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“O Senhor é bom e reto; que mostra o caminho aos pecadores. 

Dirige os humildes na justiça. E lhes ensina a sua via. Todos os 

caminhos do Senhor são graça e fidelidade, Para aqueles que 

guardam sua aliança e seus preceitos. Viverá na felicidade, E sua 

posteridade possuirá a terra. O Senhor se torna íntimo dos que o 

temem, E lhes manifesta a sua aliança. Defendei minha alma e 

livra-me, Não seja confundido eu que em vós me acolhi. Protejam-

me a inocência e a integridade. Porque espero em vós, Senhor”.  

(Sal: 25 (24)- 8, 9, 13, 14, 20, 21) 
  



  

RESUMO 

Correa, Marina Aparecida Oliveira dos Santos. A OPERAÇÃO DO CARISMA E O 

EXERCÍCIO DO PODER: A lógica dos Ministérios das igrejas assembleias de deus 

no brasil. (Tese de doutorado). São Paulo: PUC / SP, 2012. 

 

O presente estudo investiga a lógica dos Ministérios das Igrejas Pentecostais 

Assembleias de Deus (IPAD). A denominação teológica “Ministérios” expressa a 

organização da denominação e acomoda em sua dinâmica, processos de 

ramificação da igreja bem como suas divergência e estratégias de dominação. 

Partindo das investigações de documentos históricos e levantamentos de 

dados empíricos – fontes primárias – e de estudos sobre a origem e fundação da 

IPAD, a presente pesquisa expõe as origens míticas, a história dessa denominação 

e discorre  e analisa a sua lógica de funcionamento. 

Os Ministérios das ADs seguem os seus perfis objetivados em determinados 

momentos ou situações, não necessariamente em acordo com as regras pré-

estabelecidas, conservam esses padrões tradicionais em outras questões ampliam 

sua continuidade de trabalhos por meio de consenso, ou, pelos “laços fraternos” 

entre os Ministérios e igrejas.  

As tipologias de poder de Max Weber, o conceito de campo de Pierre 

Bourdieu e os conceitos de ideologia e hegemonia oferecem o arsenal teórico para a 

análise, do discurso e da prática “ministerial” das Igrejas ADs. 

 

Palavras-chave: assembleias de Deus, Ministérios, pentecostalismo, cisão, 

racionalidade, adaptação social. 

 

 

  



  

ABSTRACT 

 

Correa, Marina Aparecida Oliveira dos Santos. THE OPERATION OF CHARISM 

AND THE POWER OF EXERCISE. The logic about Assemblies of God Ministries in 

Brazil. (Doctorate thesis). São Paulo: PUC / SP, 2012. 

 

This actual study investigates the logic about Pentecostal Assemblies of God 

churches (IPAD). The theological denomination "Ministries" tells about the 

organization of these denominations and arrange on their dynamic, ramification 

process of the church and as their divergences and strategy of domination. 

Starting from the investigations of historical documents and studies of 

empirical data - primary sources - and the studies about origins and foundation of 

IPAD, this current research exposes the mythic origins, the history about this 

denomination,  discourse and analysis its logic of operation. 

The ADs ministries follow theirs objective profiles in certain moments or 

situations, not necessarily according with the pre-established or situations, keep 

these traditional patterns in others questions and enlarge his continuity of works by 

consentment, or by "fraternal ties" between the ministries and the churches. 

The typologies about power written by Max Weber, the field concept written by 

Pierre Bourdieu, ideological concepts and hegemony offers a theoric arsenal to this 

analysis, about speech and "ministerial" practice of ADs churches. 

 

Keywords: Assemblies of God, Ministries, pentecostalism, scission, rationality, social 

adaptation 
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INTRODUÇÃO 

 

O tema nasceu da dissertação de Mestrado, no término, em 2006, sob o tema 

de: “Alteração das características tradicionais na Igreja Assembleia de Deus no 

Bairro do Retiro em São Paulo”. Após encerrar as visitas e entrevistas para a 

pesquisa, surgiram inúmeros dados sobre a dinâmica interna de funcionamento de 

cada igreja e os discursos de seus pastores nos cultos. Os estudos empíricos 

apontaram muitas diferenças de comportamento em seu publico alvo, em relação à 

outras igrejas “assembleianas” que não pertenciam a Assembleia de Deus (AD) em 

foco. Os pastores apontaram a existência de inúmeras igrejas e Ministérios da 

mesma denominação que mantêm a sua administração “independente”, ou seja, 

com o seu próprio estatuto, suas normas e regras. Estas ADs não participam de 

nenhuma convenção e nem pertencem a uma rede administrativa centralizada, 

ficando livres de quaisquer vínculos nas Convenções Gerais que outros Ministérios 

realizam para orientar os seus pastores e programar os grandes eventos em seu 

meio.  

Essa nova realidade eclesial trouxe á tona a organização da Igreja 

Assembleia de Deus a partir da ideia de ministérios. Os numero imenso de 

ministérios definem por um lado às identidades da cada segmento eclesial e, por 

outro, a grande sigla AD que agrega os mesmos segmentos. Dessa constatação 

histórica e empírica emergem as questões referentes á organização da igreja nas 

diversas esferas que incluem o poder local e o poder nacional, o poder carismático e 

o poder racional, o poder velado e o pode de fato. 

 A Igreja Assembleia de Deus AD nasceu em junho de 1911 na cidade de 

Belém do Para, pelos fundadores suecos, Gunnar Vingren e Daniel Hogberg (Berg), 
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inspirada pelo movimento pentecostal. A expansão das Igrejas ADs se deu 

primeiramente pelo Estado do Pará, alcançou o Amazonas, chegando até o 

Nordeste. No Sudeste a sua chegada foi em meados de 1922. 

As Igrejas ADs, assim como grande parte das Igrejas pentecostais em seu 

início, eram compostas, por uma maioria de adeptos com baixa escolaridade, vindas 

das camadas mais pobres da população e, segundo os fundadores suecos, no seu 

início, sofreram várias perseguições, tantos da igreja católica, quanto das igrejas 

protestantes históricas, instaladas na região. Porém, apesar de toda a perseguição 

sofrida, as Igrejas ADs tiveram rápida expansão pelo Brasil. 

O objeto do presente estudo partirá de uma descrição e análise dos 

ministérios das Igrejas ADs no Brasil e a sua lógica de funcionamento. Visa abordar 

a questão do ponto de vista da organização sob as óticas históricas, sociológicas e 

“teológicas” das principais vertentes e o significado dessa lógica assembleiana.  

A análise centrar-se-á em um levantamento básico nos aspectos histórico e 

empírico dos Ministérios das Igrejas Assembleias de Deus. Tendo em vista a imensa 

diversidade de ministérios hoje existentes se torna inviável um levantamento 

completo de todas as igrejas o que exige, portanto, a opção por alguns recortes de 

trabalho por amostragem. A ideia é de “mapeamento básico”, para expressar as 

possibilidades e limites de um levantamento empírico com os instrumentos 

disponíveis. Portanto, o estudo é feito a partir de uma estrutura montada sob dois 

aspectos: na primeira abordagem da pesquisa será realizado um levantamento 

sobre os Ministérios e as filiações nas convenções estaduais/regionais e nas 

Convenções Nacionais descrevendo sucintamente o histórico e apresentando uma 

pequena amostragem das mesmas; e, na segunda abordagem a realização de um 

levantamento das igrejas autônomas descrevendo também sobre estas igrejas e 

Ministérios, se as mesmas estão ligadas de alguma maneira nas convenções 

estaduais e nacionais do primeiro grupo, ou se existe para esses Ministérios e 

igrejas algum tipo de Convenção autônoma. 

No segundo momento, se fará uma explanação da existência ou não de uma 

lógica interna dos ministérios dada pelas igrejas. Caso fique constada uma lógica 

interna, explicar de que maneira ela opera. Também apontar as cisões mais 

expressivas dentro das ADs por meio de pesquisa empírica qualitativa, analisando 

entre outros, o Ministério da Missão – Belém-, como é chamado (tronco da 
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fundação), 1 Ministério de Madureira, 2 (fruto da primeira cisão) e os Ministérios 

Independentes. 3 Os Ministérios Independentes são inúmeros. Os primeiros surgiram 

na década de 40, (cisão do segundo com o primeiro ministério) e não se reporta aos 

mesmos nem a nenhum daqueles, ligado apenas pelos “laços fraternais” (pastores 

convidados para pregações de cultos em diversas igrejas) e ainda, outros que não 

estão ligados a nenhum dos Ministérios citados acima, mas usam o nome 

Assembleia de Deus; observando, a tensão entre o carisma, a instituição e o 

discurso dos pastores tecendo uma análise sociológica com Weber e Bourdieu. E, 

por ultimo, uma interpretação das variáveis sociológicas da mudança com os dados 

colhidos (pesquisa empírica) mediante a sociologia da religião (pesquisa teórica).  

Nesse sentido, o objetivo do presente estudo centra-se no surgimento de 

inúmeros Ministérios encontrados dentro das Igrejas Assembleias de Deus no Brasil 

por meio de cisões analisando as seguintes questões como: a) a sua lógica interna 

de funcionamento; b) quais são os elementos que influenciam nesse processo, 

descrevendo a importância do ponto de vista da organização, as principais vertentes 

e o significado dessa lógica assembleiana; c) discutir os motivos que levaram as 

cisões internas, a tensão entre o carisma, a instituição e o discurso dos pastores das 

ADs; e) e, por último, tecer uma interpretação das variáveis sociológicas da 

mudança com os dados colhidos pela pesquisa empírica mediante a sociologia da 

religião (pesquisa teórica). 

A partir da problemática e do objeto expostos, as hipóteses desse trabalho 

giram em torno da ideia de que as igrejas ADs do processo de “rotinização4” do 

carisma, responsável em manter as suas próprias fontes de poder de acordo com a 

situação atual, preservando o poder absoluto que as igrejas ADs mantêm em si 

mesmas, ou seja, uma visão de grupos denominacionais marcados pela tradição5 e 

pela legitimidade institucional.  Com isso, esses novos Ministérios surgidos das 

constantes cisões têm a responsabilidade em acompanhar as novas tendências da 

                                            
1 As igrejas e/ou Ministérios pertencentes a Belém estão ligados as Convenções Estaduais e 
Nacionais em todo o território nacional por meio de uma associação de pastores, presbíteros, 
evangelistas. 
2 Este Ministério e/ou igrejas também trabalham com associações de pastores nas Convenções 
Estaduais e Nacionais. 
3 Estes Ministérios e/ou igrejas não participam das associações de pastores das convenções 
Estaduais e Nacionais realizados pelos Ministérios citados acima. 
4 WEBER, M, Economia e Sociedade, p. 141. 
5 WEBER, op. cit, p. 141- 143. 
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sociedade, criando novas formas de viver religião, com mudanças profundas em 

suas pregações, zelando pela legitimidade adquirida no passado por essa igreja, 

mesmo com o surgimento de novos grupos, estes, com a responsabilidade de 

transmitir essas novas experiências para além das gerações atuais.   

Assim, a hipótese específica desse projeto é de que as igrejas Assembleias 

de Deus no Brasil conservam e alteraram suas características organizacionais em 

função dos valores e das práticas socioculturais que giram em torno de: a da 

insatisfação de seus pastores idealizadores dessa denominação diante de uma 

sociedade atual que cria a todo o momento novas tendências em seu meio; b) 

funciona como uma credencial racional, geradora de uma estrutura organizacional 

estável, conservadora e coletiva, que qualifica os novos Ministérios em ocupar uma 

situação de solidez que as igrejas ADs exercem dentro do pentecostalismo 

brasileiro; d) ou ainda, devido ao movimento de pressão das lutas administrativas 

internas pelo poder, essas novas lideranças despertadas pelo poder carismático 

tentam se adaptar ao um novo contexto racional. 

Foram usados dois roteiros de entrevistas gravadas: o primeiro roteiro de 

entrevista continha questões que versavam sobre o perfil dos Ministérios e suas 

estratégias de funcionamentos. O segundo roteiro de entrevista é mais complexo e 

está dividido em cinco categorias: a) perfil sócio-demográfico dos Ministérios; b) 

perfil dos pastores-presidentes; c) igrejas dependentes e a sua rotina de 

funcionamento; d) o funcionamento das convenções Estaduais e Nacionais entre os 

Ministérios e pastores associados; d) mudança de rotina e as características de cada 

Ministérios ADs nos últimos anos; e e) percepção do impacto e motivos da mudança 

de funcionamento das igrejas e Ministérios autônomos juntamente com as 

convenções autônomas. As entrevistas e visitas efetuadas no CEMP – Centro de 

Estudos do Movimento Pentecostal, com sede no Rio de Janeiro iniciaram-se em 

setembro de 2008 e terminaram em setembro de 2009. Também foram realizadas 

entrevistas com dois pastores-presidentes em duas convenções estaduais em São 

Paulo a COMADESPE e a CIEADESPEL. 

A pesquisa encaminhar-se-á conjugando três abordagens metodológicas: 

Primeiro passo: Levantamento de dados como primeira estratégia para a 

validação das hipóteses apresentada que a descrição dos ministérios das igrejas 

Assembleias de Deus, utilizando itens históricos, dados publicados por meio de 
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livros, artigos e pesquisa na internet, da própria igreja que auxiliará na confrontação 

dos dados encontrados em entrevistas realizadas com pastores e organizadores dos 

ministérios encontrados, para a validação das primeiras hipóteses apresentadas; 

Segundo passo: A construção de quadro compreensivo dos Ministérios, 

mapeamento básico com a descrição sucinta dos Ministérios das ADs na sua 

primeira formação e os inúmeros Ministérios encontrados com a mesma 

denominação no Brasil decorrentes das cisões; Após descrições destes, a 

explicação com amostragem adquirida na pesquisa empírica e entrevistas que 

complementam as observações feitas na primeira sondagem.  

Terceiro passo: Por se tratar de uma pesquisa de natureza qualitativa que 

busca estabelecer relações entre os Ministérios, se fará uma análise dos dados 

encontrados com as subdivisões assembleianas que visa responder: o significado 

“teológico” construído pelas igrejas e, no segundo momento, o significado dos 

históricos sociais dos Ministérios, tecendo uma análise sociológica com Max Weber 

e Pierre Bourdieu, observando a tensão entre o carisma, a instituição e o discurso: 

nos mecanismos de poder, nas estratégias, no consenso e na racionalidade dos 

pastores-presidentes, dados apresentados. Dados estes que tentam responder as 

duas questões centrais apresentadas. O discurso “teológico” oficial sobre a 

diversidade de Ministérios nos remete para uma leitura política da organização do 

poder eclesial que busca unidade e consenso. As considerações de Thompson 

sobre ideologia permitiram desvendar a lógica desse discurso agregador que oculta 

o dissenso e as lutas internas.  

Diversos são as obras que embasam nossa pesquisa, de todas pincelamos 

aquelas que nos auxiliará nos momentos mais críticos em que parece nada flui, ou 

as vezes flui demais, elas nos faz retornar ao eixo central do tema. Ressaltamos 

porém, que todos aqueles arrolados em nossa bibliografia são úteis de alguma 

forma trazendo luz nas questões mais complexas. 

Serão investigados os processos sócio-culturais subjacentes às mudanças 

religiosas ocorrida nas igrejas ADs, no contexto da sociedade moderna urbanizada. 

As mudanças detectadas nas ADs serão classificadas e analisadas sob a ótica 

weberiana, teórico central neste trabalho, destacando os tipos de dominação. Max 

Weber aponta que a relação de dominação não acontece, necessáriamente, apenas 

por influencia de meios economicos nem, essenciamente, para esse mesmo fim, 
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como classicamente ela é concebida. A dominação pode se dar por interesses 

materiais ou por motivos ideais e também por aqueles afetivos ou racionais, e 

precisa ser considerada para que a relação de dominação aconteça. 

Nesse sentido, a tipologia de dominação de Max Weber pode oferecer 

elementos para compreender as cisões dentro das ADs, como a passagem do 

carismático para o tradicional e burocrático. Além disso, é possivel ainda analisar as 

ADs do ponto de vista do tipo racional, na medida em que se observa certa 

racionalidade dos pastores presidentes nas práticas administrativas juntamente com 

sua equipe de obreiros, evangelistas, pastores e/ou presbíteros dentro dos 

ministérios assembleianos. 

Outro teórico importante para as analises deste trabalho é o sociologo  

francês Pierre Bourdieu, considerado um dos intelectual  mais influente de sua 

época. A educação, a cultura, a literatura e a arte foram os seus primeiros objetos de 

estudo. Autor de uma sofisticada teoria dos campos de produção simbolica, o 

sociólogo procurou mostrar que as relações de força entre os agentes sociais 

apresenta-se sempre na forma transfigurada de relações de sendo, que muito nos 

ajudará nesse trabalho. Uma das mais importantes questões na obra de Bourdieu se 

centraliza na análise de como os agentes incorporam a estrutura social, ao mesmo 

tempo que a produzem, legitimam e reproduzem.     

Foram utilizadas pesquisas nas fontes primárias, consideradas fundamentais: 

os diários dos fundadores, Enviado por Deus (1973) e Diário de um pioneiro (1995), 

biografias foram organizadas por, Ivar Vingren e  David Berg, filhos dos 

missionários. As anotações de Gunnar Vingren se encontram no museu dos 

fundadores, na CPAD, – Casa Publicadora das Assembleias de Deus -,  Rio de 

Janeiro, no qual tive acesso às anotações de próprio punho do missionário e o diário 

Daniel Berg publicado por David Berg. 

Outros livros lançados pela editora CPAD foram utilizados: História da 

Assembleia de Deus no Brasil, Emilio Conde (1960); o Dicionário do Movimento 

Pentecostal, pastor Isael de Araujo (2007); História da Convenção Geral das 

Assembleias de Deus no Brasil, Silas Daniel, (2004); Lewi Pethrus: A vida e obra do 

missionário sueco que expandiu a mensagem pentecostal no Brasil e no mundo, 

traduzido por Samuel Nelson e Tommy Nelson, (2004). 
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Outros apontamentos foram feitos a partir dos jornais das Assembleias de 

Deus, Voz da Verdade (1917); Boa Semente (1919); Mensageiro da Paz, iniciado 

em 1930 circula até o momento. Todos os jornais se encontram arquivados na 

CPAD, no Rio de Janeiro. 

A pesquisa aponta que existem muitas igrejas autônomas que surgem a cada 

dia, formando suas próprias redes de Igrejas e/ou Ministérios sem filiação entre os 

mesmos por meio de convenções estaduais e/ou nacionais, (tipo de vinculação 

utilizada por alguns ministérios mais antigos) muitos desses ministérios não 

possuem contatos algum com esses organizadores. 

Dos motivos que determinam essas movimentações entre as Igrejas e/ou 

Ministérios, podemos citar como principais, motivos geográficos, políticos e 

administrativos. Por exemplo, existem Igrejas de um mesmo Ministério localizadas 

em regiões extremas do país, onde mesmo assumindo obrigações e 

responsabilidades determinadas pelo Ministério, na figura de seu pastor presidente, 

são perfeitamente dissociadas em algumas estratégias de ação local. 

Dentro desse cenário, a direção da Convenção Geral das Igrejas Assembleias 

de Deus, não podem tomar nenhuma decisão contra essas Igrejas, pois não existe 

controle das novas aberturas, muitas vezes as Igrejas autônomas funcionam anos 

sem o conhecimento dos mesmos.  

Outro fato ainda em pesquisa apontado aqui: existem muitas Igrejas 

autônomas que quando sentem que não tem condições se fortalecerem no futuro, 

pedem ajuda aos Ministérios autônomos, ou aos pastores presidentes associados às 

convenções, e estes, passam a administrar as Igrejas juntamente com os pastores 

fundadores das Igrejas autônomas a partir daí, estas entram no rol de Igrejas 

(autônomas) filiadas até que as mesmas ganhem mais visibilidade com os novos 

adeptos, resta saber qual a relação que se estabelecerão entre estas Igrejas no 

futuro.  

Nesse contexto de refundações, a experiência de criação de uma igreja AD 

independente multiplicou-se e não se reporta a alguém em particular que coordene 

as mesmas. Pelo contrario, funciona como uma nova igreja-mãe6, que pode até ter 

                                            
6 ARAUJO, ISAEL DE. Dicionário do Movimento Pentecostal, pag. 367. Igreja-Mãe “Sistema 
eclesiástico adotado pelas Assembleias de Deus no Brasil. Organismo supralocal, o topo da 
hierarquia estrutural e organizacional de um Ministério. Constitui-se de uma igreja que abre e mantêm 
ligado a ela congregações e/ou igrejas filiadas, agrupadas dentro de bairros e/ou cidades, em um ou 
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filiais espalhadas pelo país e no exterior ou se limita a um único templo. Como 

exemplo pode-se citar as igrejas AD do Bom Retiro, de ministério independente que 

possuem mais de 100 filiais espalhadas em quase todo o território brasileiro e a 

Assembleia de Deus Ministério New Life, ministério que tem origem na Flórida, EUA, 

organizado e presidido pelo pastor Rogério da Silva, com sede em Campinas e com 

igrejas em São Paulo e no Rio de Janeiro. Este ministério mantém um instituto de 

Teologia, intitulado Instituto Teológico de Ensino Vida Nova, na Rua Denise 30, 

Jacareí, SP. 

Seguindo o raciocínio de Weber, para que essa dominação racional aconteça 

é preciso que haja um processo que caracterize a sociedade moderna em contrastes 

com as formas tradicionais da sociedade, buscando novas formas de viver a religião 

e as novas formas de organização e/ou transformação nas instituições tradicionais. 

Nesse sentido, a tipologia de dominação de Max Weber pode nos 

oferecer elementos capazes de compreender as cisões, o surgimento de novos 

ministérios, as novas lideranças, o centralismo dentro das igrejas assembleias de 

Deus e a sua lógica de funcionamento.   

Assim, frente a essa nova pesquisa, sabendo que as Igrejas Assembleias de 

Deus no Brasil, tradicionalmente conhecidas pelas características rígidas da primeira 

formação – no que se refere à interpretação da palavra, comportamento de seus 

membros, ascetismo e distanciamento do mundo, – conseguiu reproduzir em si 

mesma, de maneira a se tornar independentes junto à sua base formadora; qual 

seria o processo organizacional atual dessa denominação considerada no ramo 

pentecostal, a igreja que mais cresce no país em números de adeptos; Será que 

esses ministérios têm a responsabilidade de encontrar uma nova formula para atrair 

mais adeptos conservando os mesmo valores da primeira formação? Seria luta e 

cisões internas de novas lideranças em busca do poder em seu meio? ou 

estaríamos diante de uma “rede” de Igrejas Assembleias de Deus no Brasil com 

perfis de administradores cada vez mais preparados para novos desafios...ou seria 

manutenção das características tradicionais clássicas naqueles ministérios das 

Igrejas Assembleias de Deus apontada por inúmeros pesquisadores no decorrer dos 

anos ? 

                                                                                                                                        

mais Estado. Também chamada igreja-sede. Uma congregação torna-se uma nova igreja-sede por 
emancipação concedida pela igreja-mãe e fica livre para obter a sua personalidade jurídica, passando 
a ter suas próprias congregações.”  
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No inicio do século XX, a modernidade trouxe consigo uma serie de 

mudanças inovadoras capazes de abalar toda a estrutura da sociedade da época. O 

processo de modernidade criou no individuo um novo sentido de vida. A tradição 

vinda do passado, já não encontrava mais espaço e o laço entre o velho e o novo foi 

quebrado pela ciência e pelos pressupostos capitalistas. As transformações trazidas 

ainda pelos avanços tecnológicos e científicos ao longo dos anos modificaram 

profundamente o modo de vida, criando uma serie de demandas, principalmente a 

concorrência do mercado econômico. O resultado dessas transformações foi uma 

explosão da sociedade de consumo de massas, cada vez mais crescente nos dias 

atuais. 7 

Dessa maneira, há muito ainda a se avaliar na formação dos Ministérios 

das igrejas ADs, especialmente no que tange a necessidade de comparações entre 

os Ministérios de formação (Missão), os Ministérios de Madureira e os Ministérios e 

igrejas consideradas autônomas que não pertencentes a nenhuma vertente 

assembleianas; caminho esse que julgo muito relevante para novos estudos. 

 

  

                                            
7 AQUINO, R.S.L; FRANCO, D.A; OSCAR, G.P.C.L. História Geral. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 
1985. 
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CAPÍTULO I 

DA HISTÓRIA AO MITO 

 

 

O conteúdo deste capítulo está dividido em cinco tópicos principais, visando 

estabelecer os eventos que influenciaram o início das Assembleias de Deus (ADs) 

no Brasil. O primeiro tópico apresenta um breve histórico do pentecostalismo 

objetivando contextualizar o surgimento das igrejas ADs, dentro desse movimento 

religioso. Em seguida, As práticas pentecostais suecas, que tenciona fazer um 

levantamento da trajetória dos pentecostais escandinavos e sua transição entre a 

Igreja Batista no Brasil. Destaca-se, ainda, a figura de Lewi Pethrus, pastor sueco 

que teve participação ativa no início do Movimento Pentecostal na Suécia, e no 

futuro foi considerado um dos missionários mais importantes nas Assembleias de 

Deus no Brasil. 

O inicio do nome da AD é pormenorizado no terceiro tópico Missionário 

escandinavo Versus norte-americanos. Um dos aspectos diferenciais das 

Assembleias de Deus no Brasil em relação a outras igrejas pentecostais é 

justamente sua origem sueca. Seus dois fundadores, Vingren e Berg trouxeram para 

o Brasil as características do movimento do seu país, como a informalidade nas 

escolas bíblicas, cursos mais curtos para o serviço na igreja e conferências anuais 

para obreiros. Apesar de não haver profundas diferenças teológicas entre o 

pentecostalismo norte-americano e o escandinavo, é importante ressaltar que os 

suecos não inseriram a doutrina dispensacionalista na Assembleia de Deus. A partir 
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dos anos 1950, os brasileiros adotaram os costumes dos missionários americanos, o 

que ocasionou uma maior sistematização e burocratização na rotina da igreja. 8  

O quarto tópico - A história do nome Assembleia de Deus – aborda os fatos 

mais interessantes na busca pelo nome da denominação. A data de fundação da AD 

no Brasil se deu em 1911, O nome Assembly of God só foi adotado pelas igrejas 

oficialmente nos Estados Unidos em 1914 – Ao contrário de ser uma decisão 

hierárquica e unilateral dos fundadores, como pode ser visto em diversas igrejas 

brasileiras, as Assembleias de Deus norte-americanas contaram com uma votação 

em 1912. Resolveu-se então usar a mesma nomenclatura nas igrejas fundadas sob 

o advento do pentecostalismo, mesmo sem haver vínculos financeiros e 

administrativos. Essa falta de vínculos administrativos e financeiros possibilitaram as 

ADs9 brasileiras a usarem a mesma nomenclatura sem justificativas prévias às 

igrejas norte-americanas. 

Finalmente, o quinto tópico – O mito fundante da Assembleia de Deus – 

elabora uma breve biografia de Gunnar Vingren e Daniel Berg, os fundadores 

suecos da igreja no Brasil. A epopeia desses missionários envolveu uma série de 

eventos considerados sobrenaturais. Primeiramente, podem ser encontrados relatos 

dessa natureza na infância de ambos. Posteriormente, os dois foram batizados com 

o Espírito Santo, passaram a receber a manifestação dons carismáticos, inclusive o 

dom de cura divina. Em 1910, uma revelação espiritual foi responsável pela missão 

evangelística, em conjunto, que culminou com a chegada à cidade de Belém do 

Pará e o início da Assembleia de Deus no Brasil. 

 

1.1. O Movimento Do Pentecostalismo 

 

O pentecostalismo é um movimento religioso que eclodiu nos Estados Unidos 

no começo do século XX e diferenciou-se do protestantismo por acreditar na 

contemporaneidade dos dons do Espírito Santo, dos quais se destacam três: a 

                                            
8Doutrina dispensacionalista: método de interpretação da Bíblia. O Dispensacionalismo é um sistema 
teológico que apresenta duas distinções básicas: (1) Uma interpretação consistentemente literal das 
Escrituras, em particular da profecia bíblica. (2) A distinção entre Israel e a Igreja no programa de 
Deus.   
9 Os missionários escandinavos eram mais práticos no ensino da Palavra Bíblica, enquanto os norte-
americanos eram mais sistemáticos, mais voltados para a exegese Bíblica. 
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glossolalia (falar em línguas), a cura e o discernimento de espíritos. 10 Os 

pentecostais acreditam em Deus por intermédio do Espírito Santo, em nome de 

Cristo. Praticam e acreditam nas mesmas características do cristianismo primitivo, 

isto é, acreditam na realização de milagres através da cura de enfermos, bênçãos e 

distribuição de dons espirituais e também praticam a expulsão de demônios, bem 

como acreditam no diálogo com Cristo. 

Assim, o pentecostalismo é um termo amplo que inclui uma vasta gama de 

diferentes perspectivas teológicas e organizacionais. É considerado um movimento 

moderno por muitos estudiosos e o mais revolucionário acontecimento dentro da 

história do cristianismo no século XX. Talvez um dos mais marcantes na história da 

igreja. Mais do que isso, com o advento do pentecostalismo, ocorreram mudanças 

profundas no panorama cristão, rompendo com uma série de padrões que 

caracterizavam as igrejas protestantes há alguns séculos, e propondo 

reinterpretações muitas vezes radicais da teologia cristã, dos cultos e das 

experiências religiosas. Entretanto, seu surgimento está intrinsecamente ligado a 

outro movimento que teve início no século XVIII, na Inglaterra, trata-se do 

movimento religioso metodista, fundado por um ex-ministro anglicano John Wesley, 

influenciado pelo grupo pietista alemão que propunha a necessidade de uma nova 

maneira de pregar o Evangelho, um novo nascimento, conversão e orientação para 

a vivência da fé. 

Sua origem está no reavivamento evangélico, com John Wesley reunindo-se 

com um grupo de professores e estudantes de Oxford, espantando com a 

indiferença e a estagnação de sua igreja, assim empreendeu um movimento de 

reavivamento religioso. O inicio do movimento pode ser fixado em 1729, quando 

John Wesley, juntamente com alguns amigos ligaram-se a um “Clube Santo”. A 

intenção de Wesley não era fundar uma nova igreja, mas, ao contrário, levá-los para 

a igreja anglicana a qual pertencia (e da qual nunca se desligou). A sua 

preocupação era, especialmente, levar para o povo uma nova vida espiritual e 

também material em favor do próprio povo, daí o surgimento posterior de orfanatos, 

ambulatórios, centro de artesanato entre outros recursos (de acordo com os 

pressupostos de caridade). 

                                            
10 MARIANO, R. Neopentecostais – Sociologia do novo pentecostalismo no Brasil. p. 23. 
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Todavia, diante da expulsão dos púlpitos da igreja anglicana, a qual pertencia, 

Wesley começou a sua pregação em espaços livres para todo aquele que também 

desejava uma mudança. Em 12 de maio de 1739, foi fundada a “primeira capela” 

metodista, segundo Mateo Lelievre: “(...) com solenidade, exclamações de louvor e 

ações de graças, a pedra fundamental daquele modesto templo que viria ser a 

primeira capela metodista a levantar-se no mundo inteiro”. 11 

A partir do metodismo, vários outros movimentos religiosos surgiram com a 

mesma tendência, entre eles, o movimento de santificação ou (holiness) no século 

XIX, nos Estados Unidos. Essa manifestação de santidade se solidifica e ganha 

legitimidade como movimento religioso, em 1901, em Topekas (Kansas) com 

Charles Fox Pahram (1873-1929), que formulou a teologia do pentecostalismo 

clássico e também ficou conhecido como o fundador do Movimento Pentecostal.  

Pahram uniu as doutrinas que no futuro serviriam de estrutura teológica 

explicável dentro do movimento tais como: “estilo evangélico de conversão, 

santificação, cura divina, pré-milenismo e o retorno escatológico do poder do Espírito 

Santo”12 que ensinava aos seus alunos, no que se diz respeito à Santidade, cura 

divina, etc., usando o Livro dos Atos dos Apóstolos (2:38): “E Pedro lhes respondeu: 

Convertei-vos: receba cada um de vós o batismo no nome de Jesus Cristo para o 

perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo”, 13 convidava-os para 

passar por uma experiência e uma reflexão sobre essa questão. As preces foram 

ouvidas e seus colegas relataram que Agnes Ozman começou a falar na língua 

chinesa. Não muito tempo depois o próprio Parham começou também a falar em 

línguas desconhecidas. 

Dentre muitos seguidores das práticas carismáticas de Pahram, se destacou 

o seu aluno William J. Seymour, pastor negro expulso da igreja dos Nazarenos que, 

em 1906, na cidade de Los Angeles, levou a nova mensagem a um número 

crescente de convertidos pentecostais.  

Em um desses encontros, no dia 06 de abril de 1906, um menino de oito 

anos, entre outras pessoas, começou a orar em línguas fazendo com que Seymour 

reafirmasse a sua crença. Esse espaço ficou famoso e reconhecido como base de 

                                            
11 LELIEVRE, M. João Wesley, sua vida e obra, p.78. 
12 ARAUJO, I. Dicionário do Movimento Pentecostal. 541. 
13 Bíblia Sagrada, tradução ecumênica TEB, pp, 2105-2106. 
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formação e divulgação mundial do moderno movimento pentecostal, seu endereço 

era: Azuza Street, 312. 

Essa experiência de salvação vinha do sentimento imediato de santificação 

por meio de práticas de base extremamente emocional, incluindo as leituras bíblicas 

que eram feitas de forma extremamente marcante, na tentativa de tocar 

emocionalmente os seguidores. Pessoas de todo mundo, curiosas com esse 

movimento, vinham conhecer de perto os acontecimentos no templo de Seymour e 

de lá saíam missionários para o restante do mundo. 

Seymour, com base nas doutrinas ensinadas por John Wesley e no 

movimento de santificação ou “holiness”, seguia a sua experiência baseada nos 

dons do Espírito Santo. Falava em línguas estranhas, acreditava no Batismo no 

Espírito Santo, na atualidade dos dons espirituais, tais como cura, profecias, 

operação de milagres e também que o batismo pentecostal revestia o crente como o 

poder do alto, capacitando-o para exercer seu ministério no mundo. Rapidamente, 

grupos semelhantes foram formados em muitos lugares dos EUA, mas, com o rápido 

crescimento do movimento, o nível de organização também cresceu até o grupo se 

denominar Missão da Fé Apostólica da Rua Azuza. 

Foi então que o movimento pentecostal explodiu. A partir daí a mensagem 

pentecostal divulgou-se pelos Estados Unidos e pelo resto do mundo, chegando ao 

Brasil em 1910, com a vinda do missionário Louis Francescon, que atuou em 

colônias italianas no Sul e Sudeste do Brasil, originando a Congregação Cristã no 

Brasil. Em 1911, Daniel Berg e Gunnar Vingren iniciaram suas missões no Pará e 

nordeste do país, dando origem às Assembleias de Deus. Francescon, Berg e 

Vingren tiveram matriz pentecostal comum ao receberem as novas doutrinas na 

Missão de Fé Apostólica nascida no inicio do século XX. 

Fundada em 1911, em Belém do Pará, no norte do país, a AD, juntamente 

com a Congregação Cristã no Brasil, no bairro do Brás – em São Paulo, formam o 

marco do pentecostalismo brasileiro, com um novo tipo de igreja e experiência 

religiosa. 
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1.1.1. As práticas pentecostais suecas 

 

O Brasil conheceu as práticas pentecostais em 1910, com a fundação da 

igreja Congregação Cristã do Brasil (CCB) e, no ano seguinte, com a fundação da 

igreja AD, em 1911. Ao contrário da Suécia, que começou a conviver com o 

movimento pentecostal bem mais cedo, por intermédio de Thomas B. Barratt, (1862-

1940), pastor da Igreja Metodista Episcopal de Cristiânia, Noruega. Em 1906, o 

avivamento pentecostal chegou a Suécia e, simultaneamente, na Noruega, via 

Barratt, aos Estados Unidos14. Barratt entrou em contato com o Movimento 

Pentecostal e retornou ao seu país com uma nova proposição do pentecostalismo. 15 

Após realizar várias viagens à Inglaterra, Suécia, Índia, entre outros países, 

em 1909, Barratt se desligou do corpo de obreiros da Methodist Episcopal Church; 

fundou a Pentecostal Missionary Union e a International Pentecostal Conference, 

como estrategista missionário, influenciado pela Teoria “Missões Paulinas” de 

William Taylor (1821-1902), construiu uma estrutura dentro das missões 

escandinavas, tornando-as prósperas. Fundou e pastoreou a Filadélfia Church em 

Oslo até a sua morte, em 1940. 

A teoria de William Taylor dizia que os missionários não precisavam de ajuda 

de outros países, mas, ao contrario, deveriam realizar suas reflexões teológicas sob 

a ação inspiradora do Espírito Santo, junto com a cultura local, vivendo da mesma 

maneira que os seus anfitriões. Os missionários deveriam adotar um país e viver 

respectivamente com a sua cultura, usando os parâmetros da teoria do Apostolo 

Paulo (nas igrejas primitivas).  

O despertamento pentecostal sueco foi intenso, principalmente, na capital e 

contou com a aceitação da membresia batista, 16 durante muito tempo, seus líderes 

conseguiram conter o movimento dentro das igrejas batistas e muitos acreditavam 

                                            

 
15 SYNAN, V. O Século do Espírito Santo, pp. 101-110. Thomas B Barratt, líder pentecostal 
norueguês, filho de minerador, estudou artes e aos 17 anos começou a pregar. Foi escolhido como 
diácono, em 1889, e logo depois, presbítero na Methodist Episcopal Church, na Noruega, e, 
posteriormente, pastor em várias igrejas. Em 1902, ele fundou a Oslo City Mission. Tornou-se 
fundador do movimento norueguês e “uma figura chave no estabelecimento de igrejas pentecostais 
nacionais por toda Europa e no Terceiro Mundo”. 
16 Segundo ARAUJO, I, pp. 573-574, sobre o Pentecostalismo na Suécia: “o sentimento 
profundamente religioso e a educação liberal dos povos escandinavos concorreram para que as 
nações do Norte da Europa fossem visitadas por vários avivamentos, em diversas ocasiões. Por volta 
de 1906, o avivamento pentecostal, propriamente dito, irrompeu na Suécia, simultaneamente ao da 
Noruega, que começara como o ministério do brilhante pregador Thomas B. Barratt”. 
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que poderiam trabalhar em paralelo com o movimento pentecostal. Mas, após 

algumas conferências em seu meio, os líderes batistas decidiram por fim a essa 

união e passaram uma linha divisória entre eles e o movimento pentecostal. Diante 

da falta de espaço, em 1909, um comerciante se mobilizou e construiu um salão em 

sua residência, chamado salão Filadélfia para acolher os novos crentes batizados 

pelo Espírito Santo. Em 1910, esse salão organizou-se como a Sétima Igreja Batista 

de Estocolmo; os cultos eram realizados pelo pregador E.W. Olsson, da Escola 

Missionária de Orebro que pouco tempo depois convidou o pastor Lewi Pethrus para 

pastorear a igreja 17. 

O pastor Lewi Pethrus (1884-1974); inspirado pelos relatos sobre o 

avivamento de Sunderland e de Oslo (Noruega) e admirador de Thomas B Barratt, 

se tornou pentecostal e ficou conhecido como o principal expoente do Movimento 

Pentecostal sueco e, no futuro, tornou-se um grande líder nas igrejas Assembleias 

de Deus no Brasil. 

Segundo Araujo, “Pethrus, atraído pelos relatos sobre o avivamento de 

Sunderland e de Oslo, viajou para Oslo (Noruega). Ali, em 1907, mediante a 

pregação de T.B. Barratt, ele tornou-se pentecostal, como também fizeram 

numerosas outras igrejas na Suécia”. 18 

Segundo Araujo, Lewi Pethrus: 

 

Começou a se dedicar seu tempo em pregação em 1902. Em 1904, 
ele começou os seus estudos no Seminário Batista Betel, em 
Estocolmo, e logo após a sua formatura foi ordenado pastor batista. 
Em 1910 ele recebeu o convite para pastorear a recém-fundada 
Sétima Igreja Batista de Estocolmo, que realizava cultos no 
Philadelphia Hall. Em 1913, a Convenção Batista o expulsou com 
toda a sua congregação, porque ele praticava a ceia aberta. As reais 
causas de sua expulsão, porém, foram a teologia e a liturgia 
pentecostal. O modelo de igreja ensinado por Pethrus era que cada 
igreja deveria ser totalmente independente e não deveria existir uma 
organização central. As igreja trabalhariam em cooperação, por meio 
de convenções estaduais e nacionais informais de pastores e 
presbíteros. 19 
 

Assim, após a expulsão do pastor Lewi Pethrus da Sétima Igreja Batista, deu-

se o início oficial do Movimento Pentecostal na Suécia e a igreja passou a se 

                                            
17 BURGESS, Sanley M. e Vandermaas, Eduard, Eds, op cit, pp. 255-257. 
18 ARAUJO, I. p, 655. 
19 Ibid. 
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chamar Igreja Filadélfia de Estocolmo. Nessa época, a igreja contava com cerca de 

500 membros. E foi responsável pelo primeiro envio oficial dos missionários suecos, 

o casal Samuel e Lina Nystron, ao Brasil, em 1916 para trabalhar nas igrejas 

Assembleias de Deus, juntamente com os missionários fundadores – Gunnar 

Vingren e Daniel Berg. 

A respeito de Lewi Pethrus, Araujo nos diz que, “suas perspectivas de 

desenvolvimento espiritual renderam-lhe a atenção para ser ouvido em Toda a 

Europa, América do Norte e Terceiro Mundo” 20. Pethrus fez com que sua 

membresia, na Suécia, se tornasse a maior do mundo pentecostal e a maior igreja 

livre na Suécia. “A estrutura do Movimento Pentecostal sueco era oficialmente 

igualitária, mas, ma verdade, Pethrus era seu líder. Ele determinou as prioridades do 

movimento, representou-o no movimento internacional e foi determinante na carreira 

de pessoas pertencentes à sua igreja”. 21  

Lewi Pethrus foi um dos líderes mais marcante nas ADs brasileiras, por isso, 

se afirma aqui, que os princípios teológicos do pentecostalismo brasileiro têm 

influência direta dos missionários escandinavos (suecos, noruegueses e finlandeses) 

e norte-americanos. Porém, existem práticas diferentes entre o pentecostalismo 

escandinavo e o norte-americano, que, para a compreensão do nosso objeto de 

estudo, é importante que fiquem claras.  

 

1.2. Missionários Escandinavos Versus Norte-Americanos 

 

A igreja Assembleia de Deus foi fundada pelos missionários suecos Gunnar 

Vingren e Daniel Berg, em 1911, na cidade do Belém do Pará, com a nomenclatura 

de “Missão da Fé Apostólica”, seguindo o exemplo do primeiro nome dado ao 

Movimento Pentecostal nos Estados Unidos, a partir de 1901. Araujo nos diz que “A 

teologia implantada por esses missionários foi voltada para a o pentecostalismo 

escandinavo e não das Assembleias de Deus norte-americanas.” 22 Entretanto, 

somente em meados dos anos 40, a AD no Brasil recebeu influências diretas e mais 

intensas das norte-americanas.  Ao pesquisar a história da AD no Brasil, observa-se 

que, entre os anos de 1911 e 1940, os missionários suecos eram soberanos na 
                                            
20 Ibid. 
21 Ibid. 
22 Ibid, p. 558. 
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orientação doutrinária. Os jornais e as lições bíblicas nas escolas dominicais eram 

exclusivamente dos missionários escandinavos. Todos os artigos publicados nos 

jornais brasileiros eram revisados por eles. 23 

Segundo Araujo,  

 

(...) na liturgia e em alguns costumes, pode-se afirmar que os 
pentecostais ainda são herdeiros dos primeiros missionários suecos, 
apesar, dos últimos 15 anos sofrer a influência norte-americana na 
liturgia e costumes, pode-se afirmar que alguns costumes ainda 
permanecem fiéis aos dos primeiros missionários suecos”. 24 
 

 
Alguns missionários escandinavos de igual influência teológica no Brasil, 

Gunnar Vingren, Samuel Nystrom, Nils Kastberg, Otto Nelson, Nels Nelson e Joel 

Carlson, dividiam a tarefa de revisar os artigos e a ministrações dos estudos bíblicos 

nas igrejas assembleianas. 

Conforme publicação no jornal Mensageiro da Paz, da década de 30 e início 

dos anos 40, as escolas bíblicas funcionavam sob a supervisão de Samuel Nystron. 

Este missionário sueco era o mais requisitado para ministrar estudos bíblicos, 

especialmente, o dispensacionalismo, os efeitos da obra de Cristo, o Corpo de Cristo 

e doutrinas bíblicas fundamentais25. Somente entre os anos 40 e 50, os nomes dos 

missionários norte-americanos aparecem, como exemplo, Lawewnce Olson, 

Leonard Pettersén, Teodoro Sthor e John Peter Kolenda. 

As diferenças entre o estilo escandinavo e o norte-americano, segundo 

Araujo: 

 

                                            
23 Ibid; 557 ss. 
24 Ibid; pp 558 ss. 
25 Ibid. 
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Igrejas pentecostais suecas AD Norte-americanas

Na Suécia, na época, as escolas bíblicas duravam 
apenas três meses; 

Os norte-americanos preferiam os institutos
bíblicos, com ensino e formação das
Escrituras e cursos de longa duração;

Os pregadores após os três meses de curso recebiam 
o título inicial de "evangelistas";

Nos EUA. Era comum o obreiro, antes de ser
ordenado ao ministério, passar, em média,
quatro anos em um instituto bíblico;

Ninguém era ordenado ministro ou enviado ao campo 
missionário pela Igreja Filadélfia, na época, liderada 
pelo pastor Lewi Pethrus, sem passar por esse curso;

Outra formalidade praticada pelos suecos, os obreiros
participavam nas conferências anuaís de uma semana
como reforço nos ensinamentos bíblicos;

As diferenças são mais de estilo do que de conteúdo

 

Igrejas pentecostais suecas AD Norte-americanas

As diferenças são mais de estilo do que de conteúdo

Outra formalidade praticada pelos suecos, os obreiros
participavam nas conferências anuaís de uma semana
como reforço nos ensinamentos bíblicos;

Com exceção de Daniel Berg e Gunnar Vingren, que
foram os pioneiros e se filiaram à Igreja Filadélfia
depois de iniciada a obra no Brasil, todos os outros
missionários escandinavos que vieram para o Brasil
tiveram que fazer este curso;

Os norte-americanos fizeram o trabalho
preventivo em relação a modismos. Antes
que determinadas doutrinas que já eram
populares nos EUA ganhassem força no
Brasil, eles preveniam os obreiros sobre
elas.

Daniel Berg não estudou teologia formalmente; 

Gunnar Vingren estudou teologia no Swedish
Theological Seminary, na Universidade de Chicago,
1904-1909. Foi ordenado pastor pela Convenção
Batista dos Estados Unidos;

Os suecos gostavam mais da praticidade; Os norte-americanos eram mais sistemáticos;

Figura 1 – comparação entre as práticas das igrejas pentecostais Suecas e as ADs 
norte-americanas. 
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Pode-se observar acima que as diferenças entre os escandinavos e os norte-

americanos eram pequenas, a teologia era praticamente a mesma em alguns 

pontos, mas isto não excluiu algumas divergências entre os dois ensinamentos. O 

pentecostalismo assembleiano preferiu seguir com os ensinamentos mais rápidos 

usados no pentecostalismo sueco e isto facilitou uma série de práticas entre os 

líderes brasileiros. Como veremos adiante quando se tratar das cisões internas nas 

ADs. 

 
1.3. História Do Nome “Assembleia De Deus” 

 

A manifestação do fenômeno do avivamento pentecostal, iniciado por Charles 

Fox Parham, atingiu o seu apogeu com o pastor negro William J. Seymour. A partir 

do ano de 1906, o movimento se expandiu pelos Estados Unidos e também de 

forma isolada em outros países. Com as novas práticas de oração surgiram líderes 

fervorosos, que fundaram várias igrejas congregacionais com diferentes nomes. 

Esse modelo tem como instância máxima a congregação, onde são tomadas as 

decisões, excluindo, assim, a autoridade do pastor local em suas decisões.  

O surgimento do nome “Assembleia de Deus” aconteceu em 1914, quando 

300 ministros e delegados norte-americanos das novas denominações pentecostais 

se reuniram para fundir uma única igreja. Neste encontro ou conclave, como ficou 

conhecido, foi adotado em Hot Springs o nome “Assembly of God”, nome usado 

desde 1912, pelo pastor Thomas King Leonard à sua pequena igreja em Findlay 

(Ohio) 26.  

Nesse mesmo ano, no Brasil, os suecos Gunnar Vingren e Daniel Berg, 

fundadores da igreja “Missão da Fé Apostólica”, em Belém do Pará, norte do país, 

receberam um casal de missionários suecos, Otto e Adina Nelson, procedentes dos 

Estados Unidos. Como o nome “Missão da Fé Apostólica” não foi bem aceito em seu 

meio, é provável que os novos missionários tenham sugerido o nome “Assembleia 

de Deus” para os missionários suecos. 27 Em um culto em Belém do Pará, os 

missionários suecos perguntaram aos presentes se poderiam dar um novo nome à 

igreja, a exemplo da América do Norte, que usava Assembleia de Deus ou Igreja 

Pentecostal. Todos os presentes optaram por “Assembleia de Deus”.  
                                            
26 Cf. BURGESS, International Dictionary of Pentecostal Charismatic Movements, pp. 333-340. 
27 ARAUJO, I. p, 40. 
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Embora tenham adotado o mesmo nome a exemplo das Assembleias de 

Deus norte-americanas, não se tem registro de vínculos nesse período das igrejas 

brasileiras com as igrejas americanas. O que se sabe é que Gunnar Vingren antes 

de chegar ao Brasil participava dos cultos da igreja batista em Chicago, liderada pelo 

pastor William H. Durham (1873-1912). 28 

 

1.4. O Mito Fundante Da Assembleia De Deus 

 

Antes de adentrarmos na história da fundação da igreja Assembleia de Deus 

(AD) no Brasil, gostaria de apresentar um pouco da trajetória de seus fundadores 

suecos, conforme os diários de Gunnar Vingren e Daniel Hogberg (Berg); vivenciar 

um pouco de seus percursos, acompanhando a saída da Suécia, a passagem pelos 

Estados Unidos, a profecia, a chegada ao Brasil e a caminhada até a fundação da 

igreja AD, com a descrição de algumas etapas típicas da odisseia de um herói. 

Os fatos narrados na construção do mito fundante dos missionários suecos 

são extraídos das anotações cotidianas feitas por eles. Posteriormente, essas 

anotações foram transformadas em diários. 29 Vale ressaltar, porém, que os diários 

dos fundadores suecos foram organizados por seus filhos Ivar Vingren e David Berg, 

(Ivar Vingren relata que examinou em média 25 diários de seu pai); o diário de 

Daniel Berg também contou com a supervisão de Emilio Conde, historiador oficial 

das igrejas ADs; sobre o de Daniel, não se tem relato das anotações originais. 

Os diários foram publicados pela editora CPAD – órgão oficial das igrejas ADs 

– e apresentam dados bibliográficos dos missionários, com narrativas emocionantes. 

São atos heroicos, ricos em detalhes; os autores trabalham com a ideia de que a 

qualquer momento, os missionários irão receber uma missão “divina”, ou seja, a 

espera da promessa de Deus.  

As narrativas extraídas das anotações feitas pelos missionários suecos em 

seus diários foram instrumentos importantes durante um levantamento empírico de 

                                            
28 BURGESS, S, M. ET ALLI. op cit. p. 594. 
29 Foram utilizados os diários dos fundadores, Enviado por Deus (1973) e Diário de um pioneiro 
(1995). Tratam-se de biografias organizadas por, Ivar Vingren e  David Berg, filhos dos missionários. 
As anotações de Gunnar Vingren se encontram no museu dos fundadores, na CPAD, – Casa 
Publicadora das Assembleias de Deus,  Rio de Janeiro, - do qual tive acesso às anotações de próprio 
punho do missionário. No decorrer das narrativas serão usados trechos dos diários dos fundadores 
das ADs sem as devidas citações das páginas a fim de não perder a construção das falas miticas. 
Para obter maiores informações, recomenda-se uma leitura mais aprofundada dos diários. 
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dados em pesquisas, pois o diário capta o dia a dia, as percepções, os eventos 

vividos etc., servindo de recuo à própria história, a releitura, portanto, das anotações 

dos missionários servem de reflexão sobre as suas práticas vividas no passado. 

Sabemos que todo diário é de caráter pessoal e restrito de conteúdo, e sua 

interpretação é pessoal quanto às narrativas. A interpretação é fundida de tal 

maneira que não se permite muitas vezes ao leitor, detectar o que é fato real e o que 

é interpretação feita pelos seus criadores. Essas anotações foram de suma 

importância para a construção da história do pentecostalismo assembleiano no 

Brasil, pois sem elas, muito se perderiam no tempo.  

Dessa maneira, o diário trabalha apoiado em dois eixos, um de tempo, que 

permeia entre o principio e o fim de um acontecimento e o outro de intensidade. 

Segundo Hess, 30 “trata-se, de um procedimento de acumulação e de uma escrita 

transversal, mesmo centrado em único tema”. A sua redação não é científica, mas 

nos auxilia como um instrumento. Pode-se dizer que o diário nos oferece um 

trabalho de escavação contínua. Dessa maneira, é possível notar que nem todos os 

acontecimentos anotados pelos missionários possuem uma coerência de ordem 

cronológica, porém, não prejudicaram a riqueza de detalhes de suas narrativas, pelo 

contrário, imprime-lhes um caráter de originalidade; o diário realiza uma relação de 

trabalho adequada entre teoria e a prática. 

Pode-se pensar então que, os seus autores suecos estavam preocupados 

com os valores de seus feitos e não em criar teorias, essas ficam por conta do 

pesquisador. O diário contém um repertório de vivencias positivas e de imagens 

edificantes, dos pensamentos de grandes feitos, das frases que impulsionaram a 

força dos missionários através dos tempos, carregadas de otimismo e estímulo à 

conquista das metas estabelecidas. Nada de negativo consta no diário, este 

representa um amigo inseparável em todas as circunstancias, traz sempre coisas 

novas e construtivas, na visão de seus autores, a revelar a todo o momento.  

A fim de enriquecer esta pesquisa, na narrativa dos diários, procurou-se 

capturar um pouco da trajetória de dois missionários que foram capazes de 

abandonar tudo para obedecer a um “chamado do Criador”, submetendo-se as mais 

diversas experiências de fé, deixando toda racionalidade humana para trás, 

                                            
30 HESS, Remi. Momento do diário e diário dos momentos. In: SOUZA, Elizeu Clementino de, 
ABRAHÃO, Maria Helena Menna Barreto (orgs.). Tempos, narrativas e ficções: a invenção de si. p, 
93. 
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mergulhando em um processo, a que chamamos de irracional, em profunda 

obediência, seguindo a mensagem da “Cruz”, violando os seus próprios valores, 

aqueles mais simples e necessários à vida cotidiana, para aliarem-se as exigências 

do Salvador, em favor de um povo oprimido e eleito, diante da realidade em que 

viviam.  

As narrativas apanhadas nos diários são permeadas de revelações 

espirituais, que os direcionam como “condutores” de um povo distante e têm como 

missão realizações de “prodígios e milagres”. “É a Palavra de Deus revelada 

dissipando as trevas do Mal, anunciando as ‘Boas Novas’ em milhares de corações, 

libertando-os para uma vida digna de se viver”. Os missionários narram que são 

conduzidos, por uma força sobrenatural e se entregam inteiramente na obra 

missionária, nos desafiando com os seus testemunhos, tidos como exemplos, as 

várias gerações futuras; são relatos transformadores, de como viveram no mundo, 

gestos que circunscrevem os acontecimentos nos corações dos homens, 

expressando o mundo e a realidade humana. 

Na verdade a história dos missionários fundadores da igreja Assembleia de 

Deus corroboram com a teologia da igreja, com o uso dos dons carismáticos, como a 

profecia, orações em línguas estranhas, orações de cura, influência sobrenatural na 

vida cotidiana da membresia brasileira. As narrativas são cercadas de cuidados de 

instrução em filtrar apenas os aspectos positivos. Não se trata de livros de aventuras 

ou ficção, porém, os fatos vividos por esses missionários, muitas vezes, remonta a 

própria imaginação de seus leitores.  

Nesse sentido, a metodologia de leitura usada nesta tese segue 

originalmente, aos relatos de seus editores, leitura de fatos carismáticos, de cura, de 

rituais mágicos, que no futuro foram repetidos pelos seus seguidores. Os relatos da 

história dos fundadores não são simples relatos de um determinado tempo histórico, 

“mas traz na sua própria natureza a possibilidade atemporal de falar da experiência 

humana como, uma aventura em que todos os seres humanos partilham,” 31 através 

da tradição oral, inscrita e vivida em cada circunstância histórica, de acordo com as 

características especificas de cada lugar e de cada povo, constituindo assim, o mito 

fundante das igrejas Assembleias de Deus, uma vez que os diários só se tornaram 

públicos muitos anos depois.  

