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RESUMO 

A proposta deste trabalho é verificar como o protestantismo histórico em especial o 

presbiterianismo brasileiro se comporta e dialoga com relação à perspectiva política 

brasileira em discussão com Peter Berger. Isso se dá pela questão da objetividade e 

subjetividade da sociedade que direta e indiretamente interfere na realidade social do 

presbiterianismo brasileiro. Diante disso a impressão que nos questiona é com relação a 

uma possível incorporação sócio política de postura do presbiterianismo frente ao 

cenário político brasileiro, que sugere uma postura de vantagens frente ao modelo 

político implantado pelos pentecostais e neopentecostais. Esse questionamento elencado 

se dá frente ao avanço significativo da ocupação religiosa na esfera pública. Além da 

instrumentalização religiosa para caracterizar elementos de justificação para o pleito 

político. Para analisar essas discussões metateóricas sobre o presbiterianismo e as 

relações políticas também recorreremos às observações críticas do sociólogo, Ricardo 

Mariano, pois a seu ver, sustenta um discurso homofóbico. Tal discurso que tem sido 

incorporado objetivamente pelos presbiterianos, sendo que os alicerces de tais se 

organizam a partir de grupos religiosos de políticos neopentecostais e pentecostais. 

Novamente parece que com certa subjetividade da realidade social esses atores sociais 

se beneficiam na busca de legitimação e configuração numérica refletida em número de 

membros para as igrejas, dando manutenção ao evidenciado pelos grupos pentecostais e 

neopentecostais, fundamentado na padronização de perspectivas teológicas e sociais. A 

perspectiva de crescimento numérico desses grupos religiosos tem sido fruto de análise 

de diversos teóricos das ciências sociais. Mariano, por exemplo, analisa a 

instrumentalização mútua entre religião e política, a partir dos esforços por inserir na 

sociedade elementos do cristianismo evangélico. Para este pesquisador, os grupos que 

mais crescem no Brasil, estão reagindo conservadoramente às propostas progressistas, 

como os direitos humanos, por exemplo, presentes na pauta da política brasileira. Esse 

comportamento é descrito por Peter Berger ao apresentar, entre as características que 

marcam o processo de secularização, a questão do pluralismo religioso. Para Berger, a 

secularização vai gerar a privatização da religião e o pluralismo religioso, provocando 

uma instabilidade no campo religioso que é vista como perigo para o cristianismo. Ele 

descreve três reações absolutistas à perspectiva plural na religiosidade: a negociação 
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cognitiva, onde estão presentes abertura e diálogo; capitulação cognitiva, marcada pela 

aceitação pacífica do espírito da época; e a redução cognitiva, caracterizada por um 

comportamento defensivo e ofensivo. Outro pesquisador que traz luz sobre essa 

movimentação religiosa no Brasil é Leonildo Silveira Campos. Para ele o 

protestantismo histórico tem sofrido um enfraquecimento significativo nas últimas 

décadas em face desse cenário anteriormente apresentado. O protestantismo histórico, 

marcado pela vivência de uma espiritualidade marcada pelo conhecimento da doutrina 

correta perde espaço para outro perfil marcado pelas experiências de êxtase, sintetizadas 

nos sentimentos.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Protestantismo; Presbiterianismo; Peter Berger; 

 

 

INTRODUÇÃO 

O objetivo deste artigo é verificar como a perspectiva teórica de Peter 

Berger dialoga sobre a questão de política a partir das ideias sobre  secularismo e assim, 

analisar essa perspectiva no presbiterianismo brasileiro especificamente com relação à 

igreja Presbiteriana Independente do Brasil. 

Para isso, procurarei discorrer historicamente acerca do presbiterianismo a 

partir de sua gênese e assim, chegar ao presbiterianismo brasileiro. Após essa incursão 

histórica me aproximarei de Berger especificamente sobre suas questões teóricas sobre 

o secularismo buscando pontes que auxiliem dialogar com o presbiterianismo 

independente visando à possibilidade de entender como o secularismo influencia o 

presbiterianismo nas questões políticas no contexto brasileiro. Ressaltando que como 

são muitas as questões levantadas por Berger destacarei apenas alguns pontos que me 

chamam atenção. 

 

1. PRESBITERIANISMO BRASILEIRO 

Para falar sobre presbiterianismo necessitamos discorrer historicamente 

acerca do mesmo para entender como se estrutura o mesmo e assim, dialogar com as 

questões relativas ao secularismo a partir de Peter Berger. 
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O presbiterianismo é um ramo do cristianismo oriundo da reforma 

protestante do século XV e XVI, sua gênese se estrutura inicialmente na Escócia. 

O protestantismo reformado foi levado para a Escócia por George 

Wishart, que estudara na Suíça e foi morto na fogueira em 1546. As 

primeiras igrejas reformadas surgiram no final da década seguinte. Os 

eventos se precipitaram com o retorno do líder John Knox (c. 1514-

1572), que passou alguns anos em Genebra como refugiado, estudou 

aos pés de Calvino e retornou ao seu país em 1559. No ano seguinte, o 

Parlamento aboliu o catolicismo e adotou a fé reformada (Confissão 

Escocesa). Em dezembro de 1560, reuniu-se a primeira assembléia 

geral da Igreja Presbiteriana escocesa, que elaborou o Livro de 

Disciplina. Todavia, o Parlamento não aceitou esse primeiro Livro de 

Disciplina – que prescrevia a forma presbiteriana de governo –, mas 

manteve o episcopado como instrumento de controle estatal da igreja
4
.  

