vivo do 

pentecostalismo tradicional leva outros pastores e líderes eclesiásticos da ADMM a 

construírem suas considerações a partir da prática cotidiana desse líder. Nesse sentido, 



uma das frases a serem consideradas é a expressa por um desses especialistas: “A 

mesma tradição que levantou ADMM é a mesma que impede o crescimento, por isso 

muitos pastores deixaram ou estão deixando essa prática”.   

Numa forma de explicar a ofensiva contra a tradição, ou até mesmo a superação 

da tradição por novos métodos já utilizados por outros grupos religiosos, com finalidade 

clara de crescimento, alguns especialistas afirmam que a tradição apenas atrasa o 

crescimento das igrejas. Os discursos mais recorrentes são: “Enquanto outras igrejas 

estão cheias, nós estamos perdendo crentes”, “Os tempos são outros, a igreja deve 

acompanhar a nova realidade”, “Devemos conciliar doutrina e crescimento”, etc. 

 Segundo os próprios religiosos, o valor da tradição pentecostal numa sociedade 

tradicional é uma das justificativas para o crescimento histórico e espontâneo desses 

religiosos. Como muitos afirmam a ADMM não pode ficar refém da realidade do 

passado, pois, crescimento e expansão estão ligados às inovações do campo religioso, 

ou seja, numa adequação a novos paradigmas de religiosidade contemporânea. A única 

coisa que justifica a conduta de muitas lideranças apegadas à tradição e 

consequentemente ao pastor Jonas Teles, é o saudosismo de um passado de respeito, 

como afirma um deles: 

Tenho o pensamento de levar a obra de Deus com sinceridade, enquanto eu viver, aquilo 
que aprendi, vou levar, quem quiser mudar, pode mudar. Vejo as mudanças como parte da 
vaidade, hoje em dia o povo é muito vaidoso e falta amor. Sinto tudo isso com a evolução 
do tempo, até o povo quer mudar dentro da igreja.  
 
 

 Ainda em relação à resistência às modificações, outra liderança justifica sua 

postura de defesa da tradição através da seguinte consideração: 

  
Tem coisa que mudou e não concordo, por exemplo, assistir televisão, não concordo; 
sempre afirmo na igreja que a Assembleia de Deus tem se liberado de maneira a modificá-
la, vi muitos crentes serem excluídos da igreja por causa da televisão e hoje em dia todos 
estão assistindo. Eu, não tenho televisão em casa e nem quero ter; quando os fiéis foram 
disciplinados na igreja, eu participei, perguntaram se os irmãos estavam de acordo com a 
disciplina e eu ergui minha mão favoravelmente e agora sou contra por quê? Acho que é um 
momento que a igreja está passando, não sei (...). E outras mudanças de costumes que a 



igreja está revendo, estão liberando na igreja, a maquiagem para as mulheres, o uso de 
roupas modernas, calça comprida e outras coisas e, para mim, fica um pouco difícil. (...) 
Esses pastores novos que têm entrado, com novas ideias, acham que estão de acordo com a 
Bíblia, eu acho que não estão. Com relação à doutrina, as mulheres usavam roupas de 
manga comprida e não andavam mostrando a barriga, mostrando outras partes do seu corpo, 
hoje em dia, está tudo liberado. 
 
 

 A resistência às transformações aparece em diversos discursos, principalmente 

no discurso das pessoas mais idosas. Do mesmo modo, no interior das igrejas é possível 

conversar com jovens que defendem veemente alguns dos traços tradicionais, 

principalmente com relação às roupas e adereços das mulheres, mas, é importante 

evidenciar que este fato só ocorre em igrejas dirigidas por pastores que são totalmente 

contrários às mudanças. De uma forma mais intermediária, outro líder faz a seguinte 

consideração: 

As pessoas não podiam muitas coisas, por exemplo, qualquer coisa era motivo de disciplina, 
exclusão, hoje em dia, não existe isso. Antigamente na Assembleia de Deus, se o obreiro 
fizesse algo, algum pecado, um adultério, uma comparação, uma coisa assim, jamais ele 
seria obreiro, ele ficava marcado para o resto de sua vida, não tinha mais direito de voltar, e 
hoje em dia, com o conhecimento da palavra, nós não podemos ser tão radicais assim, a 
pessoa até pratica um adultério, faz uma coisa que não agrada dentro do ministério e pode 
receber uma correção de três anos, ser disciplinado, pois, confessou e promete que não vai 
fazer mais e volta à sua atividade depois de cumprir o tempo. Então, eu acredito que mudou 
devido ao conhecimento da palavra, que as pessoas estão sujeitas a pecar, a cair, quem está 
em pé pode cair, mas também pode se levantar, e continua a olhar para frente e para Jesus e 
não olhar mais para trás e continuar sua jornada fazendo a obra de Deus. 
 

 
 Assim, enquanto perspectiva concebida pelos especialistas religiosos no interior 

da ADMM, para confrontar as novas realidades do pluralismo religioso do século XXI, 

é possível encontrar algum horizonte nas palavras abaixo: 

   
O desafio da Assembleia de Deus do século XXI é conseguir chamar a atenção do homem 
para o evangelho da simplicidade, sem enfeites e atrativos humanos que tanto se tem 
buscado. Eu acredito que nós estamos perdendo a simplicidade do evangelho e a 
dependência do Espírito Santo. A igreja está arranjando programas, se emoldurando a um 
mundo sócio cultural e esquecendo que a proposta do evangelho de Cristo é uma vida de 
simplicidade. Hoje, o evangelho precisa resgatar a essência da sua mensagem, que é o 
relacionamento com Deus pelo poder do amor, para que o poder do amor, desse 
relacionamento, seja a mudança que chame a atenção do mundo, mundo de correria, de 
velocidade, de mudanças e de tantos desafios que a cada dia chega para nós. 
 