                                            
31HEIDGGER, M.apud Regina Machado. Conto de tradição, pp, 109-115. 
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Segundo Ernst Cassirer que: 

 

Este vínculo originário entre a consciência linguística e a mítico-
religiosa se expressa, sobretudo, no fato de que todas as formações 
verbais aparecem, igualmente, como entidades míticas, providas de 
determinados poderes míticos, da Palavra que se converte numa 
espécie de arquipotência, onde radica todo o ser e todo acontecer, 
como veremos nas narrativas dos missionários. 32 

 
E ainda o mito ultrapassa o nosso entendimento, pois, na visão do autor: 

 

(...) os mitos também tratam daquilo que está além do cotidiano, do 
tempo presente e da vida. As narrativas dos missionários suecos 
estão impregnadas do nosso cotidiano, suas experiências vão se 
tornando nossas, traçando uma compreensão de sentido, criando 
uma conexão entre a nossa realidade e a realidade deles. Suas 
experiências geram em nós um desejo de lançarmos em algo novo 
que estão além dos nossos limites, apoiados na mesma confiança 
deles. 33 

 

Segundo os fundadores suecos, que por intermédio de uma profecia, Deus 

determinou para eles um novo rumo, uma mudança em suas práticas cotidianas, 

durante uma reunião de oração em Chicago (EUA), profecia esta que dizia apenas 

uma palavra “Pará”. Sem uma compreensão clara sobre o significado dessa palavra, 

com certo temor em seus corações, após pesquisar onde ficava “Pará”, iniciaram 

uma nova trajetória em suas vidas. 

Gunnar Vingren e Daniel Berg, ambos de origem sueca, membros da igreja 

batista, migraram em épocas diferentes para a América do Norte, participaram do 

avivamento pentecostal e, segundo eles, cada um, de modo particular, recebeu “O 

grande chamado de Deus” ou, “Revelação Divina” para virem ao Brasil. 

 

1.4.1. Oráculo do Senhor 

 

Em várias passagens bíblicas, nos deparamos sempre com os “Oráculos do 

Senhor”. Segundo os oráculos, Deus vê o seu povo oprimido, espalhados, 

caminhando por trevas e escolhe um pastor para lutar em favor desse povo. Daí em 

diante, Deus transmite os seus oráculos aos escolhidos, por meio de visões, sonhos, 

                                            
32 CASSIRER, E. Linguagem e Mito, pp.41 – 46. 
33  Ibid. 
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parábolas, etc. Revela-se a eles na sua intimidade. Os escolhidos geralmente se 

sentem impotentes na sua natureza humana, mas, o Senhor os capacita e, a partir 

desse momento, começam uma longa jornada.  

Assim, os escolhidos geralmente são pessoas carismáticas, corretas, 

otimistas, solidárias, obedientes, que se preocupam em primeiro lugar, com os 

acontecimentos a sua volta, e sempre encontram palavras mais adequadas para 

dizer o que precisa ser dito. E é aí que surge uma liderança. Liderar é fazer com que 

os outros se sentiam tão bem diante desse líder que acabam fazendo o que for 

necessário em sinal de obediência. O detentor do carisma é visto e respeitado pelas 

pessoas próximas como tal. 

Esses e outros fenômenos de experiência de salvação e santificação 

vivenciadas no Cristianismo acontecem pela ação do Espírito Santo, sobre o 

adepto, por ação Divina. O Espírito é concedido como uma grandeza divina e 

transcendente e, dentre as suas funções e efeitos, ele pode manifestar-se de 

maneira perceptível. Os fenômenos físicos e psíquicos que os adeptos exibem são 

os próprios “sinais exteriores e irrefutáveis” da presença e ação do Espírito Santo. 34 

Para Max Weber, essa experiência do sobrenatural é difusa e incontrolável. O 

termo carisma pode ser explicado numa determinada qualidade de um indivíduo que 

faz com que ele se situe numa posição à parte, e venha a ser considerado por 

outras pessoas, como um ser dotado de poderes excepcionais com qualidades 

sobrenaturais e sobre-humanas. Assim, são totalmente revestidos dos poderes 

“Divinos”, são mensageiros de um discurso do sobrenatural, pelo sobrenatural e 

para o sobrenatural. 35 

Segundo Weber o carisma é “uma qualidade pessoal considerada 

extracotidiana na origem, magicamente condicionada, no caso tanto para dos 

profetas quanto dos sábios curandeiros ou jurídicos, chefes de caçadores e heróis 

de guerra (...)”, 36 poderes esses classificados de sobrenaturais, dons específicos 

enviados por Deus a uma pessoa exemplar e, portanto, como “líder”, avaliado 

“carismaticamente” pelos seus seguidores ou adeptos de uma determinada 

comunidade religiosa ou não. 

                                            
34 LACOSTE, J. (org). Dicionário Crítico de Teologia, pp. 650 – 653. 
35 WEBER, M. Economia e Sociedade, pp. 138-144. 
36 Ibid. 
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Dessa maneira, seguindo as definições acima se pode dizer que os pioneiros 

suecos Vingren e Berg, convertidos ao pentecostalismo, são lideres carismáticos e 

merecedores da confiança de Deus, pois ambos foram “convencidos pelo Espírito 

Santo” para liderar um povo e se tornam os fundadores das Igrejas Assembleias de 

Deus no Brasil, realizando um grande feito. 

 
1.4.2. O Carisma Por Ele Mesmo 

 

Os relatos míticos sempre começam com histórias dos acontecimentos de 

fatos imaginários de um tempo mais remoto e originário no interior de cada cultura. 

Por isso, os mitos sempre trazem uma afirmativa que tende a ser reproduzida no 

futuro passando por representações em um determinado momento e espaço, 

reproduzindo assim, o mito.  

Dessa maneira, em meio à simplicidade, em cidadezinhas suecas, nasce 

Daniel Berg, na Cidade de Vargon (que significa “Ilha do Lobo”) e Gunnar Vingren, 

em Ostra Husby, Suécia. Filhos de famílias protestantes e humildes deixaram as 

suas origens, para poder cumprir uma missão que tinham recebidos do Senhor, em 

Terras jamais sonhadas; consagraram-se inteiramente a Deus, e realizaram obras, 

quase incompreensíveis aos olhos humanos, impossíveis, às vezes até, de serem 

narradas. Mesmo assim, os missionários partiram “confiantes e sabedores” de que 

somente Deus conhecia a todos, os milagres e as maravilhas que irão realizar no 

futuro na Terra Prometida, o Brasil. 

Conduzidos de maneiras diferentes até a América, perceberam que o “Novo 

Mundo” nada tinha de semelhanças das cidadezinhas suecas onde viveram as suas 

infâncias e juventudes ao lado de seus familiares. Puderam notar que tinham muito a 

percorrer e muitos ensinamentos a serem guardados ainda em seus corações. 

Em seus relatos, os missionários Vingren e Berg se sentem agraciados por 

Deus; homens simples recebem uma “profecia” para conduzir um povo eleito por 

Deus, afastando-os da ignorância espiritual, das paixões mundanas, dos maus 

pensamentos, entre outras coisas, que seriam banidas da mente humana e depois, 

em Cristo, experimentar o “Nascer de Novo”. Segundo os missionários, eles se 

tornam lâmpadas para esse povo, guiando-os para a libertação ensinando a 

caminhar com o próprio Deus, seguindo as inspirações carismáticas do “Espírito 

Santo”. 
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Assim, Vingren e Berg recebem “Batismo no Espírito” como dom primordial, 

ou a “segunda benção” como era chamado anteriormente pelo movimento 

“holiness”. Quem passava por esse “batismo” ganhava poder espiritual, recebia os 

dons divinos, orava em línguas e, em nome de Cristo, curava os enfermos, 

expulsava “demônios”, entre outros poderes.  

Vingren recebeu o batismo com o “Espírito Santo” e com fogo em 1909. 

Segundo ele, quando recebeu o batismo, falou novas línguas, justamente a mesma 

experiência que aconteceu com os discípulos no dia de Pentecoste, em Atos 2. 

 

Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo 
lugar. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento 
impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. 
Apareceram-lhes então uma espécie de línguas de fogo (...) Ficaram 
todos cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras 
línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem.37  
 

Seguindo as mesmas experiências dos apóstolos, Vingren e Berg sentiram 

que também receberam “as revelações e as confirmações” divinas, e, a partir 

daquele momento, só lhes restaram ocupar-se dos preparativos para o “novo rumo”.  

Na visão weberiana, para que o reconhecimento e a vinculação à figura 

carismática permaneçam, é necessário que o detentor do carisma mostre 

continuamente a posse do carisma por meio de prodígios. Dessa forma os 

seguidores têm o dever, no sentido estrito da palavra, de permanecer dominados e a 

entrega pessoal é repleta de entusiasmo, esperança, fé e emocionalidade. A 

dominação carismática é considerada irracional, pois não se atrela à regra e ao 

planejamento premeditado, por isso seu poder orienta-se pela emoção, pela 

imprevisibilidade e sua economia da autoridade “depende das coletas e das doações 

do dia a dia”, é como veremos a seguir, com as narrativas dos missionários suecos. 
38 

Os missionários suecos, Vingren e Berg cheios de fervor se preparam para 

levar as primeiras pregações às terras estrangeiras, especificamente no Brasil. 

Nessa época, Belém do Pará era dona de um solo fértil, pois havia classes sociais 

marginalizadas por todo tipo de má sorte, pela pobreza, malária, lepra e doenças 

diversas, entre outros males.  

                                            
37 Bíblia Sagrada, tradução ecumênica TEB, p. 1414. 
38 WEBER, M. pp. 140-144. 
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1.4.3. Os suecos rumo às terras distantes 

 

O primeiro escolhido, Daniel Berg, assim como tantos que já haviam feito 

antes dele, decidiu deixar o seu país, a Suécia, e partir para a os Estados Unidos em 

1902. No fim do inverno, um pouco antes da primavera chegar, estava ele lá pronto 

para iniciar a longa viagem. 

 

Quando o navio apitou três vezes, sinal característico da partida, eu 
estava caminhando lentamente no convés que me levaria a terras 
estranhas. Olhei ao redor e vi em um dos muitos salva-vidas 
distribuídos em pontos estratégicos em todo o convés... Era a 
primeira vez que eu viajava de navio, mas não seria a única nos anos 
futuros.  

 

Diante da situação presente, segundo Berg, sentiu-se estremecer, pois sabia 

que aquela viagem o levaria a terras estranhas. Olhou ao seu redor, tudo era novo: 

as pessoas, os objetos, os salva-vidas; talvez estes, tivessem tarefas semelhantes à 

dele, sabia que no fundo seu coração tinha uma missão: salvar vidas para Deus.  

O navio se afasta de sua pátria, era inevitável se livrar do medo que sentia em 

seu corpo, não podia mais se arrepender de ter embarcado, naquele momento seria 

tardio demais qualquer mudanças em seus planos. 

 

Quando os marinheiros soltaram o último cabo que o segurava, meu 
coração bateu fortemente. Senti que naquele momento se rompera 
também minha última ligação com a pátria. Aquela embarcação e 
seus passageiros e tripulantes se haviam transformado em um 
mundo totalmente diferente do mundo que eu conhecera até então. 

 

A cidade de onde Berg embarcou ficava cada vez mais distante dos seus 

olhos. As semelhanças da cidade do embarque, com a sua cidade natal tomaram 

conta de seus pensamentos; assim como a fumaça das fábricas, e o pó das ruas 

com cores amarronzadas desenhavam os tempos que se transformariam em 

memórias de um passado distante. 

 

Resolvi fazer aquela viagem não para satisfazer qualquer espécie de 
curiosidade ou aventura; havia razões muito fortes que me levavam a 
fazê-la.  

 



 

45 

 

 

Em seu coração sentia algo novo. Narra, Berg, que essa viagem, o levara a 

um futuro especial, não estava ele partindo em busca de aventuras, mas sabia as 

razões e os motivos que o inspirava. 

 

O meu futuro parecia incerto, porém uma coisa havia decidido: fosse 
qual fosse o meu futuro, eu me esforçaria sempre para seguir os 
passos do meu Salvador (...) Outro motivo que me inspirava a servir 
ao Senhor e me advertia para eu não pecar era o amor e o respeito 
que eu sentia por meus pais.  
Eu não queria dar-lhes qualquer desgosto; desejava que se 
sentissem orgulhosos de seu filho. Eles tinham confiança em mim, e 
esperavam muito de mim. 

 

Segundo as narrativas de Berg que a infância fora marcada pelo 

aconchego das montanhas, onde passeava e brincava com os seus amigos e 

familiares. Contemplava as fontes abundantes e lagos, cristalinos da Suécia. Porém, 

a realidade o acordava a todo instante para o mundo presente. 

Uns dias antes de sua chegada, Berg avistou algumas gaivotas, 

anunciando que a terra não estava distante, então ele contemplou a Deus nas 

atividades das aves, que voavam tão bem equipadas cumprindo livremente a sua 

missão.  

 

As gaivotas, alguns dias antes, já haviam sobrevoado o navio, 
anunciando que a terra não estava longe. Pensei então nessa 
atividade maravilhosa das aves (...) Certamente foi Deus quem as 
equipou tão bem... desembarquei (...) Havia chegado ao Novo 
Mundo. 
Durante os primeiros anos que passei na América, não pude 
esquecer a família nem os amigos que deixei na Suécia(...) 

 

Na Suécia, Berg já havia trabalho em uma fazenda, logo encontrou emprego, 

tomando conta de cavalos e carroças, onde muitas vezes tinha que unir as próprias 

forças, aos dos cavalos, para cumprir as exigências do seu patrão. 

 

Eu era um menino quando deixei a Suécia. Agora estava um homem 
feito. Aprendi a tomar iniciativas na vida (...) 

 

Mas, em pouco tempo, se transfere para a cidade de Glasport, no Estado da 

Pensilvânia, onde trabalhou de fundidor especializado, após um ano, por questões 
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alheia a sua vontade, deixa este emprego e encontra um novo emprego e 

permanece por oito anos. 

Berg retorna a Suécia para rever os seus pais e seus irmãos, mas não tardou 

o seu regresso para os Estados Unidos. Naquele momento aconteceu “a grande 

decisão”. As bênçãos divinas vieram sobre Berg e tudo se transformou. 

 

(...) Jesus respondeu às minhas orações. As bênçãos divinas vieram 
sobre mim, e tudo se modificou, O mundo pareceu-me diferente 
depois que recebi a resposta àquela oração. 

 

Os seus problemas, segundo as narrativas de Berg, foram varridos como que 

por encanto. Naquela hora, ele diz que as suas dúvidas acabaram. A partir daquele 

momento, ele decidiu entregar totalmente a sua vida para o Senhor e a evangelizar 

aos que desejassem ouvir as mensagens de Deus anunciando a salvação para 

todos que cressem na Palavra Divina. 

Após ter recebido a revelação divina, Berg começou a trabalhar para prover o 

seu sustento material, enquanto aguardava a providencia de Deus para prosseguir 

caminho para a sua nova missão. 

Diante da revelação divina recebida, Berg narra que começou a participar de 

algumas reuniões religiosas e, em uma conferência evangélica que participou na 

cidade de Chicago, algo inusitado aconteceu.  

 

(...) conheci um jovem sueco chamado Gunnar Vingren. Ele estava 
na América havia vários anos, mas fazia pouco tempo que terminara 
os estudos em um instituto bíblico batista. Sentia-se desejoso de 
iniciar o trabalho como missionário da Igreja Batista.  

 

Berg narra que tinha uma intuição de que o seu destino ainda ia se encontrar 

com este missionário, Vingren de maneira especial, pois ambos buscavam a 

experiência de “Pentecoste”, para que isso acontecesse era preciso contar apenas 

com o direcionamento de Deus.  

 

1.4.4. Escolhido por Deus 

 

Gunnar Vingren, o segundo escolhido, filho de jardineiro, desde a sua infância 

viveu dentro dos ensinamentos bíblicos e preceitos do senhor, aos onze anos 
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concluiu o curso primário e começou a trabalhar com o seu pai na mesma profissão 

até os dezenove anos. Aos 25 anos ingressa no seminário batista para formação 

teológica em Chicago. 

Nessa ocasião, Berg comenta que começou a participar de algumas reuniões 

religiosas e, em uma conferência evangélica que participou na cidade de Chicago, 

conheceu Gunnar Vingren em 1909. E assim, conversaram longamente e muitos 

sonhos foram revelados e partilhados entre os dois e perceberam que muitas coisas 

em comum os envolviam no mesmo futuro. Vingren faz revelações interessantes ao 

Berg. 

 

Ele me contou que, após orar muito, recebera o batismo com o 
Espírito Santo, e que com o batismo adquirira a certeza de que no 
futuro seria missionário a onde quer que o Senhor o mandasse. 

 

Em suas narrativas ao Berg, Vingren contou-lhe que sentiu o chamado de 

Deus com apenas nove anos; sentia-se atraído por Deus de uma forma especial, e 

costumava orar muito. Porém, aos doze anos se desviou do caminho do Senhor e só 

retornou aos dezessete anos, em 1896, quando resolveu se entregar de vez ao 

Senhor e começa mais uma experiência. 

 

Eu resolvera ir ao culto de vigília de Ano-novo e entregar-me outra 
vez ao Senhor. Fui com meu pai para esse culto, e fiz o que havia 
resolvido. Aleluia! 
 

Vingren narra que enviou uma petição para entrar como voluntário na Escola 

de Guerra, mas Deus tinha outros planos na vida desse jovem. 

 

Nesse tempo eu tinha enviado uma petição para entrar como 
voluntário na Escola de Guerra, mas Deus me dirigiu para não seguir 
esse caminho. Além do mais, eu sentia medo de não poder 
permanecer como crente seguindo a carreira militar.  

 

Aos dezoito anos foi batizado nas águas em uma igreja Batista na Suécia, em 

março - abril de 1897 logo depois, se tornou sucessor de seu pai no trabalho da 

Escola Dominical.“(...) Isso aumentou muito a minha necessidade de Deus e de sua 

graça”. 
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Vingren, certa vez, diz que ficou extremamente abalado ao ler um artigo em 

uma revista sobre as necessidades e sofrimentos de tribos nativas no exterior, que o 

fez, chorar muito e realizar um propósito com Deus. 

 

(...) Li numa revista um artigo sobre as grandes necessidades e 
sofrimentos de tribos nativas no Exterior, o que me fez derramar 
muitas lágrimas. Subi no meu quarto e ali prometi a Deus pertencer-
lhe e pôr-me à sua disposição para honra e gloria do seu nome. Orei 
também insistentemente para que Ele me ajudasse a cumprir esta 
promessa.  

 

Dessa maneira, ao participar em outubro do mesmo ano de uma festa para 

levantar fundos para ajudar um irmão que ia sair para o campo missionário como 

evangelista escutou a Voz de Deus. 

 

Realizamos uma festa para levantar dinheiro a fim de ajudar um 
irmão que ia sair para campo missionário como evangelista. Quando 
voltei para depois da festa, senti uma alegria imensa, e ouvi uma voz 
que me dizia: Tu também irás ao campo de evangelização da mesma 
forma que o Emilio. 

 

Segundo ele que essa foi à revelação mais importante de sua vida.  

 

“Fiquei uma ano mais no meu trabalho, mas sempre participando de 
cultos, testificando e tratando de ganhar almas para Jesus. (...) 
Nunca mais na minha vida recebi uma instrução bíblica tão profunda 
como aquela.”  

 

O jovem Vingren foi enviado juntamente com 15 jovens como evangelistas, de 

dois em dois, conforme profecia bíblica, (Mt, cap. 10, v. 9 ss) “Não leveis nem ouro, 

nem prata, nem dinheiro em vossos cintos, nem mochila para a viagem, nem duas 

túnicas, nem calçados, nem bastão; pois o operário merece o seu sustento 39”. Por 

isso, os missionários só tinham o dinheiro para a passagem até o lugar de destino. 

 

O pastor Kihlstedt nos quebrantava completamente com a Palavra de 
Deus. Ele nos tirava tudo, tudo, até ficássemos inteiramente 
aniquilados como pó diante dos pés do Senhor.  

 

                                            
39 Bíblia Sagrada, tradução ecumênica TEB, p. 1295. 
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Depois vinha o irmão Gustavsson com óleo de Gileade, e sarava as 
feridas da alma, alimentando nossos corações famintos com o 
melhor trigo dos celeiros de Deus. Oh! Que tempo aquele! Fez-me 
bem pelo resto de toda a minha vida. 

 

Vingren, que viveu a mesma experiência narrada no Livro dos Atos dos 

Apóstolos 2,2:  

Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo 
lugar. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento 
impetuoso, e encheu toda casa onde estavam sentados (...). Ficaram 
todos cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras 
línguas (...)  
 

Diz que:  

 
É impossível descrever a alegria que encheu o meu coração. 
Eternamente o louvarei, pois Ele me batizou com o seu Espírito 
Santo e com fogo. 
 

1.4.5. “A chamada para o Brasil” 

 

Em outubro de 1910, Gunnar Vingren recebeu o batismo no Espírito Santo, 

tornou-se pastor e ouviu um chamado especial:  

 

Em um determinado dia Deus colocou no meu coração que 
deveríamos num sábado à noite, para orar na casa de um irmão da 
igreja que tinha batizado com o Espírito Santo. (...). Caíamos no 
chão, dobrávamos os joelhos e em alta voz louvávamos o nome do 
Senhor. (...). durante esse período de oração, notamos que um dos 
irmãos foi arrebatado em espírito de maneira especial, como um 
arrebatamento profético. Podia-se dizer desse irmão, como disse o 
apóstolo Paulo: “Porque se enlouquecemos, é para Deus” (2 Co 
5.13). 

 

Ele comenta que Deus tocou em seu coração, por meio de uma profecia em 

um culto de oração na Igreja Batista Sueca de South Bend, Indiana, que revelara 

vários mistérios sobre o seu futuro, entre outros, o Espírito Santo falou de um novo 

rumo em sua vida. 

 

Um outro irmão, Adolfo Ulldin, recebeu do Espírito Santo palavras 
maravilhosas (...). Entre outras coisas, o Espírito Santo falou através 
desse irmão que eu deveria ir para o Pará. Foi-nos revelado também 
que o povo para quem eu testificaria de Jesus era de um nível social 
muito simples.  
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A profecia dizia que ele iria para o “Pará”, a revelação dizia sobre as pessoas 

que seriam evangelizadas e que a missão dele era conduzir essas pessoas nos 

primeiros passos da “doutrina do Senhor”. Também foi revelado o idioma, a língua 

portuguesa e o alimento bem simples que teria para se alimentar.  

 

O que faltava era saber onde estava situado o Pará. Nenhum de nós 
o conhecia. No dia seguinte eu disse ao irmão Adolfo: “Vamos a uma 
biblioteca aqui na cidade para saber se existe algum lugar na terra 
chamado Pará”.  
 

Berg deixa o trabalho e vai para South Bend, conforme ordena Jesus: 

 

Irmão Gunnar, Jesus ordenou-me que eu viesse me encontrar com o 
irmão para juntos louvarmos o seu nome.  

 

E passa a participar juntamente com Gunnar dos cultos, e a testemunhar os 

louvores ao Senhor pelas maravilhas realizadas na vida deles. 

 

Um dia sentimos que era a vontade de Deus irmos à casa do irmão 
Adolfo Ulldin, o homem que Deus usara quando me chamou para o 
Brasil. (...). Quando entramos na cozinha, o poder de Deus veio 
sobre o irmão Ulldin, e ele foi arrebatado em espírito, como das 
outras vezes. E foi durante aquela poderosa reunião que Daniel Berg 
recebeu a sua chamada para me acompanhar ao Brasil.  

 

A Palavra de Deus foi acolhida pelos missionários suecos Vingren e Berg, “é 

o envio de Deus” acreditavam em seus corações; recebida à missão os enviados 

logo colocaram em prática a realização. 

 

Não tínhamos dinheiro quando começamos a nossa viagem para o 
Brasil. Só conseguimos alguma coisa depois de termos iniciado a 
viagem. B.M. Johnson, pastor de uma igreja em Chicago, ao ficar 
sabendo que íamos viajar, disse-nos: “Vocês pelo menos poderiam 
passar por aqui para se despedirem de nós”.  

 

Os dois jovens missionários aceitaram o convite para participar do culto, 

porém, no culto dirigido pelo irmão, não foi pedido nenhuma doação para a viagem 

deles ao Brasil. 
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Terminado o culto, fomos cumprimentar os irmãos e nos despedir 
deles. Quando saímos da igreja e examinamos os nossos bolsos, 
encontramos mais do que o necessário para a viagem. E tudo em um 
só culto! Consideramos isto um grande milagre de Deus, pois Ele 
tinha me pedido antes “a oferta da viúva pobre” – todo o dinheiro que 
eu tinha guardado para usar na viagem ao Brasil. 

 

Antes, porém, de iniciar a viagem para o Brasil os missionários Vingren e 

Berg receberam uma recomendação para ir ao uma igreja pentecostal em Chicago, 

na qual o irmão William H. Durham.40 era pastor. 

 

Durante aquela visita o Senhor me tocou no coração para dar à 
revista pentecostal daquele irmão tudo que possuía, que era 90 
dólares. Durante toda aquela noite eu lutei com Deus sobre o 
assunto. Já amanhecia quando finalmente prometi a Deus que daria 
àquele irmão esse dinheiro, o que fiz assim que tornei a vê-lo. 
Porém, agora Deus esta me recompensando de maneira 
maravilhosa. 

 

Depois de ter agradecido ao Senhor, Vingren e Berg deram continuidade a 

viagem, eles só contavam com ajuda de Deus. 

“Tanto eu como Daniel já tínhamos recebido todas as confirmações de nossa 
chamada divina.” 
“(...) Porém, em vez de receber alguma coisa, tivemos de dar tudo”. 
“(...) Eu havia sacrificado o privilégio ter cursado durante quatro anos no 
seminário batista, e renunciado a chance de ser enviado como missionário 
deles à Índia.” 
“(...) Daniel também não tinha nada.” 
“(...) Ali estávamos os dois sem nenhum recurso, sem pertencer a nenhuma 
denominação.” 
“(...) Porém pertencíamos à denominação que está no céu.”  
 

Certo dia, narram Vingren e Berg, que começaram a caminhar pelas ruas de 

South Bend e Vingren sentiu algo novo em seu coração. 

 

(...) Quando eu estava caminhando pelas ruas (...) e considerando 
em meu coração todas essas coisas, o Senhor me disse: “Se fores, 
nada te faltará”.   

 

                                            
40 William H. Durham (1873-1912) Líder dinâmico do principio do Movimento Pentecostal nos Estados 
Unidos e proponente da doutrina da  “obra acabada” de Cristo. Muitas pessoas que mais tarde se 
tornaram pioneiros destacados no Movimento Pentecostal em todo mundo frequentavam os cultos de 
Durham, incluindo Daniel Berg, Gunnar Vingren e Luigi Francescon, missionários que atuaram no 
Brasil. 
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Ao aproximar o dia da partida Vingren recebeu alguns dólares de uma igreja 

na qual havia trabalhado antes, uma quantia que não daria nem para pagar a 

passagem inteira até Nova Iorque. 

 

Porém, nos sentíamos tão tranquilos quanto uma criança no colo de 
sua mãe. (...). Depois de orarmos na sala de espera, embarcamos no 
trem. Toda a nossa bagagem era apenas duas malas, e não foi difícil 
encontrar um lugar para elas. Assim viajamos. 

 

Assim, os dois missionários embarcaram rumo ao Brasil em um navio a vapor 

de “terceira classe” e ficaram surpresos ao saber que naquele navio só existiam dois 

lugares vagos esperando por eles. 

Desta maneira, “se cumpriu a Palavra do Senhor”. Por haver greve no porto 

de Nova Iorque naquele dia, as malas dos missionários ficaram retidas lá e eles só 

conseguiram viajar com as maletas de mão deixando todos os seus pertences para 

trás.  

Porém, os missionários narram que as experiências vivenciadas no navio não 

foram às melhores, segundo Berg que, “na hora das refeições passávamos pela 

mesma experiência deprimente, as mesmas filas, pratos e talheres iguais, e até a 

sopa parecia ter o mesmo sabor”, comparando essas privações às mesmas 

passadas na viagem para América tempos atrás. 

Segundo os missionários eles eram os únicos passageiros brancos, mas logo, 

perceberam o quanto seria vantajosa essa situação, pois dessa maneira foram se 

acostumando com povos de outras raças conhecendo assim, costumes e modos de 

pensar de diferentes culturas, já se preparando para a chegada ao Brasil. 

 

Depois que alguns brasileiros subiram ao nosso barco foi que 
ouvimos o idioma português – aquele mesmo idioma que o Espírito 
Santo tinha levado o irmão Adolfo Ulldin a pronunciar durante aquela 
reunião de oração em que eu recebera a minha chamada.  

 

Assim, a viagem foi se desenvolvendo de maneira tranquila até os 

missionários depararem com um jovem que estava separado dos demais, se 

aproximaram dele, e logo perceberam que o jovem precisava de ajuda.  
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“Era nosso companheiro de beliche e falava inglês. Quando lhe perguntamos 

por que estava assim isolado dos demais (...). Perguntei-lhe se tinha fé em 

Deus” 

- “Quem é Deus? – perguntou ele. – Haverá alguém que possa me ajuda?” 

- “O senhor pergunta se há alguém que o possa ajudar?” 

“Claro que há. Deus pode e quer ajudá-lo. Ele ajudou a mim e ao meu 

companheiro até agora. Foi ele que nos arranjou lugar neste navio para que 

pudéssemos dizer ao Senhor neste momento que Deus pode e quer salva a 

sua alma. Eu e o meu companheiro vamos para o Brasil exatamente para 

dizer a todos que Deus pode e quer salvar aqueles que aceitarem a Jesus 

como Salvador. Que Deus cuida de nós, não temos dúvidas.”  

 

O missionário afirma que este episódio foi mais uma confirmação de Deus em 

suas vidas, pois testemunharam mais uma vez o poder transformador de Deus.  

 

(...). Aquele rapaz foi a primeira pessoa que ganhamos para Cristo 
após termos sido separados como missionários.  
(...). Outro companheiro de viagem se mostrava sempre aborrecido 
quando orávamos (...), Porém, algum tempo depois, ele passou a 
ouvir a leitura da Palavra de Deus e as nossas orações, sem 
demonstrar contrariedade. 

 

No dia 19 de novembro de 1910, os fundadores da Igreja AD no Brasil, 

Gunnar Vingren e Daniel Berg avistaram as terras brasileiras do “sonho profético!”.  

A chegada dos missionários suecos ao Brasil foi direcionada, segundo eles, o 

tempo inteiro por Deus, não tinha ninguém esperando por eles na cidade de Belém 

do Pará. Berg narra que tinham chegado “a um país estranho”: 

 

(...). Não conhecíamos aquela cidade nem os seus habitantes. Não 
entendíamos sequer uma palavra da língua portuguesa. Estávamos 
no Pará. O problema nosso era saber para onde ir.  

 

Vingren e Berg disseram que não compreendiam nada. Eles narram que 

estavam cheios de temor em seus corações, mas que esse sentimento desapareceu 

rapidamente e mais uma vez se sentiram tranquilos novamente. 

 



 

54 

 

 

Quando desembarcamos, não havia ninguém para nos receber, mas 
acompanhamos as pessoas que iam para a cidade e confiamos que 
o Senhor iria nos guiar.  

 

Berg e Vingren narram que após algum tempo sem direção na cidade 

chegaram a um parque e se sentaram em um banco, esperando a providência 

“Divina”. Oraram ao Senhor para que indicasse o caminho, foram ajudados por uma 

família que também desembarcara no porto e levados a um hotel. 

 

Quando chegamos ao hotel deram-nos um quarto para duas 
pessoas, que custaria 16 mil-réis, a quantia exata que tínhamos no 
bolso. Não surpreendemos com isso. Surpresa seria se custasse 
mais ou se custasse menos.  

 

Segundo Berg que ao entrar em seus aposentos encontra um jornal 

esquecido por alguém antes. 

 

O irmão Vingren, apesar de não falar nem poder ler português, 
começou a folhear o referido jornal sem saber por quê. De repente 
seus olhos se fixaram em um nome conhecido. 

 

Vingren teria encontrado neste jornal o nome e endereço do redator do jornal 

que era na verdade, um pastor americano de uma Igreja Metodista que conheceu na 

América do Norte, foram procurá-lo a fim de encontrar ajuda naquela cidade de 

alguém que falasse ao menos o mesmo idioma. 

 

Na manhã seguinte acordamos transbordando de gratidão a Deus 
por nos encontrarmos em nosso posto de serviço. Estar no Pará 
parecia um sonho. Após orarmos ao Senhor pedindo-lhe que nos 
guiasse, fomos procurar o pastor metodista. 

 

A casa da pessoa procurada ficava distante, de modo que tivemos de 
gastar as ultimas moedas com a passagem. Contudo, a viagem foi 
uma oportunidade para conhecermos a cidade. O bonde seguia 
vagarosamente pelas ruas, que mais tarde se tornariam familiares 
para nós.  

 

Berg e Vingren chegando lá foram bem recebidos e o pastor-redator disse-

lhes que, “estava mesmo precisando de auxiliares para o trabalho”, pois os seus 

encargos na igreja em Belém eram “demasiados para ele”. Falaram também sobre 

suas moradias. 



 

55 

 

 

 

Combinamos que passaríamos a residir no porão da igreja, local 
estreito, quente demais, onde colocaram uma só cama para nós dois. 
Em principio era difícil dormir com o forte calor, mas pouco a pouco 
tudo foi melhorando.  

 

No inicio os missionários cantavam hinos em inglês e todos ficavam 

encantados: 

 

Quando nos pediram para cantar em inglês, entoamos o hino (...). 
Cantamos o hino em duas vozes. Então o poder de Deus caiu sobre 
nós. Todos ficaram tão maravilhados e acharam tão bonito, que 
muitos anos depois ainda falavam desse hino. 

 

Algum tempo depois, Vingren e Berg disseram que ficaram sabendo que há 

muito tempo a igreja Batista se reunia todos aos sábados para orar, pedindo a Deus 

novos missionários ao Brasil. Assim, a chegada dos suecos foi mais uma 

confirmação de Deus e a igreja celebrou dizendo: “Chegaram aqueles por quem 

estávamos orando”. Eles creram que os missionários realmente foram enviados por 

Deus. 

Após um mês de estadia no Brasil, um irmão da Igreja Presbiteriana no Pará, 

chamado Adriano Nobre, chamou-os para acompanhá-lo em uma viagem à casa de 

seus pais, a três dias de viagem, local onde se trabalhava com a borracha. Vingren 

descreve essa viagem de “mundo romântico”. 

 

Fomos levados para um mundo romântico, dominado por imensas 
selvas com grandes orquídeas e cipós por todos os lados. Não havia 
estradas na selva fechada e misteriosas, ou qualquer vereda por 
onde pudéssemos caminhar com segurança. 
 

A selva era dona de todos os encantos e mistérios tomavam conta dos 

corações suecos. 

 

Por todos os lados víamos macacos e jacarés. Quisemos tomar 
banho no rio, mas fomos proibidos por causa dos muitos perigos. A 
comida que nos deram era muito simples: farinha, arroz e feijão 
cozidos em água e sal, carne seca e café sem leite. Era sempre a 
mesma comida e sempre preparada da mesma forma.  
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Segundo os missionários que teriam passado cerca de um mês na casa dos 

pais de Adriano Nobre realizando pequenas reuniões de oração, sempre cantando 

os hinos e tentando de alguma forma aprender o idioma português.   

Ao final de algum tempo, mais adaptados com a língua portuguesa, Berg 

ficou com a tarefa de trabalhar como fundidor durante o dia, enquanto Vingren 

dedicava aos estudos da língua e, à noite, transmitia o que havia aprendido ao seu 

amigo.  

 

Com muito esforço começamos a estudar a língua. Procurávamos 
também manter contato com os irmãos e a participar dos cultos da 
igreja batista. Por não termos dinheiro para pagar as aulas, Daniel 
procurou emprego e conseguiu uma vaga numa fundição. Ali ele 
passou a trabalhar de dia, enquanto eu estudava o idioma. Á noite eu 
ensinava a ele o que aprendera durante o dia.  

 

Dessa maneira, não demorou muito e logo os missionários entraram em 

ação. Começaram cantando hinos em inglês em diversos cultos, conquistando 

assim, os corações dos frequentadores das igrejas, e o “Poder de Deus” logo caiu 

sobre eles, mudando a rotina daquele lugar, todos estavam “maravilhados com a 

beleza desses momentos”. 

Daniel Berg conta que eles não pararam mais de trabalhar na obra de Deus: 

 

As visitas dos membros da igreja ao nosso quarto – corredor eram 
cada vez mais intensas. Desejavam orações por suas vidas. Alguns 
já tinham recebido o batismo com o Espírito Santo e muitos doentes 
haviam sido curados. Resolvemos, por isso, improvisar cultos à noite 
naquele local apertado. 

 

No contato que eles tinham conosco, notaram que vivíamos o que 
pregávamos. Tanto a vida de oração como a vida de fé. (...). Por 
essa razão passávamos tardes e noites orando em nosso pequeno 
quarto. Mas naquele lugar simples e desconfortável as bênçãos e o 
poder de Deus desciam. 

 

Durante aquela semana, realizamos cultos de oração todas as noites 
na casa de uma irmã que tinha uma enfermidade incurável nos 
lábios. Ela não podia assistir aos cultos na Igreja. A primeira coisa 
que fiz foi perguntar-lhe se cria que Jesus podia curá-la (...). Oramos 
por ela, e o Senhor Jesus a curou completamente. 

 

Vingren comenta que orou por uma senhora (Celina Albuquerque) e, após 

receber a oração de cura, a senhora além de ficar totalmente curada, 
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imediatamente, recebeu o batismo no Espírito Santo orando em línguas por duas 

horas seguidas. 

Celina Albuquerque (1876-1966), segundo Araujo, foi a primeira pessoa a 

receber o batismo no Espírito Santo entre os membros da Igreja Batista de Belém e 

a primeira que creu na doutrina pentecostal pregada pelos suecos. Portanto, esta 

senhora, segundo sua biografia, fez parte do grupo fundante da AD. 

Segundo relato de Vingren: 

 

Durante aquela semana tivemos cultos de oração cada noite na casa 
da uma irmã, que tinha uma enfermidade incurável nos lábios e nós 
sentíamos tristeza, porque ela não podia assistir aos cultos na igreja. 
O primeiro que fiz foi perguntar se ela cria que Jesus podia curá-la. 
Ela respondeu que sim. Dissemos então para que ela deixasse 
desde aquele instante, todos os remédios que estava domando. 
Oramos por ela, e o Senhor Jesus a curou completamente. 

 
No dia seguinte eles narram que foi batizada a segunda mulher de nome 

Nazaré que cantou um hino espiritual. “Todas as demais pessoas que tinham vindo 

da Igreja Batista, creram então que isto era obra de Deus (...)”. 

Segundo Vingren, ele queria mostrar a chama pentecostal que Deus havia 

acendido em seu coração. Mas, na Igreja Batista, havia um missionário também 

sueco, enviado pelos Estados Unidos para o Brasil, o seu nome era Erik Nilsson que 

permanecia em silêncio diante de toda movimentação carismática.  

 

No inicio ele nos ouviu silenciosamente. Mas em outra oportunidade 
disse-nos que deveríamos deixar fora da nossa mensagem aquele 
versículo que fala de Jesus batizar com o Espírito Santo, “pois 
propaga divisões”,  argumentou ele. 

 

Vingren e Berg narram que acreditaram que estivessem sendo tratados como 

verdadeiros cristãos, mas logo perceberam que algo incomodava os demais 

pastores. 

 

(...) o inimigo havia preparado uma cilada muito astuta para nos 
desviar da vontade de Deus, e dessa maneira desfazer 
completamente o plano do Senhor para a obra pentecostal no Brasil 
por nosso intermédio. 

 

Os missionários suecos narram que avançavam em suas atividades 

religiosas, sem reservas quanto às suas práticas pentecostais. Berg diz que “(...) 
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Não fazíamos reservas quanto à doutrina pentecostal que havíamos aceitado”, 

assim, foram conquistando muitas pessoas em seus cultos, uns por curiosidades, 

outros porque realmente acreditavam e todos os dias aumentavam mais o número 

de pessoas que iam a busca da novidade.  

Mas, em uma daquelas noites, o pastor da igreja Batista resolveu fazer uma 

visita no quarto-corredor dos missionários para saber dos acontecimentos e deparou 

“com uma onda de hinos e orações”.  

Segundo Berg, que diante dessa situação, teve que tomar uma decisão 

acerca da doutrina praticada pelos estrangeiros:  

 

Nós levantamos, e depois de saudá-lo o convidamos para participar 
daquele culto improvisado. Ele recusou o nosso convite e declarou 
que havia chegado a hora de tomar uma decisão.  

 

Berg nos conta que, o pastor recusou o convite e declarou que havia 

chegado a hora de resolver algumas questões: 

 

(...). Disse que ultimamente ouvira discussões acerca de doutrinas, 
coisa que nunca antes acontecera. Acusou-nos de havermos 
semeado dúvidas e inquietações no meio dos irmãos e sermos 
separatistas. 

 

Gunnar Vingren levantou e tentou argumentar que eles não queriam causar 

nenhuma discórdia no meio deles, mas, ao contrário, eles desejavam que todos se 

unissem.“Se todos alcançarem a experiência do batismo com o Espírito Santo, 

nunca mais nos dividiremos. Seremos mais do que irmãos. Seremos uma só 

família”.  

 

O pastor voltou a falar, afirmando que a Bíblia fala realmente do batismo com 

o Espírito Santo e da cura das enfermidades por Jesus, mas esses fatos ocorreram 

somente na época dos primeiros apóstolos de Cristo. 

Vingren tentou argumentar ao ouvir as palavras do pastor, da seguinte forma: 

 

- Caro irmão, não devemos permitir que assuntos tão importantes se 
transformem em discussão pessoal. Somos servos de Deus, e 
desejamos, por isso, estar na verdade, pois aquEle a quem nós 
pregamos é a Verdade. (...). O que importa é que o número de almas 
salvas aumente cada vez mais. (...). A verdade do batismo com o 
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Espírito Santo e da cura divina que Jesus pode realizar em nossos 
dias.  

 

Vingren terminou o seu discurso e esperou que os presentes apoiassem a 

sua atitude, mas ninguém se levantou em seu favor, Vingren fixou o seu olhar para 

um diácono, como que pedindo que ele se definisse sobre a questão.   

Assim, o diácono, considerado um dos membros mais antigo e sustentáculo 

da igreja, se levantou e fez o seu pronunciamento em nome de todos os presentes: 

 

Compreendo muito bem os seus sentimentos, pastor. O senhor 
declara que está entre um grupo de traidores, que se distanciaram 
dos ensinos que lhes ministrou. Acha que não estamos seguindo o 
caminho que nos ensinou. Porém, isso não é verdade. Nunca 
estivamos tão certos como agora. (...). O que aconteceu foi que 
agora achamos alguma coisa a mais, a fé e o poder do Espírito 
Santo. Não temos queixa, pastor, de o irmão não nos haver falado 
sobre essas coisas, pois o senhor desconhecia essas verdades, de 
modo que não as conhecendo, não as poderia ensinar aos outros. 

 

O discurso do diácono terminou da seguinte maneira para o pastor opositor 

dos missionários suecos: 

 

Nós desejaríamos que o senhor também recebesse essas bênçãos 
de Deus, a fim de nos entendermos melhor e podermos sentir a 
mesma comunhão com os irmãos que vieram de outras terras. (...). 
Todos os membros desta igreja, pastor, encontram-se agora em um 
plano espiritual mais elevado, e mais perto do céu.  

 

Nos dias seguintes foi convocado um culto extraordinário na igreja Batista, 

onde ocorreu uma votação para saber quem estava de “acordo com a nova seita” 

dos missionários, dezoito membros dessa igreja se levantaram e, imediatamente 

foram expulsos da comunhão da igreja Batista. 

O pastor orou a Deus e pediu uma confirmação na Palavra e encontrou o 

versículo que diz:  

 

Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos. Diz o Senhor; e não 
toqueis nada imundo, e eu vos receberei; e eu serei para vós Pai, e 
vós sereis para mim filhos e filhas(...) 2 Co 2.’17,18.  

 

Em seguida o pastor opositor manifestou a sua decisão final e dirigiu-se aos 

missionários suecos. 
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– Já tomei a decisão. A partir deste momento vocês não podem ficar 
mais morando aqui. Procurem outro lugar. Depois de tudo o que 
aconteceu, não os queremos mais aqui.  

 

Em seguida, o pastor dirigiu-se ao pequeno grupo de irmãos e perguntou: 

 

– Quantos estão de acordo com essas falsas doutrinas? 
Decididamente 18 pessoas levantaram suas mãos. Elas sabiam que 
aquela atitude resultaria na expulsão delas da igreja. 

 

Essas pessoas foram expulsas da igreja definitivamente. Isto ocorreu no dia 

13 de junho de 1911. Diante dos acontecimentos, eles sabiam que estavam 

recebendo as bênçãos do Senhor e naquele momento, agradeceram ao pastor pela 

acolhida daqueles dias sem perturbarem seus corações. 

 

“- E agora, irmão Daniel? – disse Vingren. – Não temos onde morar, não 

temos nem um local para receber os irmão.” 

 

“- Não se perturbe meu irmão – respondeu Berg -, pois Jesus tomará conta de 

nós, como tem tomado até aqui.” 

 

Deus, na narrativa de Berg, sabia das preocupações em seus corações e 

providencia um local para a realização dos cultos: 

 

(...). Não havíamos revelado essa preocupação a ninguém. Porém, o 
irmão que se levantou e falou em nome dos demais, chegou perto de 
nós, e como se houvesse lido os nossos pensamentos, disse: 
- “Compreendo a preocupação dos irmãos. Mas eu tenho uma 
grande sala lá em casa. Ela está à disposição dos irmãos para a 
realização dos cultos.”  

 

Mais uma vez, segundo Berg que a confirmação de Deus de que eles 

estavam no caminho certo. “Nunca estivemos mais certos do que agora. Jamais 

tivemos tanta fé como atualmente”.  

 
Segundo os missionários, depois que foram expulsos, agradeceram a Deus e 

se preparam para realizar o primeiro culto. 
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Naquela noite nós e muitos dos que desejavam receber o batismo 
com o Espírito Santo naquela casa a realização oficial do primeiro 
culto pentecostal no Brasil. Esse primeiro culto foi realizado na rua 
Siqueira Mendes, 67, na casa da irmã Celina Albuquerque, (...). Irmã 
Celina foi a primeira crente batizada com  o Espírito Santo no Brasil.  

 

 1.4.6. “Matem o missionário” 

 

A partir da exclusão, os missionários, os ex - membros da igreja Batista, 

narram que os trabalhos na obra de Deus tiveram início imediato conforme 

depoimento de Vingren: 

 

Nós começamos imediatamente com os cultos públicos em vários 
lugares nas casas destes irmãos onde os batistas antes haviam feito 
cultos.  
Tínhamos estado então no Brasil 6 meses. Jesus abençoou 
maravilhosamente.  
 

Segundo os missionários, as perseguições vinham de toda parte; primeiro 

pelos pastores da igreja batista, depois foi à vez das denominações existentes 

consideradas igrejas evangélicas, pela Igreja Católica e por aqueles que não 

aprovavam as práticas “espíritas” dos pastores, porém, os missionários seguiam os 

seus passos pouco a pouco, e, a cada dia, acumulavam trabalho suficiente para 

deixá-los totalmente atarefados com o Senhor.  

Vingren narra que todos os dias aumentavam mais o número de pessoas que 

iam se convertendo ao Evangelho e também o número de inimigos e perseguições: 

 

Nessa oportunidade, uma grande multidão de inimigos da obra de 
Deus dirigiu-se para o local do batismo. Estavam armados de facas e 
laços (...). Foi debaixo de muitas ameaças e, sobretudo acobertados 
pelo poder de Deus (...) Só por um milagre a minha vida foi salva (...). 
Louvado seja o Senhor!  

 
Os missionários suecos são acusados de traidores, como nos narra Berg: 

 

(...). Acusavam-nos de falsidade e de traição. Os crentes eram 
aconselhados a não se aproximarem de nós, pois o que nós só 
queríamos era contender41, e nada mais. O folheto citava também 

                                            
41  A palavra “Contender” tem a conotação aqui, de aceitação e não pleitear poder. 
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trechos da Bíblia que costumávamos ler para o povo, e dizia que 
éramos neófitos e estranhos à fé.  

 
Os missionários contam que os primeiros batismos no Pará foram realizados 

em segredo, muitos deles ocorriam após as 23 horas, pois além das perseguições, 

não havia nem templos e nem tanques batismais.  

Entretanto, um dia, criaram coragem e anunciaram um batismo público à beira 

de um rio. Segundo Vingren que: 

 

Centenas de homens se aproximaram do local do batismo, pensando 
que com a violência poderiam impedir o ato sagrado. O líder deles 
caminhava à frente carregando a cruz. Os poucos crentes que 
estavam reunidos compreenderam o perigo daquele momento, e 
temeram que houvesse derramamento de sangue.  

  

Vingren disse também que, naquele momento procurou ler a Bíblia, mas foi 

impedido. “Tentou ler outra vez, mas o líder empunhou uma faca e se preparou para 

lançar-se contra Vingren. Porém a irmã Celina interpôs-se então entre esse católico 

e o Vingren, salvando a vida deste”.  

Vingren disse então aos inimigos: “Eu faço somente o que Jesus quer!”. E 

assim, debaixo de muitas ameaças dos inimigos, o batismo foi realizado. 

 

Quando o batismo foi concluído, os inimigos pensavam que nós 
voltaríamos às tendas a fim de trocar de roupa, conta o irmão 
Vingren, mas Deus pôs no meu coração não trocar de roupa, e sim 
voltar para a cidade, molhados como estávamos. Então saí da água, 
e, seguido de perto pelos novos convertidos, passamos pelo meio de 
toda aquela multidão de inimigos. 

 
Outro episódio marcou profundamente a vida dos missionários, segundo 

Vingren, que foi caçado por cães farejadores. 

 

Os inimigos haviam trazido consigo cães de caça, que foram postos 
para farejar minhas pisadas, mas Deus desfez as ciladas e não 
permitiu que eles me achassem. (...). Recebi força de Deus para 
escapar dos inimigos naquela noite. Gloria a Jesus. 

 
Dessa maneira, segundo narrativa de Vingren, todos diziam que ele tinha 

muita coragem, mas ele respondeu:  

 

– Coragem? Eu tinha o mandamento de Cristo, tanto para pregar 
como para batizar. Eu não tinha outra coisa que fazer. Eu não podia 



 

63 

 

 

desobedecer a Deus, mesmo que todos os homens e todo o poder 
do Inferno viessem contra mim para impedir-me. 

 

1.4.7. A cura “divina” na vida dos doentes e abandonados 

 

Na cidade de Belém, nessa época, era comum ver pessoas portadoras de 

doenças - lepra e febre amarela - andarem pelas ruas normalmente e, Berg 

comentou sobre o fato. 

 

A quantidade de enfermos nas ruas era um espetáculo deprimente. A 
esse mal juntou-se outro: a febre amarela. Essa epidemia viera do 
interior (...). As filas de enfermos nos hospitais eram cada dia mais 
longas, e os cortejos para os cemitérios aumentavam a curtos 
intervalos. 

 
Dessa maneira, as classes mais pobres não tinham outro recurso se não 

buscar a cura “divina” e os missionários suecos, conhecedores dos propósitos de 

Deus, trabalhavam dia e noite em busca de um conforto espiritual para os doentes, 

familiares dos doentes, entre outros.  

Mesmo correndo o risco de serem atacados pela doença “continuavam fortes, 

com saúde e dispostos a pregar o Evangelho, mesmo vivendo ali em condições tão 

precárias”, finaliza Berg. 

A procura dos doentes por um alívio alterou a rotina vivida pelos missionários, 

estes tiveram que improvisar cultos à noite sem horas para terminar em função da 

demanda, entre muitas curas e milagres, os doentes recebiam também o batismo no 

Espírito Santo: 

 

Era doloroso ver as classes pobres, tão duramente provadas na vida, 
assoberbadas com mais aquele fardo da doença sobre os ombros. 
Algumas pessoas que haviam perdido parentes vitimados pela 
enfermidade, vinham nos visitar em nosso quarto-corredor, em busca 
de conforto na Palavra de Deus. 
 
Uma mulher, que fora desenganada pelos médicos, já quase cega, 
disse após orarmos por ela: “Agora vejo as pessoas como nuvens,” 
Depois de outra oração, ela disse: “Agora vejo até as unhas das 
mãos das pessoas”.  
 

Segundo os suecos, a obra do Senhor continuou e as perseguições também, 

mas a Palavra de Deus confirmava a todo o momento um milagre novo e as 



 

64 

 

 

maravilhas de Deus iam sendo revelada para os “desvalidos e desenganados”. 

Houve um fato de muita comoção quando: 

 

Um homem, ao ver seu filho morrer, tomou-o imediatamente nos 
braços e começou a invocar o nome do Senhor. Imediatamente a 
criança voltou à vida. 
 
Em tudo isso se pode notar a mão de Deus operando através de 
homens e mulheres humildes. Como se vê esta obra não pertence a 
homem algum, mas a Deus somente. 

 
Em sua primeira viagem a um lugar chamado Soure, conforme narra Vingren, 

realizou culto e, muitas pessoas se entregaram ao Senhor. 

 

Durante os cultos realizados ali, muitas pessoas se entregaram ao 
Senhor, e no dia primeiro de novembro Jesus batizou uma irmã com 
o Espírito Santo. Disseram-me que essa irmã havia falado línguas 
tanto em latim como em árabe, (...).  

 
Seguindo as narrativas dos missionários, eles disseram que “aquele 

movimento”, revoltou os católicos também se manifestaram contra eles. 

 

Nesse mesmo dia os católicos tinham preparado um ataque contra 
nós, e escreveram sobre um poste de luz: “Esse Vingren é um papa 
protestante”. No dia seguinte, o sacerdote católico rasgou 
publicamente um exemplar do Novo Testamento. 

 
Mesmo diante de todas as perseguições, Vingren diz que viveu momentos 

maravilhosos. 

 

Como era maravilhoso nos reunirmos para cantar, orar, testificar e 
louvar ao Senhor, enquanto os corações transbordavam de alegria e 
gozo! Ali não havia cerimônia de nenhuma espécie. O povo de Deus 
se reunia com toda simplicidade para louvaram Senhor. 

 
Segundo as narrativas, mesmo esbofeteados, os crentes davam gloria a 

Deus, Vingren e Berg continuavam firmes em seus trabalhos, pois “O Senhor tudo 

sabe e tudo vê”. 

 

Num outro lugar chamado Tauari, quando os crentes estavam 
voltando para suas casas após o culto, foram atacados por uma 
multidão que os esbofeteou e os feriu até correr sangue. Mas cada 
pancada que recebiam diziam somente: “Gloria a Jesus!".  
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Sobre esse episódio, Vingren conta que Deus puniu os malfeitores... Pois, “O 

Senhor tudo vê”. 

 

A mão de Deus caiu pesadamente e de modo especial sobre os 
lideres daquela multidão. Um deles foi tomar banho no rio 
exatamente no local em que havia uma planta que envenenava as 
águas. Ele ficou com grandes e tremendas feridas por todo corpo, 
desde a cabeça até os pés. 

 
Vingren narra às maravilhas de Deus diante de todas as perseguições; a cada 

atentado sofrido mais vitória Deus mandava sobre eles. 

 

Os inimigos, que no principio dessa obra se levantaram contra Deus, 
têm sido castigados por Ele de maneira terrível. 
 
(...) Uma pessoa ficou leprosa. 
 
(...) Outra, que nos havia feito muito mal e estava prometendo mais 
perseguições, morreu de repente. 
 
(...) Um terceiro, que jurou perseguir o povo de Deus até o fim de sua 
vida, contraiu repentinamente três enfermidades terríveis. 
 
(...) Outro disse: “Eu gostaria de cortar a perna de algum desses 
protestantes” Pouco tempo depois, esse mesmo homem foi 
encontrado morto à beira de um rio. Os animais selvagens haviam 
comido uma de suas pernas. 
 
(...) Outra pessoa disse certa vez sobre o servo de Deus, Daniel, (...) 
que ele daria “uma boa comida de onça” (...). Naquele mesmo dia 
todos ouviram o rugido furioso de uma onça bem perto da vila, (...). 
Alguns puderam ver a onça desaparecer na salva arrastando o corpo 
de alguém. Era o homem que havia desejado aquele tipo de morte 
ao missionário. 
 

Seguindo as palavras do Livro de I Crônicas 16.22. Que diz a Palavra de 

Deus? “Não ouseis tocar nos que me são consagrados nem maltratar os meus 

profetas42". 

Segundo narrativas dos missionários que todas as pessoas que perseguiam a 

obra de Deus, caíram em “perdição” no futuro, uns contraíram enfermidades 

horríveis, outros atacados e devorados por animais selvagens, caindo em grande 

“desgraças” e as profecias de Deus foram se cumprindo uma a uma conforme as 

palavras bíblicas, “Ai daquele que se levantar contra esta obra!”. 

                                            
42 Bíblia Sagrada, tradução ecumênica TEB, p. 444. 
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1.5. Conceitos De “Construção Do Mito” 

 

Ao penetrarmos na história dos missionários suecos Vingren e Berg, 

observamos uma narrativa épica, heroica, desconhecida, fascinante e mítica; dois 

jovens, com 30 e 26 anos, ambos, solteiros, que deixaram os seus países de origem 

para realizar uma missão Divina, uma “Revelação Profética”. A partir daí, as vidas 

desses missionários se transformam. Diante do leitor, tudo adquire um sentido 

fabuloso, “vida nova”, pois são “enviados” e passam a ter atitudes e atos mais 

ousados, não se calam mais, começam a falar em nome do divino, é do “Alto” quem 

vêm às novas instruções; o mundo físico já não é mais narrado como antes, mas, 

somente o mundo sobrenatural.  Não possuíam sobrenomes e nem famílias ilustres, 

só lhes restaram então, os seus próprios méritos.  Os seus discursos personificam o 

desejo e a figura ideal do ser humano obediente e leal a Deus.  