Após se estruturar na Inglaterra o presbiterianismo toma outros rumos, pois 

o rei Carlos II a partir de 1660 impõe o episcopado perseguindo os presbiterianos. 

Diante destas dificuldades um grupo presbiteriano conhecido como puritanos, pois 

queriam que o presbiterianismo fosse puro a partir do início do movimento reformado 

do início de sua inserção na Inglaterra como do próprio período do início da reforma 

protestante dos séculos XV e XVI, migram para os Estados Unidos. “O calvinismo 

chegou à América do Norte com os puritanos ingleses que se radicaram em 

Massachusetts no início do século XVII. O primeiro grupo fixou-se em Plymouth em 

1620 e o segundo fundou as cidades de Salem e Boston em 1630 (Ibidem.)”. 

Historicamente o presbiterianismo brasileiro tem sua formação a partir da 

igreja presbiteriana americana, contudo é importante ressaltar que como relatei acima o 

presbiterianismo brasileiro tem sua relação com as perspectivas oriundas na reforma 

protestante a partir de João Calvino e consequentemente relação com o presbiterianismo 

americano. 

Os missionários pioneiros da Igreja Presbiteriana foram Ashbel Green 

Simonton (1859), Alexander Latimer Blackford (1860) e Francis 

Joseph Christopher Schneider (1861). As primeiras igrejas 

organizadas foram as do Rio de Janeiro (1862), São Paulo (1865) e 

Brotas (1865). Duas importantes realizações iniciais foram o jornal 
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Imprensa Evangélica (1864-1892) e o Seminário do Rio de Janeiro 

(1867-1870). O primeiro pastor evangélico brasileiro foi o ex-

sacerdote José Manoel da Conceição, ordenado em 17 de dezembro de 

1865. Em 1870, os presbiterianos fundaram em São Paulo a Escola 

Americana (atual Universidade Mackenzie). Em 1888, foi organizado 

o Sínodo do Brasil, que marcou a autonomia eclesiástica da Igreja 

Presbiteriana do Brasil
5
.  

Diante do que observamos o presbiterianismo brasileiro toma sua forma no 

Brasil e ao longo de sua história as dissidências que vão acontecendo e assim, o 

presbiterianismo vai se desdobrando em vários segmentos. Como não teremos tempo 

para discutir de forma ampla as dissidências do presbiterianismo me focarei em analisar 

a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, uma destas dissidências do 

presbiterianismo americano. 

Já no final do século XIX, a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos 

estava dividida em duas partes, por causa da questão da libertação dos 

escravos e conseqüente Guerra da Secessão. Isso significava que o 

Brasil era alvo do trabalho de duas Igrejas Presbiterianas do mesmo 

país. Vários missionários que trabalhavam aqui eram filiados ao 

"Board" de Nova Iorque (Igreja do Norte dos EUA) e outros eram 

filiados ao "Committee" de Nashville (Igreja do Sul dos EUA). Nem 

sempre havia acordo pleno entre esses dois grupos de missionários. 

Com o correr do tempo foi se formando um corpo de pastores 

brasileiros. E a complicação do Presbiterianismo brasileiro aumentou. 

Nem sempre os pastores nacionais estavam de acordo com a forma de 

trabalho dos missionários estrangeiros. Conseqüentemente, três forças 

distintas estavam presentes dentro do Presbiterianismo no Brasil: os 

missionários do Norte dos Estados Unidos; os missionários do Sul dos 

Estados Unidos, e os pastores brasileiros. A respeito de muitas 

questões, esses grupos tinham opiniões diferentes. Talvez a mais 

importante delas tenha sido a questão da evangelização indireta. O 

fato é que vultosos recursos financeiros eram empregados em 

instituições de ensino criadas pelos missionários. Alegava-se que, 

através de tais instituições, o evangelho estaria influenciando a 

sociedade brasileira. Alguns líderes do Presbiterianismo brasileiro, 

porém, achavam que esses recursos seriam mais úteis se fossem 

empregados na evangelização direta. E é aqui que destacamos a figura 

do Rev. Eduardo Carlos Pereira
6
.  

                                                 
5
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6
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Diante das características sociológicas e teológicas da IPIB (Igreja 

Presbiteriana Independente do Brasil) buscarei verificar como a perspectiva da 

secularização a partir de Peter Berger influencia em aspectos relacionados à igreja 

citada sendo que farei um recorte para configurar essa análise. 

 

2. SECULARISMO E POLÍTICA 

Para começarmos nossa discussão relativas à religião destaco que de forma 

geral se entendia que com o avanço da secularização na sociedade global as religiões em 

especial o cristianismo reduziria seu crescimento. 

Contudo verificamos que o avanço da religião toma corpo em vários 

sentidos e se reestruturando de várias formas. Segundo, Sá: 

Avessa ao fundamentalismo e, portanto, a qualquer forma de 

fanatismo, a opinião pública revela-se preceptiva à atitude religiosa 

como tal, escreve Rouanet. “Deus torna-se atual”. Não há mais radical 

incompatibilidade entre secularismo e religião[...]Se Deus é um tema 

atual e o sagrado permanece rico e sólido no contexto pós-moderno, 

cujas marcas espelham-se no rosto da criança, do adolescente, do 

jovem, é lícito esperar na força libertadora do sagrado
7
.  