  



 A “simplicidade do evangelho” defendida como grande desafio para o século 

XXI é contemplada na vivência religiosa assembleiana. Logo, próximo do que já 

afirmava NOVAES (1985, p.144), “Não é o conteúdo da doutrina pentecostal, por si, 

que diferencia as pregações, e sim uma proposta de vida”. 

O vínculo à herança oriunda do pentecostalismo tradicional dificilmente será 

esquecido na formação de novos habitus no interior da ADMM, formados pelo 

reestabelecimento da tradição que significados constantemente variados. A simplicidade 

da religiosidade pentecostal tradicional ainda encanta, mantendo-se viva e legítima no 

interior da ADMM, em meio ao emaranhado número de novidades em que está imerso o 

campo religioso na atualidade. Como afirma HERVIEU-LÉGER (2005, p. 31-2): 

Esta pulverização das identidades religiosas individuais não implica o apagamento ou até 
mesmo o desaparecimento a prazo de todas as formas de vida religiosa comunitária. Bem 
pelo contrário, enquanto os aparelhos das grandes instituições religiosas parecem cada vez 
menos capazes de regular a vida dos fiéis que reivindicam a sua autoridade de sujeitos 
crentes, assiste-se a uma eflorescência de grupos, redes e comunidades no seio dos quais os 
indivíduos trocam e validam mutuamente as suas experiências espirituais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Longe de procurar uma explicação dos comportamentos, ou obter qualquer tipo 

de pré-noção ou preconceito acerca das escolhas feitas pelos fiéis da ADMM em 

Sergipe, ou até mesmo conjecturar sobre os possíveis caminhos a eles apresentado pela 

dinâmica sócio-religiosa brasileira. Desde o início, o esforço constante em apresentar o 

pensamento dos religiosos fora priorizado, sem perder de vista o esforço de pontuar 

alguns eixos de interpretação sociológica. 

De certa forma, partimos do pressuposto, já bem esclarecido no decorrer do 

trabalho, de que qualquer tentativa de isolamento da AD com a finalidade de criar 

algum tipo de síntese do pensamento pentecostal, pode ser considerada como uma visão 

unilateral da mesma. Falar de hibridismo e sincretismo religioso pode até se transformar 

numa boa avaliação sociológica, pois, são tênues as fronteiras no mundo religioso, 

porém, está distante da concepção dos religiosos sobre si mesmos. Há algo a mais no 

entendimento dos religiosos na sua relação com a realidade. 

A mera concepção da tradição ou de um possível fundamentalismo religioso em 

pleno século XXI, pode servir para caracterizar os “usos e costumes” ou o estilo de vida 

dos fiéis da ADMM. Mas, a confirmação da manutenção, a qualquer custo, do 

pentecostalismo tradicional como única alternativa possível dos fiéis não fora o único 

caminho dos religiosos, por também ocorrerem outras variáveis que, dependendo de 

determinadas circunstâncias estabelece novos estilos de vida. Por outro lado, o 

proclamado pentecostalismo tradicional, constantemente citado no cotidiano das Igrejas 

da ADMM, expressa a segurança nostálgica da comunidade, uma grande necessidade do 

mundo contemporâneo, como descreve BAUMAN (2000), por isso dificilmente 

anulado. 



Por mais que a pós-modernidade tenha diminuído a incidência de símbolos 

religiosos, muitas vezes, eles aparecem no seio social em uma faceta mais dura, dando 

uma alternativa fundamentalista perante as incertezas. Tal possibilidade é 

constrangedora, principalmente por ligarmos, de forma simplória, o fundamentalismo 

aos radicais islâmicos e não a um tipo de “religiosidade ocidental e moderna”, o que é 

uma possibilidade. Mas, uma avaliação partindo do fundamentalismo, enquanto algo 

negativo e distante, não conseguirá levar em conta as especificidades dos constantes 

levantes tradicionais que vem ocorrendo na atualidade, pois, ao reescrever e reafirmar 

suas tradições, as pessoas procuram seu ponto fixo em meio à constante contingência do 

mundo atual.  

Com a proximidade do centenário da Assembleia de Deus no Brasil, 1911-2011, 

as considerações finais seguem a trajetória do movimento pentecostal de valorização da 

tradição, não meramente no seu conhecimento, mas, sua reafirmação no interior de cada 

igreja, a fim de se posicionar perante a realidade sócio-religiosa contemporânea. 

Evidentemente, não foi diferente em Sergipe. Cada tipologia construída consiste 

numa forma de expressão da dinâmica da ADMM, que insiste duramente em preservar 

alguns valores em meio à realidade pluralista, individualista e transformadora do mundo 

contemporâneo. A imposição de valores tradicionais está interligada à manifestação do 

poder que emana dos dons espirituais defendido no interior do agrupamento religioso. 

Assim, distinguir as manifestações tradicionais de dons espirituais das atuais 

inovações só é possível a partir do momento em que se separa o mundo comunitário de 

pessoas que vivem uma religiosidade compartilhada, de uma religiosidade 

individualista, em uma sociedade de consumo. A diversidade de exemplos de atuação 

do sobrenatural na trajetória da ADMM não pode ser considerada como uma mera 

religiosidade de cura divina ou de dons espirituais, mas, como uma expressão de 



religiosidade ligada a valores de salvação e à mudança de vida, constantemente 

reafirmado entre os fiéis. É certo que os impactos de grande número de inovações não 

pode ser negado, no entanto, é imprescindível evidenciar a luta daqueles que optaram 

em viver sob as chamas do pentecoste.  
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