A palavra “enviado” significa, remetido, portador, mensageiro, encarregado de 

negócios43 Uma pessoa que está devidamente autorizada por outra que a delegou 

para realizar a missão que lhe foi confiada. Em latim, “enviado” tem a mesma 

conotação de missionário, e significa igualmente uma pessoa que foi incumbida e 

enviada por outra para realizar uma missão especial. No Novo Testamento usa-se 

esse termo para pessoas que estão dedicadas ao trabalho de pioneirismo. O 

significado é ilustrado da melhor maneira possível no trabalho de um missionário em 

um novo campo. Um exemplo clássico é do próprio Jesus quando entrou na 

sinagoga em disse as seguintes palavras: “O espírito do Senhor está sobre mim, 

porque me ungiu; e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os 

contritos de coração (...)”. 44 

O percurso padrão da aventura mitológica dos heróis suecos é uma 

magnificação da fórmula nos rituais de passagem: separação – iniciação – retorno. 

Segundo Muller que “a verdadeira luta do herói leva-o a penetrar em esferas 

desconhecidas e estranhas” 45. A leitura dos diários desses missionários passa por 

esse ritual; primeiro, os missionários se separam dos seus familiares e iniciam-se 

uma jornada nova, um novo trabalho, estudos de preparação para assumir algo no 

futuro; são provados, sofrem infinitas angustias. Mas, não pensam em retornar às 
                                            
43 Novo Dicionário AURELIO, p. 539. 
44 Bíblia Sagrada, tradução ecumênica TEB, p. 1351. 
45 MULLER, L, O HEROI: todos nascemos para ser herói, p, 16. 
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suas origens, pelo contrário, a meta desses missionários e avançar cada vez mais. 

As suas aventuras são carregadas de sofrimentos, físicos, espirituais e psicológicos, 

mas, diante de seus testemunhos, todas essas tormentas lhes servem de energias, 

como uma manifestação da graça. 

Segundo Muller que o mito nos faz andar em direção estranha: 

 

Em muitos dos nossos sonhos também estamos a caminho. No 
começo de uma “viagem” em direção a nós mesmos vemo-nos de 
repente em cidades desconhecidas, caminhamos por regiões 
isoladas ou nos perdemos em florestas e labirintos. 46 

 
Tal qual nas narrativas bíblicas, quando Paulo é perseguido de todas as 

maneiras, pelos irmãos compatriotas, “cinco vezes recebi dos judeus os quarenta 

açoites menos um, (...) Uma vez apedrejado. Três vezes naufraguei (...), fome, sede, 

frequentes jejuns, vigilias, frio e nudez”47. Assim também, Vingren e Berg narram 

experiências semelhantes, também passam por naufrágios, abismos, expostos a 

perigos nos rios, além de outros males, como exemplo, a malária, os missionários 

suecos venceram de maneira simples, as mais diversas provações; Nas palavras do 

apostolo Paulo, “Importa que me glorie? Na verdade, não convém!”. “Passarei, 

entretanto, às visões e revelações do Senhor” 48 Assim, não se há de definir o mito 

"pelo objeto de sua mensagem, mas pelo modo como a profere". 

A história dos missionários Vingren e Berg tem a função de nos contar as 

suas histórias sagradas; acontecimentos ocorridos em um tempo original, o tempo 

primitivo “o principio” 49. As histórias mitológicas são contadas com criatividade, sãos 

as chamadas, façanhas do mundo sobrenatural, que se tornam realidade, seja uma 

realidade total, parcial, ou com apenas um fragmento. Portanto, é uma narrativa de 

uma “criação” 50·, na qual passou a existir o mito. 

Na transmissão dos relatos míticos, os missionários suecos utilizam-se de 

elementos ligados à experiência profunda do ser humano com Deus, com os 

poderes sobrenaturais. Segundo eles, que se arriscaram no novo, no desconhecido 

e no extraordinário, os seus objetivos foi a realização do “Oráculo do Senhor”, ou 

seja, o cumprimento da profecia enviada por Deus pela ação do Espírito Santo. Eles, 
                                            
46 MULLER, L, p. 19. 
47 Bíblia Sagrada, tradução ecumênica TEB, p. 1490. 
48 Ibid; 
49 ELIADE, M. Mito e Realidade, p. 11. 
50 CASSIRER, E, p. 13. 
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se “revelaram como modelo de vida a ser seguido diante do Sagrado”. Muitos se 

identificaram com seus relatos, reencontraram-se, nos seus medos, sofrimentos, nos 

combates e na luta pela sobrevivência. Apesar de todos os sofrimentos e medos 

diante das provações, em suas narrativas, ainda que tudo pareça em vão, ainda 

existe uma esperança.  

Assim, foi possível vivenciar uma série de eventos de um passado “distante e 

fabuloso” 51 e remontar a história mítica dos grandes feitos realizados pelos 

missionários Vingren e Berg, mudaram suas vidas e lutaram como ninguém em 

terras brasileiras dispostos a cumprir o que o Espírito Santo disse: “Ajuntai os irmãos 

em comunhão e buscai os desviados, para que todos sejam um no espírito e na 

humanidade. Eu os guiarei por caminho certo”. 52  

Os missionários depois de seguir por novos rumos, poucas vezes falam de 

seus familiares, em determinado momento já não temos mais as lembranças do 

passado, somente o futuro importa. Os seus projetos são unicamente voltados para 

o “Sagrado”; ambos solteiros, depois de algum tempo se casam no Brasil, mas não 

se ver uma construção intima de vida desses missionários antes para assumir uma 

união conjugal; em suas narrativas, o que ocorre é uma sucessão de 

acontecimentos, inclusive, o casamento. Na verdade, quando esses missionários 

falam de suas esposas é na condição de missionárias também. Não se tem narrativa 

sobre os seus filhos, nascimento, crescimento, etc. E, após fundação, expansão e 

crescimento populacional da igreja, eles voltam com nova narrativa, o retorno as 

suas casas.  

As narrativas dos missionários suecos, muitas vezes são contraditórias. Pode-

se verificar em algumas de suas falas, quando eles chegam em Belém do Pará, 

visões que se alteram a cada instante: no primeiro momento, um sonho; vê em seus 

arredores, um “mundo romântico”; outras vezes, uma cidade cheia de enfermidades, 

viam-se os leprosos andarem pelas ruas da cidade; pobreza sem igual; Belém é 

dona de um calor quase insuportável, que pouco a pouco foi melhorando e, ainda 

por cima, contam com as perseguições religiosas. Entretanto, essas narrativas visam 

realçar um traço mítico dos missionários de Belém do Pará: um “caldeirão de fogo” 

de provações, realizações e vitórias...  

                                            
51 ELIADE, M. op. cit. p 15. 
52 VINGREN, I. p. 97. 
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Nas palavras de Vingren e Berg a região onde deu a fundação da igreja se 

transforma a cada momento, do tesouro aos perigos, como uma terra distante, ou 

como uma floresta encantada, como nas histórias de fábulas: em algumas narrativas 

eles parecem crianças perdidas, em outras, a de um velho sábio, presença 

constante nos mitos e contos de fadas, sempre sabe o que irá acontecer; diante das 

teofanias. E essas teofanias, nos remetem a ideia de mudança do comportamento 

humano está presente no mito fundante, vinculada a visão do “nascer de novo”, por 

meio da conversão, ocorre o batismo no “Espírito Santo” e os seus fieis adquirem 

uma nova postura, pois essa mudança legitima-os como os “escolhidos de Deus”. 

Nesse sentido, a fundação da primeira igreja Assembleia de Deus o mito é 

cristalizado, pois nasce uma igreja calcada em uma profecia que automaticamente 

fica legitimada como mito fundante, ou seja, toda igreja pertencente a essa vertente, 

adota a profecia a exemplo dos fundadores, como meio independente de fundar-se e 

manter a sua tradição teológica validada. 

Além de fundar a primeira igreja pentecostal em Belém do Pará, e, devidos ao 

seu rápido crescimento, os missionários suecos realizaram trabalhos sociais nas 

comunidades convertidas, proporcionando acesso à cultura por meio da musica, 

leituras, estudos bíblicos, entre outras, modificando o modo de vida para aqueles 

que antes viviam as margens da sociedade, numa condição de extrema pobreza, 

analfabetismo, doenças e etc.  

A ideia da mudança de comportamento está presente no mito fundante 

vinculada à visão do “nascer de novo”, por meio da conversão, ocorre o batismo no 

“Espírito Santo” e os seus fieis adquirem uma nova postura e mobilidade social, pois 

essa mudança legitima-os como os “escolhidos de Deus”; a visão assembleiana está 

voltada para um novo universo de significados. A realidade começa a ser 

interpretada de forma diferente. Não é mais um mundo voltado às práticas 

mundanas, o discurso se modifica e novos significados começam a emergir. 

As igrejas assembleias de Deus, trouxeram consigo práticas diferentes de 

articular com fé, com um grau de emocionalidade elevada diferentemente das igrejas 

tradicionais, como a própria igreja batista.  

Boa parte dos milagres realizados pelos missionários suecos, segundo eles 

foram de cura, eles começaram a “orar” nos doentes e estes imediatamente ficaram 

curados. Os milagres estão baseados, primeiro, na aceitação de Cristo como 
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Salvador na vida do enfermo, logo após, as soluções acontecem de maneira 

definitiva e sem dúvidas. Pode-se pensar que aqui o incrível efeito sobre as massas 

de fantasias relacionadas com o “total”, o “definitivo” e o “radical”. Essas fantasias 

exprimem sempre a psicologia heroica da clava que ainda hoje impressiona muitas 

pessoas. 

A narração de uma história mítica nos remete a uma tentativa do homem em 

busca de significados sobre o qual a afetividade e a imaginação exercem grande 

papel. Na realidade o mito não é uma mentira e nem uma lenda, o mito é verdadeiro 

para quem o vive. Segundo Campbell, “a função primária da mitologia e dos ritos 

sempre foi a de fornecer os símbolos que levam o espírito humano a avançar, 

opondo-se àquelas outras fantasias humanas constantes que tendem a levá-los para 

trás” 53. Ainda que individualmente, também se pode entender, o fim da escuridão 

como fruto da iluminação espiritual ou como um passo inicial na busca do 

desenvolvimento de nossas capacidades e em prol do autoconhecimento. Tal como 

os mitos de criação, quando procuramos pôr fim às nossas trevas interiores, ganha 

vida um novo mundo, repleto de nuances e possibilidades, dentro de nós mesmos. 

Assim, ao analisar a trajetória histórica desses missionários, pode-se notar 

que a permanência atual das igrejas permanece ligada ao carisma dos seus 

fundadores, tornando-se referencia pela aceitação da ”profecia de Deus” vista até 

como um sacrifício assumido pelos jovens suecos e, ao longo do tempo, esse 

carisma após passar por várias narrativas, torna-se uma tradição, e que 

consequentemente, legitima como mito.  

Na realidade, o mundo está impregnado dessa consciência teórica, pratica e 

estética, pela linguagem e do conhecimento, da arte, do direito e da moral, as 

formas fundamentais da comunidade e do Estado, todas elas se encontram 

originariamente ligadas à consciência mítico-religiosa. Sob o ponto de vista religioso, 

quer incorpore fatos ou não, mito é um símbolo que transmite verdade profunda a 

respeito da existência humana e da realidade sobrenatural. Portanto, o mito é o 

recuo a uma realidade última que só pode ser entendida por uma narrativa que não 

tem antecedente e, por isso, tem de ser conhecido e interpretado.  

Como veremos no capítulo seguinte “do mito a história”, a intenção e de 

apresentar outra história bem diferente das ADs, descrevendo a outra face dessa 

                                            
53 CAMPBELL, J. O Heroi de mil faces, p, 21. 
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denominação, desde a sua origem, seu destino e as suas transformações, em 

diversos momentos, quem sabe, tentando revelar outras “verdades”. 

Veremos um novo perfil das ADs, apoiada no direcionamento divino teve a 

sua expansão em pouco tempo em todo território nacional, e também passaram por 

alterações significativas em sua estrutura primeira. Se no inicio essa denominação 

era composta por pessoas de baixa renda e de pouca escolaridade, atualmente, 

temos um novo perfil, igrejas totalmente remodeladas e com perfis bem diferentes 

do perfil anterior atendem prontamente todos os perfis. Também houve uma 

mudança significativa na questão dos usos e costumes da comunidade 

assembleiana, como exemplo, o Ministério Ad Bom Retiro – SP, considerada uma 

igreja moderna desde sua fundação. Outra novidade é a criação de inúmeros 

Ministérios ou Igrejas-sedes, como são chamadas, considerados autônomos, 

liderada por pastores-presidentes, as Convenções Estaduais/Nacionais e os 

Ministérios totalmente autônomos, que funcionam sem as intervenções destas 

convenções, mas, ao contrário, participam de outras convenções autônomas 

juntamente com diversas denominações pentecostais de outras vertentes. 

 



 

72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

DO MITO À HISTÓRIA 

 

O conteúdo deste capítulo está dividido em quatro tópicos principais, visando 

estabelecer os eventos que influenciaram o início das Assembleias de Deus no 

Brasil. O primeiro tópico – As práticas pentecostais suecas – faz um levantamento 

da trajetória dos pentecostais escandinavos e sua transição do meio batista. 

Destaca-se a figura de Lewi Pethrus, que teve participação ativa no início do 

Movimento Pentecostal na Suécia, e no futuro foi considerado um dos missionários 

mais importantes nas Assembleias de Deus no Brasil. 

O inicio da Assembleia de Deus é pormenorizado no segundo tópico 

Missionário escandinavo Versus norte-americanos. Um dos aspectos diferenciais 

das Assembleias de Deus no Brasil em relação a outras igrejas pentecostais é 

justamente sua origem sueca. Seus dois fundadores, Vingren e Berg trouxeram para 

o Brasil as características do movimento em seu país, como a informalidade nas 

escolas bíblicas, cursos mais curtos para o serviço na igreja e conferências anuais 

para obreiros. Apesar de não haver profundas diferenças teológicas entre o 

pentecostalismo norte-americano e o escandinavo, é importante ressaltar que os 

suecos não inseriram a doutrina dispensacionalista 54 na Assembleia de Deus. A 

partir dos anos 1950, os brasileiros adotaram os costumes dos missionários 

                                            
54Doutrina dispensacionalista: método de interpretação da Bíblia. O Dispensacionalismo é um sistema 
teológico que apresenta duas distinções básicas: (1) Uma interpretação consistentemente literal das 
Escrituras, em particular da profecia bíblica. (2) A distinção entre Israel e a Igreja no programa de 
Deus.  
 Os missionários escandinavos eram mais práticos no ensino da Palavra Bíblica, enquanto os norte-
americanos eram mais sistemáticos, mais voltados para a exegese Bíblica. 
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americanos, o que ocasionou uma maior sistematização e burocratização na rotina 

da igreja.  

O terceiro tópico - A história do nome Assembleia de Deus – aborda os fatos 

mais interessantes na busca pelo nome da denominação. A data de fundação da 

Assembleia de Deus no Brasil se deu em 1911, O nome Assembly of God só foi 

adotado pelas igrejas oficialmente nos Estados Unidos em 1914 – Ao contrário de 

ser uma decisão hierárquica e unilateral dos fundadores, como pode ser visto em 

diversas igrejas brasileiras, as Assembleias de Deus norte-americanas contaram 

com uma votação em 1912. Resolveu-se então usar a mesma nomenclatura nas 

igrejas fundadas sob o advento do pentecostalismo, mesmo sem haver vínculos 

financeiros e administrativos. Essa falta de vínculos administrativos e financeiros 

possibilitaram as ADs brasileiras a usarem a mesma nomenclatura sem justificações 

prévias as igrejas norte-americanas. 

Finalmente, o quarto tópico – O mito fundante da Assembleia de Deus – 

elabora uma breve biografia de Gunnar Vingren e Daniel Berg, os fundadores 

suecos da igreja no Brasil. A epopeia destes missionários envolveu uma série de 

eventos considerados sobrenaturais. Primeiramente, podem ser encontrados relatos 

desta natureza na infância de ambos. Posteriormente, os dois foram batizados com 

o Espírito Santo e passaram a manifestar dons carismáticos, inclusive a cura divina. 

Em 1910, uma revelação espiritual foi responsável pela missão evangelística em 

conjunto, que culminou com a chegada à cidade de Belém do Pará e o início da 

Assembleia de Deus. 

No capítulo anterior apresentamos da história ao mito, oferecendo uma 

história sagrada narrada como um acontecimento factual, que pode ser interpretada 

de várias maneiras. Neste capitulo, em oposição ao anterior, falaremos do mito à 

história, estabelecendo uma leitura a respeito do mito construído, para descrever as 

outras faces das igrejas Assembleias de Deus no Brasil. Abordaremos sua origem, 

seu destino e suas transformações em diversos momentos, apontando outros pontos 

de vista. 

Este capítulo faz um levantamento histórico da Assembleia de Deus no Brasil. 

O primeiro tópico – Assembleia de Deus, igreja sueca com “jeitinho brasileiro” - 

trabalhará com a bibliografia a respeito da chegada dos missionários ao Brasil e os 

primeiros anos da formação da denominação. Mesmo antes de viajarem para o 
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Brasil, Gunnar Vingren e Daniel Berg tiveram problemas sérios com as 

congregações batistas dos Estados Unidos. Já em Belém, os suecos seriam 

considerados responsáveis por enganos e cisões dentro da Primeira Igreja Batista 

do Pará.  

O tópico seguinte – Expansão das ADs – identificará algumas conexões entre 

o crescimento da igreja e o desenvolvimento industrial brasileiro. O ciclo da 

borracha, no início do século XX, transformou a região amazônica com a intensa 

migração de trabalhadores do Norte e do Nordeste. Após este período e o rápido 

encerramento do ciclo da borracha, as migrações tiveram como destino o Sul e o 

Sudeste do país. Entre os migrantes estavam pastores e membros da Assembleia 

de Deus, que levaram a sua mensagem para as regiões mais populosas do Brasil. 

No item - Rumo à institucionalização através da matriz sueca – retrataremos a 

vinda de mais missionários suecos no período da Primeira Guerra Mundial. Com 

este novo fluxo humano, iniciaram-se as primeiras contribuições financeiras da igreja 

sueca para o Brasil. Serão apresentados também os modelos de governo da 

Assembleia de Deus, a criação da Convenção Nacional e as suas funções.  

Ainda será tratado o Ministério Feminino dentro denominação. Vingren 

defendia a participação ativa das mulheres na comunidade, enquanto outro 

missionário, Nystron, sustentava que às mulheres cabia apenas o testemunho. 

Como síntese das duas posições, a Assembleia de Deus desenvolveu a ideia de que 

a mulher deveria ser vista como auxiliadora, seja no trabalho missionário, seja no 

trabalho educacional, negando-lhe a autoridade pastoral.  

No item – Cisão dentro da AD - será levantada a biografia de Manoel Higino 

de Souza, o primeiro pastor a deixar as ADs e fundar sua própria igreja com outro 

nome. Também falaremos a respeito da história de vida de Paulo Leivas Macalão, 

segundo pastor a se desligar oficialmente da Assembleia de Deus e o primeiro a 

fundar um ministério autônomo dentro da própria denominação: o Ministério 

Assembleia de Deus Madureira. A partir destas primeiras cisões assembleianas, 

posteriormente, ocorreram novas cisões e, a partir de então, outros Ministérios 

surgiram com mais independência, funcionando sem nenhum vínculo com os 

demais. Com isso, os ministérios ganharam fortalecimento administrativo, 

representado pela figura do pastor presidente - termo criado pelo próprio Macalão na 

década de 40 -, desencadeando o maior desafio dentro das ADs: a fragmentação. 
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Atualmente, as Assembleias de Deus fragmentam-se facilmente. Além da 

fragmentação dentro dos grandes ministérios, ainda existe o problema da 

pulverização, com o surgimento de inúmeras igrejas pequenas, que formam uma 

grande rede chamada “Assembleia de Deus”. Cada qual conta com uma liderança 

independente, o que torna cada vez mais difícil compreender a sua lógica de 

funcionamento e a questão do poder. 

No tópico - CGADB: (Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil) 

Associação de pastores ou de igrejas - será tratada a história e os principais 

aspectos da convenção assembleiana. Apesar de funcionar desde a década de 

1930, somente cerca de cinquenta anos depois a CGADB passou a concentrar 

influência e poder dentro da estrutura assembleiana. Sua primeira eleição para 

presidente aconteceu em 1996. Desde então a CGADB é liderada pelo pastor José 

Wellington Bezerra da Costa. 

No último item - Aparelhos de divulgação – são identificadas as mídias 

utilizadas pelas Assembleias de Deus em sua expansão externa e também na 

comunicação interna entre lideranças e membros. São relacionadas as principais 

ações em jornais, no rádio e na televisão, além da atuação da editora Casa 

Publicadora das Assembleias de Deus. 

 

2.1. Assembleia de Deus, igreja sueca com “jeitinho brasileiro”? 

 

A igreja Assembleia de Deus nasceu inspirada no movimento pentecostal dos 

Estados Unidos na cidade de Los Angeles em 1906, com base nas doutrinas 

ensinadas por John Wesley, em meados do século XIX, ou no chamado movimento 

de Santificação (Holiness). Distinguindo conversão de santificação, esse movimento 

pregava uma nova oferta de salvação, ou seja, o fiel deveria se converter e se 

santificar passando por um novo batismo, o “batismo do Espírito Santo”, conforme 

narrado no Livro Atos dos Apóstolos, capítulo 2, ss. 

Os adeptos acreditavam em uma conversão individual que passaria por uma 

mudança da conduta de vida. Assim, diversos missionários após passarem por estas 

experiências, partiam para vários lugares do mundo para realizar trabalhos em nome 

de Deus, entre eles, a Índia, o Chile, a Suécia e o Brasil. Em 18 de junho de 1911 

nascia, no Brasil, a igreja “Missão da Fé Apostólica”.  
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Os suecos Gunnar Vingren e Daniel Berg chegaram à Belém, capital do 

estado do Pará, vindos dos EUA. Eles traziam a doutrina do batismo no Espírito 

Santo, com a glossolalia - o falar em línguas estranhas -, como a evidência inicial da 

manifestação dos dons do Espírito Santo, compostos por curas, por revelações, pelo 

discernimento dos espíritos e pelas profecias. A manifestação do fenômeno já vinha 

ocorrendo em várias reuniões de oração nos EUA e também de forma isolada em 

outros países.  

Os fundadores suecos vieram para Brasil, conforme vimos no primeiro 

capítulo, orientados, segundo eles, por uma profecia, depois de passar alguns anos 

em Los Angeles, USA. Ao chegarem ao Norte do país, na cidade de Belém do Pará, 

foram acolhidos pela Igreja Batista local, onde permaneceram por seis meses. 

Entretanto, devido às discordâncias entre os suecos e a Igreja em relação às novas 

práticas e às técnicas de falar com Deus - a glossolalia (falar em línguas), a cura e o 

discernimento de espíritos 55 -, os fundadores suecos foram expulsos da Igreja 

juntamente com dezessete membros admiradores das novas práticas.  

 

2.1.1.  A igreja batista e os missionários suecos 

 

Em pesquisa empírica no Rio de Janeiro na editora das Assembleias de 

Deus, onde funciona um centro de pesquisas sobre o movimento pentecostal, foi 

levantada a obra de Antonio B. de Almeida, 56 autor da história da Igreja Batista do 

Pará, que acolheu os missionários suecos em 1910. Conforme o relato, o autor era 

membro da igreja batista e conta como foi a chegada dos missionários suecos, a 

partir das memórias escritas no diário de Gunnar Vingren. Nas palavras do próprio 

autor foram “... dois personagens que abalaram a obra batista em Belém”. 57 

Almeida 58 relata que Vingren faltou com a verdade quando descreveu sua 

entrada na Primeira Igreja Batista do Pará. Vingren apresentou-se como pastor 

batista, solicitando sua carta demissionária de uma igreja batista norte-americana, 

onde dizia não ter mais vínculos. Ainda na versão do autor, a igreja batista do Pará 

já passava por divergências internas havia alguns anos. Em 1911, essa igreja era 

                                            
55 Cf. Ricardo MARIANO, Neopentecostais, p. 23. 
56 Cf. Antonio B. de ALMEIDA, Oitenta anos construindo para a glória de Deus. 
57 Ibid., p.50-57. 
58 Cf. Ibid., p. 51 ss. 
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dirigida por um moderador leigo, que se sentiu vocacionado para a obra de Missões 

Estrangeiras. Em função disso, ele entregou o cargo à igreja, que ficou sem o 

direcionamento de um pastor por algum tempo. Coincidentemente na mesma época 

os missionários suecos começaram a fazer parte da igreja. 

O autor alega que a Igreja Batista jamais imaginara que os novos membros 

fossem homens capazes de se mistificarem e iludirem a boa fé dos que estavam 

empenhados na obra de Deus. O autor conclui que Vingren não disse a verdade 

quando relata em seu diário: “Ali estávamos os dois, sem recurso e sem pertencer a 

nenhuma denominação”. 59 Traz dois aspectos importantes sobre o missionário: 1) 

Vingren apresentou-se na Igreja Batista em Belém dizendo-se pastor batista; 2) 

apesar de solicitar sua carta demissionária de uma Igreja Batista Norte-americana, 

ele não tinha qualquer relação com essa denominação. 60 Quanto a Daniel Berg, 

Almeida relata que este se juntou com Vingren em South Bend e se fez missionário 

desta denominação com a participação “... ativa no assalto que sofreu a Primeira 

Igreja Batista do Pará”, 61 já que ela perdeu vários membros para o trabalho 

engenhoso e insinuante que ambos fizeram. 

O autor apresenta um pouco dos passos de Vingren nos Estados Unidos. Em 

suas palavras, ele nos diz que: “... tudo fez crer que Vingren saíra do Seminário com 

a mente cheia de ideais pentecostais”, 62 buscou o Batismo no Espírito Santo e o 

batismo com fogo. Logo após o batismo, Vingren pastoreou uma igreja em 

Menomiee, Michigan, o que acarretou a divisão dessa igreja, pois a metade dos fiéis 

não aceitou a nova doutrina pregada por ele. 

Com o insucesso nessa igreja, ele se voltou para outra igreja batista, em 

South Bend, Indiana, onde teve uma aceitação melhor por partes dos adeptos. Em 

suas palavras, “... dentro do ano de 1910, Vingren não fez qualquer coisa importante 

em favor da evangelização”. 63 Ainda, segundo o autor, a sua preocupação era 

somente ensinar as práticas pentecostais às igrejas batistas e depois transformá-las 

em igrejas pentecostais. 

                                            
59VINGREN, I. Diário do Pioneiro GUNNAR VINGREN, 36. 
60 Cf. Ivar VINGREN, Diário do Pioneiro Gunnar Vingren, p. 20. 
61 Antonio B. de ALMEIDA, Oitenta anos construindo para a glória de Deus, p. 54-55. 
62 Ibid., p. 52. 
63 Ibid., p. 52. 
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Quando Almeida 64 refere-re à profecia de Vingren, prenunciada por Adolfo 

Alldin, diz que o mesmo não ouviu o Espírito Santo dizer a Vingren para iniciar seu 

trabalho através de evangelização pioneira. Diferentemente do que ocorreu com os 

líderes mais antigos, que tiveram uma luta heroica para conseguir os primeiros frutos 

e assentarem as bases de suas igrejas, os missionários suecos fizeram ao contrário, 

isto é, enganaram a Igreja Batista do Pará e levaram os seus adeptos para formar 

outra igreja. Nas palavras do autor: 

 

A Primeira Igreja Batista do Pará foi enganada pelos dois 
missionários pentecostais que aportaram a Belém com a declaração 
de serem batistas, como registram as duas atas dessa Igreja, (Atas 
nº 216, de 03.03.1911 e a de nº 217 de 12.03.1911), em que ambos 
solicitaram suas cartas demissionárias de igrejas batistas 
imaginárias, pois nem eles identificaram ditas igrejas de onde 
procediam e nem o secretário interessou-se por isso, sendo ele um 
dos que se aproximara dos dois alienígenas e veio a aderir o 
movimento que irrompeu na igreja. 65 

 
Nos diários de Vingren e Berg, eles relatam que logo que chegaram a Belém 

do Pará foram convidados por Adriano Nobre, evangelista presbiteriano, que falava 

inglês, para conhecer a extração da borracha na floresta amazônica e lá 

permaneceram por trinta dias. Segundo Almeida, a igreja batista não tivera uma 

aproximação com “... os dois alienígenas em que pudesse conhecê-los melhor” 66. 

Isto só se deu após o retorno dos mesmos da floresta. 

Entre várias declarações feitas nos diários dos missionários suecos, Almeida 

escolhe uma citação contundente de Vingren: “Os batistas esperavam que eu fosse 

o seu pastor quando houvesse aprendido o português. Mas nós não escondemos 

aquelas verdades que Deus havia vivificado em nossos corações”. 67 Nas palavras 

de Almeida 68, os missionários vieram com a ideia de implantar as práticas 

pentecostais já vivenciadas por eles na Igreja Batista em South Bend, Indiana, e 

finaliza dizendo que eles queriam repetir a mesma aventura no Brasil, escolhendo a 

Igreja Batista do Pará. 

                                            
64 Cf. Antonio B. de ALMEIDA, Oitenta anos construindo para a glória de Deus. 
65 Ibid., p. 53. 
66 Ibid., p. 54. 
67 Ivar VIRGEN, Diário do Pioneiro Gunnar Vingren, p. 39. 
68 Cf. Antonio B. de ALMEIDA, Oitenta anos construindo para a glória de Deus. 
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Aprofundando um pouco mais os escritos de Almeida, ele observa que a 

igreja aceitou os missionários no rol de membros, como pastores batistas, sendo 

que somente depois percebeu o engano. O autor revela que a moradia dos suecos 

era-lhes favorável, porque ficava nos baixos do templo. Isto foi interessante porque 

Vingren e Berg podiam realizar as reuniões sem dar explicações aos condutores da 

igreja no período da noite. Dessa maneira, Vingren foi preparando gradativamente o 

caminho rumo a pentecostalização da igreja batista. O primeiro a aceitar as práticas 

pentecostais foi o moderador, José Plácido da Costa, depois o secretário da igreja, 

Manuel Maria Rodrigues e, por fim, o tesoureiro, José Batista de Carvalho. Depois 

deles, sucessivamente, as doutrinas pentecostais foram instaurando-se dentro da 

igreja. 

Após um culto pentecostal realizado pelos missionários suecos Vingren e 

Berg, os dirigentes da igreja convocaram uma sessão extraordinária para por fim 

àquela situação. Todos que estavam de acordo com a nova doutrina foram expulsos 

juntamente com os suecos, conforme ata 222 de 13.06.1911 lavrada pela Igreja 

Batista do Pará. Segundo ata, 69 foram expulsos treze membros da Primeira Igreja 

Batista do Pará juntamente com os suecos. 

Vingren convocou os excluídos da igreja batista e solenemente organizou a 

Igreja Assembleia de Deus. Segundo os batistas, nesta solenidade estavam 

presentes somente onze irmãos excluídos, mas, segundo a nova igreja, ao todo, 

foram dezoito pessoas que iniciaram os trabalhos da obra pentecostal no Brasil. 

A igreja batista perdeu várias congregações para os suecos. A primeira foi a 

igreja da Vila Coroa, em seguida, Vila Teta, além daquela que foi ocupada por 

Vingren para o início da obra pentecostal na cidade Velha. No diário de Vingren 

consta o seguinte relato: “Nós começamos imediatamente com cultos públicos em 

vários lugares nas casas destes irmãos onde os batistas antes haviam feito cultos”. 
70 

A igreja batista conseguiu eleger uma nova diretoria para dar continuidade à 

obra que havia sofrido duras perdas. Finalizando sua história, Almeida desabafa 

dizendo que enquanto os “... pentecostais cantavam aleluias por suas vitórias, os 

batistas decresceram pelo trabalho astuto de Vingren e Berg e pareciam apáticos à 

                                            
69 Cf. Ata nº 222, da expulsão dos missionários suecos do dia 13 de junho de 1911, da Igreja Batista 
de Belém do Pará. 
70 Ivar VINGREN, Diário do Pioneiro Gunnar Vingren, p. 33. 
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luta; o seu rol de membros chegara a 170 membros em 1910 e ficara em 1912 com 

apenas 132”. 71 

Enquanto a igreja batista lutava para se reabilitar frente à nova realidade, a 

recém-fundada Igreja pentecostal destacava-se cada vez mais rumo à 

evangelização e ao batismo no Espírito Santo. Cada dia os novos convertidos 

testemunhavam as curas, as profecias e as orações em línguas estranhas, como 

eram chamadas. 

No início da fundação da Igreja AD 72, os seus criadores usaram o nome 

“Missão da Fé Apostólica”. A escolha do nome foi inspirada no título do jornal 

editado pelo pastor afro-americano, William J. Seymour, líder da congregação mais 

famosa do mundo no início do século XX. 73 

Em 11 de janeiro de 1918, os fundadores registraram a Igreja com o nome 

“Igreja Assembleia de Deus” 74, seguindo mais uma vez as inspirações americanas. 

Porém, sem vínculos com as igrejas americanas, atualmente, a AD é conhecida 

como a maior Igreja pentecostal brasileira em números de adeptos. É considerada 

também como uma Igreja de primeira “onda” 75 e teve um papel importantíssimo em 

                                            
71 Antonio B. de ALMEIDA, Oitenta anos construindo para a glória de Deus, p. 54-55 
72 Para nos referir à Assembleia de Deus, utilizaremos a sigla AD, quando se tratar de mais igrejas 
usaremos ADs. 
73 O Movimento Pentecostal nos Estados Unidos iniciado a partir do ano de 1901, iniciado por Charles 
Fox Parham, e depois seguido por William J. Seymour. Tanto Parham quanto Seymour chamavam a 
essas igrejas de Apostolic Faith Mission (Missão da Fé Apostólica). O termo serviu também para 
inaugurar o jornal The Apostolic Faith em Florence Crawford, no Oregon. Vingren e Berg se utilizaram 
do mesmo nome para formar a primeira igreja no Brasil. Para conhecer com maiores detalhes a 
história de W. J. Seymour, ver Leonildo S. CAMPOS JUNIOR, Pentecostalismo, p. 22. 
74 Ivar VINGREN, O diário do Pioneiro Gunnar Vingren, p. 104. Em abril de 1914, foi fundado um 
Concílio Geral da Assembleia de Deus nos Estados Unidos. O nome “Assembleia de Deus” fora 
adotado antes em Hot Springs (Assembly of God), porém existiam muitas igrejas pentecostais com 
nomes diferentes, o que acabou acarretando uma espécie de unificação das igrejas pentecostais. Os 
diversos líderes norte-americanos que participaram desse Concílio optaram dar este nome para todas 
as igrejas já existentes e para as novas igrejas que surgiriam no futuro. Dessa forma, organizaram a 
Assembleia de Deus nos Estados Unidos. Vingren recebeu um casal sueco vindos dos Estados 
Unidos nessa época. É provável que eles tenham trazido a novidade sobre a unificação do nome 
“Assembleia de Deus” nos Estados Unidos. 
75 A análise do sociólogo Paul FRESTON, Nem Anjos e nem Demônios, p. 70, sobre o movimento 
pentecostal dá-se a partir de um corte histórico-institucional e da análise de sua dinâmica interna: “O 
pentecostalismo brasileiro pode ser compreendido como a história de três ondas de implantação de 
Igrejas. A primeira onda é a década de 1910, com a chegada da Congregação Cristã (1910) e da 
Assembleia de Deus (1911) (...). A segunda onda pentecostal é dos anos 50 e início de 60, na qual o 
campo pentecostal se fragmenta, a relação com a sociedade se dinamiza a três grandes grupos (em 
meio a dezenas de menores) surgem: a Quadrangular (1951), Brasil para Cristo (1955) e Deus é 
Amor (1962). O contexto dessa pulverização é paulista. A terceira onda começa no final dos anos 70 
e ganha força nos anos 80. Suas principais representantes são a Igreja Universal do Reino (1977) e a 
Igreja Internacional da Graça de Deus, (1980) (...) O contexto é fundamentalmente carioca”. 
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nosso meio por apresentar maneiras e técnicas religiosas diferentes daquelas 

vivenciadas até aquele momento.  

 

 2.1.2. Declaração de fé que forma o corpo doutrinário das ADs 

 

Apesar das igrejas ADs não possuírem uma declaração teológica oficial 

usada em todas as igrejas, podem-se destacar, em sua essência, alguns elementos 

de orientação e de embasamento das crenças, como a Salvação, que tem espaço 

nas edições do jornal de circulação interna o Mensageiro da Paz, intitulada 

“Cremos”: 

 

Em um único Deus subsistente na Trindade, o Pai, o Filho e o 
Espírito Santo; na inspiração verbal da Bíblia Sagrada, única regra 
infalível de fé normativa para a vida e o caráter cristão; na concepção 
virginal de Jesus, em sua morte vicária e expiatória, em sua 
ressurreição corporal dentre os mortos e na ascensão gloriosa aos 
céus; na pecaminosidade do homem que o destituiu da gloria de 
Deus, e que somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e 
redentora de Jesus Cristo é que pode restaurar a Deus; na 
necessidade absoluta do novo nascimento pela fé em Cristo e pelo 
poder do Espírito Santo e da Palavra de Deus é que o homem se 
torna digno do Reino dos Céus; no perdão dos pecados, na Salvação 
presente e perfeita e na justificação da alma recebidos gratuitamente 
de Deus pela fé no sacrifício efetuado por Jesus Cristo em nosso 
favor; no batismo bíblico efetuado por imersão do corpo inteiro uma 
só vez em águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, 
conforme determinou o Senhor Jesus Cristo; na verdade e na 
possibilidade que temos de viver vida santa mediante a obra 
expiatória e redentora de Jesus Cristo no Calvário, através do poder 
regenerador, inspirador e santificador do Espírito Santo, que nos 
capacita a viver como fiéis testemunhas do poder de Cristo; no 
batismo bíblico no Espírito Santo que nos é dado por Deus mediante 
a intercessão de Cristo, com a evidência inicial de falar em outras 
línguas, conforme a sua vontade; na atualidade dos dons espirituais 
distribuídos pelo Espírito Santo à Igreja para sua edificação, 
conforme sua soberana vontade; na segunda vinda premilenial de 
Cristo, em duas fases distintas. Primeira – invisível ao mundo, para 
arrebatar a sua Igreja fiel da terra, antes da Grande Tribulação; 
segunda – visível e corporal, com sua Igreja glorificada, para reinar 
sobre o mundo durante mil anos; que todos os cristãos 
comparecerão ante o Tribunal de Cristo, para receber a recompensa 
dos seus feitos em favor da causa de Cristo na terra; no juízo 
vindouro que recompensará os fiéis e condenará os infiéis; e na vida 
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eterna de gozo e felicidade para os fiéis e de tristeza e tormento para 
os infiéis. 76  

 

Pode-se concluir, conforme visto acima, que a profissão de fé seguida pelas 

ADs indica que o homem encontra-se em pecado, porém ao reconhecer e ao 

confessar os seus pecados ele recebe imediatamente a salvação. Como a 

santificação é um processo lento e gradual, à medida que o fiel aproxima-se de 

Deus pelo conhecimento da Palavra, pela prática e pela vida de oração, ele se torna 

semelhante ao Senhor até atingir a estatura de um homem perfeito como Jesus 

Cristo. O Batismo do Espírito Santo é uma das promessas do Senhor para todos os 

crentes que vivem na graça. Aqueles que vivem na graça são contemplados com a 

cura divina, recebendo o dom de curar os enfermos e de libertar os oprimidos do 

demônio, a exemplo dos fatos de cura realizados por Jesus e por seus apóstolos 

narrados nos Evangelhos. Por último, eles creem no arrebatamento da igreja e, 

assim, esperam a segunda vinda do Cristo Jesus para serem enlevados e 

receberem a coroa da glória eterna no Céu. 

 

2.1.3. Sistema administrativo dos suecos baseado no modelo 

congregacional 

 

Conhecida como uma Igreja de ethos sueco/nordestino, 77 as ADs não 

viveram somente de glórias. A organização administrativa, nos primeiros dezoito 

anos de funcionamento, tinha a supervisão das Igrejas centradas na liderança 

sueca, o que gerava um descontentamento entre os pastores brasileiros e os 

missionários. Os missionários administravam as Igrejas usando o modelo de 

governo eclesiástico mais próximo do congregacionalismo dos batistas por causa da 

liberdade das Igrejas locais. 78  

 

                                            
76 CREMOS. Jornal Mensageiro da Paz, ano 80, n.1502, p. 6, jul. 2010.  
77 Cf. P. FRESTON, Uma breve história do pentecostalismo brasileiro, p. 111-124. 
78 Cf. Antônio Gouvêa MENDONÇA; Prócoro Velasques FILHO, Introdução ao Protestantismo no 
Brasil, p 51. 
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Figura 2: Atuação sueca no comando das ordens administrativas nas ADs e 

obediências dos pastores brasileiros 

 

O sistema de governo utilizado pelos missionários Suecos (teoricamente ) nas 

ADs brasileiras era baseado no sistema congregacional bem próximo do modelo 

eclesiástico das Igrejas Batistas das quais pertenciam em suas origens.  

 

 

Figura 3: Modelo Congregacional 
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O modelo congregacional é um sistema formado por um conselho de irmãos 

que reúne todos os membros com poderes de decisão junto ao pastor coordenador. 

Esse modelo tem como instância máxima a congregação, onde são decididas as 

questões que envolvem a mesma. Exclui a autoridade do pastor local em suas 

decisões, o que faz com que todo aspecto de hierarquia desapareça. Comunidades 

que adotam esse modelo mostram uma grande capacidade de crescimento, mas 

têm dificuldades para manter uma doutrina de fé e uma leitura bíblica com certo 

nível de aprovação comum. 

 

2.1.4. Divergência de modelo entre as ADs norte-americanas e as ADs da 

América Latina  

 

O modelo adotado pelos suecos é diferente do modelo das Igrejas 

Assembleias de Deus norte-americanas 79 e das Assembleias de Deus da América 

Latina. 80 

As Assembleias de Deus norte-americanas possuem uma combinação de 

princípios congregacionais e presbiterianos. Cada igreja é soberana na escolha do 

pastor, na detenção e na exploração da propriedade, mantendo os registros, a 

gestão dos negócios locais ou das atividades e a participação voluntária em 

programas denominacionais.  

Para auxiliar as igrejas locais existem os conselhos de distrito. Cada distrito 

realiza uma reunião anual de negócios e convoca um conselho distrital para eleger 

um superintendente e outros oficiais. Os Conselhos Distritais têm a supervisão de 

igrejas e de ministros em suas áreas. O Presbitério Geral é o órgão supremo de 

decisão política, segundo a igreja, e serve como um conselho consultivo para as 

Assembleias de Deus. Reúne-se anualmente. Entre estas sessões anuais, os 

interesses da igreja são cuidados por um conselho de vinte membros, chamados 

diretores, que constituem o Presbitério Executivo.  

                                            
79 Cf. As Assembleias de Deus Norte-americanas, http://ag.org/top. Acesso em: 20 abril 2010. 
80 Cf. Regimento Interno, Gobierno y organizacion de lãs Asambleas de Dios em Costa Rica, p. 17-
19. 
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Assim, a Igreja inclui oficiais eleitos, juntamente com os representantes 

regionais de idioma e de diferentes etnias. Conta também com um Conselho Geral 

constituído por todos os licenciados, os ministros ordenados e os leigos eleitos por 

um representante de cada igreja local. Reúnem-se para realizar negócios 

importantes da igreja, como, por exemplo, eleger os oficiais superiores.  

 

 

Figura 4: Modelo norte-americano de funcionamento das igrejas ADs 

 

O sistema hierárquico das ADs na Costa Rica foi citado porque este modelo, 

diferentemente das outras ADs da América Latina, segue o modelo das ADs norte-

americanas. Esse modelo administrativo funciona da seguinte forma: o governo 

nacional da associação cristã das Assembleias de Deus, constituído em assembleia 

geral, possui autoridade máxima; o presbitério tem autoridade representativa; e o 

presbitério executivo representa a autoridade executiva, administrativa e espiritual 

em tempo integral. A Igreja local, por sua vez, possui autoridade máxima; os 

pastores e os diáconos são autoridades representativas; e o pastor é o diretor 
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espiritual em tempo integral na Igreja e responde aos diretores dos departamentos 

locais.  

 

 

Figura 5: Modelo administrativo das igrejas ADs de Costa Rica 

 

Araujo afirma também que o modelo de administração implantado pelas ADs 

no Brasil, “... não é o mesmo do Movimento Pentecostal sueco de “assembleia livre.” 
81 O funcionamento do sistema de Assembleia Livre confere poderes à igreja local. 

Ela é livre, soberana e independente; por essa razão é chamada pelo nome de 

“Filadélfia” 82 ou igreja pentecostal. Não existe, portanto, uma denominação 

                                            
81 I. ARAUJO, Dicionário do Movimento Pentecostal, p. 579. Assembleia livre significa que a Igreja 
local é uma unidade soberana, independente e sem compromissos com as convenções. 
82 As Igrejas Batistas têm como hábito abrir igrejas com adjetivos, nomes bíblicos, ou ainda, nomes 
do bairro onde estão situadas. Entre tantos, citamos alguns nomes: Igreja Batista Betel, Igreja Batista 
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pentecostal na Suécia, que sirva de base para as demais. As igrejas trocam 

experiências por compartilharem as mesmas crenças, gerando um forte senso de 

unidade. Elas atuam em esferas de atividades comuns, firmando um processo de 

homogeneidade. 

 

 

Figura 6: Funcionamento do sistema de assembleia livre, onde não existe uma base 

pentecostal. 

 

2.1.5. Igrejas Metodistas e Anglicanas - Sistema episcopal 

 

Existem ainda igrejas que adotam o sistema episcopal. É o caso das igrejas 

Metodistas e Anglicanas, que concentram um poder muito forte na mão de um 

pastor. Ele se torna uma pessoa acima das críticas e de todos, sendo dele as 

decisões, não precisando prestar contas às outras Igrejas. Na igreja Metodista, por 

exemplo, um bispo pode remover o pastor da igreja local, livremente, sem consultar 

a assembleia. 

 

                                                                                                                                        

da Fé, Igreja Batista Revelação. As ADs também usam adjetivos, como, por exemplo, AD Bom Retiro; 
AD Belenzinho, AD Vitória em Cristo, AD Santos. 
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Figura 7: Modelo do Sistema Episcopal 

 

2.1.6. Sistema presbiteriano oficial 

 

O sistema presbiteriano característico das Igrejas Presbiterianas e das igrejas 

reformadas é composto por um corpo de presbíteros. Existem dois tipos de 

presbíteros: os docentes e os regentes, respectivamente, os pastores e os não 

pastores. O governo da Igreja Presbiteriana é chamado também de sistema misto de 

democracia e de elementos hierárquicos. Há um balanceamento entre os 

representantes dos dois ofícios de presbíteros e entre as congregações e os corpos 

de governo maiores da igreja. Embora a estrutura de governo da Igreja Presbiteriana 

varie, usualmente consiste de um sistema conciliar ascendente, ou seja, cada 

congregação é governada por um conselho composto pelo pastor e pelos 

presbíteros regentes, que são eleitos como representantes da congregação. A 

congregação faz parte do presbitério ou da classe, que coordena e governa as 

atividades das congregações dentro de uma determinada área geográfica. 83 

 

                                            
83 Cf. http://seminariosimonton.com/textos/sistema-presbiteriano.pdf. Acesso em: 20 ago 2010. 
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Figura 8: Sistema presbiteriano característico das Igrejas Presbiterianas e das Igrejas 
Reformadas. 

 

Existem igrejas que mesclam algumas características dos modelos citados 

acima. As ADs são exemplos disso. O modelo congregacional, usado no início da 

formação das ADs, pode minar a autoridade do pastor local. O episcopal pode 

concentrar um poder tão grande na mão do pastor, que ele se torna uma pessoa 

acima da crítica e não presta contas à igreja, como veremos ainda neste capítulo. O 

presbiteriano pode criar uma elite dentro da congregação ou da denominação, pois 

um pequeno grupo decide sobre os demais. Portanto, não há como definir um 

modelo eclesiástico ideal, pois todos apresentam pontos fortes e fracos. 

Os pentecostais clássicos sempre tiveram uma tendência para a democracia 

na igreja, um modelo em que a congregação tinha voz, conforme afirma o teólogo 

Myer Pearlman. 84 Segundo o autor, as primeiras igrejas eram democráticas em seu 

governo, circunstância natural em uma comunidade onde o carisma estava 

disponível a todos e onde toda e qualquer pessoa podia ser dotada de dons para um 

ministério especial. O autor ainda completa dizendo que, “(...) nos dias primitivos não 

havia nenhum governo centralizado abrangendo toda a igreja (...). Cada igreja local 

era autônoma e administrava seus próprios negócios com liberdade”. 

No decorrer do tempo, as ADs, não deixando de ser congregacionais, 

passaram a mesclar o modelo episcopal com o presbiteriano. Atualmente, é comum 
                                            
84 Cf. Myer PEARLMAN, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, p. 225. 
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a figura do pastor-presidente parecer-se com um verdadeiro bispo regional. Nas 

Assembleias de Deus também há traços do modelo presbiteriano, com as 

convenções regionais ou nacionais. As Assembleias de Deus, portanto, não tem um 

modelo eclesiástico puro.  

Algumas igrejas das ADs em cidades do interior ainda são bem 

congregacionais, pois as igrejas em constantes assembleias decidem o rumo da 

congregação juntamente com o pastor. As igrejas ADs da capital são normalmente 

divididas em setores com a figura presente do pastor-presidente, parecendo-se mais 

com um modelo episcopal. Mas, as congregações das cidades interioranas e da 

metrópole estão sujeitas à convenção estadual e nacional, semelhante aos 

supremos concílios presbiterianos. 

As Assembleias de Deus foram influenciadas por várias denominações, desde 

sua eclesiologia até a sua teologia. Exemplo desta mistura está nas palavras do 

pastor Thomas B. Barrat, de Oslo, Noruega, que, em 1914, afirmou: 

 

Com respeito à salvação, somos luteranos. Na forma do batismo 
pelas águas, somos batistas. Com respeito à santificação, somos 
metodistas. Em evangelismo agressivo, somos como o Exército da 
Salvação. Porém, com respeito ao batismo com o Espírito Santo, 
somos pentecostais! 85 

 

2.2. A Expansão das ADs 

 

As Igrejas ADs, assim como grande parte das Igrejas pentecostais em seu 

início, eram compostas por uma maioria de adeptos com baixa escolaridade e 

pertencente às camadas mais pobres da população·. Porém, as igrejas ADs tiveram 

rápida expansão pelo Brasil. Vale salientar que essa expansão veloz deu-se frente 

às campanhas de migração do Nordeste ao Norte e, depois, com o término do ciclo 

da borracha, caminhou do Norte para o Sudeste. Pode-se notar que o fluxo 

migratório de expansão das ADs é equivalente ao fluxo migratório de trabalhadores. 

Dessa forma, foi “(...) seguindo os fluxos da população trabalhadora nas diferentes 

                                            
85 Myer PEARLMAN, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, p. 225. 
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frentes de trabalho, que, em poucos anos, a ‘Igreja do Espírito Santo’ se firmou 

como a maior Igreja pentecostal em território nacional. 86” 

Na primeira década do século XX, o Brasil tornou-se o maior produtor e 

exportador mundial de borracha. Em 1910, chegou a exportar, aproximadamente, 

quarenta mil toneladas do produto. O Brasil passou a exportar toneladas de 

borracha, principalmente para as fábricas de automóveis norte-americanas. As 

principais regiões produtoras de borracha eram os estados do Pará e do Amazonas, 

utilizando a extração do látex das seringueiras, que havia em abundância na região 

da floresta amazônica. 

Esta rápida expansão da produção de borracha atraiu grande quantidade de 

trabalhadores para a região, em busca de emprego e de melhores condições de 

vida. Assim, o crescimento econômico da região amazônica foi acompanhado de 

significativo desenvolvimento urbano. Muitas cidades surgiram e outras se 

desenvolveram. O comércio interno aumentou significativamente e a renda dos 

habitantes melhorou. Esta euforia contribuiu para a construção de casas, de prédios 

públicos, de estradas, de teatros e de escolas.  

Porém, na mesma década, os empresários holandeses e ingleses entraram 

no lucrativo mercado mundial da borracha. Passaram a produzir, em larga escala e a 

custos baixos, o produto na Ásia (Ceilão, Indonésia e Malásia). A concorrência fez 

com que, no começo da década de 1920, a exportação da borracha brasileira caísse 

significativamente. Era o fim do ciclo da borracha no Brasil. Muitas cidades 

esvaziaram-se, entrando em plena decadência. 87  

A expansão das Igrejas ADs deu-se primeiramente pelo Estado do Pará, 88 

alcançou o Amazonas, chegando até o Nordeste; no Sudeste a sua chegada foi em 

meados de 1922, por meio de fluxo migratório dos trabalhadores vindos do Pará, 

que se portavam como instrumentos voluntários das práticas da nova denominação 

por onde passavam. Nesse mesmo período, Gunnar Vingren e a sua família 

                                            
86 Clara MAFRA, Os evangélicos, p. 33. 
87 Cf. Boris FAUSTO, Historia do Brasil, p. 291-305. 
88 Segundo CONDE, História das Assembleias de Deus no Brasil, p, 116, “as igrejas ADs atingiram 
primeiro as regiões Norte e Nordeste, depois chegaram ao Sudeste e Sul: “Em 1915, 3 estados (1 do 
Norte, 2 do Nordeste); 1920, 9 estados (3 do Norte, 6 do Nordeste); em 1925, 15 estados (4 Norte, 6 
do Nordeste, 3 do Sudeste, 2 do Sul); em 1930, 20 estados (4 do Norte, 9 do Nordeste, 4 do Sudeste, 
3 do Sul)”.  
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mudaram de Belém do Pará para o Rio de Janeiro, para, no futuro, inaugurar a sede 

das Igrejas ADs nesta cidade. 

As Igrejas ADs, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), no último senso (2000), contava com cerca de 8,4 milhões fieis, 89 estando 

em primeiro lugar entre as Igrejas evangélicas do país, com 47% dos adeptos deste 

grupo religioso. 90 Uma pesquisa realizada pelo Datafolha, 91 em 1994, indicou que 

um percentual de 14% da população brasileira é evangélica. Em 2006, este 

percentual subiu para 23% e, em 2010, esse crescimento saltou para 25%. 

As igrejas ADs encontram-se na maior parte das grandes cidades brasileiras, 

principalmente no Rio de Janeiro, onde reúne 760.000 fiéis. Em São Paulo, possui 

cerca de 500.000 adeptos. A terceira cidade é o Recife, que conta com 

aproximadamente 300.000 adeptos. 92 A taxa de crescimento médio anual foi de 

14,8% entre 1991 e 2000, situando as ADs em terceiro lugar quanto ao aumento do 

número de fiéis das igrejas pentecostais. Nos estados do Amazonas, do Pará, do 

Tocantins, do Maranhão, do Ceará e do Rio Grande do Norte, em média, em cada 

três pentecostais, dois são membros das ADs. 

O crescimento da igreja dava-se exclusivamente via convertidos. Os novos 

adeptos, após passar por algum tipo de experiência religiosa, disseminavam as 

práticas entre amigos e familiares. Os novos convertidos, geralmente, eram 

pertencentes às igrejas tradicionais existentes em Belém do Pará. Muitos vieram da 

igreja presbiteriana, como o caso do evangelista Adriano Nobre, 93 membro da Igreja 

Presbiteriana, que teve um contato mais direto com os missionários suecos na sua 

chegada. Adriano Nobre, que falava inglês, levou os missionários para conhecer a 

                                            
89 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) www.ibge.gov.br. Acesso em: 20 maio 2010. 
90 C. R. JACOB; D. R. HEES; P. WANIEZ; V. BRUSTLEIN, Atlas da Filiação Religiosa e Indicadores 
Sociais no Brasil, p. 42. 
91 O Datafolha é um instituto de pesquisa pertencente ao Grupo Folha. Foi criado como departamento 
de pesquisas do jornal Folha de S. Paulo em 1983 e em 1990 o instituto estabeleceu-se com uma 
estrutura independente para atender clientes externos. 
92 Cf. C. R. JACOB; D. R. HEES; P. WANIEZ; V. BRUSTLEIN, Atlas da Filiação Religiosa e 
Indicadores Sociais no Brasil, p. p. 42. 
93 Cf. Emilio CONDE, História das Assembleias de Deus no Brasil, p.29-30. Logo com a chegada de 
Gunnar Vingren e Daniel Berg em Belém do Pará, Adriano Nobre, que pertencia à igreja 
presbiteriana, morava nas ilhas. Por falar inglês, CONDE narra que Adriano atuou como intérprete 
para os missionários. Adriano Nobre convidou-os, então, para passarem alguns meses nas ilhas. 
Certo dia, os moradores do rio Tajapurú foram surpreendidos com a chegada dos missionários em 
companhia de Adriano Nobre, que tinha propriedades no local. O local em que se hospedaram 
chamava-se Boca do Ipixuna. Os missionários foram morar no mesmo quarto em que morava Adrião 
Nobre, irmão de Adriano, que naquele tempo ainda não era crente. Adriano, mais tarde, converteu-se 
a AD. 
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floresta amazônica e a extração da borracha. Os missionários narram em seus 

diários que ficaram hospedados na casa de familiares de Adriano Nobre. 94 Tempos 

depois Adriano Nobre saiu da Igreja Presbiteriana e se converteu a doutrina 

assembleiana, onde se tornou pastor. 