A partir dessa premissa de que o secularismo não diminuiu com o avanço da 

religião que me aproximarei do presbiterianismo brasileiro e o analisarei a partir das 

teorias de Peter Berger, como esse processo de secularização interfere nas questões 

relativas ao presbiterianismo brasileiro e como essas igrejas lidam com a discussão 

acerca da política e a inserção dos evangélicos neste papel e suas circunstâncias 

políticas. Desta forma verificarei como Berger dialoga com algumas questões sobre o 

secularismo.  

Destacando que, 

                                                 
7
 (SÁ, 2003, p.108) 
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as análises de Touraine, bem como a simples observação dos fatos nos 

últimos anos, deixam claro que as relações entre religião e política não 

são imutáveis, nem uniformes. Em cada conjuntura, diante de novos 

contextos, cada religião é estimulada a assumir uma atitude. Depende 

– podemos concordar com Touraine – de os “atores sociais” tomarem 

uma atitude e assumirem, face à política, uma postura ou outra, em 

particular uma postura ética e democrática, ou uma postura mais 

voltada para a defesa de interesses particulares, sejam eles religiosos, 

étnicos, nacionais ou outros ainda
8
.  

  

2.1. SECULARISMO A PARTIR DE PETER BERGER 

Para iniciar a discussão acerca do secularismo destaco a definição de Berger 

(BERGER, p.119), “por secularização entendemos o processo pelo qual setores da 

sociedade e da cultura são subtraídos à dominação das instituições e símbolos 

religiosos”.  

Berger salienta que a secularização é um fenômeno global, contudo cada 

sociedade tem sua estruturação e com isso, cada qual passará pelo processo de forma 

diferenciada. Porém, a igreja tem uma grande influência do processo de secularização.  

O protestantismo deixou de rezar pelos mortos. Simplificando-se os 

fatos, pode-se dizer que o protestantismo despiu-se tanto quanto 

possível dos três mais antigos e poderosos elementos concomitantes 

do sagrado: o mistério, o milagre e a magia. Esse processo foi 

agudamente captado na expressão “desencantamento do mundo”. O 

crente protestante já não vive em um mundo continuamente penetrado 

por seres e forças sagradas. A realidade já está polarizada entre uma 

divindade radicalmente “decaída” que, ipso facto, está desprovida de 

qualidades sagradas [...] Pode-se dizer que a transcendentalização de 

Deus e o concomitante “desencantamento do mundo” abriram um 

“espaço” para a história, como arena das ações divinas e humanas. 

Aquelas são realizadas por um Deus que está inteiramente fora do 

mundo; estas pressupõem uma considerável individuação na 

concepção do homem. O homem aparece como ator histórico diante 

                                                 
8
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da face de Deus (o que é muito diferente, diga-se de passagem, do 

homem como ator diante do destino, como na tragédia grega)
9
.  

Desta forma os valores religiosos estabelecidos não se tornam ícones pré-

estabelecidos como algo dogmático historicamente, mas a escolha do indivíduo que 

prevalece. Entretanto Berger chama atenção que não podemos ignorar os movimentos 

contra-secularização. Para Berger; 

Algumas instituições religiosas perderam poder e influência em 

muitas sociedades, mas crenças e práticas religiosas antigas ou novas 

permaneceram na vida das pessoas, às vezes assumindo novas formas 

instituicionais e às vezes levando a grandes explosões de fervor 

religioso. Inversamente, instituições religiosamente identificadas 

podem desempenhar um papel social ou político mesmo quando muito 

poucas pessoas confessam ou praticam a religião que essas 

instituições representam
10

.  

Com essas observações sobre Peter Berger procurarei analisar o contexto do 

presbiterianismo brasileiro lembrando que será feito um recorte de análise e com isso, 

nos deteremos a verificar a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. 

 

3. SECULARISMO E PRESBITERIANISMO  

Nesta parte de nossa discussão analisarei alguns pontos das perspectivas 

teóricas de Berger com relação ao secularismo verificando como a mesma pode nos 

auxiliar para nos aproximar do presbiterianismo no Brasil, a partir da Igreja 

Presbiteriana Independente do Brasil. Como são muitas as questões que podem ser 

observadas em convergência com a teoria de Berger com relação à doutrina, liturgia, 

teologia e outros aspectos da igreja citada, destacarei alguns elementos que estão mais 

em voga nas discussões que de forma geral perpassam a sociedade conhecida como 

evangélica nos dias de hoje no Brasil. Muitas das impressões que serão discutidas sobre 

a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, foram feitas ao longo de vários anos 

                                                 
9
 BERGER, 1995, p.124-131. 
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sendo que minha dissertação de mestrado foi sobre a referida igreja e ainda continuo 

verificando e pesquisando como a mesma se estrutura na sociedade. 

Um ponto que chamo atenção na leitura relativa ao presbiterianismo 

independente é destacado por Mendonça que faz uma hipótese de chamar o 

protestantismo de positivo e ressalta como o mesmo se estrutura salientando que; 

O protestantismo positivo se desenvolve no seio do protestantismo 

tradicional e constitui nele algo compensatório do seu excessivo 

racionalismo e constitui nele algo compensatório do seu excessivo 

racionalismo e incapacidade para manipular o quotidiano. Todos os 

adeptos desse tipo de protestantismo são filiados normalmente a uma 

Igreja, mas sua nutrição religiosa é feita em outras fontes. Essas fontes 

podem ser grupos especiais de pessoas de várias origens 

denominacionais
11

.  