Dessa forma, o avivamento pentecostal assembleiano alimentado pelos dons 

espirituais do Espírito Santo foi estabilizando-se nas grandes cidades de todo Brasil. 

Ganhava cada vez mais novos contornos e, principalmente, organizava 

institucionalmente suas igrejas e suas atividades evangelísticas, consideradas 

essenciais para um bom funcionamento no futuro. 

 

2.2.1. Rumo à institucionalização através da matriz sueca 

 

Os missionários suecos declararam em seus diários que chegaram ao Brasil 

sem nenhum vínculo com as igrejas pentecostais, tanto as americanas quanto as 

suecas. Mas, segundo relatórios escritos por Adolf Olson, 95 em 1903, Gunnar 

Vingren pertenceu e assistiu os cultos em uma Igreja Batista na cidade de Kansas 

City. Em fevereiro de 1904, Vingren viajou para St. Souis, Missouri, e frequentou a 

Igreja Batista local. De setembro de 1904 a maio de 1909, Vingren cursou teologia 

no Seminário Teológico Batista Sueco na Universidade de Chicago (atualmente 

Bethel University). 

Assim, no mesmo período em que Vingren estudava teologia, o avivamento 

pentecostal iniciou-se em várias Igrejas Batistas Suecas de Chicago. O Movimento 

Pentecostal começou na Segunda Igreja Batista Sueca, 96 centro da colônia de 

imigrantes suecos em Chicago e depois se espalhou pelas demais Igrejas Batistas 

Suecas nos EUA. 

                                            
94 Cf. Ivar VINGREN, Diário do Pioneiro, p. 38. 
95 Cf. A. OLSON, A Centenary history – as related to the Baptist General Conference of America, p. 
359. 
96 A segunda Igreja Batista Sueca surgiu como filial missionária da Primeira Igreja Batista de Chicago. 
Seu primeiro culto ocorreu em novembro de 1873, mas se organizou, de fato, em março de 1874. 
Esta igreja ficou conhecida mais tarde como Grace Baptist Church. Tornou-se ainda uma igreja de 
bastante destaque pelo fato de ter sido liderada por pastores talentosos e, também, porque ela se 
tornou um grande ambiente para o ponto de partida e principal promotora do movimento de 
Avivamento Pentecostal, que entre os batistas suecos ficou conhecido como o “Movimento Novo”. 
Durante o pastorado de J. W. Hjertstrom (1901-1910), a Segunda Igreja tornou-se foco de atenções 
de toda a denominação batista sueca pelo estreitamento doutrinário com a fé batista. O Movimento 
Pentecostal moderno que se iniciava nessa época nos EUA afetava seriamente muitas Igrejas 
Batistas Suecas. 



 

94 

 

 

Como resultado do Movimento Pentecostal iniciado entre os batistas suecos 

de Chicago surgiram as denominações Scandinavian Independent Assemblies of 

God (SIAG) e Scandinavian Assembleis of God (SAG). No grupo de pastores 

batistas suecos que se tornaram pentecostais estavam Bengt Magnus Johnson 

(pastor citado como B. M. Johnson no diário de Vingren), que ofertou uma quantia 

que superou os noventa dólares para Vingren poucos dias antes de embarcar para o 

Brasil em 1910, e o pastor A. A. Holmgren. 97 

Entre 1911 e 1912, Gunnar Vingren e Daniel Berg foram sustentados pelos 

crentes pentecostais suecos dos Estados Unidos por meio dos pastores citados 

acima. Em 1915, quando Vingren empreendeu sua primeira viagem rumo à Suécia, 

passou por várias Igrejas Suecas nos EUA, entre elas, a Missão Apostólica Sueca 

em Mekersport. Em 23 de outubro do mesmo ano, ele foi para Chicago pregar na 

igreja do pastor Bengt Magnus Johnson. Ali Vingren participou de uma Conferência 

com muitos pastores e pregadores presentes. Os participantes da Conferência 

interessaram-se pelo trabalho missionário no Brasil e levantaram uma oferta para 

Vingren comprar um barco para a missão no Rio Amazonas. 98 

Mantendo o vínculo cada vez mais forte com o pastor Johnson, em 1917, 

quando Vingren retornou da Suécia ao Brasil, passou por Chicago e participou da 

inauguração de uma igreja do pastor. Ainda viajou pelos Estados Unidos de 

Michigan para Minneapolis e se encontrou com o pastor A. A. Holmgren e com o 

pastor Bengt Magnus Johnson e, juntamente, assistiram a vários cultos. 99 

Aprofundando as leituras dos diários dos fundadores, os missionários Vingren 

e Berg relataram que a igreja sueca de Filadélfia de Estocolmo também realizava 

coletas para ajudá-los na construção das igrejas brasileiras. A igreja sueca era 

liderada pelo pastor Lewi Pethrus, amigo de infância de Berg, que se encontrou com 

ele na Suécia em 1914, e foi convidado a “... dar um relatório missionário sobre a 

                                            
97 O Pastor A. A. Holmgren foi secretário da Scandinavian Assembleis of God e redator do jornal 
sueco publicado nos EUA, Saningens Vittne. Também veio ao Brasil em 1936 para participar da 
Convenção Geral das Assembleias de Deus realizada em Belém do Pará, onde comemoraram os 25 
anos de fundação das ADs no Brasil. Holmgren era considerado um grande amigo dos crentes 
assembleianos. (S. DANIEL, História da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, 
convenção de 1936; Mensageiro da Paz, p. 5-7, 1ª quinzena, ago. 1936; Ibid., p. 6, 2ª quinzena, ago. 
1936). 
98 Cf. V. IVAR, Despertamento Apostólico no Brasil, p. 15. 
99 Cf. Nelson, Samuel. Nels Nelson: O Apóstolo Pentecostal Brasileiro, p. 114. 
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missão no Brasil, na Igreja Filadélfia de Estocolmo.” 100 Em seguida, esta igreja 

começou a levantar ofertas às igrejas brasileiras.  

Assim, o pastor Pethrus, logo após receber os relatórios, cadastrou os 

missionários em sua igreja e começou o envio do sustento (como era chamado), ou 

seja, iniciou a idealização de uma igreja mais organizada e estruturada no Brasil. As 

decisões internas já não seriam mais partilhadas somente pelos fundadores suecos, 

mas, por outro lado, a igreja ganhava reforços do pastor Lewi Pethrus, fundador de 

diversas igrejas em seu meio. Portanto, acredita-se que, nesta época, deu-se o 

início do processo de institucionalização das igrejas AD no Brasil. Segundo relatos 

do missionário, o contato com Lewi Pethrus era feito por correspondência. 

Os fundadores suecos continuaram recebendo recursos vindos da Suécia. 

Vingren recebeu um cheque em 1914 e Berg em 1915. Eles relatam também que “... 

recebiam ajuda de alguns crentes pentecostais suecos dos Estados Unidos.” 101 

Vale salientar que, em seus diários, eles dizem que não pertenciam a nenhuma 

denominação nos Estados Unidos e que partiram para o Brasil em segredo. 

Também afirmam que eram independentes tanto na sua manutenção como na 

liderança da igreja. A Suécia começou a enviar ajuda financeira nesse mesmo ano, 

somente para os pastores brasileiros. 102 Fica um questionamento: se os pastores 

brasileiros começaram a receber ajuda da Suécia, como não observar o novo rumo 

de comando nas igrejas brasileiras? 

Após o vínculo oficial dos missionários brasileiros com a igreja sueca, o 

envolvimento tornou-se cada vez mais forte. Com o início da Primeira Guerra 

Mundial, a escassez de pessoas para trabalhar na obra missionária era cada vez 

mais sentida e, devido às necessidades, chegou ao Brasil, como reforço, o terceiro 

missionário sueco, Otto Nelson, por conta própria, somente acompanhado de sua 

esposa Adina.  

Daniel Berg relata que diante do crescimento da igreja e sabendo que as 

pessoas não possuíam Bíblias, ele tirava o seu sustento das vendas de alguns 

exemplares bíblicos vindos dos Estados Unidos. A sua primeira viagem foi à cidade 

de Bragança e, assim, consequentemente, levou também a mensagem pentecostal 

para os locais visitados. Nessa época, muitos compreendiam que só os padres 

                                            
100 I. ARAUJO, Dicionário do Movimento Pentecostal, p. 470. 
101 Ivar VINGREN, Despertamento Apostólico no Brasil, p. 15. 
102 Cf. I. ARAUJO, p. 471. 
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podiam possuir a Bíblia em latim e a população leiga tinha pouca leitura. Ter uma 

Bíblia não era uma coisa comum. Otto Nelson, por sua vez, permaneceu três meses 

em Belém e, logo depois, seguiu para a cidade de Bragança para ministrar os 

trabalhos no solo fértil construído por Berg. 

Em outras narrativas, Berg diz ter perdido as contas de quantas vezes teve 

que encher a sua maleta com exemplares bíblicos para serem vendidos entre a 

população leiga. Conde conta que: “A princípio houve certa resistência, mas, não 

demoraria muito para que Bragança estivesse repleta de crentes”. 103 Em outubro do 

mesmo ano, Berg iniciou a evangelização em Soure, na Ilha de Marajó (PA). 

Em agosto de 1916, a Igreja Filadélfia de Estocolmo começou a enviar 

oficialmente os primeiros missionários suecos. Samuel Lars-Erik Nystrom 104 e Lina 

Nystrom foram os primeiros a fazer parte da obra missionária da igreja Assembleia 

de Deus junto com Daniel e Gunnar Vingren no Brasil. 105 Os pastores brasileiros 

começaram a receber ajuda financeira da igreja Filadélfia, em Skövde, Suécia, 

oficialmente, a partir de 1917. Outros pastores eram sustentados pela igreja 

brasileira em Belém e outros, ainda, sustentavam-se a si mesmos por conta própria.  

Daniel Berg, em 1921, viajou para a Suécia e, dias depois, retornou com um 

grupo de missionários suecos para trabalhar entre as Assembleias de Deus no 

Brasil. Vingren retornou a Suécia pela segunda vez, por causa de uma grave 

enfermidade que fora acometido desde 1920. Ao melhorar a sua saúde, realizou 

cultos de avivamento nas províncias de Varmeland e de Dalsland, pregando e 

divulgando também a obra missionária fundada por ele no Brasil. Só retornou da 

Suécia ao Brasil em 1922, via Estados Unidos. Mais uma vez fica uma indagação 

sobre o contato dos suecos nos Estados Unidos. Outra questão versa sobre o 

desaparecimento da ajuda financeira vinda dos Estados Unidos. Teriam os 

                                            
103 E. CONDE, História das Assembleias de Deus no Brasil, p. 35. 
104 Samuel Lars-Erik NYSTRON (1891-1960), missionário sueco, evangelista, pastor, educador, 
escritor, pioneiro das Assembleias de Deus de Belém, Amazonas, Acre, São Paulo e Rio de Janeiro, 
antigo líder nacional das Assembleias de Deus e ex-presidente da Convenção Geral das Assembleias 
de Deus no Brasil. Ao lado de Gunnar VINGREN e Daniel BERG, Samuel NYSTRON apareceu como 
fundador da Assembleia de Deus de Belém, no seu primeiro Estatuto, registrado em 04 de janeiro de 
1918, e comprador da residência, na Travessa 9 de Janeiro 75, onde funcionou o primeiro templo da 
igreja, a partir de 1914. Juntamente com VINGREN, ele foi o iniciador da imprensa escrita na 
Assembleia de Deus no Brasil. Cf. IDEM, Dicionário do Movimento Pentecostal, p. 509; Departamento 
apostólico no Brasil. 
105 Cf. Ibid., p. 903 -906. 
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missionários suecos suspendido esta ajuda, tendo em vista o surgimento de um 

novo sustento?  

Em 1926, na primeira Convenção realizada no Brasil pelos missionários 

suecos das Assembleias de Deus, na igreja AD em São Cristóvão, Rio de Janeiro, 

com a presença do doutor A. P. Franklin, 106 secretário de missões estrangeiras da 

Svenska Fria Missionen (Missão Livre Sueca), os suecos reunidos aprovaram o 

trabalho em cooperação com a Svenska Fria Missionen da Suécia. Em troca, a 

referida missão representaria, naquele país escandinavo, os interesses do trabalho 

das Assembleias de Deus no Brasil. O mesmo foi aprovado em relação à 

Scandinavian Assemblies of God dos Estados Unidos da América. 107 

Como vimos anteriormente, o crescimento das ADs começou lentamente nas 

regiões Norte e Nordeste, mas com passar do tempo atingiu os grandes centros 

urbanos com a migração interna e a industrialização do pós-guerra, logo ganhando 

visibilidade quantitativa, com um público ainda formado por classes operárias e por 

pessoas de baixa renda.  

As igrejas filiadas das ADs espalharam-se por vários estados do país. Os 

pastores fortemente engajados começavam a construção de suas igrejas nas 

capitais e também a pensar em novos recursos organizacionais e na padronização 

dos trabalhos evangelísticos em suas regiões para serem capazes de atender os 

desafios que surgiam em torno da expansão das ADs. Com isso, os missionários 

idealizaram um tipo de associação de pastores e de evangelistas das ADs em 

âmbito estadual – Convenção Estadual -, que tinha por fim reunir os pastores de 

todas as regiões para esclarecimentos de “pequenas dúvidas teológicas.” 108 

 

 

 

                                            
106 Anders Petter FRANKLIN (1877-1939). Sueco, estrategista de missões, primeiro secretário da 
Missão Sueca Livre e fundador de igrejas pentecostais suecas. Conhecido nos registros históricos 
das Assembleias de Deus, como A. P. FRANKLIN. Este estrategista era membro da igreja Filadélfia 
de Estocolmo, liderada por Lewi Pethrus na Suécia. Como secretário da Missão Sueca, FRANKLIN 
veio ao Brasil em 1926, onde participou de algumas reuniões. Esta reunião ficou conhecida como a 
primeira Conferência Pentecostal no Brasil. Não há registro sobre o assunto exato que levou a igreja 
Filadélfia de Estocolmo a enviá-lo ao Brasil. Ao que tudo indica deve ter sido uma viagem de 
supervisão missionária. Cf. I. ARAUJO, Dicionário do Movimento Pentecostal, p. 321. 
107 Cf. Jornal Boa Semente, p. 5, set. 1926. Jornal de circulação interna das Assembleias de Deus.  
108 I. ARAUJO, Dicionário do Movimento Pentecostal, p. 206. 
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2.2.2. O surgimento das Convenções estaduais e interregionais 

 

Devido ao crescimento das ADs, em 1921, os missionários adotaram o 

sistema de convenções estaduais e, em 1926, as interregionais, com o propósito de 

resolverem algumas questões internas e firmarem a identidade doutrinária das 

igrejas. Seguindo o exemplo das igrejas das ADs dos Estados Unidos, que, segundo 

Daniel, 109 adotou o sistema de Concílio Geral em 1914, quando efetivamente houve 

a escolha do nome das igrejas pentecostais de Assembleias de Deus. 

Os primeiros passos para a ocorrência destas reuniões surgiram por iniciativa 

dos pastores brasileiros que lideravam o Norte e o Nordeste. Desde 1921, eles 

sentiam falta de uma participação mais direta nos assuntos internos junto aos 

missionários suecos. Os suecos realizaram a primeira convenção regional em São 

Luis do Pará com a participação de alguns obreiros brasileiros. Esse encontro foi 

considerado o primeiro encontro de pastores das Assembleias de Deus no Brasil.  

Segundo relata Daniel: “... o principal assunto tratado na reunião foi sobre a 

evangelização e alguns esclarecimentos de pequenas dúvidas teológicas e o 

andamento dos trabalhos.” 110 Os obreiros brasileiros tinham a responsabilidade de 

levar o crescimento pentecostal para todo o país. Na fala de Daniel parece que os 

assuntos teológicos traziam “pequenas dúvidas” para os obreiros brasileiros. Na 

verdade, o que eles pleiteavam mesmo era a participação nas tomadas de decisões 

administrativas das igrejas. 

Essas convenções estaduais foram oficializadas na convenção geral de 1935. 

A ideia, mais uma vez, foi de um pastor brasileiro, mas o assunto foi longamente 

debatido em outras convenções nos anos seguintes. Podemos levantar a hipótese 

de que os administradores estrangeiros ainda não estavam bem certos da 

importância dessas convenções, mas, mesmo assim, consolidaram-nas. Atualmente, 

as convenções estaduais são um tipo de associação de pastores e de evangelistas 

das ADs em âmbito estadual, interestadual ou regional, cadastrados e registrados na 

Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil (CGADB), como veremos mais 

adiante.  

 

                                            
109 Cf. S. DANIEL, História da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, p. 19. 
110 Ibid., p. 22. 
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2.2.3 A Primeira Conferência Geral 

 

As igrejas Assembleias de Deus realizaram a sua primeira Conferência 

Pentecostal em 1926, tendo como sede a cidade do Rio de Janeiro, sem a presença 

dos pastores brasileiros, mas com a participação dos missionários suecos que 

atuavam no Brasil e na Argentina. Contou com a presença de A. P. Franklin e de 

Svenska Frie Missione, estrategista sueco, que se juntou ao Movimento Pentecostal 

da Igreja Filadélfia de Estocolmo, a convite de Lewi Pethrus, para cuidar das 

Missões no exterior. A reunião ficou conhecida como a Primeira Conferência 

Pentecostal no Brasil. Foi a partir deste episódio que os brasileiros começaram a 

ficar descontentes com as atitudes dos missionários estrangeiros. 

A primeira reunião com a presença dos obreiros nacionais das regiões Norte 

e Nordeste ocorreu em 1929. Até esta data, os pastores brasileiros eram apenas 

cumpridores das decisões e das resoluções a serem implantadas nas igrejas que 

trabalhavam, não tendo participação alguma nas estratégias e no andamento do 

Movimento Pentecostal. 

Assim, em 1930, foi realizada a primeira Convenção Geral das Assembleias 

de Deus no Brasil, na cidade de Natal, assistida por onze missionários suecos e 

vinte e três líderes brasileiros, com o objetivo de “... resolverem certas questões que 

se prendem ao progresso e harmonia da causa do Senhor.” 111 Tentando um acordo 

entre os missionários e os pastores, a partir desta data, as decisões dentro das ADs 

contavam com a presença dos líderes brasileiros que aos poucos começaram a ter 

visibilidade de ordem administrativa.  

Ao aprofundar a pauta da convenção Geral de 1930, observa-se que os 

missionários suecos, temendo uma possível cisão, contaram com um representante 

sueco importante dentro das assembleias no Brasil, o pastor Lewi Pethrus, a convite 

de Vingren. Lewi Pethrus narra em seu diário que “... havia dificuldades entre os 

missionários e os pastores brasileiros.” 112 Vingren preocupava-se com um possível 

desentendimento entre as partes e a divisão de todo o trabalho realizado até o 

momento. 113 

                                            
111 S. DANIEL, História da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, p. 23. 
112 S. DANIEL, p, 26.  
113 Cf. L. PETHRUS, A vida e obra do missionário sueco que expandiu a mensagem pentecostal no 
Brasil e no mundo, p. 221-222. 
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Vejamos a seguir algumas questões levantadas nas narrativas de Daniel 

sobre a convenção de 1930. O pastor Levi Pethrus, líder da Igreja Filadélfia, fez-se 

ouvir o tempo todo. Ele falou todas as noites com ajuda de um intérprete. Outro fato 

curioso foi a primeira pauta da reunião, que apontava o relatório de trabalho 

realizado pelos missionários. Qual a importância da presença do pastor Pethrus 

nesta convenção, uma vez que os missionários eram as pessoas mais indicadas 

para conduzir esta reunião? Parece que somente eles conheciam a realidade dos 

conflitos e as reivindicações dos pastores brasileiros. Porém, o pastor Lewi Pethrus, 

desde 1914, também conhecia a situação das igrejas através de relatórios 

apresentados pelos missionários fundadores das ADs. 

As narrativas descritas por Daniel sobre o segundo item da convenção levam 

a pensar que este processo não se consolidou de maneira passiva. Ele nos diz que 

havia muito tempo que “... as igrejas oravam constantemente para o Senhor 

abençoar essa Convenção”. 114 “Todos esperavam que espírito de união fosse 

completo, isto é, que fosse o Senhor, e não os homens, que decidisse todas as 

coisas.” 115 Com efeito, ao analisar a fala acima, sabe-se que são comuns, 

principalmente no mundo evangélico, as orações em torno de qualquer evento a ser 

realizado. Mas essa Convenção parecia trazer uma preocupação diferente, bem 

mais pontual. Primeiro, porque os obreiros, após dezoito anos de submissão, 

quebraram o silêncio e resolveram reivindicar todo trabalho prestado. Eles não 

buscavam remunerações salariais, mas queriam muito mais, isto é, aquilo que lhes 

parecia justo: serem reconhecidos não somente em suas igrejas, mas também na 

autonomia de seus trabalhos, não mais como simples homens obedientes, mas 

como dirigentes. Afinal, dezoito anos de obediência e de aprendizado foram 

suficientes para torná-los capacitados também para liderar. 

Os pastores das ADs buscavam soluções para as questões administrativas e, 

ao analisar as narrativas após este evento, observa-se que os mesmos se 

lamentaram, dizendo que: “Embora tivessem que tomar a direção e a 

responsabilidade pela obra nas regiões Norte e Nordeste, sentiam uma grande dor 

na alma”. 116 Sabendo que os obreiros já haviam se reunido em 1929, sem a 

presença dos missionários, para discutir sobre suas reivindicações, restava saber 

                                            
114 S. DANIEL, História da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, p. 32. 
115 Ibid, p. 29. 
116 S. DANIEL, Ibid. 
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por que foram tomados de tanta dor na alma. Segue a narrativa: “... que as duas 

partes estavam totalmente certas e que essa era a vontade de Deus a este 

respeito”, [depois evidentemente, de] (...) “muitas palavras sensíveis e muitas 

lágrimas”, 117 o que indicava certo pesar. Sabendo que as duas partes estavam 

totalmente certas, não seria, aqui, um momento propício para se celebrar com 

lágrimas de felicidade, uma vez que a vontade de Deus foi cumprida? 

Em seu discurso na Convenção, Lewi Pethrus disse que: “(...) um trabalho 

missionário tem de ter como alvo, sempre que possível, entregar o trabalho aos 

obreiros nacionais. Como resultado disso, haverá uma responsabilidade maior entre 

esses obreiros, e maiores possibilidades de ofertas dos próprios brasileiros”. 118 O 

pastor sueco percebeu que se os missionários não aceitassem a proposta dos 

obreiros, com o tempo, as dificuldades só aumentariam. Era melhor, portanto, 

trabalhar lado a lado, sem correr riscos mais graves: “... esses campos podem muito 

bem dispensar tanto os missionários como também a ajuda monetária (...) 

aproveitada em novos campos que necessitam dessa ajuda, e que estão 

completamente abandonados”. 119 Aqui, ele se referia à responsabilidade dos 

pastores nacionais ou dos pastores presidentes, como são chamados atualmente, 

que possuem o poder de comando sobre as igrejas locais em suas regiões. 

Dentro dessa realidade, os obreiros brasileiros do Norte e do Nordeste tinham 

muito a reivindicar após dezoito anos de dedicação nos trabalhos realizados nas 

ADs. Diante de cerca de mil membros e de cento e sessenta era de se pensar que 

todo este tempo não ficaria apenas como serviços prestados, visto que todos 

dependiam unanimemente dessas igrejas para sustentar suas famílias e garantir um 

futuro para os seus filhos. 

 

2.2.4. Ministério feminino 

 

Uma pauta de bastante delicada e de destaque na convenção foi o trabalho 

feminino dentro das igrejas ADs, tendo em vista que Frida Vingren, 120 esposa de 

                                            
117 Ibid., p. 32. 
118 Ibid., p. 29 
119 Ibid., p. 29-30. 
120 Missionária, enfermeira, poetisa, compositora, redatora, pesquisadora, pregadora e ensinadora. 
Frida Maria Strandberg (1891-1940) chegou ao Brasil em julho de 1917, como membro da igreja 
Filadélfia de Estocolmo e depois se tornou esposa de Vingren. 
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Gunnar Vingren, era a única mulher com participação direta nas decisões 

administrativas e também que esteve presente nessa convenção. 

As divergências de opiniões entre os líderes, Vingren e Samuel Nystron, 

sobre este assunto já existiam há muito tempo. Este episódio foi registrado na 

agenda de Vingren, em setembro de 1929, quando, segundo ele, recebe “uma carta 

dura” 121 de Samuel Nystron, contrariando a sua posição favorável ao ministério 

feminino nas igrejas. Segundo Vingren: “Samuel Nystron chegou do Pará. Não se 

humilhou. Sustenta que a mulher não pode pregar nem ensinar, só testificar. Disse 

mais que, provavelmente, vai embora do Brasil”. 122 Consta também que Samuel 

Nystron tentou conquistar a adesão de Daniel Berg e Simon Lundgren para 

pressionar Vingren a mudar de ideia. Lundgren não quis se envolver na questão e 

Berg convidou Samuel para trabalhar com ele em São Paulo. A fala de Samuel 

sobre o caso era: “... até o Senhor nos unir (...) estamos separados”. 123 

Dessa forma, mesmo com opiniões diferentes, Vingren e Nystron continuaram 

trabalhando juntos. Após passar um período em São Paulo, trabalhando com Daniel 

Berg, tempos depois Nystron transferiu-se para o Rio de Janeiro a convite do próprio 

Vingren. Outro fato é que mesmo tendo uma posição bem definida contra o 

ministério de mulheres nas igrejas, Nystron trabalhou com Frida na ausência de 

Vingren em Belém. Nystron afirma que: “A irmã Frida Vingren e eu trabalhávamos 

em colaboração. Muitos foram salvos e batizados nas águas (...)”. 124 Segundo 

relatos de Araujo, 125 Frida foi uma grande missionária que trabalhou muito na 

construção das igrejas no Brasil.  

Ao final dos debates sobre o tema acima, ficou decidido que as mulheres 

tinham o direito de participar da obra missionária, testemunhando Jesus e ensinando 

quando houvesse necessidade, mas não podiam assumir o púlpito, ou seja, as 

mulheres foram proibidas de assumir os serviços missionários como pastoras. 

Segundo Alencar: “Frida teve seu ministério interrompido pela violência religiosa do 

machismo nordestino sueco (...) conseguiram matar seu ministério e também sua 

história. Pois ela é completamente invisível na história assembleiana”.  126 A questão 

                                            
121 S. DANIEL, História da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, p. 34 -35. 
122 Ibid. 
123 Ibid., p. 35. 
124 Ibid., p. 39. 
125ARAUJO, I, Dicionário do Movimento Pentecostal, p, 41. 
126 G. F. ALENCAR, Religiões em diálogo: violência contra as mulheres, p.38. 
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do ministério feminino dentro da igreja continuou a ser pauta de algumas 

Convenções no futuro, mas as decisões sempre eram as mesmas. 

 

2.3. O Brasil da década de 30 e as ADs 

 

O ano de 1930 representou um momento muito importante tanto para os 

suecos quanto para os brasileiros. Os suecos completaram a expansão geográfica 

das Igrejas ADs em todo território brasileiro, alcançando a visibilidade institucional. 

Deu-se a transferência, de fato, da sede das Igrejas de Belém para o Rio de Janeiro; 

a nacionalização da obra, acompanhada pela mudança para a capital federal e para 

os brasileiros; e a mudança de todos os templos e os salões de reuniões 

pertencentes à missão sueca às Igrejas brasileiras. Quanto à responsabilidade do 

trabalho, ela foi transferida gradualmente dos missionários para os obreiros 

brasileiros. 

O Brasil, nesta época, passava por grandes mudanças. Pode-se citar as 

alterações na política trabalhista que passou por diversas fases, estando mais 

inovadora com relação ao período anterior. O governo tinha como objetivo principal 

reprimir os esforços organizados da classe trabalhadora urbana fora do controle do 

Estado e, ao mesmo tempo, atraí-las para o apoio difuso ao governo. Neste mesmo 

período foi criado o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Surgiram as leis de 

proteção ao trabalhador, os órgãos que arbitravam conflitos entre patrões e 

operários e as juntas de Conciliação e Julgamento. As leis de proteção ao 

trabalhador concediam férias, o limite de oito horas da jornada normal de trabalho e 

o enquadramento dos Sindicatos das classes operárias e patronais, como órgão 

consultivo e de colaboração com o poder público. O ensino ganhava destaque neste 

cenário de mudanças, com o propósito de combater o analfabetismo, além do 

surgimento das universidades, dedicadas ao ensino e à pesquisa.  

Tal como ocorria no Brasil, as ADs também estavam em plena expansão. O 

trabalho de evangelização chegou ao subúrbio do Rio de Janeiro, que segundo 

Vingren: “... não podia imaginar o desenvolvimento que esse trabalho teria depois 

que aquela pequena semente do Evangelho fosse semeada ali!”. 127 Dessa forma, 

as transformações internas das ADs fortaleciam-se cada vez mais. Os obreiros 

                                            
127 Vingren IVAR, Diário do Pioneiro Gunnar Vingren, p. 155. 
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brasileiros motivados pelo resultado da Convenção Geral começaram a por em 

prática seus ideais frente às igrejas de suas regiões, demonstrando que já estavam 

preparados para tomar as decisões necessárias com a responsabilidade que sempre 

tiveram na direção do trabalho pentecostal assembleiano. 

A crise mundial trouxe incertezas financeiras ao Brasil. Como consequência 

disso, uma produção agrícola sem mercado, a ruína dos fazendeiros, o desemprego 

e as dificuldades financeiras cresciam nas grandes cidades. No plano político, as 

oligarquias regionais vitoriosas procuravam reconstruir o Estado nos velhos moldes. 

O tenentismo, que se opunha a isso, apoiava Getúlio Vargas em seu propósito de 

reforçar o poder central. A relação da Igreja Católica com o Estado era cada vez 

mais estreita, tanto que houve a inauguração da estátua do Cristo Redentor no 

Corcovado, representando um marco político de apoio para o governo e todo o seu 

ministério, ou seja, as coisas aconteciam no Rio de Janeiro. 128 O governo, a Igreja 

Católica, a institucionalização da ADs, a criação do novo jornal Mensageiro da Paz. 

Esse jornal, de circulação nacional, tornou-se Órgão Oficial das Assembleias de 

Deus no Brasil, unificando as informações em todo território nacional, o que gerou 

mais visibilidade organizacional.  

Com a consolidação de alguns processos que pediam mudanças desde 1921 

por partes dos pastores, estas igrejas começaram a realizar as reuniões nacionais 

anualmente, sempre contando com a presença dos pastores brasileiros, que, em 

algumas convenções, conduziam as mesmas. As pautas importantes diziam respeito 

à evangelização por todo Brasil, à formação de pastores, à adequação do campo 

religioso em todo Brasil e à criação de institutos bíblicos, de jornais, de orfanatos e 

de programas de rádios. Assim, em meio a tantas transformações e devido ao rápido 

crescimento de adeptos, as ADs enfrentavam as opiniões das novas lideranças. As 

ordens dadas já não detinham a força de antes e a influência dos pastores 

brasileiros, muitas vezes, entravam em choque com a dos missionários suecos. Não 

demorou muito para ocorrer à primeira cisão. A partir dessa época, as 

fragmentações ganharam mais força, criando uma imensa diversidade de ministérios 

dentro desta denominação, com estruturas cada vez mais autônomas, administradas 

pelos pastores presidentes em todo território nacional e no exterior. 

 

                                            
128 Cf. B. FAUSTO, História do Brasil, p.332. 
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2.4. Cisões dentro da AD  

 

As igrejas ADs, diante de todas as transformações ocorridas, passaram a 

trabalhar com uma administração mesclada de suecos e de pastores brasileiros. 

Dessa forma, surgiram novos rumos e, apesar de todos os esforços para acatar as 

decisões das Convenções Nacionais anteriores, as ADs não conseguiram trabalhar 

por muito tempo com a ideia de unidade. A ideia era de um trabalho homogêneo 

entre os pastores de uma mesma região, mas à medida que os anos passavam, as 

igrejas ganhavam contornos cada vez mais distintos em seu meio. 

 

 

Figura 9: Topo organizacional das igrejas ADs antes da primeira divisão. 
Posteriormente chamado de Ministério Missão 

 

2.4.1. Manoel Higino de Souza 

 

Manoel Higino de Souza (1903-1975), um dos secretários da Convenção 

Nacional de 1930, foi escolhido como obreiro em 1922, para trabalhar nos serviços 

missionários, e também foi um dos alunos da primeira Escola Bíblica em Belém. 

Destacou-se em suas pregações e se tornou o terceiro pastor da Assembleia de 

Deus em Natal entre os anos de 1922 a 1924. Em 1927, chegou à cidade de 

Mossoró e, juntamente com outros irmãos, participou da fundação da igreja em 

1928, ano oficial da fundação da igreja em Mossoró. 

Em 1932, foi afastado da direção da igreja de Mossoró. Segundo Araujo, 129 

Higino após ler um folheto com alguns escritos sobre a “doutrina calvinista”, 130 

                                            
129 Cf. I. ARAUJO, Dicionário do Movimento Pentecostal, p. 823. 
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proveniente dos Estados Unidos, segundo versão contada pelos escritores 

assembleianos, passou a admirar e a defender essa doutrina e se tornou uma 

ameaça para a igreja Assembleia de Deus. Assim, após a rejeição da nova doutrina 

defendida por ele, Higino revoltou-se e abandonou o trabalho, seguido por alguns 

crentes e pastores do Nordeste. Em outubro de 1933, foi desligado das Assembleias 

de Deus. Higino iniciou, em Mossoró, a denominação “Assembleia de Cristo” 

(atualmente Igreja de Cristo no Brasil), juntamente com o seu irmão Luiz Higino, 

também desligado das ADs.  

Além de Higino, mais um pastor questionou os métodos de trabalho dos 

missionários suecos. Paulo Leivas Macalão (1903-1982), filho de general, foi o 

segundo pastor a se desligar das igrejas. Ao contrário de Manoel Higino, que fundou 

uma nova denominação com um nome diferente, Macalão foi o primeiro a constituir 

um ministério independente dentro da própria organização, usando o mesmo nome. 

Naquele momento existia a Assembleia de Deus Ministério Missão, primeira 

formação, e Assembleia de Deus Ministério Madureira, a segunda vertente da 

assembleia liderada por Paulo Leivas Macalão. 

 

2.4.2. Paulo Leivas Macalão 

 

Paulo Leivas Macalão iniciou o trabalho de evangelização na cidade do Rio 

de Janeiro, na Igreja Assembleia de Deus, no bairro de Bangu, em 1929. A igreja de 

Bangu ganhou independência desde a partida de Vingren para a Suécia em 1932, 
131 mas juridicamente estava ligada à AD de São Cristovão. Macalão escolheu 

Bangu para iniciar os seus trabalhos. A sua independência, de fato, só ocorreu em 

1941, quando ganhou personalidade jurídica.  

Em 1930, Macalão foi ordenado pastor pelo sueco Lewi Pethrus. Forte em 

seus discursos, Macalão pregava com convicção contra as coisas do mundo e 

rapidamente foi incompreendido pelos missionários suecos que conviviam em seu 

meio. Os suecos não concordavam com as regras rígidas impostas por Macalão em 

suas pregações no que se refere aos usos e aos costumes, causando censura por 
                                                                                                                                        
130 A doutrina calvinista prega que a salvação é inteiramente de Deus. O homem nada tem a ver com 
a sua salvação. Segundo a doutrina calvinista, quando uma pessoa se arrepende é inteiramente pelo 
poder atrativo do Espírito Santo. Para os calvinistas, a predestinação é o “decreto” de Deus, através 
do qual Ele decide quem será salvo ou não. 
131 I. ARAUJO, Dicionário do Movimento Pentecostal, p. 32. 
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parte dos missionários que não viam razões bíblicas para que se pregasse daquela 

maneira. Macalão mantinha um forte controle das vestimentas e dos penteados 

femininos nas igrejas pertencentes à Madureira. Como as igrejas lideradas pelos 

suecos eram mais abertas, iniciou-se a distinção entre “as igrejas da missão (sueca)” 

e “as igrejas de Madureira”, por causa da independência administrativa de Macalão. 
132 

Filho de general, natural de Santana do Livramento (RS), e apesar de estudar 

em colégio tradicional do Rio de Janeiro, Paulo Macalão apresentava-se de forma 

simples no vestir, mas, ao mesmo tempo, com um “... estilo destemido e um 

rigorismo militar” 133 sem igual. Trabalhava com os mais pobres e estava longe de 

elevar o seu ministério às classes mais altas. Como ele mesmo dizia: “Jesus se 

apossava dos subúrbios”. 134 Foi assim que ele entrou em divergência com os 

demais membros das ADs. Macalão tinha consciência que ele não precisava da 

administração, da classe e da formação social mais elevada dos suecos e, por isso, 

não se submeteu às suas ordens. 

A pressão contra Macalão durou muito tempo, mas, segundo sua história, ele 

seguiu com mãos firmes sua obra. O templo de Madureira foi inaugurado em 1953, 

com milhares de fieis, o que insinuava uma nova fase espiritual da AD. Macalão foi 

eleito pastor geral do Ministério de Madureira e das igrejas filiadas. A Igreja 

Assembleia de Deus de Madureira pertencia a Igreja-Sede em São Cristovão, 

liderada por Gunnar Vingren. O sueco logo percebeu que as suas ordens não 

estavam sendo obedecidas por Macalão, pois ele realizava batismos no subúrbio do 

Rio sem se comunicar com a sede, concluindo que o pastor era muito independente. 
135 

Dessa maneira, o jovem pregador não abandonou mais os subúrbios do Rio 

de Janeiro e se tornou pioneiro na evangelização de Realengo, de Bangu, de 

Parada de Lucas, de Santa Cruz, de Campo Grande, da Ilha Grande e de Macaé, 

ampliando as Assembleias de Deus em outras localidades do Estado do Rio de 

Janeiro. Nessa época também a sede do trabalho de Macalão já havia sido 

                                            
132 Cf. Ibid. 
133 P. FRESTON, Uma breve história do pentecostalismo brasileiro: A Assembleia de Deus, Revista 
Sociedade e Religião, p. 114-116. 
134 Ibid.  
135 Cf. S. DANIEL, História da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, p. 224. 
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transferida para Madureira. A partir de Madureira, a igreja cresceu rapidamente para 

o interior do Rio de Janeiro e para outros Estados, tais como: Minas Gerais, Paraná, 

Goiás, Mato Grosso, Espírito Santo e Brasília, sob o comando de Paulo Leivas 

Macalão. 

Assim, após adquirir personalidade jurídica, ele se desligou completamente 

das ADs de São Cristovão a quem era ligado anteriormente. Sobre este assunto, até 

hoje, os pastores mais antigos das ADs insistem em dizer que o Ministério dirigido 

pelo pastor Paulo Macalão obteve autonomia junto aos suecos. A justificativa é que 

houve um grande crescimento desse Ministério e, conforme as regras de 

administração internas das ADs, na medida em que as Igrejas congregadas crescem 

formando um novo núcleo de filiações, essas se tornam uma nova Igreja-sede, 

ganhando emancipação da Igreja-sede, sustentando novas redes de congregações. 

Com isso, em 1958, Paulo Macalão foi eleito pastor geral do Ministério das 

ADs de Madureira e das igrejas filiadas. Fundou a Convenção Nacional de Ministros, 

atual CONAMAD (Convenção geral das Assembleias de Deus de Madureira). Desde 

então existem duas convenções, CGADB e CONAMAD, sendo que a primeira 

pertence aos Ministérios de Missão e a segunda está vinculada aos Ministérios 

ligados à Madureira. Aliás, Macalão conhecia bem as Convenções Gerais, pois, 

desde 1930, ele participava ativamente das reuniões. Inclusive, quando a 

Convenção Geral ganhou personalidade jurídica, em 1946, ele fazia parte do rol de 

membros diretores que registraram o estatuto em cartório. 136 Segundo Araujo, 

quando Paulo Leivas faleceu em 1982, deixou um legado de cerca de duzentos 

pastores, quinhentos evangelistas, dois mil presbíteros, cinco mil diáconos, quatro 

mil auxiliares, seis mil músicos, seiscentas igrejas, mil congregações, três mil pontos 

de pregação e um total de quinhentos mil membros e congregados. 137 

                                            
136 Ver anexo I Estatuto Internos da CGADB. 
137  Cf. I. ARAUJO, Dicionário do Movimento Pentecostal, p. 32. 
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Figura 10: Primeira divisão entre as Igrejas da “missão” e a criação do Ministério de 

“Madureira” 

 

Outros conflitos foram narrados por Daniel, como, por exemplo, o caso da 

divisão da igreja AD de Goiânia em 1942. Segundo Daniel, a Convenção enviou uma 

comissão àquela cidade para resolver o problema. Ele relata pouco sobre o assunto 

e finaliza dizendo que, “... a comissão iria falar com os rebeldes, dando solução 

definitiva para o caso”. 138 Não se sabe o que foi resolvido em torno desta questão. 

 

 2.5. CGADB: Associação de pastores ou de igrejas? 

 

A Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, segundo seus 

idealizadores, surgiu como uma espécie de evento conciliatório entre os membros 

das ADs. Estes encontros começaram a ocorrer na década de 20, como já dito 

anteriormente. Após a Convenção de 1930, com a expansão do movimento 

pentecostal em todas as regiões do país, o movimento foi adquirindo corpo ou se 

burocratizando e, após muitos ajustes, passou a ser denominada de Convenção 

Geral das Assembleias de Deus no Brasil – CGADB, registrada como pessoa 

jurídica em 1946.  

Segundo o Dicionário Aurélio, a palavra Associação é substantivo feminino, 

que quer dizer, entre outras definições: 

                                            
138 DANIEL, S. História da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, pp. 181-183. 
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1. Ato ou efeito de associar (-se). 2. Combinação, união. 3. 
Sociedade (Grupo de pessoas que se submetem a um regulamento a 
fim de exercer uma atividade comum ou defender interesses comuns; 
agremiação, centro, grêmio, associação). 4. Liga; organização.139 

 
Juridicamente, pode-se entender associação, segundo o artigo 53 do Código 

Civil, como “Art. 53 – CC/2002 – Constituem-se as associações pela união de 

pessoas que se organizem para fins não econômicos. Parágrafo único. Não há, 

entre os associados, direitos e obrigações recíprocos”. 140 Ainda se pode dizer, 

conforme o Art. 981 do Código Civil, que uma associação possui propósitos 

diferentes de uma sociedade, pois ela se faz por meio de um contrato e de 

finalidades econômicas, como veremos a seguir:  

 

Art. 981 – CC/2002 – Celebram contrato de sociedade as pessoas 
que reciprocamente se obrigam a contribuir, com bens ou serviços, 
para o exercício de atividade econômica e a partilha, entre si, dos 
resultados. Parágrafo único. A atividade pode restringir-se à 
realização de um ou mais negócios determinados. 

 

Assim, juridicamente, tem-se a distinção entre sociedade e associação. 

Também podemos perceber uma diferenciação quanto à finalidade econômica, já 

que na primeira, além da finalidade econômica, a distribuição dos lucros entre seus 

sócios é fundamental, conforme define o Art. 981 do CC. 141 Entretanto, em relação 

à associação, o objetivo econômico não é um fim em si mesmo, mas, apesar de sua 

ausência, é possível que ela tenha certas atividades lucrativas. Os resultados 

financeiros dessas atividades devem ser reinvestidos na própria instituição e nunca 

distribuídos entre seus associados. Portanto, é fundamental a distinção entre 

finalidade e atividade econômica na associação, mesmo que não haja proibição 

alguma, pelo Código Civil, quanto à associação ter alguma atividade econômica, 

como, por exemplo, cobrar mensalidade de seus associados. 

Quanto ao funcionamento, as associações são administradas por órgãos 

deliberativos, Inc. V do Art. 54 do CC, sendo comum utilizar a lei das Sociedades 

Anônimas, uma vez que não existe uma lei que regulamente a composição dos 

                                            
139 Aurélio Eletrônico Século XXI, versão 3.0, http://achedownloads.com/programas/dicionrio-eletrnico-
novo-aurlio-sc-21-verso-3. Acesso 10/05/2010. 
140http://www.idis.org.br/biblioteca/leis-e-principios/o-codigo-civil-e-os-conselhos-de-associacoes-civis-
e-fundacoes/. Acesso em: 18/05/ 2011. 
141 CC – Código Civil. 
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conselhos, conforme assevera a advogada Ana Carolina Carrenho142, presidente da 

Comissão de Terceiro Setor da OAB, subseção de Santo Amaro. Em relação à 

composição das associações, sua regulamentação está no Art. 54 do CC da 

seguinte forma: 

 

Art. 54 – CC/2002 – Sob pena de nulidade, o estatuto das 
associações conterá: 
I - a denominação, os fins e a sede da associação; 
II - os requisitos para a admissão, demissão e exclusão dos 
associados; 
III - os direitos e deveres dos associados; 
IV - as fontes de recursos para sua manutenção; 
V - o modo de constituição e de funcionamento dos órgãos 
deliberativos; (Inciso com redação dada pela Lei nº 11.127, de 
28.06.2005 - DOU 29.06.2005). 
VI - as condições para a alteração das disposições estatutárias e 
para a dissolução. 
VII - a forma de gestão administrativa e de aprovação das 
respectivas contas. (Inciso acrescentado pela Lei nº 11.127, de 
28.06.2005 - DOU 29.06.2005).143 

 

Dessa forma, o artigo e os seus incisos acima não definem o entendimento de 

que as associações configuram-se como uma união de pessoas, restringindo-se às 

pessoas naturais, conforme descrita no Art. 53 do CC. Hoje, temos associações de 

pessoas jurídicas, o que não descaracteriza as definições legais, observado apenas 

a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XVIII, que proíbe a intervenção 

estatal e a autorização para sua criação. Não nos deteremos neste ponto, pois ele 

não é o objetivo principal deste estudo. Assim, a CGADB, regularmente registrada e 

constituída no ano de 1946, funciona, segundo o seu Estatuto Interno, como uma 

espécie de pessoa jurídica na qual não há finalidade econômica. É formada por 

pessoas naturais ou físicas, que têm objetivos comuns, exceto o de auferir lucro 

através de pessoa jurídica.  

Recorrendo aos teóricos da administração, uma associação nasce de uma 

organização resultante da reunião legal entre duas ou mais pessoas, com ou sem 

personalidade jurídica, para a realização de um objetivo comum. Em outras 

palavras, surge, assim, o modelo mecânico de interpretação social através do qual 

as sociedades buscam elementos que compõem as diversas possibilidades sobre os 
                                            
142http://www.idis.org.br/biblioteca/leis-e-principios/o-codigo-civil-e-os-conselhos-de-associacoes-civis-
e-fundacoes/. Acesso em: 18/05/ 2011. 
143 Ibid. 
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elementos de uma organização ou de um sistema que, conjuntamente, forma um 

todo unitário com objetivo de efetuar determinada função. 144 

 

2.5.1. Constituição da CGADB 

 

Numa singela leitura do Estatuto Interno da CGADB, observa-se que a sua 

constituição jurídica foi realizada no ano de 1946, registrada no Cartório Civil de 

Pessoas Jurídicas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, sob nº 197, 

seguindo o ordenamento jurídico cível do país, respeitando o diploma legal 

enunciado. Assim é fácil identificar seus requisitos de criação, como sua 

denominação (Art. 1º), sede (Art. 2º) e finalidades (Art. 3º), bem como sua fonte de 

recursos (Art. 86), além dos demais capitulados na lei. 

No Art. 3º de seu Estatuto especificam-se os direitos, os deveres e as 

penalidades dos membros que compõem a CGADB. Assim, neste artigo, tem-se a 

pista de sua constituição, como diz o enunciado, se é uma associação de pastores 

ou de igrejas. Vejamos: “Art. 3º: são finalidades da CGADB, inc. IX, inscrever e 

credenciar como membros, os ministros das Assembleias de Deus no Brasil. 

Passando para o inc. XI do mesmo, nos diz que é função da CGADB: inscrever e 

credenciar as Convenções Estaduais ou Regionais”. 145 

Desta forma, no caput do Art. 5º do referido Estatuto assevera que: “... são 

membros da CGADB, os ministros (pastores e evangelistas), devidamente 

ordenados e integrados e registrados, como também os ministros jubilados, todos 

credenciados pela respectiva Convenção Estadual ou Regional”. 146 Podemos 

perceber que o tratamento é de convencionado ou de membro. Fica silente o 

Estatuto quanto à participação das convenções estaduais e regionais neste artigo, 

tendo elas um capítulo próprio. Esse capítulo próprio que se inicia no Art. 14, define 

que as convenções estaduais e regionais são apenas baseadas nos critérios da 

instituição e dos seus deveres, não tratando de direito ao voto nas assembleias da 

CGADB. 

                                            
144 Cf. D.P.R. de OLIVEIRA, Sistemas, Organização & Métodos & OM. Uma Abordagem gerencial, 
p.34. 
145http://www.cgadb.com.br/. Estatuto Interno da CGADB.  
146 Ibid. 
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Na Seção I do Capítulo V regulamenta-se a votação e, por conseguinte, o 

voto. Define-se no Art. 17 que: “Poderão votar (...) somente os convencionais 

registrados na CGADB (...)”. 147 Desta forma, inferimos que a CGADB é uma 

associação de pastores, por força constitucional, que somente aceita em seu quadro 

ministros credenciados pelas respectivas Convenções Estaduais/Regionais, 

embasado no Art. 5º, última parte. 

Analisando o Estatuto Interno de uma Convenção Estadual, COMADESPE - 

Convenção dos Ministros das Assembleias de Deus no Estado de São Paulo e 

Outros -, observamos que há uma Convenção reconhecida pela CGADB, conforme 

registro nº 026, e sob o número de ordem 37.140 em 15/01/1982, no Cartório do 1º 

Ofício de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de São Paulo, que tem em 

seu Capítulo III – Dos Membros, Direitos, Deveres e suas Contribuições. No Artigo 

6º do mesmo Estatuto, a definição dos membros da COMADESPE afirma que são: 

 

(...) aqueles que preencham os quesitos da ficha de inscrição, 
podendo ser, outrossim, admitidos ministros oriundos de outros 
ministérios de igrejas organizadas em outras unidades da federação, 
desde que não estejam inclusos em litígio em seus respectivos 
Ministérios e Convenções Regionais. 148 

 

Os membros têm direito de votar e de serem votados. Também é importante 

notar, no que se refere aos membros, conforme preconiza o Art. 7º da mesma 

Convenção, que: 

 
São direitos dos membros da COMADESPE: I) ter acesso às 
Assembleias Gerais Ordinárias ou Extraordinárias atendidas o 
disposto nos incisos III e IV do art. 8º deste Estatuto; II) indicar 
candidatos, votarem e serem votados em Assembleia Geral, nas 
condições previstas neste Estatuto. 149 

 

Dessa forma, em momento algum identificou-se a associação das igrejas ou 

das Convenções Estaduais/Regionais, mas apenas o pré-requisito de que os 

membros devam ser previamente associados nestas instituições jurídicas. Por que 

se faz essa diferenciação? Porque este é um pressuposto que influência diretamente 
                                            

147 http://www.cgadb.com.br/. Estatuto Interno da CGADB. Acesso em 26 mai 2011. 
148http://www.comadespe.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=105&Itemid=73. 
Acesso 26 mai 2011. 
149 http://www.cni.org.br/portal/data/pages/FF808081314EB36201314FCB0B8627C6.htm. acesso em 
24 mai 2011  
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o sistema de votação e a representatividade junto às assembleias da CGADB. 

Vejamos, como forma de comparação, o caso da Confederação Nacional da 

Indústria – CNI. 150 Com vinte e sete federações de indústrias nos estados e no 

Distrito Federal, mais de mil sindicatos patronais associados e cento e noventa e 

seis mil estabelecimentos industriais, a CNI é “a voz da indústria brasileira”. A 

entidade atua ativamente na defesa dos interesses do setor produtivo e tem como 

missão defender e representar a indústria. Sediada em Brasília, a CNI é formada por 

Conselho de Representantes, Diretoria e Conselho Fiscal. Sua estrutura 

compreende ainda Conselhos Temáticos, compostos por líderes empresariais, 

representantes de federações e de associações setoriais da indústria. Dessa forma, 

dois membros de cada uma das vinte e sete federações das indústrias, estados e 

Distrito Federal, formam o Conselho de Representantes da CNI. Trata-se do órgão 

máximo da entidade, no qual cada federação tem autonomia para nomear seus 

representantes.  

Outro exemplo é o da OAB - Ordem dos Advogados do Brasil -, regulada pela 

Lei Nac. nº 8.906 de 04 de julho de 1994, formada, no todo, por bacharéis em direito 

(pré-requisito) aprovados no Exame da Ordem e, consequentemente, habilitados 

para exercerem a advocacia. A OAB é composta de Conselho Federal, Conselhos 

Seccionais, Subseções e Caixa de Assistência dos Advogados. Assim, podemos 

dizer que o Conselho Federal da OAB corresponde à CGADB e os Conselhos 

Seccionais às Convenções Estaduais e Regionais. Sendo a composição das 

Seccionais eleitas por sufrágio com as chapas compostas por “(...) candidatos ao 

Conselho e à sua Diretoria e, ainda, à delegação ao Conselho Federal (...)”,  151 Art. 

64, § 1º do Estatuto da OAB. Dessa maneira, o Conselho Federal compõe-se dos 

conselheiros federais integrantes da delegação de cada unidade federativa, a qual é 

formada por três conselheiros, conforme Art. 51, inc I e § 1º do mesmo diploma 

legal. Tendo o seu voto tomado por delegação, nos termos do § 2º do Art. 53 desse 

Estatuto. 

A eleição da diretoria do Conselho Federal tem candidatura à presidência e 

aos demais integrantes da chapa, que devem ser conselheiros federais eleitos, Art. 

67 da citada lei. Dessa forma, pode-se inferir a distinção entre a CGADB e o modelo 

                                            
150 http://www.cni.org.br/portal/data/pages/FF808081239C151201239F3211D766CE.htm/. Acesso em: 
24 mai 2011. 
151 http://www.oab.org.br/LeisNormas/Estatuto . Acesso em 24 mai 2011. 
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brasileiro de representatividade democrática, ou seja, toda e qualquer associação ou 

ajuntamento de pessoas é para concretizar sua representação de forma democrática 

e igualitária. No caso da CNI, como pessoa jurídica, as empresas em suas unidades 

federativas elegem dois membros que representam aquela localidade no Conselho 

de Representantes. No caso da OAB, como pessoa física, os advogados em suas 

unidades federativas elegem três membros que representam aquela localidade no 

Conselho Federal. Em ambos os casos, cada Unidade Federativa concorre na 

esfera superior em igualdade de condições, independente do tamanho do órgão ou 

do número de associados. 

No que tange à CGADB, podemos notar uma democracia precária, pois a 

representatividade das Unidades Federativas através das Convenções Estaduais e 

Regionais não ocorre de forma igualitária. Assim, os votos são reservados aos 

membros, independente de quantidade e da localidade, sendo apenas necessário o 

vínculo distrital. Isto significa que em uma votação a nível nacional, a comitiva que 

levar mais membros tem necessariamente superioridade de força perante uma 

comitiva mais humilde, não havendo igualdade de voto entre as regiões 

administrativas ou as Unidades Federativas, uma vez que o voto é personalístico, ou 

seja, as regiões mais desenvolvidas e com mais adeptos têm sempre mais influência 

do que as menos desenvolvidas e com menor número de adeptos. 

Por isso, pode-se concluir que mesmo sob a dissimulação de que a CGADB é 

uma associação de igrejas para as regiões administrativas, representadas pelo 

princípio da proporcionalidade do quadro de adeptos (membros) e não a igualdade 

entre os órgãos. Na prática ela é uma associação que se caracteriza pela força dos 

pastores associados individualmente em sua convenção estadual, sendo uma 

associação de pastores. Finalizando, os pastores, ao votar, não representam a sua 

convenção como os conselheiros da OAB ou da CNI representam sua delegação. 

Estando, então, livres para votar pela sua conveniência e pela sua consciência em 

detrimento da vontade de sua região administrativa. 

Assim, a Mesa Diretora da CGADB é formada por: um Presidente, cinco Vice-

Presidentes, cinco Secretários e dois Tesoureiros. Todos os componentes da Mesa 

Diretora administram as questões de evangelização em todo país, como também as 

questões políticas, sociais e administrativas juntamente, reunindo-se quantas vezes 

forem necessário, sempre convocados pelo Presidente. Conforme art. 37, parágrafo 
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único do Estatuto Interno, somente o Presidente e os Tesoureiro poderão ser 

reeleitos para um único período subsequente; já o Presidente Geral, José Wellington 

Bezerra da Costa, encontra-se investido no cargo há duas décadas.  

Dessa forma, eles planejam a programação da Assembleia Geral, fixam as 

datas de inscrição destinadas a cobrir as despesas advindas com o evento, realizam 

o cadastramento e o registro da Convenção Estadual ou Regional. Desde sua 

criação, após o parecer favorável do Conselho Regional, eles também procedem, 

através de Resolução, a homologação de exclusão, de desligamento ou de 

reintegração do ministro feita por Convenção Estadual ou Regional, além de 

exercem a aplicação de medida disciplinar prevista no próprio Estatuto. 

A Mesa Diretora também tem plenos poderes para, além dos apontados 

acima, divulgar relatórios dos Conselhos Regionais, nomear uma comissão para 

reforma do Estatuto da Casa Publicadora das Assembleias de Deus – CPAD -, 

juntamente com mais sete (07) membros, dentre os quais três integrantes do 

Conselho Administrativo da mesma; nomear uma comissão para reforma do estatuto 

das pessoas jurídicas vinculadas; aprovar o orçamento programa anual e zelar pela 

aplicação dos recursos financeiros da Convenção Geral e das pessoas jurídicas 

vinculadas; contratar, quando solicitada pelo Conselho Fiscal, auditoria na CGADB 

ou nas pessoas jurídicas vinculadas, através de empresa especializada; e aprovar 

os regimentos internos dos órgãos da CGADB e das pessoas jurídicas vinculadas. 

Assim, segundo informações da CGADB, a associação atualmente conta com 

apoio de amplos departamentos. Podem-se citar alguns: uma Secretaria Geral, 152 

setor responsável pela administração geral de registros de pastores e de 

evangelistas e da emissão das Credenciais desses Ministros; uma tesouraria, com 

autonomia para acertar os débitos de anuidades e emitir convocação dos pastores 

que estão em situação irregular junto a CGADB para acertar a inadimplência; uma 

comissão de relações públicas, constituída de um presidente e de, no mínimo, 

quinze membros, representando as cinco regiões, indicados por suas respectivas 

Convenções Regionais e homologados pelo Presidente da Convenção Geral, cujas 

equipes são montadas nas regiões, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e região Centro-

Oeste; uma assessoria jurídica, formada por um presidente e cinco membros 

                                            
152 http://www.cgadb.com.br/. Acesso em: 10 jan 2011. 
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profissionais em Direito; e, ainda, uma comissão de planos e de estratégias de 

evangelismo e de discipulado.  

A Comissão de Planos e Estratégias de Evangelismo e Discipulado é uma 

comissão constituída para a missão específica de planejar as estratégias de 

evangelização das igrejas e dos programas de discipulado. É composto por um 

número indeterminado de membros de alto conhecimento em técnicas 

evangelísticas e marketing, escolhidos pelo presidente da CGADB, que tem 

representantes de cada região do país.  

A Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil continua implantando 

projetos de desenvolvimento. Para isso, criou o Conselho Político, que tem por 

finalidade coordenar o projeto “Cidadania AD Brasil”, que desenvolve a consciência 

política na liderança das Assembleias de Deus no Brasil e gerencia o lançamento de 

candidatos oficiais da denominação nos pleitos eleitorais em todo Brasil. Na área 

cultural, segundo a CGADB, há o ambicioso projeto de implantação da Faculdade 

Evangélica de Ciências, Tecnologia e Biotecnologia da CGADB – FAECAD, 153 que 

já oferece quatro cursos: administração de empresas, comércio exterior, direito e 

teologia. A FAECAD já obteve o reconhecimento do MEC e as atividades da mesma 

começaram no mês de agosto de 2005. 

Como vimos acima, a CGADB é o órgão máximo das ADs e é extremamente 

política, apesar de não ter o poder legal sobre as Convenções Estaduais/Regionais, 

de não receber subvenções das mesmas e de não possuir poderes para designar ou 

substituir os seus associados, pastores e evangelistas em suas igrejas filiadas, que 

estão sujeitos às suas Convenções em seus Estados. Apesar de suas 

competências, segundo a CGADB, a sua finalidade final é de “(...) promover a união 

e o intercâmbio das Assembleias de Deus no Brasil”. 154 A CGADB possui “... a 

aparência congregacional, mas o seu conteúdo é episcopal”. 

 

2.6. Aparelhos de divulgação 

 

Ao longo dos anos testemunhamos um processo de transformação no 

consumo das informações. Se houve um tempo em que os meios de comunicação, 

                                            
153 http://www.faecad.com.br/. Acesso em: 10 jan 2011. 
154 http://www.cgadb.com.br/. Acesso em: 10 jan 2011. 
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como imprensa, televisão e cinema, eram esferas relativamente fechadas, agora, 

eles estão nitidamente entrelaçados. Segundo Gidenns, “(...) as divisões existentes 

entre as formas de comunicação não são mais tão impressionantes como foram no 

passado”. 155 A televisão, o rádio, o jornal e a telefonia estão passando por 

profundas transformações em função dos avanços na tecnologia e da difusão 

acelerada da internet. 

Nesse sentido, as Igrejas Assembleias de Deus resistiram por muito tempo às 

demandas das grandes cidades em relação à cultura moderna urbanizada. Algumas 

dessas igrejas ainda vivem na certeza que só poderão desfrutar dos prazeres 

celestiais em algum momento após a vida, pois acreditam que a salvação só 

ocorrerá com a morte e, assim, rejeitam a prosperidade, a riqueza e a ascensão 

social, já que elas são vistas como fonte de perdição. 

Assim, como as outras igrejas pentecostais consideradas tradicionais de 

primeira formação, as igrejas ADs não faziam uso de qualquer ferramenta de 

comunicação de massa para evangelização. O principal meio de comunicação era a 

evangelização entre os fiéis e os missionários, que buscavam converter as pessoas 

mais próximas de suas moradias, os grupos de amigos ou de conhecidos, os 

trabalhadores esperando o ônibus, ou seja, qualquer pessoa que parecesse aberta à 

doutrina da igreja.  

As igrejas Assembleias de Deus mantinham regras muito rigorosas nas 

primeiras décadas do século XX. Porém, com o passar dos tempos, foram sofrendo 

um processo de flexibilização devido ao desenvolvimento industrial e tecnológico e 

às transformações sociais ocorridas no Brasil nas últimas décadas. Essas mudanças 

tiveram uma rápida aceitação, visto que as sociedades encontravam-se nos limites 

extremos das situações marginais. As experiências trazidas pelos conceitos de vida 

rural necessitavam de novos modelos. 

 

2.6.1. Jornais 

 

No decorrer dos tempos, para melhor incentivar a evangelização, a 

manutenção e os cuidados dos dogmas vividos pela igreja, em novembro de 1917, a 

igreja Assembleia de Deus descobriu um meio de comunicação mais eficaz para 

                                            
155 A. GIDENNS, Sociologia, p. 367. 
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estas funções: a imprensa pentecostal. A comunicação interna via jornais dentro das 

AD ocorriam desde 1917. O jornal Boa Semente, mais antigo, tinha a sua circulação 

no Norte; o jornal O Som Alegre circulava no Sudeste do país. O primeiro jornal era 

coordenado pelo sueco Samuel Nystron e Nels Julius Nelson e o segundo jornal era 

dirigido pelo pastor Gunnar Vingren e sua esposa Frida Vingren. 

Em 1919, as igrejas Assembleias de Deus inauguraram os jornais de 

circulação interna. O jornal Voz da Verdade no mesmo ano e o jornal Mensageiro da 

Paz de circulação nacional, unificando mais ainda a mídia impressa dentro da 

comunidade religiosa AD. 

 

2.6.2. Programas de rádio: “Voz das Assembleias de Deus” 

 

A inauguração radiofônica no Brasil deu-se em 1919, na cidade de Recife. 

Porém, a primeira emissora a ser instalada foi na cidade do Rio de Janeiro em 1922, 

abrindo novas possibilidades para aqueles que buscavam novidades em seu meio. 

Porém, nesta época, o rádio era destinado somente às elites, devido aos seus altos 

custos e não chegou a criar temores dentro das igrejas assembleianas, sempre 

preocupadas em preservar o seu público-alvo das práticas mundanas, pois eram 

conhecedores dos altos custos das transmissões radiofônicas. 

Já na década de 30, as transmissões de rádio começaram a trazer 

preocupações no circuito interno assembleiano, pois os seus colaboradores 

perceberam a passagem do rádio de cultura erudita para cultura popular com intuito 

de atingir o público de massa. De interesse educativo, passou a ter interesses 

mercantis, a responder às necessidades coletivas de recreação e a utilizar as 

informações de forma ideológica.  

A profissionalização no rádio foi constatada através de uma melhor 

programação, de uma diferenciação da linguagem e de objetivos assumidos para 

conquistar audiência e mercado para os produtos anunciados. Entre outros surgem 

os programas de auditório com a participação popular e a Rádio Jornal do Brasil 

estabelece, em sua programação, o cunho informativo, nascendo também o 

programa A Voz do Brasil. Assim, as transmissões de rádio atingiram o público de 

maneira geral em todas as camadas sociais. 
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Com as inovações utilizadas nos programas de rádio, as Igrejas Assembleias 

de Deus começaram a tecer novas discussões e, assim, o uso do rádio ganhou 

notoriedade em suas convenções. Em 1937, após a convenção Geral, as igrejas 

Assembleias de Deus aprovaram oficialmente o uso do rádio como instrumento de 

evangelização, embora com ressalvas, pois os adeptos dessas igrejas não podiam 

possuir aparelhos de rádio em suas casas. Isso só aconteceu tempos depois. Em 

1955, o missionário Nels Lawrence Olson (1909-1993) lançou o programa Voz das 

Assembleias de Deus, na Rádio Tamoio e, nos anos seguintes, também passou a 

ser transmitido pelas rádios Mayrink Veiga, Tupi, Relógio, Copacabana, Boas Novas 

e Universo de Curitiba.  

O programa Voz das Assembleias de Deus tornou-se um marco importante na 

evangelização do país. A partir dessa época, todas as igrejas assembleianas 

começaram a implantar o sistema de evangelização nas rádios de suas cidades com 

diversos nomes criados pelos seus pastores de cada igreja. Era possível encontrar 

nos jornais assembleianos notas com anúncios de pastores e de igrejas, divulgando 

seus programas de rádio e horários. Uma curiosidade é que a maioria dos 

programas de rádio em diversos locais do Brasil mantinha o mesmo nome Voz das 

Assembleias de Deus. Ninguém mudou o nome, porém se criaram outras 

programações locais, tratando do mesmo assunto, ou seja, cada pastor cuidava do 

seu rebanho interno. 

Os anos se passaram e foram surgindo novas formas de ver a vida 

comunitária no ambiente assembleiano. As mudanças foram radicais para aqueles 

que viviam em um sistema de proibições, denominado usos e costumes. Este 

modelo criado nos primórdios da igreja ainda insiste em permanecer até hoje. Mas, a 

modernidade pentecostal inserida em nossa sociedade por outros grupos impôs um 

ritmo mais ousado em seu meio. Para que isso acontecesse, foram utilizados 

recursos tecnológicos e midiáticos para se conseguir destaque em relação às outras 

igrejas. Pode-se concluir que depois da inauguração do primeiro programa 

radiofônico no Brasil de cunho evangélico nas décadas de 30, 40 e 50, tanto os 

pastores como as igrejas pentecostais mantiveram os seus programas funcionando 

nas rádios comerciais do país. 
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2.6.3. Televisão e os efeitos “maléficos” nos lares assembleianos 

 

As igrejas AD mais uma vez estavam preocupadas com os seus adeptos. A 

televisão ganhava destaque entre os administradores assembleianos e mais uma 

vez a Convenção Geral das Assembleias de Deus entrou em cena, sendo realizada 

em 1957, sete anos após as primeiras transmissões da TV brasileira. A Convenção 

reuniu-se em Belo Horizonte (MG). Foi debatido o tema do uso da televisão pelos 

crentes assembleianos. Nessa Convenção foi decidido que seria proibido o uso da 

televisão pelos adeptos, sob pena de exclusão daqueles que não obedecessem às 

ordens administrativas da igreja. Mas uma vez a comunidade assembleiana sentiu-

se ameaçada pela mídia, deixando os seus adeptos sem opções de escolha. 

Dessa maneira, visto que muitos pastores eram contrários ao uso da 

televisão, baseados nos testemunhos dos fiéis apresentados, dizendo que o uso da 

televisão seria um malefício para o mundo, ou seja, que a humanidade seria 

desumanizada com essa nova prática. Esta questão durou alguns anos para 

finalmente chegar a um consenso final. 

Alguns pastores, porém, começaram a contrapor as decisões tomadas nas 

convenções passadas. Muitos começaram a declarar que possuíam aparelhos de 

televisão em suas casas. Dessa maneira, várias tentativas foram rejeitadas pelos 

líderes dirigentes das igrejas no questionamento do uso da televisão pelos 

membros, em virtude do conteúdo da programação ser considerada maléfica e 

recheada de “(...) cenas de sensualidade e violência”. 156 

Em 1969, a televisão era pauta mais uma vez dentro das igrejas. Foi 

publicada no jornal Mensageiro da Paz, uma resolução com o seguinte teor: 

 

Considerando os efeitos maléficos que os programas de televisão 
têm causado à comunidade evangélica, principalmente à família, a 
Convenção Geral resolveu aprovar a seguinte proposta: 1) Os 
pastores e evangelistas da Assembleia de Deus no Brasil não devem 
usar aparelhos televisores; 2) Os que já o possuem, devem desfazer-
se deles até a próxima Convenção; 3) Os obreiros devem 
recomendar às igrejas que se abstenham do uso de televisores; 4) 
Que os que possuem desfaçam-se dos mesmos, a fim de evitar a 
suspensão. 157  

 

                                            
156 I. ARAUJO, Dicionário do Movimento Pentecostal, p. 844. 
157 Mensageiro da Paz, p. 2, 1969. 
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Entretanto, com o passar do tempo, muitas coisas foram acontecendo em 

torno das assembleias de Deus no Brasil, visto que elas não conseguiam mais 

controlar o seu público com as suas proibições. A mídia já era dona de muitos lares 

assembleianos. Apesar das preocupações de seus líderes e da permanência das 

proibições, a televisão emplacou de vez dentro dessas igrejas, tanto que os 

dirigentes mudaram de postura em relação aos seus interesses internos.  

As igrejas assembleianas começaram a fazer concessões em seu meio e 

estreou o seu primeiro programa televisivo no Rio de Janeiro. Depois de várias 

proibições, a igreja Assembleia de Deus da Penha, na cidade carioca, estreou o 

programa Renascer, em 1981, apresentado pelo pastor Silas Malafaia com uma 

programação discreta. Ainda nesse mesmo ano, a Assembleia de Deus de Belém do 

Pará passou a produzir o seu primeiro programa de televisão, com o nome de Boas 

Novas no Lar. Depois foi a vez da igreja assembleiana de Manaus (1988), com o seu 

programa Espaço Bíblico com apenas trinta segundos de duração, apresentado pelo 

pastor Samuel Câmara, veiculado em quatro sessões por dia na Rede Brasil Norte. 

Depois foi a vez da igreja Assembleia de Deus Betesda de Fortaleza. 

A igreja AD de Manaus, em 1993, iniciou uma parceria com a Fundação Boas 

Novas. Comprou a Rede Brasil Norte de Rádio e Televisão, filiada à Rede 

Manchete, Canal 8 em Manaus, com audiência em trinta e cinco municípios do 

Amazonas e uma emissora de Rádio AM-930 KHZ, além de uma emissora de TV – 

Canal 9, em Porto Velho (RO), e uma emissora de Rádio FM-96 KHZ. O interessante 

é que toda esta movimentação tecnológica continuava proibida nos estatutos das 

igrejas assembleianas no Brasil.  

O assunto foi se arrastando dentro das ADs. Em um dos encontros de líderes, 

Encontro de Líderes das Assembleias de Deus (ELAD), realizado em 1993, no 

Ministério central de Belenzinho, em São Paulo, a questão do uso da televisão 

tornou-se pauta mais uma vez. Os líderes precisavam de uma posição final, porque 

havia um grande interesse na liberação do uso da mídia televisiva, visto que o pastor 

Samuel Câmara, em companhia do pastor Firmino da Anunciação, presentes nesse 

encontro, levaram uma proposta, já em andamento em Manaus, de liberar uso da 

televisão em todo o país. Por isso, eles temiam ser excluídos da igreja, mas para a 
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surpresa de todos os presentes, a conclusão foi à seguinte: “Sobre este assunto 

falaremos em outra oportunidade”. 158 

Visto que ninguém mais levantou a questão, em 1995, o pastor Firmino da 

Anunciação, em parceria com as ADs de Manaus (AM), comprou a TV Guajará – 

Canal 4 de Belém, que passou a ser afiliada à Rede Boas Novas, cuja concessão 

pertence à Fundação Evangélica Boas Novas, que era presidida desde sua 

fundação pelo pastor Samuel Câmara, sob o nome de TBN TV Boas Novas.  

Outro pastor que começou a se apresentar em 1997 foi Silas Malafaia. Ele 

estreou um programa em rede nacional com trinta minutos de duração, com ênfase 

na música e na mensagem evangélica. Passava aos sábados, às 7h30 na Rede 

Record e às 11h30 na CNT.  

Silas Malafaia continuou no ar com o programa Vitória em Cristo, por meio de 

uma rede que cobria mais de 90% do território brasileiro e com transmissão nos 

EUA, Europa e África, como também através da internet. Atualmente, o mesmo 

pastor ocupa vários horários e canais de TVs com os seus programas televisivos. 

Com um discurso religioso moderno, o Pastor Silas Malafaia está há vinte e quatro 

anos no ar. O telepastor é considerado um pregador da antiga geração, mas 

pertence à nova geração de pastores que tem curso superior: Malafaia possui 

formação acadêmica em teologia e em psicologia. A sua oratória tornou-se campeã 

de audiência e os seus produtos (DVDs e CDs de pregação) também. Os produtos 

divulgados chegam à média de um milhão de unidades comercializadas por ano. 

Vale notar que tanto sucesso assim não é simplesmente pela “ação de Deus” 

ou por sorte. As igrejas Assembleias de Deus, atualmente, investem de forma 

intensa nos ensinamentos midiáticos de seus futuros pastores. Uma matéria 

publicada na VEJA, em julho de 2006, com o nome “Como se forma um pregador”, 

afirma que os programas de televisão, campeões de audiências, são frutos de 

operações “bem arquitetadas” 159 em que só a vocação espiritual não basta. Para 

conseguir uma ascensão de mero participante ao cargo de pastor é preciso bons 

estudos. 

Para isso, estas igrejas contam com o Instituto Bíblico das Assembleias de 

Deus (IBAD) em Pindamonhangaba, que funciona com a estrutura de uma boa 

                                            
158 I. ARAUJO, Dicionário do Movimento Pentecostal, p. 849. 
159 Cf. Juliana LINHARES, O pastor é show, Revista Veja, São Paulo, ed. 1964, ano 39, n. 27, p. 76-
85, 12 jul. 2006. 
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universidade. Como grande parte de seus alunos vem de regiões distantes do Brasil, 

suas instalações contam com alojamentos capazes de abrigar até cem pessoas. 

Além disso, as salas de aula dispõem de um moderno estúdio de gravação de rádio 

e de televisão com cinco câmaras e duas ilhas de edição, onde são ministradas as 

aulas de mídia cristã. 

As igrejas assembleias de Deus realizam verdadeiros processos de 

aprendizagem nos cursos ministrados pelo IBAD. Seus alunos passam por cursos 

de teologia e de oratória, com técnicas de apresentação em rádio e em televisão, 

contando até com aulas de etiqueta, conclui a jornalista Juliana Linhares da revista 

VEJA. 160 

O IBAD forma duzentos e dez novos pastores que comandarão mais de 

180.000 templos dentro das assembleias; dados expressivos já na época em que foi 

realizada a reportagem em 2006. As técnicas ensinadas para os seus alunos são as 

mesmas técnicas usadas por apresentadores de programas de televisão. Na fala de 

um dos professores deste instituto, os alunos devem terminar sempre as frases 

sorrindo, porque “... é mais agradável para os telespectadores”. 161 A única diferença 

entre o curso de TV do IBAD e uma aula de faculdade de comunicação é a rígida 

disciplina imposta aos alunos. Em todas as aulas os alunos são lembrados de que 

servirão de exemplo no futuro por outros seguidores. Portanto, eles têm aulas de 

etiqueta, aprendem como falar e como se comportar a mesa, por exemplo. Nessas 

aulas, os professores ensinam aos futuros pastores mais maneiras de 

aperfeiçoamento das relações entre pastor e público do que os estudos bíblicos, 162 

finaliza a reportagem. 

Nesse momento é visível a mudança ocorrida nas igrejas Assembleias de 

Deus e também a irreversibilidade desta decisão, pois a nova sociedade está imersa 

no mundo midiático. A igreja defende a ideia de que os fiéis devem ter um 

autossenso crítico para descartar programas televisivos que não contribuem para a 

edificação pessoal ou coletiva. 

 

                                            
160 Ibid. 
161 Ibid..  
162 Ibid. 
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2.6.4. CPAD – Casa Publicadora das Assembleias de Deus - pessoa jurídica 

com fins lucrativos 

 

O art. 3º, inciso V, do Estatuto da CGADB, afirma que esta associação tem 

por finalidade “(...) manter controle (...) a editora CPAD e das demais pessoas 

jurídicas existentes ou que venham a existir, quando necessário, propugnando pelo 

desenvolvimento dos mesmos”.  163 

 A editora da CPAD foi criada em caráter de urgência em 1940 para deliberar 

acerca das medidas a serem tomadas em prol do jornal Mensageiro da Paz. 

Naquela ocasião um decreto presidencial assinado por Getulio Vargas forçou os 

líderes assembleianos a fundar uma editora. O decreto exigia que todos os jornais 

do país fossem registrados imediatamente no DIP, órgão que controlava a imprensa 

brasileira. O DIP foi criado para controlar, centralizar, orientar e coordenar a 

propaganda oficial, que se fazia em torno da figura do presidente da República. 

Abrangia a imprensa, a literatura, o teatro, o cinema, o esporte, a recreação, a 

radiodifusão e quaisquer outras manifestações culturais. Desde os jornais mais 

sofisticados até os mais simples, qualquer um deles só poderia funcionar como 

personalidade jurídica. Com a fundação da editora, o jornal Mensageiro da Paz pode 

circular livremente, pois a CPAD respondia juridicamente por suas tiragens, dando-

lhe todo suporte exigido na época. 164  

Dessa maneira, a liderança das ADs levantou uma grande campanha para 

iniciar a construção da editora intitulada de “... campanha do milhão em prol da 

CPAD”. 165 O sueco Samuel Nystron, pastor das ADs desde 1917, prometeu levantar 

uma grande quantia na Suécia para a construção, e Peter Kolenda, 166 americano, 

                                            
163 CGADB – Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, Estatuto & Regimento Interno. 
164 Cf. S. DANIEL, História da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, p.. 212. 
165 Ibid., p. 226. 
166 Filho de pastor luterano, John Peter Kolenda (J.P.) (1898-1984) foi missionário das ADs norte-
americanas, evangelista, pastor e antigo líder da Assembleia de Deus Santa em Catarina. Ficou 
conhecido no Brasil como missionário J.P.Kolenda. A campanha lançada pelo pastor nos Estados 
Unidos rendeu na época uma quantia de $100 mil dólares, com os quais foi adquirida uma sede 
própria em Benfica-RJ. Ele trouxe todo material gráfico para o trabalho e também um perito 
americano em gráfica, Andrew Hargrave, que prestou serviços à editora CPAD por vários anos. J.P. 
Kolenda iniciou também a implantação do ensino bíblico sistemático nas ADs. Foi por intermédio dele 
que os estudos bíblicos passaram a ter uma importância em todo o Brasil. Fez um grande esforço 
para estabelecer o ensino teológico de maneira formal entre as igrejas ADs, abrindo caminho para a 
organização dos Institutos Bíblicos que hoje existem no Rio de Janeiro, em Pindamonhangaba e 
outras regiões do Brasil. (I. Araujo, Dicionário do Movimento Pentecostal, p. 413-415). 
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também se propôs a levantar uma quantia nos Estados Unidos para contribuir com o 

projeto da editora. Dessa forma, a CGADB assumiu a responsabilidade sobre a 

CPAD e passou a funcionar como pessoa jurídica, conforme estatuto assinado em 

1946 pelos dirigentes da época.  

Assim, a CGADB tornou-se proprietária da CPAD em 1946. Atualmente, 

situada em Bangu-RJ, tem como missão servir às igrejas das ADs com sua rede 

filiada e também às outras igrejas do ramo pentecostal em todo Brasil e no exterior, 

através de suas publicações: livros, jornais, revistas dominicais, DVDs e CDs. 

Segundo informações da própria CPAD, a mesma foi ampliada com equipamentos 

de última geração, o que permitiu realizar trabalhos de qualidade e com a rapidez 

que o mercado atual exige. “E é esta qualidade e tradição que posiciona a CPAD na 

galeria das grandes e modernas editoras do país”. 167 

Dessa forma, conforme informações estatutárias, para manter todo esse 

sucesso, a CPAD conta com um Conselho Administrativo composto por onze (11) 

membros e cinco (05) suplentes indicados pelos Presidentes das Convenções 

Regionais, sendo dois (02) membros e um (01) suplente de cada região, cabendo à 

região onde se encontra a sede da CPAD três (03) membros e um (01) suplente. 

Conta ainda com a participação dos Conselheiros honorários e vitalícios, os 

ministros indicados pela Mesa Diretora da Convenção Geral, referendados em 

Assembleia Geral Ordinária, com as mesmas prerrogativas dos demais Conselheiros 

constantes do tópico anterior. O Conselho Administrativo elege os membros de sua 

diretoria, composta pelo Presidente, pelos 1º e 2º Vice-Presidentes e pelos 1º e 2º 

Secretários, os quais são empossados imediatamente.  

Com a realização de eventos em todas as regiões do país, a CPAD promove 

o ensino bíblico e o Reino de Deus. São congressos, conferências, cursos e viagens 

bíblicas direcionadas para dar assistência à Escola Dominical, à família, aos jovens 

e aos obreiros da igreja. Pode-se também mencionar os investimentos na área de 

missões e de patrocínio de diversos eventos realizados pelas igrejas em todo o 

Brasil e no exterior. Com este propósito, a CPAD segue em seu ideal, isto é, de 

promover a “... Palavra de Deus no mundo, para manter viva a chama pentecostal”. 
168  

                                            
167 http://www.iead-pvh.com/portal/modules/news/article.php?storyid=2228. Acesso em: 10 jan 2011. 
168 Ibid. 
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A marca CPAD, hoje, segundo o site, 169 é um exemplo de credibilidade e de 

solidez por sua vanguarda no bom relacionamento com seus clientes. A CPAD 

possui também um programa de televisão com o nome de Movimento Pentecostal, 

que possui uma programação diversificada, contando, inclusive, com mensagens do 

pastor presidente das Convenções Geral das Assembleias de Deus no Brasil 

CGADB, José Wellington Bezerra da Costa.  

Nos últimos anos, conforme publicado no próprio site, a tiragem das revistas 

da Escola Dominical passou de um milhão para mais de dois milhões e duzentos mil 

exemplares trimestrais. Antes, eram vendidos sessenta mil livros por ano, 

atualmente, são mais de setecentas mil obras que atendem diversos segmentos das 

igrejas.170 A CPAD recebeu o prêmio de Expositor Destaque Expocristã 2010, 

durante o Fórum Consumidor Cristão e o Futuro da Igreja, realizado em dezembro 

na cidade de São Paulo. A Casa Publicadora das Assembleias de Deus conquistou 

o prêmio na área de editora. Segundo Eduardo Berzin, organizador do evento, o 

objetivo do fórum foi “(...) gerar aprimoramento, relacionamento, uma comunicação 

integrada e desenvolvimento de produtos que auxiliem o crescimento da Igreja 

brasileira que dobrará de tamanho em 10 anos, o que significa mais 50 milhões de 

cristãos evangélicos”. 171 

Dessa forma, conforme pesquisa empírica realizada em setembro de 2008, 172 

foi constatada que a editora conta com uma moderna gráfica com equipamentos de 

última geração; distribui e comercializa os seus bens em todo Brasil através de suas 

lojas e em livrarias credenciadas; como prestadora de serviços, adquiriu novas filiais 

e as modernizou, aproximando-se mais dos clientes, proporcionando conforto a eles. 

Segundo informações da própria CPAD, a intenção atual da Casa é implantar uma 

filial em cada estado do Brasil e mais uma na África. 173 Para atender os países de 

fala hispânica e os latinos morando nos EUA, a CPAD fundou, em 1997, a Editorial 

Patmos, seu braço editorial internacional com sede na Flórida. No final do ano 2000, 

foi inaugurado um moderno prédio administrativo e editorial da Casa Publicadora 

                                            
169 Cf. Ibid. Acesso em: 10 jan 2011. 
170 Cf. http://www.cpad.com.br/institucional/integra.php?s=1&i=2. Acesso em: 10 jan 2011. 
171 Ibid. Acesso em: 21 jan 2011. 
172 Isael Araújo, Chefe do CEMP – Centro de pesquisa do Movimento Pentecostal, entrevista 
realizada pela autora, anotação em caderno de campo, Rio de Janeiro, set. 2008. 
173 Cf. http://www.centenarioadbrasil.org.br/CPAD/PAGES/historia.php?id=8. Acesso em: 15 dez 
2010. 
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das Assembleias de Deus, no mesmo terreno em Bangu, para melhor acomodar a 

crescente equipe.  

A CPAD publicou em seu site que: “(...) ao longo de seus mais de sessenta e 

sete anos de tradição no mercado editorial evangélico, tem por objetivo, a cada novo 

dia, uma contínua aproximação com aquele que tem feito parte desta história: você”. 
174 No site da CPAD os dirigentes disseram que são: “Dependente exclusivamente 

da direção de Deus”, 175 mas, procuram se modernizar com os padrões de um 

mercado dinâmico e em constante elevação no seu grau de exigência. Eles 

publicaram ainda que: “Neste esmero por um trabalho de qualidade ascendente, a 

Casa não se limita à confecção de produtos atrativos aos olhos e ao bolso do 

consumidor. O Nosso compromisso é mais abrangente e vai além do preço dos 

produtos”. 176 

Diante de todo sucesso das cifras financeiras da CPAD, é difícil afirmar que a 

CGADB é uma entidade sem fins econômicos e que atua somente como prestadora 

de serviços no campo religioso, sem o objetivo de visar os lucros como fazem as 

demais empresas do ramo. Dessa maneira, para avaliar essa incoerência, utilizamos 

os conceitos de Hemérita, 177 que ao falar a respeito de empresas, entende que ela 

pode ser formada de várias maneiras: 

 Uma entidade econômica, que entre os seus objetivos tem a aquisição 

de lucro; 

 Um conjunto econômico vinculado a um sujeito jurídico, isto é, uma 

entidade com o seu patrimônio. 

Seguindo, ainda, o raciocínio do mesmo autor, as entidades econômicas 

podem ser classificadas em duas categorias: 

 As de caráter econômico que visam produzir e negociar bens materiais 

e serviços úteis, obtendo lucro dessa negociação (empresa); e, 

 As de caráter social que visam à prestação de serviços sem o sentido 

lucrativo. 178 

                                            
174 Ibid. Acesso em: 15 dez 2010. 
175 Ibid. 
176 Ibid. 
177 Cf. A. B. HEMÉRITAS, Organização e Normas, p. 46 ss. 
178 A. B. HEMÉRITAS, p. 47. 
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Tendo como base o segundo conceito citado pelo autor, pode-se dizer que a 

CPAD é uma empresa vinculada e administrada por uma pessoa jurídica, a CGADB, 

e possui um conjunto de bens econômicos, haja vista o extenso material religioso 

publicado. Ademais, é importante destacar que o crescimento da CPAD ultrapassou 

suas expectativas. Dessa maneira, analisando o estatuto da CGADB e recorrendo 

mais uma vez a Heméritas, 179 as empresas que prestam benefícios à clientela são 

remuneradas pelos serviços prestados ou pelos produtos oferecidos, o que faz com 

que se diferenciem das instituições que possuem fins ideais, ou seja, aquelas 

empresas de caráter social que não têm o lucro como seu propósito final. Mas, 

segundo o autor, existem empresas que podem ser classificadas de acordo com as 

suas atividades: 

 As que produzem bens (indústria); 

 As que distribuem bens (comércio); e, 

 As que prestam serviços. 

 

Assim, como todo trabalho industrial, a CPAD compreende normalmente as 

cinco fases sucessivas de uma indústria: fixação do objetivo; concepção do produto; 

preparação da execução do produto; execução do produto; e controle. Na indústria 

ainda temos as cinco fases confiadas, respectivamente, a direção técnica; o serviço 

de projetos; o serviço de métodos ou a preparação da ordem técnica; a oficina; e o 

serviço de controle. Assim, a CPAD preenche todos os requisitos apontados acima, 

pois mantém inúmeras equipes direcionadas a todas as áreas citadas para melhor 

servir a sua clientela com os mesmos cuidados de uma indústria, além de direcionar 

os seus colaboradores para a organização de seu produto, como forma de dar conta 

das demandas de uma empresa de grande porte. 

Diante das narrativas acima, pode-se perceber que as instituições religiosas, 

assim como outras de fins comerciais, também se apresentam com a função de 

satisfazer as necessidades humanas assemelhando-se às empresas prestadoras de 

serviços. Estabelecem um conjunto de estratégias que visa persuadir os adeptos, 

um público numeroso e segmentado, por múltiplos meios, tais como livros, jornais, 

cursos, buscando soluções e compreensões salvívicas de Deus. 

                                            
179 Cf., Ibid., p. 47. 
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Dessa forma, pode-se observar que atualmente as comunidades 

assembleianas demonstram uma grande inovação na comunicação on-line. A nova 

mídia eletrônica que a igreja faz uso possibilita ao fiel utilizar recursos avançados 

como: televisão on-line, rádio on-line, blogs, grupos de discussão e 

megacomunidades de relacionamentos como Orkut, Twitter e Facebook. Além de 

todas essas possibilidades, também é viável a compra de livros, de CD-rooms de 

cultos, de DVDs de louvores, além de serviços que atendam melhor as suas 

necessidades. A Casa Publicadora da Assembleia de Deus - CPAD - conta com 

várias publicações em seu meio e vem atuando em diversas frentes: Escola 

Dominical, Livros, Bíblias, Periódicos e eventos da Editorial PATMOS Music e 

Multimídia. Por intermédio da Editorial Patmos, a CPAD promove em todos os 

países da América Latina um ensino bíblico sólido da Palavra de Deus. Todo o 

currículo da Escola Dominical, com um total de cento e quarenta e oito revistas, foi 

traduzido, impresso e distribuído para as Assembleias de Deus e outras 

denominações em mais de vinte países. O pentecostalismo incorporou formas de 

acomodação no interior da cultura latino-americana, 180 no processo midiático e na 

nova sociedade de consumo, desenvolvendo em seus fiéis um novo comportamento 

social.  

Nesse contexto, é difícil supor que os primeiros missionários fundadores das 

Igrejas Assembleias de Deus, há quase cem anos, imaginariam a possibilidade de 

um dia se tornarem a maior igreja em números de adeptos e, muito menos ainda, 

contar com uma aliada: a mídia televisiva e as novas tecnologias, antes proibidas, e 

agora a ferramenta principal de evangelização.  

O desenvolvimento dos meios de comunicação afetou os padrões tradicionais 

de interação social. Devemos nos conscientizar de que este crescimento não 

consiste simplesmente na instituição de novas redes de transmissão de informação 

entre indivíduos, cujas relações sociais básicas continuam intactas. Mais do que 

isso, esse desenvolvimento cria novas formas de ação e de interação e novos tipos 

de relacionamentos sociais – formas que são bastante diferentes das que tinham 

prevalecido durante a maior parte da história humana. 

Dessa maneira, a cultura midiática domina a sociedade contemporânea, 

produzindo bens materiais e simbólicos, divulgando-os predominantemente na 

                                            
180 Cf. C. L. D’EPINAY, O Refúgio das Massas, p. 246. 
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linguagem do consumo, ou seja, a linguagem do espetáculo. Sendo assim, a 

sociedade pós-moderna é compreendida como o reino do espetáculo, da 

representação, do mundo dos objetos e das mercadorias nos mais diversificados 

meios de comunicação. O próprio espetáculo está tornando-se um dos principais 

organizadores da política, da economia, da comunicação, da religião, da sociedade 

e da vida cotidiana. O panorama religioso, imerso nessa realidade, também se 

transforma. 

Nesse panorama social verifica-se a apropriação de campos midiáticos pelo 

espaço religioso, isto é, a utilização da mídia como instância da fé. A consequência 

mais imediata é o deslocamento do espaço tradicional dos templos para um campo 

aberto e multidimensional que, além de chegar ao fiel, atinge também o público 

anônimo, heterogêneo e disperso. 181 

Assim, os pastores com sua oratória e seu desempenho constroem seus 

discursos religiosos pelas leis da comunicação de massa, principalmente da 

televisão. A mensagem religiosa é adaptada às exigências midiáticas para que tenha 

eficácia e persuasão, atingindo as pessoas diretamente em seus sentimentos e em 

suas necessidades. Uma nova Igreja é criada: universal e virtual. Os lares 

transformam-se em templos; os púlpitos são os aparelhos de televisão; o sinal da 

pertença ao grupo se expressa no consumo dos bens religiosos, que são oferecidos 

de acordo com a necessidade do indivíduo. Em tudo isso o mais importante é o 

espetáculo; o culto reveste-se da transparência da mídia, onde a imagem é o centro 

de tudo. 182  

Portanto, as relações entre mídia e religião estruturam-se em uma complexa 

dialética na qual a compreensão de uma das partes exige o conhecimento da outra. 

As mudanças nas formas institucionais de religião levam à necessidade do uso da 

mídia como estratégia de garantia de existência e ao mesmo tempo a mídia gera 

novas formas de linguagens e novas demandas de trabalho simbólico das 

instituições religiosas. Assim, as novas dinâmicas do campo religioso criam novas 

maneiras de conversão e de condições de existência de um canal de circulação de 

bens simbólicos religiosos. 

                                            
181 Cf. C. N. P. COELHO, Comunicação e sociedade do espetáculo. 
182 Cf. Marina A. O. S. CORREA, Alteração das Características Tradicionais da Igreja Assembleia de 
Deus, p. 88. 
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As igrejas Assembleias de Deus atualmente estão inseridas nas 

particularidades da realidade brasileira. Há pelo menos trinta anos investe 

conscientemente na revitalização, ou melhor, na divulgação da denominação, 

distendendo a rigidez que lhe era peculiar em busca da aceitação e do impacto em 

segmentos da população brasileira.  

A presença da internet nas igrejas assembleianas é uma realidade, tal como 

os fóruns de debates com temas diversificados, leituras de evangelhos ou 

testemunhos, pedidos de oração on-line, louvores e toques polifônicos. Em qualquer 

ambiente, o fiel pode ter acesso à sua comunidade, o que logicamente também 

facilita o trabalho de pregação e de propagação feito por seus colaboradores 

responsáveis. “Seja em casa, no trabalho, no trânsito, a todo o momento é um bom 

momento para estar em contato com os ensinamentos de Deus”. 183  

A mensagem assembleiana é repetida fidedignamente nos sites e nos portais, 

ao mesmo tempo simples e grandiosos, além de acolhedores como os templos 

espalhados por todo país, nos quais se escuta um discurso acessível para pessoas 

com qualquer nível de escolaridade. A combinação de uma doutrina rígida e uma 

estrutura organizacional flexível mostrou-se eficaz para atingir uma população 

desterritorializada, em geral migrantes localizados na periferia dos grandes centros. 

Esses migrantes enfrentam um novo ambiente, sem contar com o suporte dos 

antigos valores, como a religiosidade popular e os cultos locais, e os desafios de um 

novo modo de vida. 

Em suma, as AD que, em seus primórdios, viviam de forma ascética, no 

decorrer dos tempos assistiram a evolução da sociedade gerada pelos componentes 

trazidos pela modernidade ou pela pós-modernidade. Nesse contexto, a grande 

facilidade na adesão de novas ideias e valores religiosos, por parte do individuo, dá-

se da mesma forma que o intercâmbio das informações que se verificam nas 

práticas capitalistas atuais. Assim, para que essa igreja não perdesse os seus 

adeptos, mudou de estratégia e buscou uma nova maneira de evangelização: a 

mídia e os seus pressupostos tecnológicos. 

Pode-se concluir que as Assembleias de Deus distanciaram-se largamente de 

sua origem. Os hábitos praticados atualmente em seus domínios mostram uma 

                                            
183http://www.koinonia.org.br/tpdigital/detalhes.asp?cod_artigo=301&cod_boletim=16&tipo=Artigo. 
Acesso em: 17 jul 2010. 
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igreja que caminha lado a lado com as necessidades sociais vividas no contexto 

urbano por seus membros, ou seja, uma comunidade massificada, capitalista, 

tecnológica e globalizada. Suas características assemelham-se, em grande parte, 

àquelas típicas das igrejas denominadas neopentecostais, tal como a Igreja 

Universal do Reino de Deus, que se apoia na sociedade midiática e faz da teologia 

da prosperidade uma forma de estratégia para encontrar e servir a Deus.  

Vimos, no decorrer deste capítulo, as mudanças sociais e econômicas nas 

ADs desde o seu surgimento. As novas práticas das ADs e as necessidades sociais 

atuais serviram de fortalecimento para o surgimento de novas igrejas, 

independentes, com práticas mais ousadas, que se distanciaram dos costumes 

vividos anteriormente. Assim, podemos afirmar que as ADs vivem em constantes 

transformações para manter o poder através das lideranças assembleianas que 

lutam cada vez mais pela legitimidade institucional.  

Com isso, ampliam-se as novas cisões internas e os ministérios surgem a 

todo o momento. Os novos pastores, além de acompanhar as novas tendências da 

sociedade, zelam pela legitimidade adquirida no passado pela igreja. O 

pertencimento assembleiano sugere uma carreira de respeito, mas desvinculada das 

tradições anteriores. As novas lideranças têm o desejo de ampliar o poder 

econômico em seus ministérios, conseguir expansão territorial, fazer alianças no 

âmbito político e dentro das Convenções internas e obter fama. 

 No próximo capítulo, veremos como se dá o surgimento dos novos 

ministérios ADs autônomos aparentemente organizados dentro da mesma estrutura 

e se utilizando da mesma sigla - AD. Com isso, um ganho maior em números de 

adeptos, que circulam livremente entre elas, baseados em uma relação de confiança 

entre o individuo e as igrejas, uma vez que as igrejas não revelam para a 

comunidade os segredos trazidos consigo. Por outro lado, administrativamente, as 

lideranças travam verdadeiras batalhas políticas internas pelo poder. Essa 

contradição atrapalha o cotidiano das ADs ou é um fator de desenvolvimento? Quais 

os ganhos históricos dessa contradição? É o que iremos refletir no quarto capítulo.  
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CAPÍTULO III 

A LÓGICA DE ORGANIZAÇÃO INTERNA DOS MINISTÉRIOS DAS 

ADS NO BRASIL 

 

No segundo capítulo foi realizado um levantamento histórico da Assembleia 

de Deus no Brasil. O primeiro tópico foi abordado à bibliografia dos missionários 

suecos, a chegada ao Brasil e os primeiros anos da formação da denominação. 

Foram relatados alguns problemas que Gunnar Vingren e Daniel Berg tiveram com 

as congregações batistas dos Estados Unidos. Já em Belém, os suecos seriam 

considerados responsáveis por enganos e cisões dentro da Primeira Igreja Batista 

do Pará. Também identificou algumas conexões entre o crescimento da igreja e o 

desenvolvimento industrial brasileiro com o início do ciclo da borracha na região 

amazônica, e com o término do ciclo da borracha as migrações se estenderam ao 

Sul e o Sudeste do país a procura de outras oportunidades de trabalho se tornando 

divulgadores das práticas pentecostais. Retratamos a vinda de outros missionários 

suecos no período da Primeira Guerra Mundial. Com este novo fluxo humano, 

iniciaram-se as primeiras contribuições financeiras da igreja sueca para o Brasil.  

Dentro desses aspectos, foram apresentados também os modelos de governo 

da Assembleia de Deus, bem como a criação da Convenção Nacional e as suas 

funções, alguns aspectos teológicos da Assembleia de Deus, a questão da atuação 

feminina dentro da denominação, as primeiras cisões, lideradas pelos pastores, 

Manoel Higino de Souza e Paulo Leivas Macalão. Abordamos o primeiro ministério 

autônomo dentro da própria denominação, o Ministério de Madureira, 1941, no Rio 

de Janeiro. As novas cisões também foram abordadas e, desde então, identificamos 

a existência de inúmeros Ministérios autônomos que passaram a funcionar sem 



 

135 

 

 

nenhum vínculo com os demais, o que desencadeou o maior desafio das ADs - a 

fragmentação -, formando uma grande rede de ministérios chamada “Assembleia de 

Deus”. Frente à fragmentação, apresenta-se o desafio de compreender a lógica de 

funcionamento das ADs e o poder que as circunda, objetivo principal desse estudo.  

O presente capítulo foi basicamente construído a partir das observações 

empíricas e entrevistas realizadas com pastores e com os adeptos das igrejas ADs, 

no sentido de realizar uma discussão sobre as cisões destacando o crescimento e a 

autonomia de alguns Ministérios que após passar pelas cisões, funcionam com a 

mesma nomenclatura, AD, mas atuam isoladamente, possuem suas próprias 

convenções, se relacionando com outros Ministérios apenas por “laços fraternos”, 

como exemplo pode-se citar: O Ministério de Santos, 184 o Ministério de Goiás, 185 o 

Ministério Vitória em Cristo, - este ministério liderado pelo pastor Silas Malafaia é o 

mais novo a passar pelo processo de cisão -; o Ministério de Cordovil (ADMC), RJ, e 

ainda, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus Bereana, Vila Mariana – SP, liderada 

pelo pastor-presidente, Walter Brunelli. Esta igreja funciona dentro dos padrões 

modernos das tecnologias e possui um projeto de trabalho diferenciado de outras 

igrejas ADs, chamado de Células Bereanas. No decorrer desse capítulo serão 

citados alguns Ministérios que já nasceram independentes, é o caso do Ministério da 

Assembleia de Deus Bom Retiro, SP, objeto de Mestrado – 2006 -, que serviu de 

inspiração para esse trabalho. 

Dentro dessa perspectiva, o presente trabalho demonstra as características 

de cada Ministério e aponta aproximações e distanciamentos dos mesmos. Vimos 

que estes Ministérios trabalham com uma racionalidade administrativa burocrática, 

visando o crescimento e uma atuação cada vez mais moderna ou pós-moderna 

diante das outras denominações pentecostais? Portanto, pretende-se aqui traçar 

alguns pontos de convergência, examinando se existe uma lógica de funcionamento 

dos Ministérios assembleianos, em suas diferentes formas de funcionamento, a 

relação entre os pastores associados a esses Ministérios e os pastores que estão 

ligados as convenções da CGADB, a CONAMAD e as convenções independentes, 

por ultimo, os motivos pelos quais os Ministérios autônomos conservam o mesmo 

nome.  

                                            
184 Cf. http://www.assembleiadedeussantos.com.br/nossahistoria.aspx. Acesso em: 19 fev 2011. 
185 Cf. http://www.assembdeus.org.br/. Assembleia de Deus Anápolis. Acesso em: 26 maio 10. 
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Dessa maneira, as pesquisas empíricas foram realizadas analisando o 

percurso dos Ministérios estudados, levantando a hipótese, de que é possível 

afirmar que os inúmeros Ministérios autônomos, atuam de maneiras isoladas 

comandadas de diversas formas, representados por um pastor-presidente, este 

pastor comanda as suas redes de congregações e pontos de pregação de acordo 

com seus ideais, juntamente com a sua Mesa Diretora, formada por um corpo de 

pastores administrativo em suas regiões locais, fortemente investidos do poder, 

econômico, político e religioso. 

Assim, diante de alguns resultados levantados nas pesquisas de campo, visa-

se demonstrar, por amostragem, o perfil atual dos Ministérios das ADs, as cisões, os 

Ministérios Independentes e os associados às Convenções e o tipo de 

funcionamento. Além disso, entender o funcionamento das Convenções Nacionais 

Convenções e das Estaduais, o processo de adesão às mesmas e a sua importância 

e, por meio de gráficos, o panorama dos Ministérios e/ou igrejas desligadas ou 

autônomas, fazendo uma leitura de cada situação, e a existência de uma lógica de 

funcionamento entre as igrejas, principalmente pelo fato de, mesmo estando 

desligada, permanece no rol das ADs. 

Dentro desse contexto, o conceito e a administração dos Ministérios são 

trabalhados em Igrejas-sedes (Ministério). Após o ano de 1932, as ADs já davam 

indícios de uma nova estruturação local autônoma. 186 A consolidação do Ministério 

Madureira, a Convenção Nacional traçou as linhas mestras da atuação espacial da 

Assembleia de Deus, pois foi a partir dessa consolidação que surgiram terminologias 

administrativas como Campo, Igrejas-Sede e invasão de Campo. Este tópico 

também explica a constituição do pastor assembleiano comum e do pastor-

presidente. 

 

3.1. Igrejas-sedes/Ministérios 

Conforme descrito no capítulo anterior, na década de 40 foi criado um sistema 

único denominado de “Ministério”, 187 entre as ADs. Dessa forma, as pequenas 

igrejas foram dissolvidas formando uma única igreja em cada cidade, para que 
                                            
186 Esta informação foi escrita por I. VINGREN, no Diário do Pioneiro, nas cartas de Vingren à Suécia, 
p. 219-224. 
187 Ministério em cada Igreja é representado pelo conjunto de pastores, presbíteros e diáconos. A 
palavra Ministério também é usada para o conjunto de Igrejas dentro de determinado espaço 
geográfico, ex, Ministério Madureira, Ministério do Belém. 
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houvesse unidade entre as igrejas locais, evitando-se, assim, possíveis lutas em 

torno do poder. 

 No Brasil, embora a proposta tenha sofrido várias contestações por alguns 

líderes, entre outros, o pastor Paulo Leivas Macalão, também abordou sobre os 

perigos de se ter uma igreja com maiores poderes em torno das pequenas, pois, 

dessa maneira, as igrejas estariam sob uma organização rígida, venceu a escolha 

do sistema único de Ministérios. Esses Ministérios teriam por missão funcionar como 

um polo único em cada cidade ou estado, para facilitar os trabalhos das Igrejas 

locais, evitando-se dessa maneira, a invasão de campo.  

Na verdade, Paulo Leivas Macalão já conhecia o sistema de organização 

congregacional, pois como o próprio Vingren afirmou que todas as igrejas no Estado 

do Rio de Janeiro eram independentes, “até as de Belford Roxo e Bangu”. - Bangu 

foi o bairro onde Paulo Macalão construiu a primeira igreja -, no futuro transferiu a 

para o bairro de Madureira, atualmente funciona a sede do Ministério de Madureira. 

Nas palavras de Vingren as igrejas, “(...) não pode mandar na outra, mas todas 

devem caminhar unidas no Espírito, tendo a mesma fé e pregando a mesma 

salvação, ajudando-se e mutuamente se edificando pela graça de Deus”.  188 

Dessa forma, sobre esse assunto, no ano de 1932, o missionário Gunnar 

Vingren escreveu uma série de cartas ao seu país natal, a Suécia, sobre o assunto e 

declarou o seguinte: 

 

(...) quando Voltei de Santa Catarina, fizemos uma concentração de 
todos os pastores e evangelistas do Estado do Rio de Janeiro, para 
organizar melhor o trabalho, e para que as igrejas pudessem ser 
melhor atendidas. Ficou resolvido que daqui para frente às igrejas 
devem sentir mais responsabilidade local pelo aumento e progresso 
da obra da edificação da fé. Também se responsabilizaram no 
sentido de que as ofertas arrecadadas fossem usadas 
exclusivamente para a manutenção dos evangelistas e das igrejas 
locais. 189 

 

Uma das cartas de Vingren expressa algumas particularidades dos trabalhos 

realizados no Rio de Janeiro e sobre a necessidade de construir um templo maior 

que se adequasse a realidade local de algumas igrejas pequenas como segue: 

 

                                            
188 Ivar VINGREN, Diário do Pioneiro Gunnar Vingren, p. 219. 
189 Ibid., p. 219. 
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(...) Sobre o trabalho aqui no Rio de Janeiro, quero dizer o seguinte: 
Escrevi há vários anos aos Estados Unidos como à Suécia sobre a 
necessidade de termos um templo maior, pois o que temos se enche 
em todos os cultos só de crentes, e nem todos podem entrar (...). 190 

 

A cerca desse assunto, Lewi Pethrus, 191 missionário de grande importância 

dentro das ADs e defensor da teoria de Taylor, veio ao Brasil para reforçar a 

tradicional teoria das missões e da eclesiologia suecas. Ele afirmou entre todos os 

missionários suecos, pastores nacionais e os leigos participantes das igrejas no 

Brasil, vinculados a igreja pentecostal suecas, que as igrejas brasileiras deveriam 

ser independentes, como acontecia na Suécia. Ele manteve a teoria de que cada 

igreja era responsável pelo seu desenvolvimento, pelas missões estrangeiras, pelas 

finanças e pelas reflexões teológicas. Assim, a teoria de Taylor foi adotada pelos 

missionários suecos no Brasil, por meio de Lewi Pethrus, e a sua aceitação foi bem 

sucedida entre todos. 

Logo, as preocupações dos líderes assembleianos começaram a permear 

outras questões, as orientações nas práticas doutrinárias em seu meio. Devido à sua 

grande expansão, com os obreiros já espalhados em quase em todo território 

nacional, a Convenção Geral de 1940 trouxera mais uma vez, a sua pauta as 

questões ministeriais. Os administradores responsáveis ficaram preocupados com a 

formação teológica de seus obreiros, para melhor para assumir os seus trabalhos 

locais, “todos reconheceram a delicadeza do assunto e recomendaram o máximo de 

cuidado no exame da vida do candidato, que deve saber administrar a sua casa e 

vida particular, para poder ser considerado apto para o ministério”. 192 Assim, 

começaram a definirem as funções de cada membro das ADs, pois, “o ministério tem 

sobre os ombros a responsabilidade e o cuidado da Igreja” 193 seguindo os preceitos 

bíblicos, os colaboradores deveriam ter respeito e zelo com o rebanho de Deus. 

 Dessa forma, ficou decidido que todas as igrejas no Brasil fariam a 

separação de obreiros. Esta decisão foi publicada no jornal Mensageiro da Paz da 2ª 

quinzena: 

 

                                            
190 Ibid., p. 217. 
191 Cf. BURGESS, International Dictionary of Pentecostal Charismatic Movements, p. 1040. 
 192 S. DANIEL, História da Convenção Geral das assembleias de Deus no Brasil, p. 173. 
193 Ibid., p. 162. 
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A separação de obreiros, quando se trata de pastores e de 
evangelistas, deve ser feita numa reunião de obreiros, e isto depois 
que os futuros ministros se achem perfeitamente provados e 
habilitados para desempenhar suas funções, e tenham sidos 
aprovados, após serem examinados, e pelo consentimento unânime, 
se for possível, dos obreiros presentes à reunião. 194 
 

Assim, os Ministérios ganharam emancipação, beneficiando alguns e 

prejudicando outros. Durante muito tempo, o tema “Ministério” virou tabu nas ADs, 

segundo Alencar. Ao entrevistar alguns pastores em sua pesquisa, eles optaram por 

respostas evasivas diante da pergunta: “Os ministérios ajudaram ou prejudicaram a 

AD? Todos responderam dubiamente: ajudou e prejudicou”. 195 

Dentro desse contexto, com a criação dos Ministérios ADs, com tendências 

congregacionais, além do modelo episcopal passaram a mesclar com o 

presbiteriano. Presbiterianos porque as igrejas ADs apesar de trabalharem com um 

modelo aparentemente democrático exercem um poder hierárquico, entre as 

congregações e os corpos de governo maiores da igreja, cada Ministério é 

governado por um conselho composto pelo pastor-presidente e pela Mesa Diretora, 

eleitos como representantes do corpo ministerial.  

Porém, ao longo dos anos a sua dinâmica foi se alterando paulatinamente. A 

ideia de unidade para facilitar os trabalhos locais foi se distanciando. Em primeiro 

lugar, os Ministérios passaram a ter mais autonomia local, formando verdadeiros 

clãs. 196 Os pastores assumiram uma postura mais voltada para o partriarcalismo, 

com sistema administrativo episcopal e atualmente, a figura do pastor-presidente 

representa um verdadeiro bispo regional.  

Ministério na acepção da palavra significa cargo, incumbência; conjunto dos 

ministros que regem a nação; ofício, função, serviço; oficio de cura de almas ou de 

ministro do Evangelho; parte da administração dos negócios do Estado atribuída a 

cada ministro; edifício em que funciona esse serviço público. 197 Biblicamente 

conforme a Carta aos Romanos 12.7, o apóstolo Paulo 198 reporta sobre a palavra 

Ministério, como um dom de servir, ensinar, ministração, prestar serviço material e 

espiritual, sem esperar recompensa, reconhecimento, remuneração, motivado pelos 

                                            
194 Ibid., p. 168. 
195 G. ALENCAR, Assembleia de Deus – Origem, Implantação e Militância (1911-1946), p. 128. 
196 A palavra clã, a que o texto refere-se, diz respeito a um grupo de pessoas unidas por parentesco 
pela linhagem de descendentes de um ascendente comum. 
197 Cf.Novo Dicionário Aurélio, p. 926. 
198 Cf. BÍBLIA SAGRADA, tradução ecumênica TEB, p. 132. 
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dons do Espírito Santo, significa que o cristão que segue o propósito de Deus, com o 

passar do tempo, obtêm e pratica os ensinamentos de Deus, através dos 

mandamentos, estatutos e ordenanças de Deus, sobre a influência do poder do 

Espírito Santo, tornando-se automaticamente um Ministro (a) de Deus.  

Dessa maneira, visando à unidade da igreja, segundo os administradores das 

ADs, organizaram os Ministérios apoiados no sentimento de Cristo, ”sendo amoroso 

pacífico e humilde, considerando os outros obreiros superiores a si mesmo, 

principalmente desejando, como Cristo desejava e deseja a perfeita paz e unidade 

entre os obreiros e entre as igrejas”, 199 os Ministérios foram se agrupando em forma 

de arvore com suas congregações e os pontos de pregação em cada região. 