Esta característica do protestantismo se encaixa no presbiterianismo 

independente que perdeu ao longo dos anos sua relação de pertença religiosa, pois 

mesmo que o ator participe e seja membro da igreja local o mesmo constantemente está 

em busca de satisfação individual e se a mesma é ofertada em outros grupos religiosos 

esse ator se desloca para esse evento e posteriormente retorna a sua igreja. Essa busca 

incessante pela necessidade não está vinculada ao que parece a eventos sobrenaturais, 

mas a satisfação instantânea e pessoal. Segundo, Berger: 

A “crise de credibilidade” na religião é uma das formas mais 

evidentes do efeito da secularização par o homem comum. Dito de 

outro modo, a secularização acarretou um amplo colapso da 

plausibilidade das definições religiosas tradicionais da realidade. Essa 

manifestação da secularização a nível de consciência (“secularização 

subjetiva”, se se preferir) tem seu correlato a nível sócioestrutural 

(como, “secularização objetiva”). Subjetivamente, o homem comum 

não costuma ser muito seguro acerca de assuntos religiosos. 

Objetivamente, ele é assediado por uma vasta gama de tentativas de 

definição da realidade, religiosas ou não, que embora nenhuma delas 

possa obriga-lo a tanto. Em outras palavras, o fenômeno do 

                                                 
11

 MENDONÇA, 2008, p.71. 

 



 
Simpósio Internacional Religiões, Políticas e Mídias na América Latina 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC SP 
Universidade Metodista de São Paulo – UMESP 

São Paulo/São Bernardo do Campo: de 04 a 06 de Outubro de 2016 

 

 9 

“pluralismo” é um correlato sócioestrutural de secularização da 

consciência
12

.  

Percebemos que os atores envolvidos na sociedade religiosa são absorvidos 

pelas questões relativas ao pluralismo religioso e desta forma são passíveis a 

multiplicidade de discursos e práticas religiosas que os deixem seguros na inconstância 

da sociedade secularizada. Com isso, a busca por novidades tem um grande impacto no 

presbiterianismo independente. 

De forma geral existe uma luta constante na preservação de elementos 

tradicionais do presbiterianismo e as ofertas religiosas diversas, contudo a meu ver essas 

perspectivas conflitantes em diálogo com o pentecostalismo, neo-pentecostalismo e o 

secularismo tem gerado incertezas teológicas que tem levado a uma busca acentuada de 

uma postura fundamentalista por uma parte de atores que fazem parte da estrutura dos 

magos como afirma Weber. 

O fascínio que os diversos fundamentalismos exercem sobre as 

pessoas hoje em dia encontra certa explicação no clima da 

incerteza e insegurança relacionados com a dinâmica do 

pluralismo moderno. O fundamentalismo é a expressão de uma 

“tradição sitiada” e o clamor pela afirmação de um absoluto 

ameaçado. Há na base dos fundamentalismos uma “forte paixão 

religiosa” e uma reação viva e substantiva contra as forças 

secularizantes. Berger tem razão quando sustenta que “na cena 

religiosa internacional são os movimentos conservadores, 

ortodoxos ou tradicionalistas que estão crescendo em quase toda 

parte. Esses movimentos são justamente aqueles que rejeitam o 

aggiornamento à modernidade tal como é definida pelos 

intelectuais progressistas”
13

.  

Procurei destacar dois elementos que achei pertinentes em Berger que 

dialogam com o presbiterianismo independente, como salientei anteriormente muitas 

situações podem ser observadas e analisadas, mas fiz esse recorte, pois essas duas 

questões a meu ver tem influenciado diretamente o presbiterianismo independente.  

 

                                                 
12

 BERGER, 1985, p. 139. 

 
13

 TEIXEIRA, 2003, p. 46-47. 
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4. A Igreja Presbiteriana Independente do Brasil frente ao desafio da hegemonia 

neopentecostal 

4.1. O desafio da religiosidade de mercado 

Como já foi pontuado na primeira parte desta pesquisa, o objeto de estudo 

considerado são as manifestações da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, no que 

tange a sua convergência para discursos teológicos mais conservadores, e a o reflexo 

disso no contexto religioso brasileiro. 

Uma das primeiras questões a serem pontuadas é o momento atual do 

campo religioso brasileiro. Este tem sido guiado majoritariamente pelo envolvimento 

com a midiatização da difusão de conteúdo religioso, especialmente aquilo que se refere 

aos programas televisivos. Estes são elaborados para atingir a audiência com um 

discurso conservador, retrogrado, mas que desperta o interesse de espectadores que, 

dentro do cristianismo no Brasil, mostra-se ainda profundamente moralista, seja por 

causa da moralidade católica, seja pela moralidade puritana, majoritária entre os 

evangélicos. 

Com o advento do chamado neopentecostalismo, e por influência de tele-

evangelistas norte-americanos, essa forma de divulgação da opinião religiosa vem 

ganhando força e se perpetuando na religiosidade brasileira. Essa capacidade de atingir 

pessoas mesmo que não tenham pertencimento a determinados grupos religiosos acabou 

por minar o perfil mais tradicional de espiritualidade protestante, gerando uma espécie 

de “evolução” nas práticas espirituais se estas se coadunam com o estilo carismático. 