Dentro desse contexto, os Ministérios foram se modernizando cada vez, com 

uma nova versão, uma modelagem de grife, digamos. É possível que essa 

modelagem fosse ao encontro dos acontecimentos e das mudanças na sociedade 

vigente da época. O Brasil, desde a década de 30, passava por grandes 

reformulações políticas e sociais. A população rural iniciou um lento processo de 

deslocamento para os centros urbanos, o acesso à educação e os meios de 

comunicação fizeram a população aumentar seu nível cultural, e, de certa forma, a 

politização. Os eleitores ampliaram mais o senso crítico, os políticos por sua vez, 

também começaram a mudar as suas táticas de obtenção de votos.  

Teoricamente, como a tônica da época apresentava muitas mudanças, novas 

reformulações práticas, começaram a surgir, seja na área política e nas elites do 

poder de maneira geral, atingindo outras camadas sociais. 200 Porém, uma boa 

parcela da população ainda se fixava nos interiores eram mantidas sem acesso as 

informações e a educação, com isso o coronelismo continuava com sua força e os 

currais eleitorais ainda andavam em alta.  

A partir da década de 30 também, o Brasil passou a ser um país industrial e a 

classe operária ganhou uma importância maior. O conflito entre capital e trabalho 

passou a ser tratado como uma questão política. Por um lado, criou uma estrutura 

sindical corporativista, dependente e atrelada ao Estado, inspirada no Fascismo 

                                            
199 S. DANIEL, História da Convenção Geral das assembleias de Deus no Brasil, p. 174. 
200 Cf. F. BORIS, História do Brasil, p. 326. 
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italiano201; por outro, criou o Ministério do Trabalho, a Justiça do Trabalho e a 

Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). 202 

Não obstante, com a implantação do Estado Novo, 203 as mudanças foram 

ainda mais significativas em todo o contexto social e político. Algumas 

características ideológicas nessa época versavam sobre a pureza moral e a virtude. 

Os governantes baseavam-se na “pureza moral” e não na sua representatividade 

popular. Na política deveriam ser eliminadas as disputas político partidário e 

valorizar só a virtude. Assim, os ideais dos governantes eram de regenerar a 

sociedade, e o Estado comandar a transformação e modernização da sociedade. 204  

Desse modo, é possível que os interesses religiosos assembleiano também 

tenham mudando. Ademais, é impossível deixar de ater-se ao contexto histórico da 

época, em que o Brasil passava pelo período das oligarquias e consolidação do 

poder de Getúlio Vargas, o que pode ter provocado assim, um forte sentido de 

partriarcalismo à denominação assembleiana. Mesmo porque, os poderes político-

econômicos e religiosos nunca foram rivais.  

Pode-se pensar que os líderes das ADs também aderissem aos novos 

preceitos adotados pelo governo Vargas, também criaram uma nova identidade 

nacional nas diversas igrejas espalhadas por todo Brasil. ADs desde seu início 

trabalhavam com realidades culturais e sociais muito diferentes, as igrejas dos 

centros urbanos, com estruturas mais modernas, as dos interiores e as rurais, de 

visão mais primitiva. Os Ministérios responderiam bem a essa realidade, com uma 

organização mais rebuscada e atual assumiriam as congregações espalhadas em 

todo território nacional e com isso, os pastores-presidentes locais ganharam 

                                            
201 Benito Mussolini, líder fascista que implantou um regime totalitário e opressor, na Itália, a partir de 
1919. O fascismo é uma doutrina e uma prática política estadista e coletivista, opondo-se aos 
diversos liberalismos, socialismos e democracias. A ideologia fascista pregava o total controle do 
Estado sob a sociedade. 
202 Cf. http://www.sintet.ufu.br/sindicalismo.htm#. O sindicalismo no Brasil. Acesso em: 26 ago 2011. 
203 Esse regime político recebeu o nome de Estado Novo (1930-1945), nome inspirado na ditadura de 
António de Oliveira Salazar em Portugal, e durou até 29 de outubro de 1945, quando Getúlio foi 
deposto pelas Forças Armadas. Getúlio Vargas determinou o fechamento do Congresso Nacional e a 
extinção dos partidos políticos. Ele outorgou uma nova constituição, que lhe conferia o controle total 
do poder executivo e lhe permitia nomear interventores nos estados, aos quais, Getúlio deu ampla 
autonomia na tomada de decisões. Previa um novo Legislativo, porém nunca se realizaram eleições 
no Estado Novo. Este assunto pode ser aprofundado no livro Historia do Brasil, de Boris FAUSTO, 
passim. 
204 Cf. Nelson Jahr GARCIA, Estado Novo - Ideologia e propaganda política. 
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autonomia religiosa, passaram a controlar o discurso religioso, escondendo muitas 

vezes os seus reais interesses políticos e econômicos. 

 

3.1.1. O nascimento de um Campo 

 

Historicamente as igrejas ADs, batizaram os Ministérios com a nomenclatura 

interna de Campo. 205 Campo nas Assembleias de Deus é a área de atuação de um 

Ministério ou Igreja-sede 206 - chamada também de igreja-mãe -, e suas 

congregações e pontos de pregação agrupada em um determinado local. Essas 

congregações e os pontos de pregação pertencentes a um Ministério são 

desterritorializados, eles são construídos em bairros, cidades em um ou mais 

Estados. Essas congregações e os pontos de pregação constituem-se em uma rede 

de congregações “satélites” dependentes da Matriz, a que chamam de Ministério, 

liderado por um pastor-presidente por um forte vínculo administrativo, doutrinário e 

litúrgico, entre as congregações e pontos de pregação. As congregações geralmente 

são lideradas por diáconos, presbíteros, evangelistas ou por um pastor local, que 

prestam obediência ao pastor-presidente. Existem também as subcongregações que 

são comandadas pelas congregações. 207 

Dentro da visão assembleiana, tudo começa com um ponto de pregação (o 

embrião), que, geralmente, está ligado a uma congregação – a mais próxima. Suas 

atividades começam nas casas dos convertidos, que após algum tempo de prática 

nas congregações, resolvem iniciar um ponto de pregação em sua casa, na 

garagem, etc., com poucas pessoas, que, na maioria, são vizinhos e amigos. A 

congregação supervisiona o ponto de pregação através de relatório mensal feito por 

um obreiro da congregação, que depois é levado ao conhecimento do pastor-

presidente nas reuniões administrativas.  

                                            
205 Campo é uma expressão de uso interno das igrejas assembleianas. Campo não é empregado no 
sentido camponês ou geográfico, que diz respeito à posse de terra, mas no sentido político de poder, 
isto é, posse de espaço religioso. O campo tratado no texto não está relacionado com o conceito de 
campo de Pierre BOURDIEU como “... o conjunto das transformações tecnológicas, econômicas e 
sociais correlatas ao nascimento e ao desenvolvimento das cidades e, em particular, aos progressos 
da divisão do trabalho e à aparição da separação do trabalho intelectual e do trabalho material”. P. 
BOURDIEU, A economia das trocas simbólicas, p. 35. 
206 Igreja-sede e/ou Ministério tem a mesma conotação, alguns dizem Ministérios e outros dizem 
igreja-sede. Nesse trabalho o nome abordado será de Ministério. 
207 Cf. I. ARAUJO, Dicionário do Movimento Pentecostal, p. 153. 
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Dessa forma, com o passar do tempo, se esse ponto de pregação obtiver um 

número maior de adeptos, o obreiro responsável por ele leva a questão ao pastor de 

sua congregação. A congregação responsável por esse ponto, após análise feita 

pelo pastor-presidente sobre a questão, compra ou aluga outro local, transformando 

o ponto de pregação em congregação ou (subcongregação), e o pastor-presidente 

designa um presbítero ou um evangelista para direcionar os novos trabalhos desta 

congregação. 

Assim, diante dessa perspectiva, ilustrando melhor as explicações acima, o 

pastor Francisco Libório ajudou-nos a entender o quer dizer igrejas filiadas ou 

congregações e pontos de pregação e como funciona a administração destas. Eleito 

pastor-presidente desde 1968 no Ministério de Duque de Caxias, RJ; o pastor 

Libório tem sobre o seu comando um campo formado por cinquenta e seis igrejas 

filiadas ou congregações. Segundo o pastor Francisco Libório: 

 

As igrejas filiadas também chamadas de congregações, agente 
chama de congregação geralmente, porque a igreja sede também é 
uma congregação; mas agente chama de congregação aquele 
trabalhozinho pequeno que agente cria em um bairro que vai 
funcionar na casa de um irmão, começa na sala do irmão.com meia 
dúzia de pessoas, crentes, cresce agente arruma um terrenozinho 
constrói e fica a cargo do presidente. Às vezes agente deixa a cargo 
do regional, dependendo a competência dele, agente deixa a cargo 
dele. 208 

 

Desse modo, o presbítero assume os trabalhos da nova congregação de 

acordo com as necessidades locais e, assim, sucessivamente, vão surgindo novas 

igrejas em locais próximos do Ministério ou em outras regiões do Brasil, pois um 

ponto de pregação pode nascer em um estado e responder a um Ministério em outro 

Estado, a que chamamos de desterritorialização, pois não existe uma lógica 

territorial para iniciar um Campo.  

Assim, pode-se dizer que uma congregação é a mesma coisa de uma igreja 

pequena, internamente os pastores as chamam de congregação, não deixa de ser 

igreja, portanto igreja e congregação significam a mesma coisa. Também são 

chamadas de igrejas filiadas por muitos Ministérios. Essas congregações geralmente 

provem o seu próprio sustento financeiro; as congregações pequenas que não 

                                            
208 Francisco Libório, entrevista realizada pela autora, gravação em áudio, 16/10/09, Rio de Janeiro. 
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conseguem se sustentar recebe ajuda do Ministério responsável, inclusive o 

sustento do obreiro local. 

Porém, as congregações têm o dever de prestar contas dos saldos de 

dízimos e ofertas arrecadados em seus cultos, são encaminhados mensalmente à 

tesouraria do Ministério local os quais pertencem. Este detém o controle de 

financeiro de todas as congregações dependentes, inclusive, as congregações 

localizadas em outros Estados, ou seja, toda movimentação financeira dessas 

igrejas passam pela análise do pastor-presidente. Além disso, não é permitido a 

nenhum dirigente de congregação, filiado ao Ministério, iniciar a construção ou 

serviços que dependam de verbas e de finanças, sem primeiro solicitar por escrito 

estudos e a aprovação dos serviços feitos pela Comissão de Conta. Toda e qualquer 

espórtula concedida aos obreiros dirigentes da congregação é liberada pela 

Diretoria, em reunião com a presença do interessado, a qual é lavrada em Ata 

Oficial. 

Assim, as construções de prédios ou de templos no Campo do Ministério 

obedecem aos critérios adotados em reunião de Diretoria. O obreiro permanecerá ou 

não na direção da congregação de cada Ministério, conforme determinação da 

presidência da igreja. É de ordem disciplinar os obreiros assistirem à reunião mensal 

de Ministério, assim como, em companhia de suas respectivas congregações, 

assistirem às reuniões doutrinárias, semanalmente, e à Santa Ceia, no domingo 

estipulado pela direção. Os dirigentes e os tesoureiros das congregações devem 

entregar os relatórios financeiros, com seus respectivos saldos, à tesouraria geral de 

cada mês. Os que não preenchem tais requisitos são substituídos, pois todo o 

dirigente de congregação que não obedecer às ordens do Ministério é substituído a 

qualquer momento. 

Dessa forma, as congregações não possuem nenhuma autonomia 

administrativa. O pastor Isael de Araujo 209 esclarece sobre a autonomia dessas 

congregações. Segundo o pastor, que todas as congregações são regidas pelo 

CNPJ da central. Questionado juridicamente como é possível o uso do mesmo CNPJ 

por todas as igrejas filiadas, ele explicou o seguinte: 

                                            
209 Pastor Isael de Araujo, pastor auxiliar na Assembleia de Deus de Niterói (Fonseca), RJ. 
Funcionário da Casa Publicadora das Assembleias de Deus (CPAD) desde 1980. Atualmente é o 
chefe do Centro de Estudos do Movimento Pentecostal (Cemp), mantido pela CPAD. Entrevista 
realizada pela autora, gravação em áudio, 13/04/09, Rio de Janeiro. 
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Esse assunto é muito complicado de se entender. Complicado para 
você entender. Mais é questão de cultura, cultura nossa, a 
representação dele é a representação do presidente. Por exemplo: 
nós temos igrejas em outras regiões de Niterói, qualquer problema 
que surge lá, o dirigente tem autonomia para resolver pequenos 
problemas, mas qualquer problema maior comparece o presidente, 
juridicamente ele responde por ela. 210 

 
Questionado sobre a compra e a venda dos imóveis adquiridos ao longo do 

tempo, o pastor Isael de Araujo esclarece: 

 

Comprar eles pode comprar qualquer coisa, mas eles não podem 
vender porque toda compra que é feita se faz em nome da igreja 
sede, pertence à igreja matriz, passiva e ativamente as igrejas são 
representadas pelo pastor-presidente. Os obreiros são 
representantes do pastor-presidente, eles podem assinar por meio de 
uma procuração (compra), mas na hora de vender ele tem que ter 
uma autorização do pastor-presidente, quem assina é o pastor-
presidente. 211 

 

Dessa maneira, o pastor-presidente é informado e outorga seus pastores, por 

meio de uma procuração, a comprar, alugar ou reformar o local onde será montada 

uma igreja filiada. Toda administração, a partir daí, é feita pelo pastor que prestará 

contas ao Ministério. Eles nunca terão autonomia para vender, para transferir ou 

para doar terrenos das igrejas filiadas. Quando isto acontece, o pastor-presidente 

passa uma procuração com poderes exclusivamente para esse fim. As 

congregações e as subcongregações funcionam com o mesmo CNPJ do Ministério.  

Aqui, para maior entender melhor essa dinâmica de obediência entre o 

pastor-presidente e sua equipe de trabalho, pode-se descrever o percurso para 

formação ministerial de um obreiro até chegar ao cargo ao cargo de presbítero, 

diácono, evangelista, pastor e, finalmente o cargo de pastor-presidente destacando 

a importância de cada etapa. A grande expansão das igrejas das ADs com obreiros 

espalhados por quase todo território nacional, se fazia necessário fazer uso de uma 

linguagem teológica mais adequada, com discurso mais elaborados. Com isso, o 

escolhido deveria passar por um chamado divino para exercer o ministério. Um 

chamado da parte de Deus comprovado pela disposição para o trabalho e pelo 

                                            
210 Isael de Araujo, entrevista realizada pela autora, gravação em áudio, 16/10/09, Rio de Janeiro. 
211 IDEM, entrevista realizada pela autora, gravação em áudio, 13/04/09, Rio de Janeiro. 
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batismo no Espírito Santo, não envolvendo nacionalidade, idade ou grau de 

instrução.  

 

3.1.2. Como se constitui um pastor assembleiano  

 

Nesse processo, o caminho percorrido para se tornar pastor segue uma 

ordem: auxiliar, diácono, presbítero, evangelista e pastor. A separação de um 

membro para se tornar um obreiro ocorre em seus Ministérios, uma reunião de 

obreiros (classe dentro de classe). O candidato também deve ser casado, 212 se não 

for casado não pode concorrer aos cargos citados acima. Após ser examinado o 

membro passa pelo consentimento unânime dos obreiros presentes à reunião. 

Depois de contemplados os requisitos citados acima, chegam-se à aprovação ou 

não da pessoa escolhida para assumir o cargo almejado. O Ministério reúne-se e 

decide se a pessoa pode ou não assumir o cargo. Segundo explicação do pastor 

Francisco Libório, a trajetória para chegar ao cargo de pastor não é tão simples 

exige várias etapas: 

 

Passei como membro por quatro anos, servindo, participando, 
caminhando, como membro ativo da igreja, servindo, participando e 
aí começou a minha caminhada. Fui separado para auxiliar de 
trabalho, aquele sistema que a igreja assembleia de Deus usa, as 
pessoas mais ativas são separados, uma espécie de um cargo, 
auxiliar de trabalho, significa que você está junto com os obreiros. 213 

 

                                            
212 As primeiras gerações de pastores não passavam por esta exigência, inclusive os missionários 
suecos fundadores das ADs eram solteiros e só se casaram bem depois. 
213 Francisco Libório, entrevista realizada pela autora, gravação em áudio, 16/10/09, Rio de Janeiro. 
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(Figura 11 - etapas de construção para se conquistar o cargo de pastor e 
pastor-presidente) 

 

Dessa forma, uma definição bíblica orienta o percurso de obreiro, baseado 

nas Cartas de Paulo a Timóteo (2 Timóteo 2, 1-26). 214 Paulo pede a Timóteo para 

refletir sobre o significado de três palavras: soldado, atleta e obreiro. Em outras 

palavras, como soldado, tem que se sacrificar e abrir mão de certos confortos e de 

seus próprios desejos para conquistar o objetivo do seu capitão. Como atleta, tem 

que seguir regras, sacrificando a sua liberdade para receber o prêmio. Como 

obreiro, tem que trabalhar duro, com muita paciência, para depois receber os frutos.  

Analisando o significado da palavra diácono, uns dos cargos percorridos pelo 

obreiro. Pode-se entender como diáconos os ajudantes dos líderes de uma igreja 

particular local e, por sua vez, aspirantes a futuros líderes. Depois de ocupar esse 

cargo, o fiel é promovido ao cargo de presbítero. Em (Atos 20, 17-18), 215 o 

presbítero é um ancião com qualificação reconhecida e dirigente de uma igreja local. 

Presbitério, nas explicações do pastor Libório seria um pastor melhorado, mais ainda 

não é pastor, é um co-pastor. Cada igreja local é governada por um presbitério, isto 

                                            
214 Cf. BÍBLIA SAGRADA, tradução ecumênica TEB, 2 Timóteo: 2, 1-26, p. 1206. 
215 Cf. Ibid., Atos: 20, 17-18, 1104. 



 

148 

 

 

é, por uma comissão de presbíteros ou um corpo de anciãos e não por uma 

hierarquia episcopal. 

 Em alguns casos, o presidente do presbitério é chamado na igreja local de 

pastor, mas não é pastor. Na função, mas sem o titulo oficial. Por outro lado, ministro 

e pastor significam a mesma coisa, ministro é o titulo que é dado nas convenções, 

“todos são pastores, evangelista e pastor são ministros, eles não são ordenados a 

pastor, quem os separa para pastores é a igreja, mas, é na convenção nacional, que 

eles são ordenados a ministros”. 216 

Assim, os pastores passam pelas duas convenções: a primeira aprovação 

ocorre via Convenção Estadual e depois o processo recebe a homologação da 

Convenção Geral: eles são ordenados a ministros, mas, exercem o cargo específico 

evangelista ou pastor. As explicações que seguem são fundamentais para se 

entender como um pastor chega ao cargo de pastor-presidente, responsável pela 

administração das congregações, das subcongregações ou das casas de oração. 

 

3.1.3. Trajetória para o cargo de Pastor-presidente 

 

As igrejas Assembleias de Deus adotaram a nomenclatura, de pastor-

presidente, desde a década de 40. Porém, na história das Convenções das igrejas 

ADs, o título citado em todas as convenções para os pastores responsáveis por um 

ministério era de líderes ou liderança da região Norte ou do Nordeste e assim por 

diante.  

Após pesquisas nas edições da década de 30, 40 e 50 do jornal Mensageiro 

da Paz, encontramos as primeiras citações da expressão “pastor-presidente” na 

década de 50. Em 1953, encontramos pela primeira vez a expressão “pastor geral 

do campo”, 217 designação feita pelo próprio pastor Paulo Leivas Macalão, pastor-

presidente das congregações da AD de Madureira. Podemos levantar a hipótese de 

que o próprio Macalão fundou o título, porque a matéria no jornal foi editada por ele 

nos seguintes termos: “Estiveram presentes nesse dia, além do pastor local (...), os 

                                            
216 Pastor Isael de Araujo, entrevista realizada pela autora, gravação em áudio, 13/04/09, Rio de 
Janeiro. 
217 Cf. Matéria sobre a inauguração do templo da Assembleia de Deus do Ministério de Madureira 
1953, Jornal Mensageiro da Paz 1ª quinzena de junho p. 6, 2º parágrafo, linha 9. Na Seara do 
Senhor: “Bangu-DF” – Rio de Janeiro. A expressão pastor geral é equivalente à expressão pastor-
presidente. 
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irmãos Paulo Leivas Macalão, pastor geral do campo, autor dessas linhas (...)” 218. 

Em 1957, encontramos pela primeira vez a expressão “pastor-presidente”, 219 

designação para o pastor Horácio da Silva, na época, pastor do campo da AD de 

Bento Ribeiro, bairro do Rio de Janeiro. Em 1959, 220 encontramos as expressões 

“pastor-presidente” e “pastor vice-presidente”, designações para os dois pastores 

principais do campo da AD de São Cristóvão, Rio de Janeiro. 

Seguindo as explicações do pastor Libório sobre a caminhada para se chegar 

ao cargo de pastor-presidente, líder espiritual e administrativo de um campo, nota-se 

que suas funções assemelham-se as do bispo da Igreja Católica ou as do 

presbítero, termo usado também no Novo Testamento (cf. At, 20-28; Fp 1.1; I Tm 

3.2). 221  

Geralmente o desafio de um obreiro escolhido para se chegar ao cargo de 

pastor exige sacrifícios, muitos deles, se casam cedo para se preservar dos desejos 

mundanos, são transferidos de suas cidades para outras ou até de Estados para 

suprir as necessidades das igrejas locais pertencentes aos seus Ministérios locais. 

Como explicou o pastor Libório que, no inicio de sua caminhada de formação 

ministerial, se casou cedo, foi transferido para o interior do Rio de Janeiro. Depois de 

se mudar para o interior, o pastor trabalhou por lá dois anos e como exercia a 

profissão de construtor civil, mestre de obras anteriormente, reedificou a igreja. Na 

verdade, o pastor declarou que foi enviado exatamente para construir a igreja. 222 

Na sequencia, o pastor Libório depõe sobre a sua eleição para o cargo de 

pastor-presidente: 

 

                                            
218 1957, 2ª quinzena de Janeiro p. 4...Na Seara do Senhor:  “Vila Boa Esperança – Bento Ribeiro – 
D.F.” – Rio de Janeiro 3º Parágrafo – 6ª Linha “A finalidade da reunião festiva era... o aniversário do 
pastor-presidente...”. 
219 1957, 2ª quinzena de Janeiro p. 4...Na Seara do Senhor:  “Vila Boa Esperança – Bento Ribeiro – 
D.F.” – Rio de Janeiro 3º Parágrafo – 6ª Linha “A finalidade da reunião festiva era... o aniversário do 
pastor-presidente...”. 
220 1959 2ª quinzena de julho p. 8 Nota sobre a Escola Bíblica, referindo-se aos pastores: 
ALCEBÍARDES VASCONCELOS: Pastor-presidente TULIO BARROS: Pastor vice-presidente 1ª 
quinzena de Fevereiro p.8, matéria “Mocidade em Ação” da AD do Campo de São Cristóvão – 5º 
parágrafo / 5ª linha. JOSÉ PIMENTEL DE CARVALHO: Pastor vice-presidente. OBS: Foram 
avaliadas as décadas de 1940 e 1950 completas, com exceção da coleção de 1955. Segundo 
coordenador do Centro de pesquisas - CEMP, pastor Isael de Araujo, não possui em acervo. 
221 Cf. BÍBLIA SAGRADA, tradução ecumênica TEB, At: 20-28; Fp: 1, 1; I Tm: 3, 2. 
222 Isael de Araújo, entrevista realizada pela autora, gravação em áudio, 16/10/09, Rio de Janeiro. 
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Ai houve uma eleição,223 o outro pastor já era de idade e o pastor-
presidente estava doente, me elegeram a vice-presidente de Caxias; 
a situação do pastor aqui piorou e vice era pesado de língua, já de 
idade, eu fui eleito vice no lugar dele (...), fizeram uma reunião e me 
convocaram para assumir ao lado do presidente, ai, deixei um 
obreiro auxiliar em meu lugar, eu ia lá uma vez por semana e eu 
fiquei ao lado do presidente, a situação de saúde dele piorou, já não 
tinha mais condição de trabalhar. Ele fez uma reunião com todo 
mundo e me passou a presidência da igreja, eu tomei posse da igreja 
em 24 de agosto de 1968, tomei posse como presidente 
automaticamente, como o vice assume no impedimento, por 
problemas de saúde, dirigi a igreja naquele ano. No fim do ano 
fizeram uma reunião com todos os obreiros e eles me confirmaram 
no cargo e estou lá até hoje. 224 

 

3.1.3.1. Descendência  

 

Antigamente a presidência de uma igreja assembleiana votava em escolher 

os pastores-presidentes. Conforme alguns Estatutos Internos das ADs, 225 um 

pastor-presidente somente é substituído definitivamente de seu cargo, por doença 

incurável – como visto acima- que o incapacite para o exercício das funções; a seu 

pedido pessoal; em caso de jubilação; por transgressão dos princípios bíblicos, 

confessada e/ou comprovada documental e testemunhalmente por, no mínimo, duas 

pessoas; por morte. 

Porém, atualmente não existe mais votação para escolha de um pastor-

presidente. Pesquisando mais cuidadosamente sobre as sucessões mais antigas, 

precisamente na década de 40 até a década de 80, foi observado que, os pastores-

presidentes mais antigos além passarem por uma votação também eram 

substituídos por pastores que não tinham vínculos familiares. Uma das possíveis 

causas era o fator econômico, nas décadas passadas as dificuldades financeiras em 

torno das igrejas eram enormes, as igrejas em sua grande maioria eram mais 

periféricas, com arrecadações pequenas, certamente a chance de ascensão 

econômicas dentro de um Ministério ainda era algo mais distante, os filhos 

                                            
223 O pastor Libório foi eleito como centenas de outros pastores da mesma época. Porém, há muito 
tempo que não existem mais eleições para esse cargo, a sucessão ocorre de pai para filhos, de sogro 
para genros e assim por diante.  
224 Francisco Libório, entrevista realizada pela autora, gravação em áudio, 16/10/09, Rio de Janeiro. 
225 As informações citadas acima foram retiradas do Estatuto Interno da CGADB – Convenção 
Nacional das Assembleias de Deus no Brasil.  



 

151 

 

 

conhecedores dessas dificuldades, talvez tenham procurado outros recursos de 

sobrevivência.  

Para melhor ilustrar a suposição acima, pode-se pensar na situação 

econômica dos anos de 1970/1980, entre outros fatores, era assustadora, a inflação 

era soberana, se comprava um produto por um determinado valor de manhã, o 

mesmo produto até a noite dobrava ou triplicava de preço. A desvalorização da 

moeda (cruzeiro) era total. Já no final dos anos 80 o Brasil passou por algumas 

novidades no plano econômico. José Sarney, presidente em 1986 anunciou ao país 

uma nova moeda, o Plano Cruzado. Assim, o cruzeiro foi substituído por uma moeda 

forte, na proporção de 1.000 por 1; a indexação foi abolida; os preços e a taxa de 

câmbio foram congelados. Um dos pontos dessa melhora foi a retomada das 

exportações e a queda das importações brasileiras, a balança comercial deu um 

salto significativo, o Brasil conseguiu pagar os juros da dívida externa. Além disso, o 

resultado das exportações permitiu em um crescimento na balança comercial.  226 

Mas, não demorou muito e o plano econômico implantado pelo presidente 

começou a fracassar exatamente, devido ao desequilíbrio dos preços relativos da 

economia. Por não equalizarem o valor presente dos preços, muitos produtores que 

corrigiam seus preços entre dia 1 a 15 do mês. Os preços foram tabelados abaixo da 

rentabilidade desejada ou até mesmo abaixo do custo de produção: algo que ou 

inviabilizava a venda dos produtos para o consumo, ou levava a uma queda na sua 

qualidade. Saíram beneficiadas, as empresas que reajustaram seus preços nos dias 

anteriores ao plano.  

Assim, passado a euforia do Plano Cruzado, foram anunciados novos pacotes 

financeiros em decorrência da ineficácia do pacote econômico. A CPAD, editora das 

ADs, órgão pertencente à CGADB, seguindo o exemplo de inúmeras empresas 

brasileiras, também passava por dificuldades financeiras, em consequência da crise 

do Plano Cruzado e outros pacotes financeiros. Já em 1987, em meios a tantos 

planos, a CPAD começou a se reestruturar novamente, transferiu o local de sua 

sede, novos projetos e em 1992, nova diretoria. Ocorreu o seguinte, em 1988, o 

pastor José Wellington Bezerra da Costa presidente da Assembleia de Deus 

Ministério do Belém (São Paulo) assumiu a presidência da Convenção Geral das 

Assembleias de Deus no Brasil (CGADB). Com nova mudança no plano econômico 

                                            
226 Cf. Boris FAUSTO, História do Brasil, p. 522. 
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brasileiro, - o Plano Real-, se deu inicio a uma fase empreendedora, de estruturação, 

organização e expansão da Convenção Geral, caracterizada pela construção e 

inauguração do edifício-sede da CGADB e as novas instalações da editora CPAD. 

Dessa forma, nos anos seguintes, a CPAD entrou em um período de solidez 

econômica e junto com ela, novos rumos administrativos dentro das ADs. O pastor 

José Wellington deu início a uma gestão administrativa mais familiar. Um de seus 

filhos José Wellington Costa Junior, consagrado pastor em 1984, começou a ser 

preparado para assumir cargos dentro da própria denominação; trabalhou como 

dirigente das igrejas do Ministério das ADs de Belenzinho, SP, entre outros cargos 

ocupados por ele, atualmente é pastor vice-presidente do Ministério citado acima e 

também foi eleito ao cargo de 2º vice-presidente da Convenção Fraternal das 

Assembleias de Deus do Ministério do Belém no Estado de São Paulo 

(CONFRADESP) e presidente do Conselho Administrativo da CPAD, eleito em 2003. 
227 

Assim, a exemplo do pastor José Wellington, os pastores-presidentes de 

Campo começaram a preparar os seus filhos para os sucederem ministerialmente. 

Concentrando a hereditariedade de poder nas esferas regionais. A exemplo pode-se 

citar que, no Campo de Presidente Prudente/SP, o pastor-presidente atual é João 

Carlos Padilha, filho do ex-pastor-presidente Carlos Padilha. No Campo de 

Indaiatuba/SP, o pastor-presidente é Raimundo Soares de Lima, que tem como vice-

presidente e sucessor estatutário o próprio filho, pastor Rubeneuton de Lima, mais 

conhecido como Newton Lima. No Campo de Araçatuba, o presidente é o pastor 

Emanuel Barbosa Martins e o vice-presidente é seu filho, Emanuel Barbosa Martins 

Filho. No Campo de Limeira, o ex-presidente, pastor Joel Amâncio de Souza, fez 

como seu sucessor o seu filho, pastor Levy Ferreira de Souza.  

Dentro dessa realidade, outros pastores seguiram o mesmo exemplo, o bispo 

Manoel Ferreira, pastor-presidente vitalício da Convenção Nacional das ADs de 

Madureira (CONAMAD), elegeu dois filhos, dentro de sua gestão administrativa, o 

pastor Samuel Cássio Ferreira, 1º vice-presidente da Convenção e o pastor Abner 

de Cássio Ferreira, como 3º vice- presidente da mesma.  Coincidentemente ou não, 

a mesa é composta por pai e filhos. Na mesma dinâmica, estão os pastores 

presidente Silas Malafaia, lançou seu filho, o pastor-presidente Silas Malafaia Filho, 

                                            
227 Cf. Isael de ARAUJO, Dicionário do Movimento Pentecostal, p. 221-222. 
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em seus programas televisivos semanais; o pastor-presidente Jabes de Alencar 

entregou a direção do Ministério AD Bom Retiro, SP a seu filho, Dayan Alencar. Foi 

publicada uma nota no site com a seguinte informação: “Em Assembleia Geral 

decidiu-se por unanimidade que o pastor Jabes de Alencar deixará a presidência da 

igreja para se tratar nos Estados Unidos. Dayan Alencar, filho de Jabes, assume 

interinamente sendo monitorado pelo pastor e amigo, Silas Malafaia”. 228 Outros 

pastores seguem nessa mesma direção. 

Diante do exposto acima, vale salientar que, um Ministério é o polo de união, 

via pastores-presidentes, pastores, evangelistas, presbíteros e diáconos. Entre as 

congregações e as casas de oração, os mesmos têm como função manter a unidade 

pastoral destas Igrejas, administrarem os trabalhos de pregação e fazer a direção 

administrativa. Assim, pode-se afirmar que as igrejas ADs trabalham com a ideia de 

Igreja-sede, denominado também de Ministério, que forma um campo administrado 

por um pastor-presidente.  

Dentro desse contexto, o pastor-presidente fica no topo organizacional de um 

Ministério, ele escolhe e monta sua equipe administrativa como demonstrado acima. 

Sob o seu comando administram todas as igrejas filiadas, as congregações, as 

subcongregações e os pontos de pregação, sendo soberano e suficiente para 

resolver os casos internos e externos tais como: admitir e desligar obreiros, quando 

necessário; presidir a consagração dos presbíteros e dos diáconos apoiando-se em 

normas sagradas; consagrar os pastores e os evangelistas pela Convenção na qual 

esta Igreja está filiada; oferecer credenciais aos obreiros; e exigir a devolução da 

credencial do obreiro, se ele for desligado do Rol de Membros desta igreja. 

Nessas circunstâncias, Max Weber afirma que uma sociedade deve ser 

compreendida a partir do conjunto das ações individuais reciprocamente referidas. 

Dentro dessa concepção weberiana, a figura do pastor-presidente pode ser 

analisada dentre os três tipos de dominação propostos por Weber.  229 A carismática, 

a tradicional e a racional. 230 Segundo Weber que a dominação ou a autoridade pode 

                                            
228http://noticias.gospelprime.com.br/pr-jabes-de-alencar-entrega-direcao-da-ad-bom-retiro-ao-filho-e-
a-mentoria-de-silas-malafaia/. Acesso em: 22 ago 2011. 
229 M. WEBER, Economia e Sociedade, p. 139, classifica como “dominação” “a probabilidade de 
encontrar obediência para as ordens especificas (ou todas) dentro de determinado grupo de pessoas. 
Não significa, portanto, toda espécie de possibilidade de exercer “poder” ou “influência” sobre outras 
pessoas”. 
230 Cf. Ibid., p. 140-146. 
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atuar sobre outras pessoas, gerando submissão, por diversos motivos: “desde o 

hábito inconsciente até considerações puramente racionais, referentes afins”. 231 

assim, a submissão pode assentar-se em diferentes motivos de acatamento, em 

questões internas de interesses, em vantagens e desvantagens por parte de quem 

obedece de maneira puramente racional, mediante o simples costume pela 

habituação cotidiana à ação familiar, ou de forma puramente afetiva. Dessa forma, 

após percorrer todas as etapas para se chegar ao cargo de pastor-presidente das 

ADs e, sabendo que ele foi legitimamente escolhido por um chamado divino, o 

pastor se encontra investido pela santidade dos ornamentos e pelos poderes 

senhoriais desde sempre presentes.  

Weberianamente analisando, é na figura do líder carismático que a ação do 

Espírito Santo acontece e para que isto seja possível, há a necessidade de um 

condutor da ação do Espírito, para que as graças (salvação e santificação) sejam 

alcançadas. O autor comenta que a crença é baseada na “veneração extracotidiana 

da santidade” 232 e a obediência ocorre não por imposição estatutária ou por 

dignidade tradicional.  

Neste caso, o pastor estabelece-se, no primeiro momento, por meio do 

carisma, mediante a dedicação efetiva à pessoa do senhor e aos seus dons 

gratuitos, em especial, capacidades mágicas, revelações ou heroísmo, gerados pelo 

poder do Espírito e do discurso. Aquilo que se configura como totalmente novo, fora 

do cotidiano, o nunca acontecido e a sujeição emocional são as fontes da rendição 

pessoal. Dessa forma, está ausente o conceito racional de competência e também o 

conceito de privilégio, peculiar às ordens. A ele cabe apenas a missão do Senhor e a 

sua qualificação carismática pessoal. 

Todavia, Weber 233 aponta que a relação de dominação não acontece, 

necessariamente, apenas por influência de meios econômicos referentes a valores 

na capacidade de sua permanência e nem, essencialmente, para esse mesmo fim, 

como classicamente ela é concebida. Segundo Weber, “todas procuram despertar e 

cultivar a crença em sua “legitimidade”. 234 Sabendo que a dominação carismática 

não atua como forma de processo racional e ignora a hierarquia ou o treinamento 

                                            
231 M. WEBER, Economia e Sociedade p, 170. 
232 Ibid., p. 141. 
233 Cf. Ibid., p. 141. 
234 Ibid., p. 141. 
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especializado, sem a existência de salário ou carreira profissional. O pastor-

presidente das ADs recebe a configuração de senhor patriarcal, com o processo de 

institucionalização, denominado por Weber por “rotinização do carisma”, 235 quando 

o carisma se tradicionaliza. Se a dominação carismática é de caráter extra cotidiano 

e representa uma relação social estritamente pessoal, a rotinização acontece 

quando ocorre uma relação contínua, permanente, entre o pastor das ADs e os seus 

servidores, seus obreiros, seus presbíteros e seus evangelistas, que vão obedecê-lo 

em virtude da crença na sua santidade das ordenações e nos seus poderes de 

senhoriais.  

Assim, segundo Weber, o problema da “rotinização do carisma” pode ser 

resolvido de outras maneiras. Nesse aspecto a rotinização do carisma pode se 

realizar através da “Escolha nova; Por Revelação; Por designação e por carisma 

hereditário”, 236 este ocorre pela ideia de que o carisma seja uma qualidade de 

sangue (...), especialmente pelos parentes mais próximos. 

Assim, tomando como exemplo a “Escolha Nova” citada por Weber, e 

aplicando dentro dos Ministérios das ADs, os pastores fazem a separação de 

obreiros na reunião de obreiros (classe dentro de classe), devidamente provados e 

habilitados para desempenhar suas funções. A procura de pessoas que possuíssem 

sinais de carisma semelhante aos possuídos pelo líder, tal pessoa substituiria o líder 

quando do seu desaparecimento. 

Como ocorre nas lideranças das ADs, o escolhido deverá passar por um 

chamamento divino, um chamado da parte de Deus (Revelação) e a sua disposição 

para o trabalho e no batismo no Espírito Santo, não envolvendo nacionalidade, idade 

ou grau de instrução. O novo líder deve ser procurado por julgamento divino, ou 

revelação através de oráculos. Nesse exemplo, o procedimento da seleção 

asseguraria a legitimidade do escolhido, dentro da comunidade. 

Em depoimento citado acima, o pastor Libório, pastor-presidente das ADs 

esclareceu que os pastores passam pelas duas convenções: a primeira aprovação 

ocorre via Convenção Estadual e depois o processo recebe a homologação da 

Convenção Geral (Designação). “(...) somos ordenados a ministros, mas, exercemos 

                                            
235 M. WEBER, Economia e Sociedade, p. 161. 
236 Ibid., p. 161. 
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cargo especifico evangelista ou pastor”. 237 Uma forma simples de confiar no próprio 

julgamento do líder carismático; O novo líder pode ser estabelecido através 

da seleção por um conselho qualificado, tanto para determinar qual devesse ser 

líder, como para dotá-lo com poderes especiais de lideranças através de cerimônias 

especiais. 

Outro meio é supor que as características do carisma podem ser transmitidas 

hereditariamente. Assim, o líder carismático pode ser substituído por uns seus 

familiares; A hereditariedade das igrejas assembleianas de poder concentra-se nas 

esferas regionais. É comum pastores presidentes de Campo preparar seus filhos 

para os sucederem ministerialmente. Ou ainda, preparar uma carreira artística aos 

seus rebentos como cantores ou cantoras com trilhas musicais de linha gospel.  

Weber define a obediência como algo que acontece em decorrência da 

dignidade pessoal entre os seus senhores e servidores, atribuída pela tradição, pois 

o senhor não é um simples senhor, mas, senhor pessoal, é o caso dos pastores-

presidentes das ADs. Esse arbítrio tradicional é originário na ausência de limitações 

que por principio é caracterizada pela obediência em virtude do dever de piedade. 

Weber nos diz que a ação do senhor existe por o duplo reino, vinculada a tradição e 

pela ação do senhor materialmente independente da tradição. 238 Fora dessas 

normas da tradição, a vontade do senhor está vinculada apenas por limites da 

manifestação de poder, controle e alienação, reservando ao governo a tarefa de 

legitimá-lo, criando condições para seu perfeito funcionamento, em harmonia com os 

interesses definidos pelo capital. Portanto, o seu poder divide-se, pois, numa região 

estritamente cimentada pela tradição e, em outra, baseada na livre graça e arbítrio.  

No caso, levando em conta as análises de Weber acima, o pastor-presidente 

das ADs governa segundo o agrado, a afeição, a aversão e, sobretudo, mediante 

favores pessoais às pessoas influentes. Não é a obrigação nem a disciplina oficiais 

efetivas que regulam as relações do corpo administrativo de um Ministério, mas a 

fidelidade pessoal dos seus servidores. Pode-se dizer que o pastor-presidente 

exerce dominação, em parte, pelo caráter tradicional, visto que é o representante 

legal das tradições cotidianas, somada ao caráter carismático, construindo a imagem 

de alguém que precisa ser obedecido pelas suas características extracotidianas. 

                                            
237 Francisco Libório, entrevista realizada pela autora, gravação em áudio, 16/10/09, Rio de Janeiro. 
238 Cf. M. WEBER, Economia e Sociedade, p. 148. 
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As competências administrativas de um pastor-presidente vão ainda mais 

longe. Em função da necessidade de administração, ele precisa de um corpo 

administrativo com capacidade racional e de exercício de funções burocráticas, a 

qual Weber aponta como dominação legal 239 ou racional. Dessa forma, o quadro 

administrativo é composto por profissionais com conhecimento técnico e 

racionalidade econômica dentro de uma empresa que serve de apoio às questões 

mais elaboradas e não necessita de motivações pessoais, mas profissionais. 

 Assim, o pastor-presidente conta com o apoio de uma equipe formada por 

vice-presidentes, secretários e tesoureiros, que convocam e presidem as 

Assembleias Gerais; representam a igreja em juízo e fora dele, ativa e 

passivamente, podendo constituir advogados, procuradores, com a cláusula “ad-

juditia” e em outros casos; fiscalizam todas as atividades da Diretoria, tomando 

medidas cabíveis e necessárias para sua perfeita execução; assinam, juntamente 

com o primeiro secretário, as credenciais conferidas aos ministros, presbíteros, 

diáconos e membros, bem como toda a documentação relativa à secretaria; 

assinam, junto com o primeiro tesoureiro, todos os documentos relativos à gestão 

financeira; recebem todas as verbas ou as subvenções destinadas à igreja; mantém 

informado, a nível ministerial, seu representante legal, para o bom andamento em 

caso de substituição; e nomeiam e/ou destituem oficiais para todo e qualquer 

departamento interno da Igreja. 

Dentro desse aspecto, analisando as competências administrativas dos 

pastores-presidentes das igrejas ADs dentro de um ministério, observa-se que eles 

trabalham com profissionais capacitados nos diversos cargos que demandam a 

administração. A ideia fundamental é que, através de um estatuto arbitrário 

formalmente correto, pode-se criar qualquer direito e alterar opcionalmente o 

existente. 

 Portanto, os Ministérios das ADs funcionam como uma associação de poder 

por meio de seus pastores, enquanto que o seu corpo administrativo é formado por 

funcionários nomeados pelo senhor, os súditos, que atuam como membros desta 

associação. Estes não obedecem à pessoa, em virtude do seu direito próprio, mas 

pela regra estatutária 240 (em tese), que determina a quem e quando se deve 

                                            
239 Cf. M. WEBER, Economia e Sociedade, p. 142. 
240 Cf. Ibid., p. 139-167. 
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obedecer. No caso, o pastor é o superior, o seu direito governativo é legitimado pela 

regra estatutária, dentro de uma competência objetiva, cuja limitação funda-se na 

especialização, segundo a teleologia objetiva e as pretensões profissionais de 

desempenho do ofício. 241  

As explicações dadas pelos pastores Libório e Isael, comparadas aos tipos de 

dominação em Max Weber, 242 dizem-nos que, “(...) chamamos de dominação a 

probabilidade de encontrar obediência para as ordens especificas (ou em todas) 

dentro de determinado grupo de pessoas”. 243 A dominação ocorre quando existe a 

obediência de determinado grupo de indivíduos às ordens vindas de uma parte da 

sociedade, que pode ser formada por uma ou mais pessoas. A dominação é 

resultado de uma relação social de poder desigual, onde se vê claramente que um 

lado manda e o outro obedece. Existe a subordinação de uns ao poder de outros. As 

relações de dominação tornam-se necessárias para a manutenção da ordem social. 

Conforme visto acima, os pastores-presidentes exercem uma relação de 

poder com os pastores em seus Ministérios. Assim, faz-se necessário conhecer 

ainda mais as diferentes formas de atuação entre os Ministérios. Se elas existem, 

elaborar uma comparação das diferenças e das aproximações na estrutura, na 

hierarquia e nos argumentos dos pastores em seus discursos. 

 

3.2. A constituição dos Ministérios das ADs 

 

A constituição dos Ministérios segundo os seus idealizadores foi criada com a 

ideia de unidade. O que era para funcionar como ponto de união passou a ser 

identificado como ponto de tensão. Os dirigentes organizadores das convenções 

buscavam estratégias coerentes e pacificadoras de unidade entre elas, mas, mesmo 

assim, não conseguiram eliminar os conflitos ao longo dos anos. Com isso, 

aumentam cada vez mais o processo de cisão dentro das ADs em muitas regiões do 

Brasil. Dessa maneira, além dos dois grandes Ministérios mais expressivos de 

comando nacional – Ministérios Missão da primeira formação e Madureira, segunda 

formação -, porém, dentro da mesma denominação assembleiana, atualmente 

existem inúmeros Ministérios independentes, com estatuto e administração própria, 
                                            
241 Cf. M. WEBER, Economia e sociedade, p. 139 -167. 
242 Cf. Ibid. 
243 Ibid., p. 139-167. 
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com as suas próprias convenções, tanto no âmbito Nacional quanto Estadual, 

ligados apenas, “por laços fraternos”, essa tônica atualmente justifica muitos 

encontros e desencontros internos nas ADs.  

Assim, ligados apenas por esses laços os Ministérios citados abaixo 

passaram por cisões e há muito tempo se mantêm independentes. São Ministérios 

bem estruturados, possuem uma quantidade enorme de igrejas filiadas em quase 

todos os Estados brasileiros, inclusive, contam com filiações no exterior, e participam 

das Convenções Independentes. 

Vale salientar que as cisões internas das ADs não se deram primeiramente 

entre os Ministérios de Missão e Madureira. Esse processo de autonomia já ocorria 

em algumas ADs, antes dessa divisão ou autonomia concedida, como os pastores 

preferem dizer. Havia Ministérios que funcionavam com autonomia própria desde 

1934, como é o caso do Ministério de Santos. A questão entre o Ministério Missão e 

Madureira foi o mais expressivo caso, que se deu entre São Paulo e Rio de Janeiro, 

dois grandes Ministérios da época, ou seja, além das questões políticas entre o 

pastor Macalão e os missionários suecos, oficiosamente, ainda existia uma questão 

política entre os pastores-presentes, Paulo Leivas Macalão e José Wellington 

Bezerra da Costa. Portanto, na década de 40 quando o Ministério de Madureira se 

tornou pessoa jurídica, o Ministério de Santos, já funcionava com autonomia própria. 

O Ministério de Santos nasceu da primeira formação denominada de Missão, 

foi fundado em 1924, quando era filiado às Convenções Estaduais/ Regionais e à 

Convenção Nacional da CGADB. Em 1934, ganhou personalidade jurídica sob a 

presidência do Pastor Clímaco Bueno Asa. Não participava mais das Convenções 

da CGADB e nem da CONAMAD. Segundo informações do site, 244 a rede de igrejas 

filiadas (congregações) ao Ministério de Santos pode ser encontrada nas seguintes 

regiões: 1) Estado de São Paulo: Baixada Santista, Litoral Norte, Litoral Sul, Vale do 

Ribeira, Planalto e Interior; 2) Outros estados: Mato Grosso, Sul de Minas Gerais, 

Goiás e Ceará; 3) Outros países: Portugal, Inglaterra, Espanha, Paraguai, Argentina, 

Peru, Chile e Continente Africano. Em 2008 completou oitenta e cinco anos com 

mais de oitocentas igrejas e oitenta mil membros. Em 2009, somente nos municípios 

de Santos, São Vicente, Guarujá e Cubatão, somaram-se cento e sessenta e oito 

                                            
244 Cf. http://www.assembleiadedeussantos.com.br/nossahistoria.aspx. Acesso em: 10 mar 2010. 
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igrejas filiadas. Atualmente este Ministério é coordenado pelo pastor-presidente 

Paulo Alves Correa.  245 

Com isso, após vários episódios vividos anteriormente pelas ADs, pode-se 

fazer a seguinte leitura, atualmente, existem grandes Ministérios Independentes com 

uma rede enorme de congregações espalhadas por todo Brasil e no exterior, que 

também passam por cisões internas, significa dizer que as cisões nascem em todos 

os Ministérios tanto dos associados à CONAMAD e CGADB quanto dos Ministérios 

Independentes, não existindo, portanto, uma ordem cronológica entre os Ministérios 

mais antigos, ou seja, as cisões ou as autonomias conquistadas internamente nas 

ADs são aleatórias. 

O Ministério de Goiás também seguiu a mesma trajetória. Nascida da 

segunda formação assembleiana, denominado de Madureira, a primeira igreja foi 

fundada em Goiás por volta de 1931, através do pedreiro carioca Antônio Moreira, 

diácono da Assembleia de Deus de Madureira - RJ, nessa época o Ministério de 

Madureira era liderado pelo pastor Paulo Leivas Macalão. O rol de membros ficou 

vinculado ao Ministério de Madureira até o final de 1960. Nessa época, o Pr. Antônio 

Alves Carneiro, por meio de uma cisão, apoiado pela maioria dos membros da 

Igreja, optou por se desligar do Ministério de Madureira, fundando o Ministério de 

Anápolis, no qual ficou todo o patrimônio da Igreja. Atualmente, é dirigido por meio 

de uma diretoria composta por vinte e um membros, sendo um presidente, dois vice-

presidentes, um diretor administrativo e o seu vice, um secretário e seu vice, um 

tesoureiro e seu vice, e mais doze vogais, compostas de pastores, de evangelistas, 

de profissionais liberais, de empresários. Atualmente, segundo informações do site, 

possuem quinhentos e vinte e sete templos em todos os bairros da cidade 246 e 

Igrejas no exterior  

Nesse contexto de refundações das ADs, nascem diversas igrejas autônomas 

ADs, formando seus Ministérios locais, objeto de estudo desse trabalho, a realização 

de um levantamento das igrejas autônomas descrevendo também o maior número 

dessas igrejas e ministérios, se as mesmas estão ligadas de alguma maneira nas 

convenções estaduais e nacionais do primeiro grupo, e se existe para esses 

Ministérios e igrejas algum tipo de Convenção autônoma. 

                                            
245 Cf.http://www.assembleiadedeussantos.com.br/nossahistoria.aspx. Acesso em: 19 fev 2011. 
246 Cf.http://www.assembdeus.org.br/. Assembleia de Deus Anápolis. Acesso em: 26 maio 2010. 
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Dentro desta perspectiva podem-se citar como exemplos outros Ministérios 

Independentes mais recentes, como a Assembleia de Deus Ministério Missão, 

Portas Amarelas. O pastor-presidente é Sávio Sandretti, que também é o atual 

presidente do Conselho de Pastores de Taubaté. Este Ministério já foi filiado à 

CONFRADESP (Convenção Fraternal Interestadual das Assembleias de Deus 

Ministério do Belém no Estado de São Paulo) e à CGADB. Atualmente não pertence 

a nenhuma convenção estadual. 

A Assembleia de Deus Ministério de Cordovil (ADMC), RJ. Contava com trinta 

e duas filiais em Cordovil e onze filiais em Minas Gerais. Atualmente, este Ministério 

funciona com outra nomenclatura, Assembleia de Deus Missão da Fé Apostólica – 

ADMFA. Conta com cerca de seis mil membros e trinta filiais, dirigido pelo bispo 

Jessé Maurício, eleito pela igreja para dar continuidade ao trabalho de seu pai, o 

pastor Túlio Barros. Entre os novos projetos coordenados por ele, três merecem 

destaque: o projeto Esdras, que visa à reorganização das filiais da ADMAF; o projeto 

Atos, cujo propósito é incrementar a evangelização através de Centros de Expansão 

Missionária; e o programa de TV Encontro de Fé, apresentado pelo bispo. Na 

programação, as pregações do bispo Jessé Maurício contam testemunhos de 

salvação, libertação e milagres. 247 Possuem ainda o Instituto Bíblico Estrela de Davi 

(IBED), que oferece cursos de hebraico, além de ter a faculdade de teologia, que 

conta com o curso médio de teologia, o curso básico de teologia e o curso por 

correspondência. Esta igreja era filiada ao Ministério de São Cristovão – RJ, 

segundo informações dos dirigentes e recebeu autonomia administrativa e 

jurisdicional em 1959. Não é filiado a CGADB.   

Entre tantas igrejas e/ou Ministérios, pode-se citar também a Igreja 

Evangélica Assembleia de Deus Bereana, na Vila Mariana em São Paulo. O pastor-

presidente é Walter Brunelli. Possui somente três igrejas, além da sede. O pastor 

fundador começou a sua caminhada na igreja AD da Casa Verde, SP. Foi 

consagrado pastor nas ADs de Santos, estudou teologia na Faculdade Batista de 

São Paulo e concluiu na Faculdade de Teologia da Igreja Metodista – SP. Fundou a 

igreja AD Bereana em 1985, em uma sala de aula, na Escola Superior de Teologia 

Evangélica – ESTE.   

                                            
247Cf.http://www.revistaenfoque.com.br/index.php?edicao=83&materia=1095. Acesso em: 21set 2011. 
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Esta igreja possui um projeto de trabalho diferenciado de outras igrejas ADs, 

chamado de Células Bereanas. A Bereana desenvolve um trabalho evangelístico em 

células, com base em um material de discipulado básico. O que significa? Este 

Ministério tem a incumbência de conduzir a prática de uma evangelização nos 

escritórios ou nas empresas para a propagação das boas-novas. O seu principal 

objetivo é persistir, em oração, na busca de uma santificação plena no Espírito 

Santo. Como nem todas as pessoas dispõem de tempo para estarem com seus 

familiares, eles formam grupos de amigos, colegas de trabalhos, enfim, todas as 

pessoas que de algum modo estão mais próximas, pequenos grupos, - as células -, 

para partilhar a Palavra de Deus. 

Outra novidade apresentado por esta igreja é o pagamento de dízimo on-line 

pelo Portal Bereana. O dizimista clica no link e logo aparece uma página que lhe 

permite o preenchimento do dízimo ou da oferta. Quando termina a operação é só 

clicar em gerar boleto e imprimi-lo, para efetuar o pagamento em qualquer rede 

bancária. 

Observa-se também um trânsito interno muito grande entre os diversos 

Ministérios Independentes. Os adeptos possuem um perfil migratório interessante de 

ser discutido no futuro. Nas várias observações empíricas realizadas neste estudo, 

observou-se que atualmente o perfil das igrejas ADs mudou, ao menos em parte. 

Embora seus adeptos continuem sendo em sua maioria provenientes das camadas 

menos favorecidas economicamente da sociedade, entre os adeptos já existem 

pessoas pertencentes a setores de classe média, bem como profissionais liberais e 

empresários. 

Denota-se que os Ministérios Independentes mais atuais não estão muito 

preocupados com as raízes históricas. Imbuídos da missão de evangelizar e 

sabendo que na maioria das vezes existe um processo de adaptação por partes dos 

novos convertidos ou que os convertidos de muito tempo esperam por “novas 

profecias” que não se realizaram, esses Ministérios assembleianos surgem cada vez 

mais modernos com pastores mais audazes e com discursos mais ousados para 

ajudar na cura daqueles que se sentem esquecidos e desamparados com seus 

problemas cotidianos.  
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3.2.1. Unidade e diversidade entre Ministérios 

 

Certamente falar em unidade e diversidade entre os Ministérios das ADs nos 

tempos atuais é uma tarefa difícil. Quando se lança o primeiro olhar, todos os 

Ministérios parecem aparentemente iguais, o modelo, a hierarquia, a dinâmica 

administrativa, as convenções estaduais, as congregações, os pontos de pregação, 

dentre outros. Porém, debruçando-se mais profundamente sobre essas questões, 

tem-se muito a observar. Existe, aqui, a necessidade de reformular alguns conceitos 

e rever novas práticas de ação provocadas pela rapidez das mudanças, causadas 

pelas demandas capitalistas e sociais, buscando questões cada vez mais ousadas 

dentro das Igrejas-sede/Ministérios. 

Dessa maneira, os Ministérios das ADs trabalham com foco na realidade local 

em suas diversas regiões e de acordo com o seu público alvo, desenha-se sua 

própria ideologia teológica, social e política, pois é através das práticas do 

compromisso social, que se reconhece, em primeiro lugar, o progresso promissor de 

cada Ministério. Nessa linha de raciocínio, cada Ministério é dono de sua própria 

organização social por meio dos departamentos. Existe um departamento para cada 

tipo de demanda: departamento para evangelização, departamento para jovens, 

departamento para adolescentes, departamento para casais com mais de sessenta 

anos, departamento para aqueles que procuram auxílio para atender às suas 

necessidades (mais simples as mais complexas), departamento do Amor Maior (que 

atende pessoas com mais de trinta anos, que são solteiras ou viúvas), dentre outras. 

Esta dinâmica de departamentos é encontrada dentro de todos os Ministérios.  

Da mesma forma, os Estatutos internos seguem um modelo bem parecido em 

todas as igrejas ADs: as mesmas regras e a mesma divisão de capítulos, alterando 

algumas normas, mas todas dentro do mesmo perfil. As Convenções Estaduais são 

sempre vinculadas a uma Convenção Nacional, as anuidades são cobradas dos 

obreiros nas duas Convenções, os mesmos são credenciados possuindo duas 

carteiras de associados no âmbito estadual e nacional. Existem ainda Convenções 

Estaduais cujos associados são igrejas e não os membros, formando uma 

confederação de igrejas, porém, os membros são obrigados a se filiarem somente a 

esta. A admissão no quadro de membros das igrejas ADs faz-se obedecendo a 

“tradição assembleiana” a esses requisitos, mediante conhecimento prévio das 
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atividades e dos objetivos pertinentes, acompanhada de declaração de aceitação 

das normas estatutárias em vigor. 

Dessa forma, conforme dados colhidos acima, é pertinente lembrar que as 

igrejas-sede ou Ministérios possuem Estatuto Interno próprio e organizam a liturgia, 

a estrutura eclesiástica e os costumes de suas igrejas pelos pastores-presidentes 

juntamente com a sua equipe. Isto significa que eles são a voz final dentro de um 

Ministério. É um cargo que exige muito respeito, pois ele é “o escolhido de Deus”. 

Como visto anteriormente, são vários os estágios percorridos pelo obreiro até chegar 

ao cargo de pastor-presidente, porém, quando eles assumem o poder, ficam 

décadas no comando.  

Alencar afirma que os “... Ministérios são grandes feudos: onde cada chefe 

estabelece seu estilo, modelo de liderança, sua ‘doutrina’”. 248 Um caso bem típico 

para ilustrar a fala de Alencar é o do pastor-presidente Alfredo Reikedal, do 

Ministério do Ipiranga, SP, que ficou sessenta e sete anos no comando desse 

Ministério e de suas diversas congregações e pontos de pregação. O próprio pastor-

presidente da CGADB, além de acumular várias reeleições no cargo, também é 

pastor-presidente do setor de São Paulo, Ministério de Belenzinho, desde 1988, ou 

seja, vinte e três anos de liderança. Em 1990, publicou um livro com o título bem 

apropriado com o assunto em questão: Como Ter um Ministério Bem-Sucedido, pela 

Editora CPAD. 

 

3.3. Ministérios associados à CGADB 

 

Os Ministérios mais antigos – Missão e Madureira trabalham com o sistema 

de associação de seus membros nas convenções Estaduais e nas Convenções 

Nacionais. Vale ressaltar que pesquisas empíricas foram realizadas através dos 

sites do Estatuto Interno e no site da CGADB. As Convenções Estaduais de 

pastores associados à CGADB são devidamente lideradas pelos pastores-

presidentes em seus Estados. Atualmente essa convenção conta com cerca de 

sessenta e três (63) Convenções Estaduais e/ou Regionais associadas. Essas 

convenções são distribuídas da seguinte forma: Região Norte, Região Nordeste, 

Região Centro-Oeste, Região Sudeste, Região Sul e Internacional, a Confradep – 

                                            
248 G. ALENCAR, Assembleia de Deus – Origem, Implantação e Militância (1911-1946), p. 132. 
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EUA e Comadeja. Em São Paulo, essas convenções são enormes e foram divididas 

por setores: Convenção dos Ministros das ADs nos Estados de São Paulo e outros; 

Convenção das Igrejas Evangélicas AD do Estado de São Paulo e Estados 

limítrofes; Convenção Fraternal e Interestadual das ADs de São Paulo; Convenção 

dos Ministros Ortodoxos das Assembleias de Deus no Estado de São Paulo; 

COMADESPE Credenciada com registro na CGADB – 1970; CIEADESPEL 

Credenciado na CGADB com 272 ministérios e a CONFRADESP do Ministério do 

Ipiranga (Alfredo Reikedal). 

Para ilustrar mais a realidade das igrejas ADs, o CEMP – Centro de Pesquisa 

do Movimento Pentecostal da CPAD realizou um mapeamento dos Ministérios 

(Igrejas-Sedes) por amostragem, filiados a CGADB das ADs nos Estados brasileiros. 

Esta ilustração foi elaborada com base no encarte especial “Histórico Convenções 

Regional no ano de 2005”: 
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MINISTÉRIOS DAS ASSEMBLÉIAS DE DEUS EM 2005 

Pará 496 igrejas-sedes 

Acre 47 igrejas-sedes 

Rondônia 48 igrejas-sedes 

Amazonas 244 igrejas-sedes 

Amapá 40 igrejas-sedes (?) 

Roraima 80 igrejas-sedes 

Tocantins 386 igrejas-sedes 

Maranhão 348 igrejas-sedes 

Piauí 223 igrejas-sedes 

Ceará 96 igrejas-sedes (?) 96 igrejas-sedes (?) 

Rio Grande do Norte 01 igreja-sede (*) 

Paraíba 02 igrejas-sedes (*) 02 igrejas-sedes (*) 

Pernambuco 02 igrejas-sedes (*) 02 igrejas-sedes (*) 

Alagoas 01 igreja-sede (*) 01 igreja-sede (*) 

Sergipe 75 igrejas-sedes 75 igrejas-sedes 

Bahia 400 igrejas-sedes (?) 400 igrejas-sedes (?) 

Brasília 250 igrejas-sedes (?) 250 igrejas-sedes (?) 

Goiás 150 igrejas-sedes (?) 150 igrejas-sedes (?) 

Mato Grosso 84 igrejas-sedes 84 igrejas-sedes 

Mato Grosso do Sul 29 igrejas-sedes 29 igrejas-sedes 

Minas Gerais 100 igrejas-sedes (?) 100 igrejas-sedes (?) 

Espírito Santo 200 igrejas-sedes (?) 

Rio de Janeiro 1.500 igrejas-sedes (?) 

São Paulo 1.000 igrejas-sedes (?) 

Paraná 80 igrejas-sedes 

Santa Catarina 01 igreja-sede (*) 

Rio Grande do Sul 01 01 igreja-sede (*) 

Tabela número 12 – Ministérios Estaduais associados à CGADB em 2005. 249 

 

Segundo levantamento do CEMP, os Estados que possuem o asterisco (*) 

são Estados onde, provavelmente, a igreja da capital ou a Convenção Estadual 

detém a autoridade eclesiástica e jurídica sobre todas as demais igrejas. Isto 

significa que o Pastor-presidente do Ministério local também é presidente da 

Convenção Estadual, ou seja, existe uma Igreja-sede que comanda as 

congregações em todo Estado. Já os Estados que estão com ponto de interrogação 

indicam que os números de igrejas-sedes foram estimados com base na quantidade 

de templos, de pastores e de municípios. Em vários desses Estados, as Convenções 
                                            
249 MANUAL DO OBREIRO, CPAD, ano 27, n. 30, abril/maio de 2005. 
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não possuem cadastramento de igrejas-sedes. Um levantamento carente de mais 

informações e questionável, primeiro por causa dos números arredondados, 200, 

400, 150 e assim por diante; segundo, a quantidade de Ministérios em alguns 

Estados que possuem em média as mesmas características socioeconômicas, uns 

possuem inúmeras Igrejas-sedes e outros apenas uma Igreja-sede. Fica uma 

indagação seguindo os números da tabela acima. Será que as ADs não 

prosperaram nestes Estados no qual existe apenas um Ministério? Ou nestes 

Estados as ADs trabalham de maneira diferenciada dos demais?  

Conforme Estatuto Interno das Convenções Nacionais, estas delegam às 

suas Convenções Estaduais a responsabilidade de organizar as convenções e as 

associações de seus membros locais, no caso da CGADB, os pastores-presidentes 

precisam encaminhar via oficio, cópia autenticada de seu Estatuto e seu Regimento 

internos, atualizados; cadastrar e registrar, obrigatoriamente, na CGADB, os 

ministros devidamente ordenados; os ministros são escolhidos e aprovados pelas 

Convenções Estaduais, depois são credenciados na Convenção Geral, onde 

recebem a homologação do processo. Após homologação, recebem a carteira 

nacional de ministros, de pastores e de evangelistas. Eles não podem pertencer a 

mais de uma Convenção Nacional.  

Estrategicamente as Convenções Estaduais funcionam como porta de 

entrada para as filiações futuras na Convenção Nacional, os pastores-presidentes 

regionais estão submetidos às Convenções Estaduais na ordenação ao cargo de 

pastor, na concessão de credencial e na disciplina. A Convenção Nacional é 

responsável pela inscrição e pelo credenciamento dos membros filiados das 

Convenções Estaduais. Somente a Convenção Nacional tem poderes para 

homologar os novos associados na esfera nacional, um procedimento estatutário.  

Os pastores-presidentes das regionais detêm o poder de mando nas Convenções 

Estaduais e Regionais, também controlam suas ações financeiras, isto é, as 

anuidades pagas pelos associados em suas regiões. Não existe uma transparência 

financeira. Em nenhuma das entrevistas realizadas os pastores informaram sobre a 

questão de salários dos obreiros, dos pastores, dos ministros, dos evangelistas, dos 

cargos administrativos burocráticos e do salário do pastor-presidente. 
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Figura 13 - Modelo de Ministérios e as Convenções Estaduais/Regionais. 

 

Dentro desse contexto, os membros associados às convenções podem 

indicar candidatos, votar e ser votados na Assembleia Geral; o membro pode migrar 

de uma Convenção Estadual para uma congênere, com comunicação prévia à 

Convenção Nacional. Porém, ficam impedidos de filar-se em outras convenções, 

tanto na esfera regional, quanto na nacional de outras igrejas ADs; em caso de 

deserção, o membro fica proibido de participar da Convenção Nacional e somente 

esta Convenção tem poderes para julgar e normalizar a situação através de 

Resolução publicada no Boletim Reservado. Caso ele seja excluído terá por 

obrigação devolver a igreja que preside, com o respectivo patrimônio, - 

teoricamente, porque na maioria dos casos, os pastores saem e levam consigo todo 

patrimônio -, à Convenção Estadual ou Regional, desde que o referido patrimônio 

seja legalmente escriturado em nome da Convenção a que esteja filiado.  

O membro cujo comportamento tornar-se notoriamente inconveniente, 

transgredindo o artigo e incisos a que se refere a comportamento, do Estatuto e as 

deliberações elencadas na Assembleia Geral, submete-se à disciplina da igreja. A 

disciplina prever o afastamento do membro da comunhão, ou seja, o disciplinado 

não pode participar da Santa Ceia ou continuar no cargo ou função anteriormente 

ocupado na igreja. Segundo Estatuto, a disciplina tem como objetivo a 

conscientização do membro, visando sua correção e sua recondução ao estado 

anterior de comunhão, sempre acompanhado dos cuidados espirituais necessários. 

Ao final do período disciplinar, o membro pode solicitar o seu retorno à comunhão da 

igreja. Compete ao pastor-presidente da igreja ou a quem este delegar 
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hierarquicamente, a aplicação de medidas disciplinares aos membros faltosos, 

observando-se as regras estatutárias e regimentais que couberem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14- Ministérios ligados as Convenções Estaduais/Nacional 

 

Dessa forma, os pastores assembleianos filiados ao sistema de convenções 

possuem um “status” diferenciado, isto significa fazer parte da mesma estrutura e ter 

aceitação dentro do mesmo grupo de pertença.  As Convenções funcionam como 

uma espécie de capital simbólico 250 exerce um poder sobre os pastores porque 

comporta símbolos, estruturados e, segundo Pierre Bourdieu, “os símbolos são 

instrumentos por excelência de integração social 251”. Portanto, as Convenções, 

enquanto conjunto de símbolos estruturados tem o poder de integração social, ou 

seja, tem a função de integrar, incluir os membros em seu meio tornando-os mais 

fortes, diferentes dos demais grupos considerados autônomos.  

  

                                            
250 Capital Simbólico é um conceito utilizado por BOURDIEU com o objetivo de permitir compreender 
alguns fenômenos que de outra maneira permaneceriam insondáveis. O capital simbólico atua como 
um poder invisível, o qual só pode ser exercido com a cumplicidade daqueles que não querem saber 
que lhe são sujeitos ou mesmo que o exercem. Pierre BOURDIEU, O poder simbólico, p. 7-8. 
251 Ibid., p. 10. 
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Figura 15: Demonstrativo da hierarquia assembleiana 

 

Assim, diante dessa realidade, as Sedes dos Ministérios são de última 

geração, top de linha, as congregações dependentes, porém, a maioria não possui 

infraestrutura, são periféricas. As ADs são consideradas uma das organizações 

religiosas pentecostal mais rica do Brasil, com um poder econômico centralizado nas 

mãos de poucos. A liderança dirigente de elite rica com membresia pobre. Na esfera 

nacional, sua riqueza concentra-se principalmente nas Convenções Nacionais, que 

têm como uma das principais fontes financeiras as editoras, no caso da CGADB, 

possui a editora CPAD cuja arrecadação assemelha-se a de grandes editoras não 

religiosas; no âmbito regional, o poder econômico é distribuído, favorecendo os 

pastores-presidentes responsáveis pelos Ministérios e pelas convenções Estaduais / 



 

171 

 

 

Regionais, servindo de apoio às Convenções nacionais. A gestão dos Ministérios 

reproduz a administração regional, com centralização do poder e do dinheiro das 

igrejas. No caso do pastor-presidente da Mesa Diretora da CGADB também ocupa o 

cargo de pastor-presidente do Ministério do Belenzinho em São Paulo e em Belém 

do Pará – PA, com cerca de hum mil e quinhentas congregações dependentes 

espalhadas em todo território nacional; é pastor-presidente da CONFRADESP 

(Convenção Fraternal Interestadual das Assembleias de Deus em São Paulo) e 

ainda conta o vice-presidente, o Filho José Wellington da Costa Jr, tanto desta 

convenção quanto do Ministério citado acima; José Wellington da Costa Jr também é 

presidente do Conselho Administrativo da editora CPAD. 252 

Dessa forma, toda arrecadação regional das congregações é direcionada 

para os Ministérios locais onde estão associados e, devido a essa manobra, perdem 

a autonomia para realizações descentralizadas. Existem diversas congregações que 

passam por inúmeras necessidades, mas pouco se tem a fazer. Segundo Gervoni: 

 

Todas essas peculiaridades geralmente são justificadas pela “unção” 
recebida pelo “homem de Deus”, inclusive com uma equivocada 
interpretação do texto bíblico que diz: “Não toqueis os meus ungidos, 
e aos meus profetas não façais mal” (1 Crônicas 16.22 e Salmo 
105.15). 253 

 

 

Gervoni comenta ainda que:  

 

Assim, um “ungido” centraliza o poder e designa-o a quem bem 
entende – geralmente aos filhos – e os demais ungidos e profetas 
aceitam sem nada dizer. Da mesma forma, se ele é um “ungido de 
Deus”, tem autonomia, à custa da heteronomia dos demais, para 
administrar as finanças da igreja sem delas ter que prestar contas. 
Por outro lado, os membros se isentam da responsabilidade de 
fiscalizar, pois acreditam que seu papel é apenas trazer os dízimos 
(Malaquias 3.10) sem se preocupar com o que será feito dele.254 

                                            
252 Cf. http://www.ad.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=56. Acesso 
em: 21 set 2011. 
253 Nelson GERVONI é pastor da Assembleia de Deus, filiado à CGADB. Também é Coordenador de 
Projetos Educacionais do Instituto Souza Campos – Polo Educacional da Universidade Luterana do 
Brasil em Campinas, SP, é integrante do GEPEM da Faculdade de Educação da Unicamp. Artigo 
enviado pelo autor, para colaboração no Púlpito Cristão. 
http://www.pulpitocristao.com/2010/12/quando-assembleia-era-de-deus.html. Acesso em: 12 abril 
2011. 
254 Ibid. Acesso em: 12/04/11.  
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Este processo é recebido com naturalidade pelos obreiros ou pela 

membresia, como também são chamados. A centralização e a hereditariedade do 

poder, a falta de comunicação e de clareza sobre as contas e o relacionamento – 

fisiológico, inclusive – com a política, são encarados como algo muito normal e, 

portanto, sem a necessidade de qualquer questionamento. Para finalizar com a fala 

de Gervoni: “As semelhanças desse modelo com a política fisiológica, voltada para 

projetos pessoais, são muitas. Isso explica o casamento da igreja com a política 

partidária”. 255 

 

3.3.1. Ministérios associados à CONAMAD 

 

Diferentemente da CGADB, a CONAMAD, possui igrejas-sede e 

ou/Ministérios espalhadas em todo território brasileiro e até mesmo no exterior, 

porém essas redes de igrejas não são autônomas, ou seja, as propriedades 

adquiridas dentro dos Ministérios pertencem a CONAMAD. Dentro desse panorama, 

a CONAMAD, conforme Estatuto Interno tem como patrimônio “quaisquer bens 

imóveis, móveis, semoventes, legados, ações e títulos que possua ou venha a 

possuir, os quais serão escriturados em seu próprio nome”. 256 No mesmo Estatuto, 

o parágrafo nos diz que “alienação ou venda de bens imóveis só poderá ser 

efetuada com autorização expressa da Mesa Diretora da CONAMAD, ad referendum 

da Assembleia Geral Ordinária ou Extraordinária”. 257 

Assim, com padrões parecidos, as Convenções Estaduais associadas à 

CONAMAD, contam com vinte e oito (28) convenções estaduais e sete (07) 

convenções internacionais: Argentina, Bolívia, Estados Unidos, Inglaterra, Itália, 

Japão e Portugal. A CONAMAD também é dona da Editora BETEL. A Mesa Diretora, 

segundo informações no site 258 dessa convenção é composta pelo presidente 

vitalício, o Bispo Manoel Ferreira, o pastor Abner de Cássio Ferreira como o 1º vice-

presidente e, como 3º vice- presidente da mesma é o pastor Samuel Ferreira. 

Coincidentemente, a mesa é composta por pai e filhos. 

                                            
255 http://www.pulpitocristao.com/2010/12/quando-assembleia-era-de-deus.html. Acesso em: 12 abril 
2011. 
256 Estatuto Interno da CONAMAD. 
257 Ibid. 
258 Cf. http://www.conamad.com.br. Acesso em 12 abril 2011. 
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Relação de comando entre os ministérios associados às convenções 

nacionais, CGADB, CONAMAD e os Ministérios autônomos desassociados 

dessas convenções e participam de convenções autônomas. 

 

Pontos 

divergentes 

Ministérios associados à 

CGADB 

Ministérios associados à 

CONAMAD 

Ministérios Autônomos

O
R

G
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

 

Ministérios autônomos em 

suas regiões. 

 

 

 

Estatutos Internos 

independentes  

 

 

 

Todos são associados às 

Convenções Estaduais 

Ministérios dependentes da 

CONAMAD em suas regiões. 

Nomeação do pastor-

presidente 

 

Estatutos Internos 

dependentes do Estatuto da 

CONAMAD, RJ. 

 

 

Todos são associados às 

Convenções Estaduais 

 Ministérios autônomos em suas 

regiões. 

 

 

Estatutos Internos independentes 

 

 

 

 

 

Não possuem Convenções 

Estaduais. 

P
A

T
R

IM
Ô

N
IO

 

Constituição e fins de igrejas 

em nome dos Ministérios. 

 

 Todos os bens: imóveis 

móveis adquiridos 

pertencem aos Ministérios 

locais. 

Constituição e fins de Igreja 

em nome da CONAMAD.  

 

Todos os quaisquer bens: 

imóveis, móveis adquiridos 

pertencem a CONAMAD.  

Constituição e fins de igrejas em 

nome dos Ministérios autônomos. 

L
ID

E
R

A
N

Ç
A

S
 Liderança dos pastores-

presidentes regionais. 

 

Liderança do pastor-

presidente da CONAMAD 

(concentração do poder 

vitalício) 

 

Liderança dos pastores fundadores 

em suas regiões. 



 

174 

 

 

C
O

N
V

E
N

Ç
Õ

E
S

 E
S

T
A

D
U

A
IS

 
Somente homens são 

associados; 

 

As Convenções são de 

responsabilidade do pastor-

presidente regional; 

 

 

 

São devidamente 

reconhecida e registrada na 

CGADB; 

 

Inúmeras Convenções 

Estaduais, basta apresentar 

no mínimo trezentos 

membros filiados em suas 

regiões; 

 

Os associados não podem 

filiar-se em outras 

convenções; 

 

 

 

Aceitam homens e mulheres 

associados; 

 

As Convenções são de 

responsabilidade da 

CONAMAD (de acordo com o 

crescimento do trabalho 

regional); 

 

São devidamente reconhecida 

e registrada na CONAMAD; 

 

Uma única Convenção em 

cada Estado, exceto nos 

Estados do Pará e Amazonas, 

devido às suas extensões 

territoriais; 

 

Os associados não podem 

filiar-se em outras 

convenções; 

 

consagração das esposas de 

pastores presidentes? 

 

 

Não existe filiação regional; 

Os pastores podem se associar a 

diversas convenções tanto no 

âmbito regional quanto nacional. 

 

 

S
U

C
E

S
S

Ã
O

 

M
IN

IS
T

E
R

IA
L

 A sucessão ministerial 

caminha em torno dos 

familiares, filhos, genros. 

 

A sucessão ministerial 

caminha em torno dos 

familiares, filhos, genros. 

 

 

A sucessão ministerial caminha 

em torno dos familiares, filhos, 

genros 

Tabela 16: Relação entre as Convenções Nacionais. 
 

3.3.2. CGADB e CONAMAD versus Convenções Independentes das ADs 

 

Como dito anteriormente, as igrejas ADs trabalham com o sistema de 

Convenção Nacional, considerado o órgão máximo das ADs, mas, ao contrário do 

que representa, é um órgão fraco porque não possui poder deliberativo nas igrejas 

filiadas a ela (no caso a CGADB). Para ilustrar essa realidade, na década de 40, 

quando Paulo Leivas Macalão, pastor-presidente das igrejas das ADs de Madureira 

desligou-se da ADs Missão, criou uma segunda vertente, Madureira (na fala dos 

pastores das ADs ele ganhou autonomia), porém participou das convenções até o 
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ano de 1988. Após esta data, o Ministério de Madureira fundou a sua própria 

Convenção Geral, a CONAMAD e, sucessivamente, surgiram com o tempo, as 

Convenções Autônomas frutos de outras divisões no campo assembleiano como já 

visto. 259  

 

 

Fig. 17: Atuação das convenções dentro do universo de assembleias 

 

As divergências de funcionamento administrativo entre os Ministérios 

pertencentes à CGADB e os pertencentes à CONAMAD e os Ministérios 

Independentes são muitas. Essas divergências vão desde as mudanças 

comportamentais, em relação aos usos e aos costumes vividos anteriormente pelas 

igrejas ADs, os Estatutos Internos, até a atuação dos Ministérios frente às 

Convenções. As Convenções Independentes, diferentemente das Convenções 

anteriores, são ligadas aos Ministérios Independentes por “laços fraternos”, isto é, 

são todas consideradas Igrejas Assembleias de Deus, mas, não existe uma parceria 

em suas organizações de associações em convenções locais ou nacionais, não 

existe uma ligação direta. Os Ministérios independentes possuem uma relação de 
                                            
259 O levantamento realizado nas planilhas que segue abaixo contou com a colaboração do 
doutorando Gedeon Freire ALENCAR da PUC/SP. 



 

176 

 

 

parceria muito próxima entre outros Ministérios independentes, participam das 

Convenções Estaduais/Regionais, Nacionais e Internacionais, mas se mantêm 

independentes, são sendo obrigatória a filiação dos seus membros.  

As convenções acima possuem estatutos próprios. Todos, na primeira leitura, 

trazem os mesmos dizeres em seus artigos e incisos, mas existem mudanças 

discretas entre os seus artigos. Como exemplo, a CGADB trabalha com associação 

somente de ministros, de pastores e de evangelistas, e as mulheres não são aceitas 

no rol de membros das convenções tanto nacional quanto estadual. A CGADB tem 

como patrimônio os seus edifícios, a Editora CPAD, suas instalações e suas 

publicações e quaisquer outros bens havidos e por haver. As igrejas-

sede/Ministérios espalhadas em todo território brasileiro e, até mesmo, no exterior 

são autônomas, ou seja, as propriedades adquiridas dentro dos Ministérios são dos 

pastores-presidentes locais. 

O Ministério da Igreja AD, bairro Bom Retiro em São Paulo, 260 é um bom 

exemplo dessa realidade, pois é independente desde sua fundação, em 1988, pelo 

Pastor-presidente Jabes Alencar. Um Ministério organizado sem vínculo com outros 

Ministérios das Assembleias de Deus, Missão e Madureira, com liturgia própria, com 

usos e costumes modernos, distintos dos assembleianos mais antigos. Em 2006, 

segundo informações do site, contava com quinze mil membros e quarenta e sete 

filiais, tendo, atualmente, cerca de cento e cinquenta congregações espalhadas por 

todo o Brasil. Esse Ministério possui uma comunicação moderna, característica da 

cultura de massas; um forte apelo ao fascínio e à emocionalidade; a busca, pelas 

pessoas, de solução para os seus problemas, com mensagens mais voltadas para o 

neopentecostalismo. 261 

 Segundo o pastor Jabes: 

 

A Assembleia de Deus Bom Retiro marcou na história das 
Assembleias de Deus um novo momento, rompendo com tradições 
que nada acrescentam ao desenvolvimento espiritual. No aspecto 
doutrinário – fala de doutrinas elementares que gerenciam a vida 
Cristã como todo – temos os mesmos fundamentos das demais 
Assembleias; mas no que se refere aos costumes, pregamos a 
liberdade e educamos essa liberdade. No aspecto litúrgico também 

                                            
260 Cf. Marina A. O. S. CORREA, Alteração das Características Tradicionais da Igreja Assembleia de 
Deus: Um estudo a partir do bairro Bom Retiro em São Paulo, p. 83. 
261 Cf. Ibid., p. 93. 



 

177 

 

 

somos diferentes: nossos cultos são mais participativos, com louvor 
congregacional e prioridade absoluta para a Palavra. Não ocupamos 
o tempo do culto com participações isoladas. 262 

 

O pastor Jabes finaliza a sua fala com o seguinte raciocínio: “No Brasil, a 

Assembleia de Deus tinha o estereótipo de uma denominação radical, pautada pelo 

rigor dos costumes. Rompemos com essa ideia. Não mudamos os princípios, mas 

evoluímos com a metodologia. Deus confirmou”. 263 

Assim, o Ministério da AD, Bom Retiro, possui uma Convenção, a CIMEB. 264 

Convenção Interdeminacional de Ministros Evangélicos do Brasil, situada no 

SHCGN 702/3, Bloco, C, nº 12 – Sobreloja – Brasília, DF. Essa Convenção é 

liderada pelo presidente Jabes de Alencar, pastor-presidente e fundador desse 

Ministério, e conta com a parceria de pastores renomados de outros Ministérios, 

como: Assembleia de Deus Vitória em Cristo, Pastor-presidente, Silas Malafaia, 

como o 1º vice-presidente, que recentemente cindiu com a CGADB, do qual também 

era vice-presidente; Pastor-presidente, Jorge Linhares, como o 3º vice, da Igreja 

Batista Getsêmani, Belo Horizonte, MG; Pastor-presidente, Ezequiel Teixeira, como 

o 4º vice-presidente, Igreja Projeto Vida Nova, Rio de Janeiro. Vemos que existem 

vários pastores famosos vindos de outras igrejas compondo a Mesa Diretora dessa 

Convenção.  

Dessa forma, a CIMEB conta com adesão de Pastores de diversas 

denominações pentecostais, objetivando o intercâmbio, a amizade e o 

companheirismo no “Corpo de Cristo”, como bem reza o art. 3º de seu Estatuto 

Interno. Seguindo o mesmo Estatuto e seus artigos, esta convenção ou associação 

de “Ministros” trabalha com a ideia de implantar ações comuns entre as diferentes 

denominações, grupos e segmentos evangélicos em diversas áreas; representa 

todos os seus membros junto às diferentes instituições, órgãos governamentais e 

agência de noticias; oferece apoio, suporte e treinamento aos seus membros, 

visando uma qualificação melhor e um bom desempenho nas suas atribuições 

ministeriais. 

                                            
262 Ibid., p.101. 
263 Marina A. O. S. CORREA, Alteração das Características Tradicionais da Igreja Assembleia de 
Deus: Um estudo a partir do bairro Bom Retiro em São Paulo, p. 102. 
264 Cf.  
. Acesso em 12/04/11. 
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A CIMEB trabalha com associações nacionais e internacionais de igrejas 

autônomas de diferentes denominações; possui autonomia em suas decisões; é 

soberana; não está subordinada a nenhuma igreja associada, convenção ou 

entidade; e não interfere isoladamente nas questões internas das igrejas associadas 

sobre qualquer pretexto, ou seja, as igrejas associadas possuem soberania de 

atuação em seus campos. Os pastores associados passam por avaliação e por 

aprovação por recomendação prévia da comissão de Ética da CIMEB; os 

associados exercem poder de voto; os membros não respondem pelas obrigações 

contraídas pela CIMEB; e nem a CIMEB responde por quaisquer obrigações 

contraídas por seus membros. É uma denominação que possui uma Natureza, 

Sede, Fins e Duração; composição, organização, administração e representação. A 

ideia central, portanto, consiste no fato de que, se os referidos negócios fossem 

realizados diretamente pelos Ministérios de forma particular, provavelmente não 

lograriam o êxito desejado. Divulgação, parcerias, troca de conhecimentos, novas 

redes e expansão de cada Ministério possibilitando novas experiências de sucesso 

em seu meio.  

Dentro dessa perspectiva, de parceria e sucesso entre Ministérios das ADs 

ocorreu em 2007, nas eleições da CGADB para a escolha de um novo pastor-

presidente para essa convenção, realizada em Carapina, Serra, – ES. Por força 

judicial o pastor Jabes de Alencar, pastor-presidente e fundador do Ministério 

Independente da AD Bom Retiro, retorna a CGADB para reconquistar seu espaço na 

instituição, com direito de votar na 39ª Assembleia Geral Ordinária-AGO. Todo esse 

esforço para apoiar o pastor-presidente do Ministério de Belém, PA, Samuel 

Câmara, candidato a presidência e o pastor Silas Malafaia, pastor-presidente do 

Ministério da AD Vitória em Cristo, candidato a vice-presidente, da Mesa Diretora da 

CGADB, contra o atual presidente, o pastor José Wellington Bezerra da Costa. Esta 

disputa, na CGADB demonstra que todos são fortes em seus discursos e fracos em 

suas ações, o que vale mesmo, são os investimentos no futuro. 265 

Porém, reeleito Presidente da Mesa Diretora da CGADB, o Pastor José 

Wellington Bezerra da Costa tornou-se um ícone das Assembleias de Deus no 

Brasil. Mais uma vez pastor José Wellington Bezerra da Costa venceu a eleição 

                                            
265 Cf. http://belverede.blogspot.com/2009/01/pastor-jabes-de-alencar-volta-filiar-se.htm. Acesso em: 
20 set 2010. 
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realizada em Carapina, Serra (ES), com número recorde de participantes (16,6 mil 

ministros inscritos), a Convenção foi exaustivamente disputada. O candidato da 

outra chapa, pastor Samuel Câmara, realizou uma campanha invejável em termos 

de investimento financeiro e secularização. A disputa exigiu uma estrutura 

gigantesca e profissionalização do sistema de captação dos votos. A CGADB contou 

com a participação e orientação do Tribunal Regional Eleitoral - TRE do Espírito 

Santo e a votação foram realizadas em urnas eletrônicas. Pastor José Wellington 

deve permanecer na presidência até abril de 2013, quando terá nova eleição.  

Outro exemplo dentro do mesmo contexto, em relação aos Ministérios 

Independentes. Estes mantêm um relacionamento, com os Ministérios citados acima 

por “laços fraternos”, porém, funcionam com a mesma estrutura dos Ministérios 

associados às duas Convenções Nacionais, CGADB e a CONAMAD. Eles também 

participam das Convenções Estaduais Regionais Independentes e das Nacionais, 

também Independentes, organizando-se dentro da mesma estrutura: Igreja-sede, 

congregações e pontos de pregação. As igrejas isoladas buscam ajuda dos 

Ministérios mais estruturados para se fortalecerem ou por outras razões políticas, 

mas sempre obedecendo aos mesmos padrões e às mesmas normas estatutárias. 

A competência jurídica para questões de ordem interna fica a cargo de cada 

Ministério. Os pastores-presidentes possuem na maioria das vezes advogados 

próprios para cuidar de seus interesses. O pastor Libório relatou, em entrevista, por 

exemplo, que o próprio filho trabalha nas causas processuais de seu Ministério em 

Caxias, RJ. A CGADB e a CONAMAD possuem uma Comissão Jurídica, prevista em 

seus Estatutos Internos. Essa Comissão tem como finalidade: assessorar a Mesa 

Diretora em suas reuniões, através de um ou mais membros; emitir parecer em 

matéria pertinente, quando solicitado pela Mesa Diretora e demais órgãos; 

assessorar os demais órgãos e as pessoas jurídicas vinculadas às convenções, 

determinado pelo Presidente; sugerir à Mesa Diretora, quando for necessário, a 

contratação de advogado; e prestar relatório à Assembleia Geral das Convenções 

Nacionais. 

O perfil dos Ministérios das ADs mais tradicionais em relação aos usos e aos 

costumes, de forma geral, ainda se procura manter o mesmo padrão pré-

estabelecido de antes, mas cada um deles possui diversidades de posturas. A 

decisão quanto a esta questão fica a cargo dos pastores em suas regiões. Há 



 

180 

 

 

distinção clara entre os costumes. Algumas igrejas são mais rígidas, cabelos 

compridos para as mulheres e curtos para os homens, condenam a pintura, 

maquiagem e calça compridas para as mulheres, bebidas e cigarros para todos. 

Existem igrejas que celebram os cultos mais formais, com os costumes mais antigos: 

antes de o pastor entrar e ocupar o púlpito, os adeptos chegam e acomodam-se, 

logo começam as orações em voz altas, uns oram em línguas, outros fazem as 

orações com expressões mais contidas. Quando o pastor entra, as orações cessam 

e logo é iniciado o culto, com muitos cantos, pregações, testemunhos, orações e, 

por fim, a coleta. 

 Existem igrejas mais “modernas” em algumas coisas e pré-medievais em 

outras, quanto aos usos e aos costumes e celebração dos cultos. Por exemplo, a AD 

Bom Retiro estabelece uma comunicação mais aberta com os adeptos, um louvor 

mais emocional e mais espontâneo; permite maior liberdade de expressão, como 

uso de vestimentas, de joias e de tinturas para as mulheres. Uma igreja mais 

adaptada às necessidades das grandes cidades, menos ascética, mais voltada ao 

modelo das igrejas neopentecostais. 266 Porém, de maneira geral, os assembleianos 

são discretos. Segundo site da CGADB: “Quanto à origem, a doutrina 267 é divina, o 

costume é humano; quanto ao alcance, a doutrina é geral e o costume local”. 268 

Outra questão usada nas ADs são as cartas de mudança e de recomendação. 

As cartas de mudança de recomendação foram aprovadas na Convenção Nacional 

em 1932. Os membros podem circular entre igrejas de todo país, para isto basta ter 

em mãos, a recomendação por escrito de seus pastores anteriores, o que, 

naturalmente, gera um maior controle do deslocamento de sua membresia pelo país. 

O uso da Carta de Recomendação tem por finalidade evitar que pessoas não 

pertencentes a esse grupo entrem em outras igrejas de maneira inadequada.  

As igrejas ADs também recusam o movimento ecumênico, pois, segundo 

alguns pastores, este movimento não está escrito na Bíblia. Nas entrevistas com os 

adeptos sobre essa questão, muitos não souberam responder e outros nem sabiam 

descrever o que era movimento ecumênico. Mas como toda regra tem exceção, 

existe sempre um canal aberto para os temas mais difusos. 

                                            
266 Cf. Marina CORREA, Alterações das Características Tradicionais da Igreja Assembleia de Deus: 
Um estudo a partir da igreja do bairro Bom Retiro em São Paulo, p. 158. 
267 A doutrina das ADs é baseada na Bíblia Sagrada.  
268 www.cgadb.com.br. Acesso em: 25 abril 2011. 
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3.3.3. Leitura de linhagens dos Ministérios ADs 

 

Sempre que se fala em linhagens logo se pensa em genealogia, estirpe, raça, 

família. Nesse sentido, as ADs seguem nessa mesma dinâmica. Institucionalmente, 

elas se organizam dentro da mesma estrutura familiar, se pode pensar sobre esta 

questão utilizando-se os termos comparativos de uma ascendência e descendência 

familiar, no sentido biológico, - sabendo que as relações de parentesco não 

necessariamente são biológicas -, mas por um conjunto de relações sociais 

construídas sobre elas.  

Juridicamente, analisando o grau de parentesco em linha reta, a pessoa é 

descendente da outra, restringindo-se o parentesco aos ascendentes e 

descendentes. Nesse caso, o parentesco é contado pelo número de geração e cada 

geração representa um grau. Na linha reta o parentesco é infinito. Os parentes na 

linha colateral não descendem uns dos outros, mas emanam do mesmo ancestral 

comum. Assim, o parentesco é contado pelo número de gerações, subindo de um 

dos parentes até o ascendente comum, e descendo até encontrar o outro parente. 

Portanto, não há colateral de 1º grau, porque entre um colateral e outro há sempre 

que se contar o ascendente comum. Na linha colateral o parentesco é até o quarto 

grau, compreendendo os irmãos (2º grau); tios e sobrinhos (3º grau) e sobrinhos-

neto e primos-irmãos (4º grau). 269 

Portanto conforme descrição jurídica acima há três tipos de parentesco: 

consanguíneo - derivado da descendência genética e suas ramificações; por 

afinidade - parentesco de um cônjuge com os consanguíneos do outro (ocorre por 

casamento ou união estável) e o civil - derivado de decisão judicial de adoção, 

equipara-se ao parentesco consanguíneo. 

Diante dessa dinâmica de linhagem familiar apresentado acima, os Ministérios 

seguem o mesmo padrão de reprodução em todas as igrejas ADs. As congregações 

são sempre consideradas como descendente e esta linha, chamada de linha reta de 

parentesco são infinitas. Mas também existem as suas ramificações de filiações 

nascidas por afinidade e adoção, no caso das ADs, as igrejas que nascem isoladas, 

no futuro se filiam a uma rede Ministério formam o mesmo corpo. Uma Igreja-sede [a 

                                            
269 Cf. Novo Código Civil Comparado, Lei n. 10.406, de 10 janeiro de 2002 – subtítulo II – Das 
relações de parentesco – art. 1.591 a 1.638, p. 564 – 577. 
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geradora] compartilha-se dos mesmos traços, simultaneamente, criam similaridades 

e, ao mesmo tempo, diferenças entre os seus membros. Ao estabelecer a 

descendência, se constitui uma conexão entre as ADs que as tornam iguais as 

outras descendentes de seu ancestral comum. Cada igreja nasce numa rede e no 

futuro pode se tornar uma geradora de outras igrejas e, assim sucessivamente, mas 

não perdem os traços dos seus ascendentes nunca. 

Assim como nas relações biológicas, as igrejas ADs não são em si mesmas 

relações sociais, ou seja, sua existência não tem efeito direto sobre o 

comportamento organizacional, humano das outras igrejas, coirmãs, mas todas 

possuem os mesmo traços genéticos. Um conceito meramente ilustrativo, o que 

interessa neste trabalho são as relações sociais estabelecidas internamente, os 

principais fatores que estão em jogo: as semelhanças e as dessemelhanças 

administrativas, sociais e econômicas entre si; como esse grupo de parentes que se 

distinguem de outros grupos pentecostais por suas atividades características. São 

grupos restritos criados a partir da procriação, isto é, pelo mesmo processo que gera 

a afinidade biológica, no futuro, vão se relacionar pelos “laços fraternos”, como é 

chamado pelos pastores. 

Dessa maneira, comparando as ADs ao Código Civil, a cessão, “Da Sucessão 

Legítima”, pode-se dizer que a sucessão é legitima tanto aos descendentes quanto 

aos ascendentes, ou seja, os pastores são herdeiros dos direitos ao usufruto 

administrativo, são vocacionados a própria estrutura de organização do seu 

ascendente, automaticamente agirão, no futuro, dentro da mesma linhagem, com as 

mesmas características, produzindo outras sucessões legítimas em linha reta. Um 

Ministério, um dia, já foi congregação e ponto de pregação. 

Dos motivos que determinam essas movimentações entre as igrejas 

assembleianas, podem-se citar como principais motivos: geográficos, políticos e 

administrativos. Elaborando sobre o espaço geográfico, objeto da geografia, 

propondo que ele seja considerado uma instância social. Dentro dessa afirmação, o 

território passa a ser construído por meio de um conjunto natural pré-existente 

caracterizada pelos aspectos sociais, culturais e econômicos. Conforme Milton 

Santos: “Este é tanto o resultado do processo histórico quanto da base material e 

social das novas ações humanas. Tal ponto de vista permite uma consideração 



 

183 

 

 

abrangente da totalidade das causas e dos efeitos do processo sócio territorial”. 270 

Segundo Milton Santos: 

 

Uma região constitui sobre a terra um espaço preciso, porém não 
imutável, inscrito em um dado quadro natural, e que corresponde a 
três características essenciais: os vínculos existentes entre seus 
habitantes, sua organização em torno de um centro dotado de certa 
autonomia e sua integração funcional em uma economia global. Ela 
resulta de uma associação de fatores ativos e passivos, de 
intensidades cariáveis, cuja dinâmica própria dá origem aos 
equilíbrios internos e às suas projeções espaciais. 271 

 

Dentro dessa realidade, as congregações das ADs são dependentes das 

igrejas-sedes, denominado neste trabalho, de Ministérios. Essas congregações são 

descontinuas, elas podem ser fundadas em regiões bem distantes dos grandes 

centros urbanos, inclusive nos campos rurais e pertencer a um Ministério localizado 

nos grandes centros urbanos. Seguindo no raciocínio de Santos, as congregações 

mais distantes, as rurais e as isoladas dos grandes centros não conseguem 

acompanhar a dinâmica de seu Ministério, mas, ao contrário, mesmo sustentados 

pelo o Ministério, muitos já estruturados economicamente em sua região, as 

congregações dependentes caminham com as mesmas realidades e dificuldades 

sociais econômicas onde estão situadas. Automaticamente, as questões dos usos e 

costumes e os discursos teológicos também acompanham as tendências locais, e 

isso, as classificam como sendo, umas são mais conservadoras, outras mais 

modernas. Diversos locais diferentes práticas. 

Dessa forma, essas alterações em que estão submetidas, as congregações 

mais isoladas, de certo modo, vão se fortalecendo, as dinâmicas e as estratégias no 

plano de ação dos pastores locais vão adquirindo força própria. Com isso, os 

pastores locais assembleianos vão abandonando as ordens administrativas 

advindas de seus superiores e começam a encontrar soluções internas e, com elas, 

ganham fortalecimento da comunidade local. Assim, no futuro, os pastores que 

estarão à frente dos serviços essas congregações passarão por uma possível cisão 

entre ela e o seu Ministério responsável. 

                                            
270 M. SANTOS, O Retorno do Território, In: M. SANTOS; M. A. SOUZA, M. L. de ESILVEIRA (org.), 
Território: globalização e fragmentação. 
271 IDEM, Manual de Geografia Urbana, p. 129. 
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Outro fato gerador de possíveis cisões internas entre as congregações das 

ADs e seus Ministérios também pode se dar através de um crescimento imediato em 

números de adeptos e pontos de pregação. Ou seja, as congregações numerosas 

podem fortalecer o dirigente local. O dirigente, às vezes, possui um perfil mais 

arrojado e práticas mais modernas em sua dinâmica de atuação, logo se cria um elo 

de fortalecimento entre os fiéis. Muitos pastores-presidentes ao perceberem que os 

seus pastores regionais já não acatam mais as suas ordens, geralmente dão 

autonomia à congregação em questão, fazem um acordo, desvinculando a 

congregação da lista de congregadas dependentes. A partir de então, a 

congregação emancipada fica livre para formar a sua própria rede de novas igrejas, 

ou então o pastor-presidente usa de força jurídica para afastá-lo de sua 

congregação dentro de uma tensão muito forte. 

Um dos casos bem recente de discórdia aconteceu entre os pastores-

presidentes Samuel Câmara e José Wellington Bezerra da Costa no ano de 2010.  O 

pastor Antonio Luiz Sellari pastoreou a AD São José dos Campos durante 20 anos. 

Foi colocado pelo pastor José Wellington, pastor presidente do Ministério 

Belenzinho, São Paulo, e pastor-presidente da CGADB, de quem se separou 

declarando autonomia da igreja. Em outubro de 2009, o pastor Antonio Luiz Sellari 

renunciou ao seu cargo e apresentou Samuel Câmara – também líder da 

Assembleia de Deus Belém do Pará, conhecida como igreja-mãe das Assembleias 

de Deus no Brasil – como novo presidente. Mas, em meio a essa confusão, pareceu 

que ele se arrependeu. O pastor Sellari voltou atrás em sua decisão e se juntou mais 

uma vez ao pastor José Wellington e tem tentado retornar à diretoria da igreja. 

Atualmente a situação se encontra na justiça sob o processo nº. 0059954-

46.2010.8.26.0577, aberto no Foro de São José dos Campos. 272 

A decisão do MM Juiz de Direito Daniel Toscado em SJC 03/01/2011: 

 

Os membros da organização "Assembleia de Deus" convocaram 
assembleia geral. Pela reunião ouvida no dia de ontem (02/01/2011) 
revogam-se o que foi deliberado na assembleia do dia 05 de 
novembro, mantendo-se a direção antes existente. Referindo-se à 
assembleia de ontem. Não apresenta também, a menos a princípio, 
considerando a organização sumária desta sede qualquer vício. Nem 
mesmo a questão da convocação, aspecto em ação cautelas 

                                            
272 Cf. http://noticias.gospelprime.com.br/justica-pede-afastamento-de-samuel-camara-da-presidencia-
da-ad-em-sao-jose-dos-campos-membros-fazem-abaixo-assinado/. Acesso em 23 ago 2011. 
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levantadas pelo autor para suspender a assembleia, mostra-se 
irrelevante. Isto porque a convenção não foi pelo presidente 
afastado. Mas por 1/5 dos membros da organização. Atesto alterada 
a situação fática existente quando do deferimento da liminar, hei por 
bem suspende-la, a fim de que seja restaurado o estado anterior, 
reintegrando o Sr. Samuel Câmara à presidência da "Assembleia de 
Deus". A mediada liminar deferida em plantão fica, por 
consequência, revogada. Por fim acrescentar, a título argumentativo 
e em reforço, que a Igreja não é feita por pastores, bispos, padres, 
ou papas. A Igreja é feita pelos fiéis, pelos crentes, por aqueles que 
acreditam em seus dogmas e, por isso, a integram. O poder vem 
deste e apenas é legítimo quando é exercido no seu interesse. Pelo 
que se pretende dos autos até pela resistência ao cumprimento da 
liminar a grande massiva é favorável a manutenção do comando 
anterior. Rogo até pelo princípio democrático existente em qualquer 
acontecimento, tal interesse há de prevalecer. 273 

 

Outro caso interessante de cisão ocorreu dentro das igrejas ADs associadas à 

CGADB. Ocorreu no dia 15 de maio de 2010, com a saída do Ministério da Penha – 

Rio de Janeiro, presidida pelo pastor-presidente Silas Malafaia, com mais de cem 

igrejas filiadas entre Sul e Sudeste.  

O pastor Silas Malafaia, além de pastor-presidente do Ministério das ADs da 

Penha, RJ, era vice-presidente da CGADB. Em abril de 2009, em seu programa 

matinal transmitido pela Rede TV, canal 7 (transmissão pela antena parabólica) e 

Bandeirante canal 13, (04/04), o pastor Silas Malafaia já dava indícios de uma futura 

cisão entre o seu Ministério e a mesa diretora da CGADB. Em suas palavras bem 

pronunciadas, o pastor dizia: “A CGADB não tem autoridade nenhuma para meter o 

“bedelho” nas igrejas, essa igreja não tem “papa” ninguém é dono dela”. 274 Nessa 

época, o pastor Silas Malafaia era candidato às eleições da CGADB como vice-

presidente (foi eleito) na chapa do pastor Samuel Câmara, também pastor-

presidente da região do Amazonas, contra o pastor da CGADB e pastor-presidente 

das igrejas AD do Estado de São Paulo, Jose Wellington Bezerra da Costa, que saiu 

mais uma vez vitorioso, acumulando reeleições desde 1988. 

No momento de seu desligamento, o pastor Silas Malafaia, argumentou, em 

seu programa televisivo, que os motivos eram particulares, que, no futuro, todos os 

demais pastores iam saber o porquê de sua decisão. Ele também publicou uma 

carta aberta aos pastores da CGADB dizendo: 

                                            
273http://pointrhema.blogspot.com.br/2011/01/assembleia-de-deus-em-sao-jose-dos.html . 23 ago. 
2011. 
274 Silas Malafaia, programa de televisão transmitido em 07/04/09. Canal 07 Rede TV, parabólica. 
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Em atenção aos inúmeros e-mails e telefonemas recebidos após a 
minha declaração no programa Vitória em Cristo, exibido no dia 
15/05/2010, venho esclarecer: minha renúncia ao cargo de vice-
presidente e o meu desligamento da CGADB (Convenção Geral das 
Assembleias de Deus do Brasil) devem-se ao fato de eu ter 
assumido, repentinamente, o pastorado da Igreja Assembleia de 
Deus Penha (RJ), que passou a denominar-se Assembleia de Deus 
Vitória em Cristo. Ao assumir a liderança desse rebanho, Deus me 
deu uma visão que demandará de todos nós muita dedicação. 275 

 
Ainda segundo Silas Malafaia: 

 

Nunca me considerei superior a nenhum outro pastor da 
denominação ou de outras igrejas. Ao contrário, em minhas 
mensagens sempre digo que há muitos pastores melhores do que 
eu. Entretanto, talvez pelo fato de estar diariamente nos programas 
de televisão, as pessoas me julgam erroneamente como “grande”. 
Sou muito consciente de que existem melhores líderes e pregadores 
do que eu. 276 

 

Ainda em sua fala, o pastor disse que tal decisão devia-se a assuntos 

internos, não divulgados para a imprensa por prudência, mas que ele continuava 

sendo um “servo de Deus” na liderança do Ministério Penha e que também não tinha 

intenções de fundar uma nova convenção, seja de caráter nacional ou estadual. 

Novamente estamos diante de uma nova rede de Ministérios e igrejas 

autônomas, como bem marcada na fala do pastor Silas Malafaia na mesma data do 

seu desligamento: “Não quero viver isoladamente com a igreja que Deus tem me 

confiado. Por isso, continuo membro do CIMEB (Conselho Interdenominacional de 

Ministros Evangélicos do Brasil)”. 277 Segue dizendo que gostaria muito de continuar 

membro da CEADER (Convenção Evangélica das Assembleias de Deus no Estado 

do Rio de Janeiro), quando essas convenções passarem por novas reformulações 

estatutárias e, termina dizendo: “Sempre procuro me rodear de amigos pastores de 

todos os matizes ideológicos, buscando aprender das virtudes de cada um deles”. 
278 Ao que indica, surgirão novos contatos, novos interesses, novas alianças, novas 

redes de igrejas e novos convertidos. Tudo novo de novo. 

                                            
275 Carta publicada no site da igreja AD Penha Vitória em Cristo em 19/05/10 às 16h13min, 
http://www.vitoriaemcristo.org/. Acesso em: 04 abril 2010. 
276 Ibid. 
277 www.cimeb.org.br/. Acesso em 27ago 2011. 
278 Silas Malafaia, programa de televisão transmitido em 07/04/09. Canal 07 Rede TV, parabólica. 
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Figura 18: Atuação dos Ministérios dentro do universo assembleiano atual 

 

3.4. As redes de Ministérios das ADs (constelações e estrelas) 

 

Nas últimas décadas, tem sido dada uma especial atenção às redes, de 

maneira geral, seja no campo social, - rede social -, nas áreas tecnológicas, - redes 

e internet-, ou no campo religioso, formadas pelas diversas comunidades que 

congregam dos mesmos valores e ideais. Vivemos em uma rede dinâmica com 

mudanças constantes e grandes transformações no espaço e no tempo. Ainda que 

de forma sucinta, as explicações que se seguem procuram esclarecer o significado 

de rede – conceito chave para desenvolver as reflexões sobre as redes de igrejas 

assembleianas e a sua atuação. 

Uma das características fundamentais na definição das redes são as 

inúmeras possibilidades sugeridas pela palavra “rede”. Rede pode ser definida 

“como qualquer conjunto ou estrutura que por sua disposição lembre um sistema 

reticulado279”. Embora esse termo esteja em uso há muito tempo, no sentido 

sociológico quando popular, somente na década de 1970 que os sociólogos se 

                                            
279 Cf.Novo Dicionário da Língua Portuguesa. 
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preocuparam em desenvolver o conceito de rede social como peça central de uma 

perspectiva da vida social. 280 Conforme definição: “A rede é simplesmente um 

conjunto de relações que ligam pessoas, posições sociais ou outras unidades de 

análise, como grupos e organizações”. 281  

De modo geral, quando se fala em rede, “... supõe-se que experiência, 

comportamento e resultados individuais, dependem mais do ponto em que as 

pessoas estão localizadas do que de quem eles são como indivíduos”. 282 O ser 

humano tem a necessidade de comunicar-se e de intercambiar informações, 

constituindo-se um dos fatores mais importantes de sua existência e de sua 

atividade vital.  As redes são compostas por pessoas ou organizações e podem 

formar fonte de uma interação, quem se comunica com quem, qual a frequência e a 

duração de suas atividades. Dessa maneira, podem-se criar inúmeras relações 

ligadas entre si, com características diversas, perpassando as fronteiras que 

regulam uma determinada sociedade. 

Assim, “... vivemos em um mundo exigente de um discurso, necessário à 

influência das coisas e ações”, 283 que “(...) nos impõe relações, modela nosso 

entorno, administra nossas relações (...)”. 284  Dentro dessa dinâmica, os elementos 

que circundam as redes sociais podem operar em diferentes níveis, nos campos 

rurais, em bairros ou cidades, Estados ou também de um país, neste caso, formando 

um “conjunto de células urbanas” 285 de certa, criando uma realidade viva dos 

aspectos econômicos, sociais e políticos.  

Segundo Milton Santos, deve-se considerar o tempo e o espaço, pois a cada 

momento eles mudam juntos e, com isso, mudam também o mundo: 

 

O espaço aparece como um substrato que acolhe o novo, mas 
resiste às mudanças, guardando o vigor da herança material e 
cultural a força do que é criado de dentro e resiste, força tranquila 
que espera, vigilante, a ocasião e a possibilidade de se levantar.” 286 

 

                                            
280 Cf. ALLAN G. JOHNSON, Dicionário de Sociologia: Guia prático da Linguagem Sociológica, p. 
190. 
281 Ibid., p. 190. 
282 Ibid., p. 190-191. 
283 Milton Santos, Técnica Espaço Tempo, p.10. 
284 Ibid., p.10. 
285 IDEM, Manual de Geografia Urbana, p. 139. 
286 IDEM, Técnica Espaço Tempo, p. 32. 
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Portanto, uma rede reflete um conjunto de emoções, lembranças, sensações, 

ideologias, atuando como mediador entre os objetos sociais e as condutas em 

relação a eles. Dessa maneira, tentar compreender até que ponto os diversos 

lugares e espaços sofrem as mesmas influências ou experimentam as mesmas 

possibilidades veiculadas pelas redes. 

O campo religioso também passa por esse processo, pois também é 

construído socialmente por atores que dão significado a ele e dele recebem 

significado, portanto, as proposições acima fazem sentido porque o poder religioso 

atrai aquelas que habitam o mundo religioso. Segundo Castells: “(...) mediante a 

criação de um espaço de fluxos e de um tempo intemporal como expressões das 

atividades e elites dominantes”. 287  

Dessa maneira, no que tange as igrejas ADs, elas também vivem dentro 

desse processo de interação por meio de suas redes de igrejas com um fluxo de 

uma organização interna própria, dominante e elitizada por seus organizadores. 

Assim, o aspecto de fluxo a que Castells se refere, na verdade, trata-se de um 

espaço econômico vivenciado por uma solidariedade organizacional. Já Milton 

Santos, diz que “seria, na realidade, um subsistema dentro da totalidade-espaço” 

com características de atividades econômicas.  

Assim, essas características econômicas nas ADs entre os seus agentes, 

resultam em um processo de organização, no qual, predominam fatores externos às 

áreas de incidência dos mencionados agentes. 288 Também compartilham ideias, 

organizam o trabalho entre os seus subordinados e as regulam adaptando-as aos 

seus discursos que se mudam constantemente, - para cada região um discurso 

diferente -, mas sem perder o perfil identitário em suas redes de igrejas, modelado 

pelas ações humanas. 

Dessa forma, as redes de igrejas assembleianas possuem semelhanças, 

circulam dentro dos mesmos valores materiais e simbólicos; são interligados por um 

compartilhamento de ideias entre pessoas com interesses e objetivos em comum. 

Os seus administradores administram esses valores nos meios, sociais, políticos e 

econômicos. O importante é a manutenção da crença. 

                                            
287 M. CASTELLS, Poder da Identidade, p. 17. 
288 Cf. Milton SANTOS, Por uma outra globalização, p. 106. 
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Porém, essas semelhanças que as ADs demonstram ter, isto é, a de um 

grupo coeso de igrejas unidas dentro dos mesmos ideais, com os mesmos 

propósitos, elas agem exatamente ao contrário dessa ideia, as redes de igrejas das 

ADs tornaram-se fonte de um poder centralizado através de sua multiplicidade de 

igrejas. Cada igreja, com as suas peculiaridades e interesses individuais centrados 

nos pastores, motiva o indivíduo a reproduzir comportamentos segundo o monopólio 

da de sua instituição. A funcionalidade da instituição identifica-se com as suas 

próprias verdades. 