Ricardo Mariano em entrevista ã Revista IHU On-line de 05 de novembro de 2012 

chama esse movimento de ‘privatização da religião’:  

Avança a privatização da religião. Com isso não se quer dizer que a 

religião se circunscreva cada vez mais a vida privada (decididamente 

não é isso o que está ocorrendo), mas sim, que se têm multiplicado as 

bricolagens, as experimentações idiossincráticas e privatizantes da 

religião. (...) Em razão do contexto de liberdade, de pluralidade 

cultural, do individualismo e da crescente procura por autonomia 

individual em relação aos poderes constituídos, incluindo os 
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religiosos, debilita-se, sobretudo, a capacidade do clero de impor a seu 

séquito condutas rigorosas, sectárias, e indesejadas ou na contramaré 

das transformações culturais e comportamentais em voga na sociedade 

abrangente....
14

. 

Apesar desta constatação de Mariano, é perceptível nos discursos midiáticos 

essa tentativa de fazer prevalecer novamente a moral de estilo puritano, na qual os fiéis 

são direcionados a um comportamento acético por determinação de sua liderança. 

Vejam-se as recomendações de Silas Malafaia, por exemplo, em seus programas de 

televisão, e em seu material impresso
15

.  

Diante dessa tendência majoritária está a Igreja Presbiteriana Independente 

do Brasil, a qual chamaremos de IPIB. Como já foi apontado este ramo do cristianismo 

tem uma história de vanguarda em terras brasileiras, por contrariar imposições dos 

missionários que trouxeram o presbiterianismo para este país. Em muitas questões 

pontuais se podem perceber esse comportamento. Como exemplo, mencione-se apenas a 

criação do Seminário de São Paulo, em 1905, apenas dois anos depois da organização 

da IPIB, no intuito de formar ministros brasileiros preparados para lidar com o campo 

pastoral brasileiro, sem influência estrangeira. 

Com o passar do tempo e com o surgimento de novas formas de vivencia da 

espiritualidade evangélica, a IPIB vai perdendo espaço e vivendo um processo de 

encolhimento. Esta igreja sofre pelo menos duas grandes perdas de membresia. A 

primeira, com o cisma da década de 1940 resultante na Igreja Presbiteriana 

Conservadora. A segunda, com o cisma do final dos anos de 1960, inícios dos anos de 

1970, por causa da questão carismática em seu interior, o que gerou a hoje conhecida 

Igreja Presbiteriana Renovada
16

. 

Leonildo Silveira Campos descreve a ampliação do campo religioso 

pentecostal no Brasil, a partir da “lógica de mercado”, da religião de resultados, a partir 

                                                 
14

 MARIANO, 2012. 
15

 No Youtube pode-se encontrar o vídeo em que o referido pastor incita a violência contra homossexuais. 

www.youtube.com/watch?v=Z-i6nLrDnxY. Isso acarretou sobre ele um processo movido pelo Ministério 

Publico Federal.  
16

 Detalhes são expostos por Carlos J. KLEIN, Curso de história da Igreja. São Paulo, Fonte Editorial, 

2007, p. 331-342. 

http://www.youtube.com/watch?v=Z-i6nLrDnxY
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das quais os bens religiosos são transformados em bens de consumo, visando sempre 

um resultado, a partir das lógicas que regem o mundo dos negócios. 

Por sua vez, a inserção neopentecostal na mídia e na política (maior 

visibilidade na esfera pública) denota a existência de interesses 

econômicos em jogo, para os quais é necessário o funcionamento de 

lobies e de influenciadores assalariados da opinião pública. Assim, a 

nova mentalidade concorrencial arrasta todos os demais atores do 

campo religioso interessados na sobrevivência. Por tudo isso, nada 

mais anti-dialógico e anti-ecumênico do que a mentalidade ora em 

vigor no campo religioso contemporâneo
17

. 

E mais: 

Talvez o grande segredo do crescimento pentecostal, conforme Dennis 

Smith, seja o fato dele estabelecer um maior contacto com as 

necessidades populares que são: necessidade de se sentir parte de uma 

comunidade; busca de um sentido para a vida que se perdeu na 

desintegração do contexto e da própria subjetividade das pessoas; vida 

inserida em um contexto de violências de todos os tipos e que leva as 

pessoas à busca da paz e do restabelecimento das relações rompidas; 

necessidade de carinho, ternura e de expressar as suas emoções; busca 

de uma celebração cúltica baseada no lúdico e na festividade (cada 

celebração é uma festa!); necessidade de uma experiência mística, mas 

sem se sentir invadido em sua privacidade, sendo assim uma 

religiosidade com menos compromisso; as pessoas buscam “produtos 

simbólicos”, adaptados a sua situação peculiar, portanto, o marketing 

religioso irá separá-los por “faixas”, facilitando a propagação da 

mensagem pentecostal; as pessoas buscam a satisfação de 

necessidades materiais e típicas de uma sociedade consumista
18

. 

O que se nota na percepção de Campos é que o procedimento de 

neopentecostais propõe-se a oferecer o que é percebido como demanda religiosa, e por 

conta disso, esses grupos tem conquistado a adesão de muitos espectadores evangélicos, 

mesmo que estes não caminhem para uma troca de filiação religiosa. 

Assim, se pode perceber que no campo religioso brasileiro o protagonismo 

vem sendo exercido por esses diversos grupos neopentecostais que influenciam 

espectadores mediante recursos midiáticos, que inicialmente se caracterizavam por 

                                                 
17

 hhttp://www.koinonia.org.br/tpdigital/detalhes.asp?cod_artigo=117&cod_boletim=7&tipo=Artigo – 

acesso em 26/08/2016. 
18

 Idem. 

http://www.koinonia.org.br/tpdigital/detalhes.asp?cod_artigo=117&cod_boletim=7&tipo=Artigo
http://www.koinonia.org.br/tpdigital/detalhes.asp?cod_artigo=117&cod_boletim=7&tipo=Artigo
http://www.koinonia.org.br/tpdigital/detalhes.asp?cod_artigo=117&cod_boletim=7&tipo=Artigo
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compra de horários em canais já existentes, mas que chega atualmente a posse de 

concessões de canais para igrejas até a venda de pacotes de TV por assinatura. 

 

4.2. A questão da homossexualidade na IPIB 

O ambiente religioso brasileiro tem-se detido ultimamente na questão da 

homossexualidade. A IPIB debruçou-se sobre o tema a partir da provocação do Sínodo 

Oeste Paulista na 5ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral da IPIB realizada em 

Maringá no Paraná realizada nos dias 26ª 31/01/2007
19

. Esse documento, visando 

orientar a igreja sobre o tema, nada trouxe de novo em relação às opiniões 

conservadoras que já guiavam o meio evangélico brasileiro. Em síntese, ele mantém a 

afirmação de que a família é constituída a partir de um casal heterossexual. Também 

mantém a noção de homossexualidade como pecado condenável, embora afirme que “... 

as pessoas que vivem sob tais desvios não devam ser sumária e impiedosamente 

condenadas...”. 

Desse processo realizado pela IPIB, o curioso é que a apresentação do 

relatório que respondeu ao documento apresentado pelo Sínodo Oeste Paulistano em 

                                                 
19

 Na ata da referida reunião o documento enviado pelo Sínodo Oeste Paulistano foi registrado como: 

“AG 010/07 – Do Sínodo Oeste Paulista, de 21/12/2006 e recebido em 3/1/2007, encaminhando proposta 

de declaração sobre o homossexualismo”; nesta mesma ata registra-se a decisão: “Quanto ao Doc. AG 

010/07 (Do Sínodo Oeste Paulista, encaminhando proposta de declaração sobre o homossexualismo), 

resolve: a) Acolher a proposta do Sínodo Oeste Paulista no sentido de que seja nomeada uma comissão 

especial formada por profissionais de áreas diversas para elaboração de um posicionamento oficial da IPI 

do Brasil sobre o tema da homossexualidade, delegando-se à Comissão Executiva a competência para 

nomear a referida comissão, ficando a critério da mesma incluir os nomes sugeridos no documento; b) 

Determinar que o relatório dessa comissão especial seja encaminhado à Comissão Executiva até julho de 

2008, a fim de que seja remetido aos Sínodos e Presbitérios para tomarem ciência de seu teor e 

apresentarem sugestões; c) Determinar que todas as sugestões sejam encaminhadas à Comissão Especial 

que elaborará o texto final a ser encaminhado para a reunião da Assembléia Geral de julho de 2009”. Na 

ata da reunião da Assembleia Geral realizada em Bauru, entre 10 e 14 de julho de 2009, aparece a entrada 

do relatório da referida comissão, sem entretanto consta parecer referente a ele. Na reunião da assembleia 

geral da IPIB realizada em Poços de Caldas, de 11 a 15 de fevereiro de 2011, reaparece o debate com o 

registro do parecer da comissão: AG 010/11 - Da Comissão Especial para Preparação de Declaração da 

IPI do Brasil sobre a Homossexualidade, de 6/1/2011, encaminhando relatório, que recebeu aprovação da 

Assembleia. O texto na integra foi registrado no caderno de documentos e posteriormente publicado no 

site da IPIB – www.ipib.org/downloads/category/16-1-secretaria-geral-posicionamentos-oficiais  

http://www.ipib.org/downloads/category/16-1-secretaria-geral-posicionamentos-oficiais
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2007, não foi nem mencionado na reunião na qual a comissão deveria manifestar-se, 

tendo somente aparecido esse texto na reunião de 2011, dois anos depois. 

Mas a IPIB foi além desta manifestação oficial sobre o tema da 

homossexualidade. Em 2013, através da FATIPI – Faculdade Teológica da Igreja 

Presbiteriana Independente – a IPIB voltou a manifestar-se sobre o tema na Revista 

Teologia e Sociedade, publicada em outubro desse ano. Os estudos presentes nessa 

revista são fruto da semana teológica realizada no ano anterior, na Semana Teológica 

realizada pela FATIPI. 

Dentre os vários estudos apresentados sobre o tema da homossexualidade, 

destacam-se: Visão bíblico teológica da homossexualidade de Valdinei Aparecido 

Ferreira; Homoafetividade e cristianismo de Gerson Correia de Lacerda; e Aspectos 

jurídicos da relação entre Estado e Igreja na questão da homofobia de César Augusto 

Luiz Leonardo. 

Passarei a expor a seguir os principais pontos desses artigos em destaque. O 

texto de Ferreira
20

 procura demonstrar um caráter mais humanizador, ao expor a 

necessidade de muito cuidado e respeito no tratamento do tema da homossexualidade, 

bem como no trato com homossexuais, especialmente por causa de uma perspectiva de 

sofrimento que ele levanta como tendo origem em duas perspectivas: a primeira, no 

interior do sujeito, por causa do não enquadramento na vida familiar e consequente 

sentimento de culpa e vergonha no seio familiar e entre amigos; a segunda, oriunda da 

discriminação, preconceito, chacotas e ate violência sofrida por homossexuais.  

Ele critica o que chamou de “tom apocalíptico, alarmista e conspiratório” 

como muitos grupos cristãos tratam o tema da homossexualidade, bem como grupos de 

homossexuais que veem na discórdia de seus ideais ameaça homofóbica a ser silenciada 

por processos.  

                                                 
20

 FERREIRA, Valdinei Aparecido. Visão bíblico-teológica da homossexualidade. In: Teologia e 

Sociedade n
o
 10, out/2013, p. 16-25. 
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Em seu texto procurou bases bíblicas para tratar a homossexualidade, 

concluindo que esse comportamento é condenado à luz das informações contidas no 

texto sagrado. Em seguida, levantado o questionamento sobre a possibilidade de 

mudança na condição dos homossexuais, afirma haver graus de homossexualidade, 

baseado no pensamento de Judith e Jack Balswick, conclui que:  

...no que diz respeito ao abandono da prática homossexual, que alguns 

serão mais livres do que outros para fazê-lo, isto dependerá da 

gradação, da intensidade da identidade e orientação da 

homossexualidade. Talvez alguns tenham liberdade suficiente para 

reconstruir uma intimidade afetiva nos moldes da heterossexualidade, 

enquanto outros assumirão a castidade como o melhor para a vida e, 

outros ainda lutarão por toda a vida com a pulsão orientada para 

pessoas do mesmo sexo
21

. 

Na parte final, destacou a relação entre Estado e Igreja. Diante do 

questionamento sobre os limites de atuação de ambas as instituições ele afirma que: 

A consequência de um país democrático que separa religião e Estado é 

a seguinte: o Estado retirou o adultério do Código Penal, mas nós não 

o retiramos da Bíblia e de nossas convicções. Agora, o Estado dá 

sinais de que caminhará na direção de modificar seu conceito de 

casamento e de família, nós continuaremos crendo e confessando que 

“desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher” e nisto 

reside a base essencial da família
22

. 

E:  

Se o Estado abandonar sua inspiração cristã, o cristianismo não 

desaparecerá. Ele tem sobrevivido com a indiferença e até mesmo 

com a hostilidade do Estado em diferentes épocas e regiões do 

planeta. Por isso afirmo: se o Estado brasileiro abandonar o pouco que 

lhe resta de influência cristã, o cristianismo não morrerá, mas a 

sociedade perderá na medida em que as noções de amor 

desinteressado que têm marcado o cristianismo e influenciado a 

sociedade nos seus mais elevados ideais ceda lugar ao atendimento do 

mero interesse individual
23

. 

                                                 
21

 Idem, p. 21. 
22

 Idem, p. 23. 
23

 Idem, p. 24. 
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O texto de Lacerda
24

 também oferece uma leitura dos textos bíblicos que 

fazem referência ao tema da homossexualidade.  Com tom mais crítico nesta abordagem 

aponta para um limitador na discussão do tema que é o “espírito biblicista”, que reduz a 

envergadura do texto bíblico a interpretação literal, isolado de seu contexto original, 

prejudicando sua compreensão. Discorre sobre os problemas interpretativos surgidos 

dessa postura restritiva tanto em textos do Antigo quanto do Novo Testamentos.  

“Ao que tudo indica, não foram os textos bíblicos que geraram o 

posicionamento prevalecente nos dias atuais em nossas igrejas. Ao 

que tudo indica, foi o contrário o que ocorreu. O antagonismo à 

homoafetividade é que fez com que algumas poucas passagens se 

tornassem tão importantes”
25

. 

Em seguida o autor faz um percurso histórico da presença da 

homossexualidade nas sociedades antigas e em especial no mundo Greco-romano que é 

a cultura na qual emergirá o cristianismo. Demonstra a presença e a tolerância da 

homossexualidade, bem como um certo nível de reconhecimento desses 

relacionamentos. Citando Boswell afirma que: Muitos gregos consideravam o amor gay 

como a única forma de erotismo que podia ser durável, pura e verdadeiramente 

espiritual
26

. 

Continuando sua exposição histórica, Lacerda mostra como a 

homossexualidade passa de aceita e tolerada para outro tipo de tratamento com o 

advento do cristianismo. Apresenta a relação entre essas mudanças com o 

favorecimento, depois a oficialização do cristianismo como religião imperial, no quarto 

século, tornando ilegais os casamentos gays, estabelecendo pena de morte na fogueira 

para os que praticassem homossexualidade. Aponta para o aumento da oposição à 

homoafetividade a partir da interpretação de Peter Cantor, do texto de Romanos 1:26-

27, como referindo-se exclusivamente a gays. Traz também o parecer do 3
o
 Concílio de 

Latrão (1179), o primeiro a estabelecer sansões contra homossexuais, e as elaborações 

de Alberto Magno e Tomás de Aquino que também condenarão a prática homossexual 

                                                 
24

 LACERDA, Gerson Correia de. Homoafetividade e cristianismo: Uma abordagem histórica. In: 

Teologia e Sociedade n
o
 10, out/2013, p. 26-39. 

25
 Idem, p. 30-31. 

26
 Idem, p. 31. 
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por contrariar a natureza. Nesta mesma perspectiva continuará o pensamento da reforma 

protestante a respeito desse tema, posicionamento que perdurará até o século XX. 

“Correndo o risco de toda e qualquer generalização, podemos dizer que, até meados do 

século XX, foi essa a compreensão das igrejas cristãs diante da questão da 

homoafetividade. Por um lado, representava um pecado contra a natureza. Por outro 

lado, representava uma cultura sexual anormal”
27

. 

Lacerda também traz um panorama do estado da questões na atualidade. Ele 

destaca que a partir de meados do século XX começa a se desenvolver a reivindicação 

da inclusão de homossexuais na Europa e nos Estados Unidos. Outra preocupação é 

com a descriminalização das práticas homossexuais, bem como sua assimilação na 

cultura dominante. Surgem os grupos e as paradas do orgulho LGBT, momento em que 

se passa a pensar a libertação do sistema social que oprime por causa da discriminação 

motivada pela sexualidade. Aponta que a principal conquista desses grupos e 

movimento na atualidade foi a afirmação de que homossexualidade não é doença. Essa 

tomada de posição já foi feita pela Academia Americana de Psiquiatria, pela 

Organização Mundial de Saúde, e pelo Conselho Federal de Psicologia do Brasil. 

Por fim, Leonardo
28

 elabora a discussão sobre os aspectos jurídicos 

implicados na discussão da homoafetividade e da religiosidade. Inicialmente procura 

demonstrar noções elementares do funcionamento do sistema judiciário brasileiro, para 

em seguida desenvolver suas contribuições sobre o tema no campo da legalidade, 

trazendo as implicações para as igrejas. 

O autor afirma não haver ainda o crime de homofobia na legislação 

brasileira. Entretanto, estão previstas sansões, em caráter mais genérico, para a ofensa 

da honra, independente da motivação. Apenas do Estado de São Paulo, a lei estadual n. 

10.948/2001, prevê a possibilidade de imposição de penas administrativas àqueles que 

praticarem atos de discriminação por orientação sexual. Há também no cenário jurídico 

brasileiro a PLC n. 122, que deseja promover a especificação de crimes de homofobia. 

                                                 
27

 Idem, p. 36. 
28

 LEONARDO, César Augusto Luiz. Aspectos jurídicos da relação entre Estado e Igreja na questão 

da homofobia. In: Teologia e Sociedade n
o
 10, out/2013, p. 64-81. 
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Na conjuntura apresentada o autor destaca a resolução do Conselho 

Brasileiro de Psicologia: 

Ainda quanto à previsão de regras sobre o tema, não se pode deixar de 

mencionar a Resolução n. 001/99 do Conselho Federal de Psicologia 

n. 001/99 – estabelece que a homossexualidade não é doença (daí não 

falar-se em homossexualismo, cujo sufixo – ismo – traz correlação 

com doenças), razão pela qual não pode ser tratada ou curada
29

. 

Após apresentar vários exemplos de casos, de extremismos na questão da 

homossexualidade, na tensão da laicidade do Estado e da liberdade religiosa, o autor 

traz suas considerações conclusivas. 

Ao estabelecer normas e dogmas da Igreja e, com isso, nortear a 

conduta dos seus fieis (inclusive em aspectos sexuais – orientação 

contrária ao sexo fora do casamento, ao sexo homossexual etc.), a 

princípio, não há cogitar-se de ilícito, se trata do exercício regular da 

liberdade religiosa. Evidente que esta garantia fundamental permite 

que qualquer pessoa possa abandonar a prática de uma determinada 

religião, mas a sua permanência pode ser condicionada ao 

atendimento das imposições eclesiásticas, desde que não sejam 

aviltantes a bens jurídicos mais relevantes (o que só pode ser 

analisado casuisticamente). A homofobia ocorreria em eventuais 

excessos deste ‘poder normativo’ do comportamento, que constitua 

agressão física, moral ou psicológica a outras pessoas, no caso, os 

homossexuais. É dizer, abusa do seu direito de liberdade religiosa 

aquele que incita o ódio a homossexuais ou os ridiculariza, mediante 

agressão física, moral ou psíquica
30

. 

Destaco ainda:  

O que se espera, é que nossos líderes religiosos também sejam 

coerentes com o que pregam. O Amor, a Graça e o Perdão, maiores 

símbolos do Cristianismo, não convivem com o ódio, a discriminação 

e a intolerância. A propagação do Evangelho de Cristo não parece 

compatível com a disseminação de mensagens carregadas de 

hipocrisia, julgamento e preconceitos. A Igreja deve fazer o seu papel 

e levar a mensagem da Cruz, sem com isso fazer acepção de pessoas e 

de pecados. A homofobia, se bem compreendida, sem 

superdimensionamentos, certamente deve ser combatida pelos cristãos 

que, verdadeiramente, seguem os mandamentos do Nosso Senhor. 

                                                 
29

 Idem, p. 69. 
30

 Idem, p. 76. 
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