 Assim, o campo de atuação de um pastor-presidente vai muito além do que 

se pensa. Muitos pastores, em alguns Estados, são responsáveis pelo Ministério, 

congregações em seu Estado, como também as congregações espalhadas em 

outros Estados, e, ao mesmo tempo, são presidentes das Convenções 

Estaduais/Regionais. Dessa forma, os pastores-presidentes não administram 

somente a sua rede de congregações dependentes do Ministério local, mas também 

estas convenções. Um Ministério responde teoricamente às Convenções nas quais 

são associados. Nesse caso, não existe uma hierarquia diferenciada entre o 

Ministério e as Convenções Estaduais/Regionais, pois os dirigentes são os mesmos. 

Diante dessa realidade, se pode pensar em uma igreja com estrutura de Monopólio 

em seu Estado, pois não existem concorrentes próximos. É possível, então, 

compreender o levantamento da CEMP referente à tabela acima das Igrejas-sedes 

nos Estados que apresenta apenas uma igreja-sede.  

Dentro da realidade acima, o pastor Silas Malafaia, em um de seus 

programas matinais,289 disse que “as igrejas das ADs sãos como estrelas; cada 

estrela tem um orbita própria para desenvolver um trabalho”. 290 Analisando a fala do 

pastor Silas Malafaia e usando um dos conceitos de Paul Freston, que as igrejas 

assembleianas são formadas por “uma complexa teia de redes compostas de 

igrejas-mães e igrejas e congregações dependentes”. 291 Notamos que ao aplicar o 

critério de análise feito por Freston sobre as redes, ele é apropriado em parte, 

contudo é certo afirmar que as ADs não trabalham dentro de uma estrutura de poder 

único de eixo central, aplicado a todas as igrejas. Ao contrário, o que se observa nos 

Ministérios em suas regiões, que estes trabalham centrados em um poder autônomo 

                                            
289 Cf. Silas Malafaia, programa de televisão transmitido em 07/04/09. Canal 07 Rede TV, parabólica. 
290 Ibid.. 
291 P. FRESTON, Uma breve história do pentecostalismo brasileiro: Assembleia de Deus, p. 116. 
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via pastores-presidentes, mantendo uma interdependência hierárquica, mas não 

sendo interligadas a nenhum outro poder de outro dentro das ADs.  

Assim, os pastores das ADs possuem uma rede interna, porém, interligada 

dentro do próprio Ministério, não sendo extensivo, portanto, aos demais Ministérios 

em outros locais. Cada Ministério possui independência financeira, administrativa e 

diferentes formas de atuação, os critérios utilizados pelos pastores-presidentes são 

inúmeros não servindo de regra geral aos demais. Finalizando, para cada Ministério 

há uma leitura diferente, eles detêm poder tanto na verticalidade 292 quanto na 

horizontalidade.  

Na verticalidade, porque os pastores das ADs atuam como macroagentes, 

são atores do tempo rápido 293 comandantes de todos os processos administrativos 

de seus Ministérios. As restrições verticais são acordos das práticas concentradas 

de que participam os microagentes, no caso, os obreiros, presbíteros, evangelistas e 

pastores pertencentes a cada Ministério, gerando, para efeitos do acordo, a 

dinâmica organizacional interna, cada um dentro dos seus limites de atuação. Os 

acordos e as práticas estabelecidas entre os macroagentes e os microagentes 

impõem que se criem princípios de apreciação dos acordos verticais com regras 

bem rígidas – associações nas Convenções Estaduais e Nacionais -, a fim de 

verificar se não são afetados pela concorrência de outros Ministérios.  Dessa forma, 

muitos obreiros, presbíteros, evangelistas, raramente chegaram ao topo 

organizacional dos Ministérios, já que as decisões relativas aos processos locais 

obedecem a motivações distantes, mas estes sempre vão colaborar fielmente dentro 

desse processo, ou não. 

Na horizontalidade, visto que as igrejas ADs ocupam espaços banais, ou 

melhor, “um espaço de todos: empresas, pessoas; o espaço das vivências”. 294.São 

esses agentes que sustentam o conjunto de normas, práticas e bens simbólicos 

produzidos pelas igrejas, com as mesmas características. De certa forma, todos são 

participes, de um jeito ou de outro, cada um há seu tempo, constituindo-se uma 

“Solidariedade Orgânica”. 295 Ou seja, os adeptos não estão ligados a laços 

                                            
292 Sobre o conceito de verticalidade e de horizontalidade: Milton SANTOS, Por uma outra 
globalização, p. 106-110. 
293 Cf. Ibid., p. 106. 
294 Milton SANTOS, Por uma outra globalização, p. 106. 
295 Émile DURKHEIM, Da divisão social do trabalho, p.87-109. Solidariedade orgânica: A divisão do 
trabalho, característica das sociedades mais desenvolvidas, gera um novo tipo de solidariedade, não 
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familiares, de parentescos, nas semelhanças do grupo, “mas na complementação de 

partes diversificadas”, 296 dentro de um conjunto de interesses que se 

complementam e criam laços sociais novos, e, com isso, mantém a continuidade das 

redes ADs. Não importa o local, o cargo ou a condição social, todos estão unidos a 

seus interesses subjetivos tão distintos e tão assembleianos. 

Nessas circunstâncias, parafraseando a fala do pastor Araujo em uma das 

entrevistas, pode-se dizer que “... os Ministérios são comparados às constelações 

celestes, possuem luz própria, alguns brilham mais que os outros”. 297 Conclui a 

entrevista dizendo que: “... as congregações e os pontos de pregação são pequenas 

estrelas que surgem em meio à imensidão aumentando cada vez mais as 

possibilidades de um dia um Ministério ser tornar uma grande constelação”. 298 Vale 

salientar que dentro dessa metáfora, o entusiasmo do pastor corresponde bem à 

realidade. Por inúmeras razões, uma chama mais atenção: atualmente é impossível 

dizer quantos Ministérios existem em todo o Brasil e a extensão territorial de cada 

Ministério com suas congregações e com seus pontos de pregação filiados aos 

mesmos. Quanto mais brilho, maior o poder. 

Assim, a pesquisa aponta, ainda, que muitos desses Ministérios formam suas 

próprias Convenções Estaduais com outras redes de igrejas e/ou Ministérios 

autônomos sem filiação entre os mesmos. Dessa maneira, as Convenções 

Nacionais das ADs não possuem autonomia administrativa sobre os Ministérios e 

não podem tomar nenhuma decisão contra as novas aberturas, pois não existe 

controle sobre esta questão, já que muitos Ministérios ou igrejas funcionam de forma 

autônoma. Outro fato apontado nas pesquisas é que muitas igrejas autônomas, 

quando sentem que não tem condições de se solidificarem no futuro, pedem ajuda 

aos Ministérios autônomos ou aos pastores-presidentes associados às Convenções, 

                                                                                                                                        

mais baseado na semelhança entre os componentes (solidariedade mecânica), mas na 
complementação de partes diversificadas. O encontro de interesses complementares cria um laço 
social novo, ou seja, outro tipo de princípio de solidariedade, com moral própria, e que dá origem a 
uma nova organização social - solidariedade orgânica. Sendo seu fundamento a diversidade, a 
solidariedade orgânica implica uma maior autonomia, com uma consciência individual muito mais 
livre. Solidariedade mecânica: Característica da fase primitiva da organização social que se origina 
das semelhanças psíquicas e sociais (e, até mesmo, físicas) entre os membros individuais. Para a 
manutenção dessa igualdade, necessária à sobrevivência do grupo, deve a coerção social, baseada 
na consciência coletiva, ser severa e repressiva. O progresso da divisão do trabalho faz com que a 
sociedade de solidariedade mecânica se transforme. 
296 Ibid., p.87-109. 
297 Isael de ARAUJO, entrevista realizada pela autora, gravação em áudio, Rio de Janeiro, 18/09/09. 
298 Ibid. 
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que passam a administrar as igrejas juntamente com os pastores fundadores das 

igrejas autônomas, o que faz com que elas entrem no rol de igrejas (autônomas) 

filiadas, até que ganhem mais visibilidade com os novos adeptos. Resta saber qual a 

relação que se estabelece entre essas igrejas no futuro. 

Dentro dessa dinâmica, as ADs parecem estar conectadas a realidade atual. 

Nesse aspecto, surgiu o “Ministério São Paulo”. Este Ministério é uma Convenção 

Estadual dentro de outra Convenção Estadual em São Paulo, a COMADESPE. Essa 

Convenção foi criada para fortalecer as pequenas igrejas isoladas, que não 

pertencem a nenhum Ministério. São igrejas desassociadas das redes de 

congregações assembleianas e que ainda não possuem sede própria, com poucos 

ministros, considerados insuficientes para suprir uma série de exigências impostas 

pelas convenções estaduais e se candidatar a uma futura filiação, ou seja, ainda não 

se encaixam nas exigências impostos pelos os Estatutos das Convenções 

Estaduais/Regionais.  

 

3.4.1 Ministério São Paulo – ou simplesmente “ADSP” 

  

O Ministério São Paulo – ADSP- é uma Convenção dependente da 

Convenção Dos Ministros das Assembleia de Deus no Estado de São Paulo e 

Outros - COMADESPE. O seu objetivo é agregar pequenos Ministérios isolados de 

todo o Brasil e exterior da denominação Assembleia de Deus – pertencente à 

primeira formação Missão – transformando-os assim, em um Ministério com 

capacidade de filiação na Convenção Estadual, a COMADESPE e, posteriormente à 

CGADB, segundo critérios estabelecidos pelo Estatuto Interno da COMADESPE. 299 

Assim, a missão do Ministério São Paulo é assessorar os pequenos 

Ministérios dando cobertura ministerial, espiritual e administrativa aos associados; 

criar e manter cursos periódicos para a atualização teológica e cultural dos 

associados; promover encontros, congressos, simpósios, seminários, workshops e 

cruzadas evangelísticas, sempre visando o crescimento espiritual, ministerial e 

técnico dos seus associados; promover ações sociais e culturais de diversos 

gêneros; promover a integração e o intercâmbio entre os diversos ministérios das 

                                            
299http://www.ministeriosaopaulo.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=103&Itemid
=76. Acesso em 23 mai 2011. 



 

194 

 

 

ADs; e zelar pela unidade da igreja no que lhe couber, bem como pelo cumprimento 

do Estatuto Interno do Ministério ADSP a seus associados. 

O pastor Carlos Roberto, vice-presidente da COMADESPE e vice-presidente 

do Ministério de Cubatão, 300 afirmou que esta Convenção funciona como um canal 

ligação entre a convenção e as igrejas, para evitar o isolamento dos pastores em 

igrejas nas cidades mais distantes. A principal função dessa convenção é torná-los 

visíveis entre os pastores dos grandes centros que convivem com as diversidades 

de uma sociedade mais pulverizada. Com isso, na fala do pastor Carlos, os pastores 

isolados ficam mais próximos dos demais pastores e podem trocar experiências de 

suas comunidades, ganhando mais notoriedade e ampliando seus conhecimentos 

“evangelísticos”. 

Dentro dessa realidade, atualmente este Ministério possui uma Mesa Diretora 

com presidente e três vices, dois tesoureiros e três secretários; tem também cento e 

uma (101) filiações, sendo que a maioria dessas igrejas fica de São Paulo e regiões 

e também conta com filiações nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio 

Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina.  

Uma questão fundamental é a articulação política que se forma entre as 

Convenções Estaduais em São Paulo, por exemplo, que contam com quatro 

grandes convenções. Na verdade, esse tipo de filiação fortalece diretamente o 

pastor-presidente da Convenção Estadual, no caso, o presidente da COMADESPE, 

ganha mais força política junto aos seus associados, mais cargos administrativos e 

visibilidade junto a CGADB no futuro. Muitas eleições ainda virão. 

 Assim, se para a COMADESPE representa mais força política e visibilidade, 

para as igrejas filiadas também é sinônimo de uma ótima parceria, pois conseguem 

uma caminhada mais rápida, igualando-se aos grandes ministérios associados às 

Convenções Estaduais em São Paulo. Ressaltando-se que estas têm um público 

enorme e mais concorrido politicamente, mais recursos diante das Convenções 

Estaduais menores, justificando, assim, o fato das igrejas filiadas de outros Estados 

associarem-se em São Paulo. Uma das igrejas filiadas possui uma mulher 

organizadora, a missionária Márcia Regia na cidade de Varginha, MG. Mesmo que 

                                            
300 Pastor Carlos Roberto da Silva, Vice-presidente da COMADESPE e Vice-presidente do Ministério 
de Cubatão – SP. Entrevista realizada pela autora, gravação em áudio, 23 abri 2011, São Paulo. 
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estas igrejas possuam questões teológicas diferentes são aceitas. A lógica é: melhor 

tê-las como associadas do que deixá-las a mercê das concorrentes.  

Assim, fazendo uma abordagem sob a perspectiva weberiana, pode-se 

chamar a parceria citada acima como sendo uma dominação burocrática, 301 devido 

à sua racionalidade, o que significa dizer que os seus organizadores procuram os 

meios mais eficientes para atingir as metas da organização. A precisão com que 

cada cargo é definido proporciona o conhecimento exato de cada responsabilidade, 

isto é, como as atividades são organizadas com as rotinas realizadas 

metodicamente e, consequentemente, tornam-se previsíveis, pois acabam por 

conduzir a confiabilidade entre as pessoas, evitando, assim, o atrito entre elas. O 

trabalho profissionalizado pela COMADESPE, com os funcionários bem treinados e 

especializados pelo seu mérito, traz benefícios para as organizações das ADs. O 

tipo ideal de burocracia weberiana tem como uma das características a 

previsibilidade do seu funcionamento, contribuindo para a obtenção de maior 

eficiência organizacional, o que não falta aos administradores da fé nas ADs.  

Em um mercado religioso cada vez mais congestionado por novas 

denominações do mesmo ramo, com ideias e com consumidores exigentes, torna-se 

muito difícil manter um padrão de funcionamento ideal capaz de atrair novos adeptos 

e satisfazer os mais antigos. Talvez o melhor caminho para manter a liderança neste 

cenário seja a expansão parecida com o sistema de franquias utilizados nas grandes 

empresas, que vem se tornando, cada vez mais, uma opção para aqueles que 

pretendem investir na corajosa empreitada de crescer.  

Dessa forma, o potencial de uma empresa para se transformar em uma 

franqueadora não depende apenas da sua necessidade e de seus anos de 

experiência, mas, sim, da solidificação de sua estrutura. Pode-se dizer que as redes 

de igrejas ADs possuem estas características, pois estão no ranking das 

denominações mais bem estruturadas no Brasil e são consideradas atualmente, 

como uma das denominações que mais crescem no meio pentecostal. Esta estrutura 

faz-se essencial, primeiramente, para gerir de forma eficaz sua rede própria e, 

posteriormente, para transferir este know-how a um investidor potencial. Mas, como 

definir uma instituição religiosa com essa tomada de decisão frente a uma rede de 

franquia? 

                                            
301 Cf. M WEBER, Economia e Sociedade, p. 142-147. 
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3.5. Assembleias de Deus: uma denominação com diversos perfis ou 

várias igrejas inseridas no sistema de franquia? 

 

As igrejas ADs e Congregação Cristã do Brasil 302 permaneceram absolutas 

por cerca de quarenta anos dentro do cenário pentecostal brasileiro. Porém, na 

década de 50, essas igrejas depararam com uma dinâmica diferente utilizada pelas 

novas igrejas pentecostais: Igreja do Evangelho Quadrangular (IEQ), em 1951, 

Brasil para Cristo, em 1955, e Deus é Amor, 1962, num contexto essencialmente 

paulista. 

 Assim, ADs que possuíam um forte vínculo com a tradição tiveram que se 

reorganizar. O contexto sociocultural estava voltado para a modernização e 

industrialização. O presidente da época, Juscelino Kubitscheck, pregava a 

necessidade de modernizar o Brasil, característica que também estava presente no 

discurso e na religiosidade pentecostal. Com isso, as igrejas foram absorvendo as 

inovações, os recursos, as linguagens e as mídias eletrônicas, que serviram de 

instrumentos direcionados predominantemente “à massa de consumidores” 303 

espirituais. As igrejas ADs enfatizam o “dom de línguas”, as novas igrejas enfatizam 

o “dom de cura”. 

Dessa forma, os quarenta anos que separam o início destas duas fases, já 

justificam o corte histórico-institucional utilizado para diferenciá-las. Todavia, a 

diferença teológica entre essas se mostram apenas na ênfase que cada conjunto de 

igrejas que confere a um ou outro dom do Espírito Santo. A ênfase teológica no dom 

de cura divina, a partir dos anos 50, foi crucial para a aceleração do crescimento e 

diversificação institucional do pentecostalismo brasileiro. As maiores e mais 

                                            
302 A congregação Cristã no Brasil foi fundada por imigrante italiano, Luigi Francescon, em 1910, no 
bairro do Brás, em São Paulo. Após passagem pelo presbiterianismo avivalista norte-americano, 
Francescon integra o movimento “holiness”, em Chicago, em um grupo coordenado pelo pastor W.H. 
Durham, que presenciara os fenômenos da glossolalia de Los Angeles, juntamente com Saymour. A 
Congregação Cristã é a igreja mais antiga do Brasil e foi por quase quarenta anos a maior e, ainda 
hoje, predomina em São Paulo. Apesar disso, conserva uma postura apolítica baseada num rígido 
dualismo da igreja mundo, espírito e matéria. L. CAMPOS da Silveira, Na força do espírito: os 
pentecostais na América Latina, um desafio aos protestantes históricos, p.26-27. 
303 C. MAFRA, Os Evagélicos, p. 126. 
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representativas denominações da segunda onda, continuam a enfatizá-la, visto que 

a cura constitui um de seus mais poderosos recursos proselitistas. 304 

Essas igrejas também são chamadas de igrejas renovadas. Na década de 60, 

um avivamento espiritual varreu as igrejas evangélicas tradicionais brasileiras, 

fenômeno também ocorrido nos Estados Unidos, na mesma época. Por todo Brasil, 

homens e mulheres estavam sendo despertados para a oração e a leitura da Bíblia, 

e, como consequência, milhares estavam tendo a mesma experiência pentecostal. 

Eles recebiam o batismo no Espírito Santo, falando em outras línguas e 

manifestando os dons espirituais. 

Entretanto, na década de 70, surgiu um novo contexto religioso ainda mais 

enfático na dinâmica de massas. O líder da Igreja Universal do Reino de Deus, o 

Bispo Edir Macedo, torna-se a personificação da própria instituição religiosa e 

transfere seu carisma pessoal à igreja. Os preceitos que norteavam a igreja 

tornaram-se menos rígidos em relação à contraposição às tendências da sociedade 

de consumo, atraindo, agora, não só os indivíduos das camadas mais populares, 

mas as camadas médias da população, com a alteração das características do 

pentecostalismo clássico, que se tornavam mais aceitáveis a este público com a 

diminuição da rigidez de costumes e de condutas. 

Dessa forma, as ADs deparam com uma concorrência em grandes 

proporções e também aderiram a um novo perfil, trabalhando as novas tendências 

da sociedade e se adaptando mais rapidamente aos valores atuais, mas 

conservando algumas tendências bem vividas anteriormente. Assim, as lideranças 

das ADs começaram a ampliar a visão administrativa, tonando-se mais empresarial 

dentro da realidade brasileira na comunicação, na fundação de novas igrejas, nos 

ensinamentos bíblicos, dentre outros aspectos. O carisma pessoal, portanto, passou 

a ser um capital mais simbólico, ou seja, ter um caráter mais institucional. As igrejas 

vestiram-se de uma nova roupagem, trabalharam com uma tradição mais acirrada 

em sua estrutura de poder, investindo em novas práticas tecnológicas e 

administrativas para não perder a concorrência dentro do mercado religioso. 

Assim, nesse contexto, as ADs, com o passar dos tempos, transformaram-se, 

devido à grande facilidade na adesão de novas ideias e valores religiosos por parte 

dos indivíduos, com práticas mais capitalistas. Começaram a surgir, também, 

                                            
304 Cf. Paul FRESTON, Nem Anjos e nem Demônios, 52. 
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inúmeras fragmentações em seu meio, gerando diferentes igrejas com vínculos 

administrativos cada vez mais independentes, mas conservando o nome 

“Assembleias de Deus”, como forma de sustentação da tradição e do sucesso no 

âmbito religioso atual.  

Ao analisar o modelo de funcionamento atual das ADs e comparando ao 

modelo de Franquia, pode-se até pensar que se trata de uma rede de Franquia 

Empresarial. O termo Franquia é utilizado para definir uma parceria empresarial, 

porém a Franquia não é apenas o imóvel com uma identidade visual, logomarca, 

uniformes e produtos. Sabe-se que a Franquia também é uma forma de 

atendimento, baseada no ambiente, na filosofia de trabalho e no espírito de equipe, 

que torna determinado negócio conhecido e respeitado pelo consumidor. 305  

 

3.5.1. Sistemas de franquias 

 

Devido às constantes transformações econômicas, políticas e sociais 

ocorridas no mundo, o setor empresarial é um dos setores que mais passam por 

novas reformulações. As grandes empresas começam a se adaptar aos novos 

processos, fortalecendo mais o capital econômico diante da concorrência, 

intensificando mais a competição. A visão empresarial toma outros rumos, com 

tomadas de decisões mais modernas, com padrões arrojados e ousados, baseados 

em rede de parcerias e de alianças. Vários países, em particular no Brasil, têm 

aumentado muito nos últimos anos a formação de redes de empresas através do 

sistema de franquias. O sistema de franquia consiste em uma parceria que se 

estabelece entre pessoas e empresas para exploração de um determinado negócio. 

Através das redes, as empresas se fortalecem para competir e enfrentar as ameaças 

na arena dos bons negócios. A franquia empresarial surgiu em dezembro de 1994, 

sob a Lei 8.955 assinada pelo Presidente da época, Itamar Franco. Conforme o seu 

artigo 2º: 

 

Franquia empresarial é sistema pelo qual um Franqueador cede ao 
Franqueado o direito de uso de marca ou patente, associado ao 
direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos ou 

                                            
305 Cf. http://www.feiradoempreendedoronline.sebrae.com.br/Oportunidade.aspx/. Acesso em: 06 abril 
2011. 
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serviços e, eventualmente, também ao direito de uso de tecnologia 
de implantação e administração de negócio ou sistema operacional 
desenvolvidos ou detidos pelo Franqueador, mediante remuneração 
direta ou indireta, sem que, no entanto, fique caracterizado vínculo 
empregatício. 306 

 

Pode-se dizer que Franquia é um casamento empresarial entre o franqueador 

e o franqueado, no qual ambos trabalham buscando o sucesso e o lucro. Segundo 

definição da ABF (Associação Brasileira de Franchising), a franquia é:  

 

Sistema onde alguém (Franqueador) autoriza um terceiro 
(Franqueado) a explorar os direitos de uso da marca, os direitos de 
distribuição de produtos e/ou serviços em um mercado definido e os 
direitos de utilizar um sistema de operação e gestão de um negócio 
de sucesso. 307 

 
Este sistema tem como meta a expansão empresarial das empresas que 

possuem o know how, pois, inicialmente, é fundamental verificar se a empresa 

possui um “segredo de negócio”, ou seja, um know-how diferenciado de sua 

concorrência que já representa uma significativa garantia de sucesso. A segunda 

verificação deve ter como foco a gestão do negócio, que deve possuir eficiência para 

gerir, no mínimo, três ou mais unidades, com a mesma estrutura com uma marca 

forte reconhecida e um histórico de sucesso na venda de determinado produto e/ou 

serviço. 308 Resumindo, o Sistema de franquia é composto por uma parceria, com 

transparência administrativa, dedicação, integração, estabelecimento de diretrizes e 

de regras, comunicação permanente, permitindo que a empresa atue como uma 

Learning Organization, com comprometido contínuo de aprendizado através da 

participação e da colaboração entre franqueador e franqueado. 

Dessa maneira, todos os interessados têm como meta o sucesso e o respeito 

diante do mercado atual e, para isso, o franqueado tem toda ajuda da empresa 

franqueadora. Entre tantos artigos da lei e incisos, neste trabalho analisaremos 

alguns mais contundentes, comparando-os com os Ministérios Independentes e os 

vinculados com as Convenções Estaduais e Nacionais. 

                                            
306 Lei de Franchising n° 8955/94, também chamada de Lei Magalhães Teixeira. 
http://www.lupoefilhos.com.br/textos/lei8955.pdf. Acesso em 05 fev 2011. 
307 www.geranegocio.com.br/html/franq/p1.html. Acesso em: 25 mar 2011. 
308 Cf. www.geranegocio.com.br/html/franq/p1.html. Acesso em: 25 mar 2011. 
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Dentro dessa realidade comercial, levantando a hipótese de que as 

instituições religiosas também foram alterando a sua forma de atuação. Durante 

muito tempo as ADs permanecem mais carismáticas, de perfil mais libertário, com o 

carisma pessoal mais apurado, de tradição mais familiar e um sistema menos 

complexos do que as igrejas atuais. As ADs levaram muito tempo para compor os 

requisitos necessários de ordem de expansão nas questões teológicas, éticas, dos 

costumes, nas questões administrativas, entre outros, em suas igrejas.  

Portanto, pretende-se traçar algumas aproximações compreensíveis, das 

ADs, em suas diferentes formas de atuação: Pastores-presidentes e as Igrejas-

sedes/Ministérios; a filiação de seus pastores a uma Convenção Estadual; a 

associação dos mesmos a Convenção Nacional e Ministérios independentes 

desassociados das antigas Convenções Nacionais; e a abertura de Convenções 

próprias com o modelo de franquia. É correto observar que essas comparações 

estão voltadas para as igrejas das ADs metropolitanas, mais modernas, não 

servindo, porém, para todas as igrejas e nem se aplicando as igrejas mais distantes 

dos grandes centros urbanos, as mais periféricas. Essas comparações também não 

abrangem as igrejas dos recônditos nordestinos, que ainda permanecem mais 

familiares.  Denota-se que as redes de igrejas ADs consideradas independentes, 

são as que mais se aproximam das comparações que serão feitas a seguir, porém 

não excluem totalmente as associadas às Convenções Nacionais mais antigas. 

Conforme inciso XII e algumas alíneas da Lei 8955/94, a empresa 

franqueadora presta suporte com: supervisão da rede; serviços de orientação e 

outros, prestados ao Franqueado. Treinamento de funcionários do Franqueado; 

manuais de Franquia; auxílio na análise e escolha do ponto onde será instalada a 

Franquia. 

Analisando e aplicando o teor da Lei e seus incisos citados acima com o 

modelo de funcionamento entre as organizações das igrejas Assembleias de Deus 

no Brasil, as Convenções Estaduais/Nacionais, os Ministérios Independentes, pode-

se pensar que existe uma aproximação implícita (franqueador e franqueado) dentro 

das organizações assembleianas.  O pastor Jefferson, gerente da Editora CPAD-SP, 

certa vez comentou em tom de brincadeira que: “a cada dois minutos surge uma 
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nova igreja com o nome ‘Assembleia de Deus”, 309, ou seja, a todo o momento esta 

sigla entra em ação, com ou sem vínculo com as existentes. Tem-se a ideia que o 

nome AD é visto como um alicerce bem firme de respeito e de credibilidade de bons 

negócios para os iniciantes nesse campo, que tem como meta, o propósito de 

ganhar poder e sucesso. 

Assim, uma determinada igreja que adota o nome AD pode funcionar anos e 

anos e abrir uma rede de igrejas, congregações e pontos de pregação, Convenções 

tanto Estaduais/Nacional sem incomodar e sem ser incomodada em seu meio. Para 

quem não conhece o sistema de funcionamento das ADs, pode se pensar que se 

trata da uma rede imensa de igrejas com a administração centralizadas e não com 

funcionamento isolado, como demonstra a realidade. Ora, para quem está a 100 

anos liderando o cenário brasileiro nas pesquisas, como das maiores igrejas 

evangélica em números adeptos, essa imagem estabelece segurança e credibilidade 

para a rede de igrejas antigas e para as igrejas recém-inauguradas, mesmo porque, 

as novas igrejas geralmente são abertas por ex–fieis, logo, o discurso teológico, as 

normas de modelo se mantém. Sistema, metodologia e padronização. 

Entretanto, debruçando-se com mais cuidado sobre essas questões e 

comparado-as com a Lei citada acima, pode-se perceber uma lógica ainda mais 

apurada a começar pela alínea “a” - Supervisão da rede. Além de proporcionar aos 

futuros franqueados um sistema operacional plenamente equilibrado e 

comprovadamente vencedor, a franqueadora precisa também estar preparada para 

direcionar o investidor nas questões jurídicas, mercadológicas, financeiras e 

administrativas. Vale dizer que para o sucesso de qualquer negócio, o primeiro 

passo é constituir uma base consistente, ou seja, além da assessoria, a 

franqueadora deve orientar e gerenciar o investidor na elaboração do contrato social, 

na decisão da opção de apuração de lucro - bom atendimento, ambiente, filosofia de 

trabalho e o espírito de equipe -, que podem ser qualificados como planejamento da 

nova franquia, uma vez que o sistema de franquia não está apoiado somente em 

interesses financeiros. 

Para responder a essa demanda, as convenções estaduais/nacional atuam 

como pessoas jurídicas em seu meio, oferecendo todo suporte aos seus membros, 

                                            
309 O pastor Jefferson de Freitas é o gerente da CPAD, filial de São Paulo. Não foi uma entrevista 
gravada em áudio, mas uma conversa de primeiro contato com o pastor em 05/08/08. 
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pastores-presidentes, evangelistas, ministros e presbíteros, dando boas orientações 

por meio de seus órgãos e por meio da Mesa Diretora. Esta composição é formada 

por presidentes, vice-presidentes, diretores, secretários entre outros, colocando os 

seus serviços de orientação à disposição de seus associados. 

Dessa forma, algumas convenções seguem o modelo de funcionamento das 

Convenções Nacionais da CGADB e a CONAMAD, possuem uma Mesa Diretora 

que presta serviços em diferentes departamentos tais como: Secretaria Geral, 

Departamento de Conselho, de Doutrina, de Comunicação, Conselho Fiscal, de 

Ética e Disciplina, Conselho Político, Conselhos Regionais – este composto por 

membros da cada Convenção Estadual/Regional -, Conselho de Educação e 

Cultura, Conselho de Comunicação e Imprensa, Conselho de Ação Social, de 

Capelania, de Missões, Das Comissões, Comissões de Temário, Comissão Jurídica, 

de Relações Públicas, de Apologética, Comissão de Plano Estratégico de 

Evangelismo e Discipulado, Comissão Eleitoral e Suas Atribuições, dentre outros.  

Assim, as Convenções Estaduais/Regionais juntamente com as Convenções 

Nacionais favorecem uma rápida expansão aos Ministérios, criando uma ideia de 

centralização organizacional dentro dos mesmos parâmetros. Os pastores em seus 

Ministérios são preparados, orientados, testados, passando por uma longa 

caminhada de preparação através de técnicas bem fundamentadas pelos mais 

experientes no assunto de gestão administrativa. 

 Por outro lado, esta imagem gera oportunidades mais seguras para iniciantes 

na área empresarial da fé, possibilitando o acesso de consumidores a produtos e/ou 

serviços de bens de consumo, de marcas consolidadas, tornando-se uma importante 

estratégia empresarial para fortalecer sua imagem perante aos concorrentes. Um 

negócio de baixo custo para seus associados até nos locais mais distantes da sede, 

sabendo que um Ministério pode administrar as congregações dependentes em sua 

cidade, em outros Estados e até no exterior. Alias, existem Ministérios que estão 

localizados no Brasil e as suas congregações estão localizadas no exterior.  

Assim sendo, qual seriam os riscos e as vantagens entre os Ministérios 

Independentes e os Ministérios associados às Convenções Estaduais/Nacionais?  

Trabalhando com a ideia de negócios independentes para os (Ministérios 
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Independentes) 310 versus Franqueados para os (Ministérios associados as 

Convenções): 

 

ITENS AUTÔNOMOS FRANQUEADOS 
Produtos ou serviços Requer conhecimentos, 

experiência e investimentos em 
Marketing 

Desenvolvidos, testados e 
implantados. Qualidade e 
aceitação 

Know-how  Dependem da experiência, 
tempo, pesquisa e aprendizado 

Inicia com conhecimentos e 
experiências acumuladas 

Tabela 19: Ministérios e igrejas autônomas e Ministérios com pastores associados às 
Convenções Estaduais e Nacionais 

 

Dentro dessa perspectiva, passando pela alínea “b” - Serviços de orientação e 

outros prestados ao Franqueado. Observa-se que cada Ministério tem como 

finalidade a união e o intercâmbio das ADs em todo Brasil; a manutenção dos 

princípios morais e espirituais; a observância da doutrina bíblica, incrementando com 

estudos bíblicos e outros eventos; o controle de suas congregações e dos seus 

pontos de pregação, zelando pelo conhecimento litúrgico dos membros; a 

proclamação do evangelho com uma vasta programação de encontros regionais e 

nacionais; a manutenção e a promoção do desenvolvimento espiritual, mantendo a 

unidade doutrinária; a promoção da educação em todos os níveis; a assistência 

filantrópica; a realização do credenciamento dos membros das ADs no Brasil, 

exercendo ação disciplinar, conforme estatuto; a inscrição, o reconhecimento e o 

credenciamento dos seus membros nas convenções estaduais ou regionais. 

Politicamente, os associados passam a ocupar um lugar de destaque frente às 

outras igrejas consideradas pentecostais. Ademais, o empreendedor da fé associado 

conta com uma organização de sucesso com base na ousadia, na determinação, 

nas realizações, na autoconfiança, na flexibilização e na visão de futuro. 

Assim, as atividades das ADs ainda dentro dessa metáfora vão muito além do 

que se pensa, quando se trata de treinamento de seus funcionários. Analisando 

estas questões, embasados pela alínea “c” da Lei de 8955, Treinamento de 

funcionários do Franqueado, observa-se que essas igrejas investem pesado em 

                                            
310 Os esquemas comparativos com os itens, Independentes versus Franquia, Negócios versus 
Franquia, foram desenvolvidos em uma palestra sobre Franchining: o que e como funciona e como 
adquirir uma franquia, pelo SABRAE – Santa Catarina. Site: www.slideshare.net/sebraesc/palestra-
franchising-o-que-como-funciona-e-como-adquirir-uma-franquia. A pesquisadora assistiu também 
uma palestra no SENAI, na zona Norte de São Paulo, destinados aos alunos de estética. Novos 
empreendedores, realizada em outubro/2010. 
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seus colaboradores para obter uma excelência de bons serviços que vão desde 

pequenas tarefas até as mais rebuscadas. Os planos de ações são de última 

geração. As convenções Nacionais, por exemplo, oferecem assessoria em todos os 

assuntos que direta ou indiretamente, digam respeito às ADs, quando solicitadas, 

respeitando a vontade de seus associados; zelam pela harmonia entre obreiros, 

igrejas e instituições a ela filiados; julgam e decidem sobre quaisquer pendências 

existentes ou que venham a existir entre ministros ou Convenções 

Estaduais/Nacional. 

As inspirações de bons investimentos é o que não faltam dentro das ADs, a 

cada dia as tomadas de decisões tornam-se mais ousadas em alguns Ministérios e 

Convenções desta denominação. A CGADB, por exemplo, em maio de 2010, 

quando a sua editora CPAD completou 70 anos, através do diretor executivo, 

administrador de empresas e Publisher, Ronaldo Rodrigues de Souza, inaugurou o 

Portal CPAD News em São Paulo. Na fala do repórter da instituição: “as ADs dá um 

novo salto de qualidade”, divulgando a Palavra de Deus com o “compromisso de 

difundir verdades eternas”. 311 O jornalista, em suas narrativas, afirma que os dados 

de uma pesquisa recente comprovaram que o número de pessoas que acessam a 

internet no Brasil “já é maior que a população da Espanha da Argentina”. Para não 

perder nenhuma informação no site, mantém um plano de ações com atualizações 

diárias através de jornalistas em diversas áreas bem treinados, pois buscam ser no 

futuro “o maior portal de noticias do Brasil com os principais acontecimentos dentro 

da perspectiva cristã”, 312 finaliza o editor-chefe da CPAD News, Silas Daniel. Contar 

com uma assessoria de executivos altamente competentes, não torna irrelevante a 

fala do pastor Jeferson, citado anteriormente, que afirma que “a cada dois minutos 

são abertas novas igrejas com o nome AD em todo Brasil”. 313 

Mas, no que tange ao modelo já descrito anteriormente, modelo 

organizacional das igrejas ADs, é formado um Campo, congregações e pontos de 

pregação.  O interessante que é justamente os pontos de pregação que definem, na 

maioria das vezes, o cenário econômico de futuras congregações. Por quê? Os 

pontos de pregação começam geralmente em casas de simpatizantes, de diferentes 

                                            
311 http://www.cpad.com.br/institucional. Acesso em 23 abril 2011. 
312 Ibid. 
313 O pastor Jefferson de Freitas é o gerente da CPAD, filial de São Paulo. Não foi uma entrevista 
gravada em áudio, mas uma conversa de primeiro contato com o pastor em 05/08/08. 
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extratos sociais, nos diversos locais do país, geralmente acompanhados por 

obreiros, por evangelistas e por pastores da congregação, de preferência, dos 

futuros adeptos. A partir do seu crescimento, os líderes da congregação que os 

acompanham vão demarcar um novo espaço para a sua expansão, designando uma 

equipe de funcionários para organizar este local em uma nova congregação. Na 

verdade, indiretamente, os simpatizantes auxiliam-no a por em prática a alínea “e” 

da lei de Franquias com Auxilio na análise e escolha do ponto onde será instalada a 

franquia.  Os pontos de pregação só serão congregações no futuro se conseguir 

reunir em torno de si um público em constante crescimento. 

Dessa forma, os Ministérios locais das ADs, em sua grande maioria, 

trabalham com independência administrativa concentrada nas mãos dos Pastores-

presidentes juntamente com sua equipe, o próprio Estatuto Interno trata dessa 

independência, no caso os Ministérios associados à CGADB. Assim, esses 

Ministérios possuem liberdade para escolher, testar investir e organizar a sua rede 

de congregações e pontos de pregação. A CGADB Consideram-se ações inerentes 

a cada Ministério das ADs para fundar as suas igrejas e administrar os seus bens e 

os seus presbíteros, evangelistas, Ministros e pastores, como associados na 

respectiva Convenção Estadual ou Regional e também, somente o Ministério local 

possui a tarefa de emancipar as congregações ou igrejas filiadas. 

Portanto, os Ministérios podem atuar com Negócio Independente versus 

Franquia com a sua equipe de trabalho: 

 

ITENS AUTÔNOMOS FRANQUEADOS 
Ponto comercial 
Publicidade 
Vendas 

Pode errar ou Acertar 
Suportar todos os custos 
sozinhos com total liberdade, 
porém, a margem de acerto 
só o futuro irá responder. 

Assessoria na Escolha do ponto 
Divide parte dos custos e assume 
divulgação local 
Preferência do franqueador. Outros 
só com aprovação 

Tabela 20: Ministérios e igrejas autônomas e Ministérios com pastores associados às 
Convenções Estaduais e Nacionais 

 

 

Assim, os Pastores-presidentes responsáveis pelos Ministérios terão 

vantagens como (Franqueador), porque atuam com independência na distribuição 

de suas redes em diferentes regiões do Brasil e no exterior sem apresentar um 

crescimento geográfico acumulado, no local onde está situado, - redes de igrejas 

descentralizadas em todo território nacional. Assim, as igrejas filiadas ou as 
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congregações assumem os seus gastos diários com a garantia de sucesso, - afinal 

se trata de uma igreja AD -, os seus pastores são escolhidos e testados, com 

lealdade e eficiência diante do (Franqueador). O pastor-presidente Francisco Libório 

em sua entrevista afirmou que após ser escolhido como obreiro de seu Ministério 

(Caxias, RJ) trabalhou durante muitos anos com lealdade e obediência e cumpriu 

várias etapas até chegar ao cargo de pastor-presidente deste Ministério. 

Os pastores-presidentes conquistam novos mercados e novas adesões de 

poder dentro das Convenções Nacionais. Quanto maior o público, mais visibilidade, 

o que gera novos acordos, novas possibilidades, novos cargos. Isto significa que 

quanto mais fornecedores, mais poder nas negociações. Os Ministérios são 

extremamente políticos, atuam nas diversas esferas do Poder Público, sejam nas 

questões sociais, nas opiniões mais polêmicas, nas eleições eleitorais, entre outros 

assuntos, todos têm os olhos fixos nesse público. 

Por último, temos a Produção, isto é, pode-se concentrar no desenvolvimento 

de novos produtos e/ou serviços, em suas Editoras, comprovando o sucesso das 

altas vendagens no mercado em que atuam. Ademais, quais seriam as 

desvantagens dessa parceria entre os Pastores-presidentes e seus associados? 

Independência limitada.  

Assim essa independência limitada porque os pastores associados nas 

convenções das ADs continuam trabalhando em suas congregações e pagando 

suas taxas de anuidades tanto para as Convenções Estaduais quanto as Nacionais. 

As desvantagens desses pastores é participação em um negócio com regras 

operacionais pré-estabelecidas e rígidas.  Quais as vantagens? Os pastores 

associados associam-se a uma marca consolidada e de prestígio; participa de um 

conceito já testado, o que minimiza os riscos no futuro; reduzem o tempo de 

implantação; trocam experiência e economia de escala. E, ademais, quem vai 

estabelecer o sucesso das congregações são os consumidores da fé, no caso, seus 

adeptos. 

No tocante as igrejas das ADs, seus líderes dos tempos atuais possuem uma 

visão empreendedora e racional, no sentido de se dedicarem às atividades de 

organização, de administração e de execução de bons serviços, com foco de 

expansão em número de adeptos e na transformação de conhecimentos e de bens 

em produtos modernos (mercadorias, templos e serviços). Com perfis inovadores, e 
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ideias macroempresariais, os pastores das ADs sabem o que o seu adepto quer, 

deseja e espera de suas igrejas, por isso trabalham para suprir essas necessidades, 

exatamente como se faz com um cliente. Aplicam a mesma lógica de estratégia para 

o consumidor final na relação – empresas e clientes -, um importante passo na 

construção de um bom relacionamento, afinal são os seus adeptos que divulgam os 

bons resultados dessa parceria no futuro. 

Dessa forma, as parcerias entre os adeptos e os pastores das ADs não são 

usadas somente nas questões teológicas, o foco atual é outro, as questões sociais e 

as políticas estão mudando a cultura desse público. Se no passado o Congresso 

Nacional era visto como um “lugar diabólico” para os evangélicos, atualmente os 

novos pastores quebraram esse “mal”, o era do “maligno” agora é considerado um 

local “sagrado” para a bancada evangélica. Entre tantos pastores das igrejas 

evangélicas que subiram a rampa do Congresso Nacional, estão os pastores das 

ADs, com vinte e dois parlamentares no Congresso Nacional. 

 

3.6. Os Ministérios e a inserção política dos pastores ADs no Congresso 

Nacional 

  

Os primeiros pentecostais vindos da vertente norte-americana, no início do 

séc. XX, que eram avessos à participação no campo político, sendo mais voltados 

para as questões teológicas. 314 A partir da década de 30, segundo Baptista, houve 

protestantes presentes na política. Segundo Baptista, “documentos marcantes foram 

produzidos por pastores e líderes do Rio de Janeiro e São Paulo, pertencentes a 

denominações evangélicas, ao ensejo das eleições para a Assembleia Nacional 315”. 

O autor ainda afirma que a presença dessa vertente no meio político era muito 

acanhada. Porém, com o passar do tempo, novas relações de poder foram surgindo 

e os interesses são substituídos por outros. Dessa forma, as ADs também foram se 

envolvendo nas questões políticas. 

Assim, a partir de 1960, a sociedade brasileira sentiu a presença e a 

participação de evangélicos dentro da política. A Igreja Pentecostal, “O Brasil para 

Cristo”, teve participação direta e elegeu dois deputados, um federal em São Paulo e 

                                            
314 Cf. S. BAPTISTA, Pentecostais e Neopentecostais na política brasileira, p. 157. 
315 Ibid., p. 157. 
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o outro estadual em Minas Gerais; a Igreja AD possuía um deputado estadual em 

cidade, assim como no Pará, que possuía um deputado estadual e um vereador. 

Mas, apesar dessas candidaturas bem sucedidas, a participação de alguns 

evangélicos na política ainda era muito pequena, com pouca relevância. 

Dessa forma, nas décadas de 70 e 80 também houve novas investidas dos 

evangélicos na política, mas foi somente no ano de 1986 que ocorreu uma presença 

mais expressiva dentro do cenário assembleiano e de outras igrejas pertencentes ao 

mesmo ramo pentecostal. 316 Os Ministérios começaram a atuar fortemente nas 

questões políticas nos diversos estados brasileiros. Os discursos dos pastores 

tomaram outra conotação para convencer os seus fieis da necessidade de eleger os 

seus representantes, de defender os princípios bíblicos e de combater os abusos 

dos políticos tradicionais, quebrando as decisões diabólicas 317 em nosso meio.  

Interessante essa questão política dentro das ADs, as lideranças atualmente 

recorrem a estratégias e apelos para mobilizar pessoas e angariar votos em 

beneficio da própria instituição. Antes, porém, a política era vista como coisa 

imunda, era considerada uma prática “satânica”; o Congresso era a morada do 

“Mal”. Agora, os mesmos pentecostais, não somente as ADs, mas, quase todas as 

denominações pentecostais e neopentecostais são coadjuvantes nas questões 

políticas. O que era negado e apontado como “trevas” agora passou a “luz”. Os 

pastores ocupam posições de destaque e benefícios políticos em suas 

organizações. As divergências atuais é saber qual o candidato os pastores-

presidentes vão apoiar. Uma coisa é certa, o que não vai faltar são candidatos 

evangélicos ávidos para subir a rampa dos Ministérios em Brasília. 

Dessa forma, os Ministérios das ADs passaram a exercer uma enorme força 

política, funcionando como “currais eleitorais” entre os pastores-presidentes e os 

seus fieis para apoiar os candidatos das igrejas, estes revestidos pelo emblema das 

igrejas, e rechaçar os que não pertencem às denominações evangélicas. Segundo 

Baptista, “... os interessados apresentam seus nomes ao Conselho Político, formado 

por pastores da absoluta confiança do presidente da igreja” 318 e após uma seleção 

dos interessados a candidatura política, muitos são eliminados e os aprovados 

esperam a autorização da cúpula da igreja para autorizar a realização de uma 

                                            
316 Cf. Ibid., p. 158. 
317 Cf. S. BAPTISTA, Pentecostais e Neopentecostais na política brasileira, p. 196. 
318 Cf. Ibid., p. 197. 
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votação secreta no colégio eleitoral dos pastores. 319 Entre os critérios estão 

visibilidade eleitoral, afinidade com os detentores do poder na igreja e a quantidade 

de candidatos que concorrem nas eleições. Além desses critérios, são observados 

também os partidos políticos e os números de votos que precisarão para elegê-los 

no futuro.  

Atualmente, os pastores-presidentes das ADs fazem campanhas políticas em 

quase todos os canais televisivos, como foi o caso da última eleição (2010) para 

presidente. A candidata na época, atual presidenta do Brasil, Dilma Rousseff, 

assinou acordo com a comunidade evangélica colocando-se contrária a questão do 

aborto para conseguir apoio dos milhares de fieis espalhados em todo país. Não foi 

somente a presidente Dilma, mas governadores, senadores, deputados federais e 

estaduais juravam fidelidade às convicções evangélicas, ignorando as questões 

sociais importantes em nossa sociedade.  

Conforme visto acima, para se tornar um pastor, chegar ao topo de uma 

hierarquia e assumir um Ministério, eles sonham, realizam e recebem milagres e 

profecias, jejuam, fazem campanhas de oração, dentre outras atividades. As redes 

de igrejas assembleianas estão em constante motivação em prol de mais benefícios, 

visibilidade e poder em seus Ministérios, inúmeros interesses permeiam essas 

igrejas, todos os dias novas concessões são feitas, seja no governo, com seus 

acordos políticos ou qualquer outro que possibilita crescimento e visibilidade 

econômica assembleiana.  

Tecendo uma comparação, utilizando as análises de Pierre Bourdieu 320, o 

pastor-presidente das ADs, tal qual o sacerdote, seria aquele que, por excelência, 

representa a instituição estabelecida. É aquele que vai produzir a partir de dentro e 

vai defender a instituição. Ele não produz o novo. Assim, um Ministério como um 

campo religioso, propriamente dito, tem como principio a existência de um pastor 

especializado na produção dos bens religiosos e de um grupo de leigos que produz 

benefícios econômicos capaz de sustentá-lo, o que, em troca, gera o sustento 

espiritual. Essa transação é chamada pelo autor de economia de oferenda, que 

aponta duas verdades: uma religiosa e uma econômica. Para melhor explicar essa 

                                            
319 Ibid., p.196. 
320 Cf. P. BOURDIEU, Economia das Trocas Simbólicas, p. 27. 
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economia, Bourdieu usa a expressão economia dos bens simbólicos. Nesta relação 

o preço do serviço deve permanecer escondido: 

 

Enquanto resultado da monopolização da gestão dos bens de 
salvação por um corpo de especialistas religiosos, socialmente 
reconhecidos como os detentores exclusivos da competência 
especifica necessária à produção ou à reprodução de um “corpus” 
deliberadamente organizado de conhecimentos secretos (e, portanto 
raros), a constituição de um campo religioso acompanha a 
desapropriação objetiva daqueles que dele são excluídos e que se 
transformam por esta razão em leigos (ou profanos, no duplo sentido 
do termo) destituídos do capital religioso (enquanto trabalho 
simbólico acumulado) e reconhecendo a legitimidade desta 
desapropriação pelo simples fato de que a desconhecem enquanto 
tal. 321 

 
Dessa forma, um Ministério torna-se extremamente político e nos remete a 

ideia que a função dos leigos seja meramente secundária. Ou seja, quanto mais 

afastados estão os produtores especializados dos consumidores, mais autônoma é a 

religião; e quanto mais cisões, mais plural tornam-se as igrejas e os seus comandos. 

Dentro desse contexto, o universo das Igrejas ADs, embora tão parecidas e 

ao mesmo tempo, tão distintas criou seu próprio modelo institucional, elas são sui-

generes, se alimentam mutuamente com os seus elementos de continuidade como 

elementos essenciais. Segundo os fundadores suecos, as ADs nasceram de uma 

profecia, especialmente, no “Pará” para “conduzir os desviados ao caminho correto”; 

para os seus adeptos, a única igreja gerada no coração do Criador; por sua vez, os 

pastores das igrejas ADs agem dentro do mesmo propósito, nos seus discursos, em 

certos momentos a Bíblia justifica a doutrina e, em outros, a doutrina justifica a 

Bíblia; o “Eu” leva muito mais a uma leitura literal da Bíblia no viés moralista. Os 

seus pastores, segundo a tradição teológica assembleiana, são escolhidos por um 

chamamento divino e não precisam ter especialização ou formação religiosa, o 

chamado da parte de Deus é comprovado na disposição do trabalho, recebem o 

Batismo no Espírito Santo e percorrem um longo caminho, na hierarquia de suas 

igrejas. Algum dia eles já foram, presbíteros, diáconos, evangelistas, obreiros e, 

trabalharam muito para alcançar o cargo almejado. Porém, esse caminho ficou na 

mente dos pastores mais antigos, pois os novos pastores, ricos e famosos, pulam a 

                                            
321 Ibid., p. 27-78. 
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maioria dessas etapas e já assumem o pódio sem conhecer os transtornos da 

caminhada.  

 

3.7. Igrejas centenárias em direções opostas  

 

Após cem anos de existência, devido ao enorme crescimento, as ADs se 

distanciaram de sua origem. Esse longo percurso gerou inúmeras igrejas diferentes 

umas das outras, seguindo o mesmo pensamento profético de seus fundadores. O 

resultado de tudo isso é o que se vê atualmente: inúmeras ADs - Assembleia de 

Deus Vida Nova, Assembleias de Deus Bereana, Madureira, Vitória em Cristo, da 

Missão, do Belém, das Portas Amarelas. Mas e a Assembleia de Deus original, 

aquela dos pioneiros suecos, como chegou ao seu centenário? Uma Igreja-mãe, 

com milhares de igrejas, preocupada em celebrar a sua verdadeira história. Os seus 

pastores tentaram demonstrar que após os cem anos de sua existência, as igrejas 

ainda permanecem fiéis as suas origens: uma igreja profética, mágica, imaginária, 

sem distância entre o “céu” e a “terra” ou entre a Suécia e o Brasil. Além disso, 

moderna, pois usaram bem as ferramentas de divulgação virtuais no seu centenário, 

tudo ao alcance de todos.  

Dessa forma, a tônica do centenário era de uniformidade entre os seus 

pastores, representantes de uma classe de legítimos pastores escolhidos por Deus, 

afinal também fazem parte da profecia, se esforçaram para ajuntar os “cacos” que 

sobraram da primeira igreja AD. Belém do Pará se transformou na cidade da nova 

“Jerusalém”, com pastores vindos de todos os lados, alimentados pelo o jogo de 

interesses e de visibilidades de poder. Aglomeraram-se em um enorme palco das 

“fábulas” e “esqueceram”, por alguns momentos, suas divergências internas, 

vivenciadas diariamente nos programas televisivos, nos blogs e nos jornais, para 

celebrarem apenas uma história, formulada nos moldes da primeira igreja. Tentaram 

reviver os mesmos mitos e os mesmos conceitos.  

As lideranças das ADs investiram muito em visibilidade organizacional e no 

poder religioso com projetos caros e arrojados, eliminando a concorrência em seu 

meio, apoiado em assessores competentes e administradores dinâmicos com poder 

de articulação em todos os setores. Prova disso ocorreu que CGADB, na figura do 

pastor-presidente, José Wellington Bezerra da Costa, que convocou uma reunião em 
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junho de 2010 envolvendo todas ADs no país. O objetivo foi fazer com que cada 

Assembleia de Deus ligada à CGADB se envolvesse na festividade no Mês do 

Centenário, junho de 2011. Todas as Assembleias de Deus no Brasil deveriam 

celebrar o Centenário, pois a festa era de todas elas. Por isso, lançaram uma 

programação especial para o Mês do Centenário. O propósito era realizar grandes 

eventos simultaneamente, na mesma data e em todas as regiões do país, 

exatamente para marcar todo o território. Inclusive foi lançando um selo “Pela 

unidade no Centenário”. 

 

 

Figura 21: Selo pela unidade do Centenário das ADs em 2011. 

 

A ideia girava em torno da unificação da CGADB, que se considera a Igreja-

Mãe, e a CONAMAD, fruto da segunda divisão assembleiana. Assim, naquele 

momento, a AD se tornaria única diante de uma data tão importante: o Centenário 

das ADs, ou como eles mesmos intitularam “a geração do Centenário das ADs”, algo 

que jamais seria esquecido. Mas os fatos que se sucederam passaram longe de seu 

objetivo. O que se viu foi as igrejas caminhando em direção contrária e, logo, se 

travou um duelo em torno das comemorações do Centenário das ADs. O Ministério 

da Igreja-mãe – Belém do Pará, sob o manto do pastor-presidente, Samuel Câmara, 

se intitulou “a verdadeira igreja”, portanto as suas comemorações seriam as mais 

legitimas. O pastor-presidente, Samuel Câmara, em seus programas televisivos 

matinais exibidos aos sábados, lançou campanhas astronômicas para angariar 
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fundos para a construção do maior Centro de Convenções das ADs, local das 

festividades mais seletas, com um painel de doações das igrejas do Brasil todo. 

Enquanto isto, a CONAMAD aguardava silenciosamente o resultado do duelo entre 

os pastores-presidentes, José Wellington e Samuel Câmara em local confortável.  

Os programas televisivos de Silas Malafaia e os programas do pastor Samuel 

Câmara, exibidos na Rede Bandeirantes de Televisão antes do centenário, já davam 

indícios de uma grande disputa de “poder” entre os pastores, Samuel Câmara e 

José Wellington Bezerra da Costa. O pastor Silas Malafaia, aliado do pastor Samuel 

Câmara, em seus programas televisivos, fazia declarações fortes sobre essa 

disputa. Diante dessa realidade, na festa do Centenário das ADs em Belém do Pará, 

para os mais atentos, não foi difícil observar as “farpas” nos discursos dos 

organizadores. Alguns pastores em seus discursos anunciavam o centenário da 

igreja-mãe como a “verdadeira igreja AD”. Alguns pesquisadores presentes estavam 

apostando que o pastor José Wellington não participaria dos festejos organizados 

pelo pastor Samuel Câmara, pois uma semana antes, a CGADB, da qual o pastor 

ocupa o cargo de pastor- presidente realizou uma comemoração do Centenário das 

ADs também Belém. 

Dessa maneira, os pregadores tradicionais, os mais antigos, legitimados pela 

tradição dos tempos se sentiam mais centenários do que o próprio Centenário. Os 

mega-pregadores concorrendo entre si para obter as melhores inspirações em seus 

discursos religiosos nos estádios nos dias que ocorreram as comemorações. Filhos 

e filhas de pastores famosos fizeram carreira musical para bem representar a sua 

ascendência nos palcos das comemorações centenárias. Além disso, a presença de 

autoridades políticas locais importantes, inclusive, com a presença e a fala do 

arcebispo de Belém do Pará, diga-se de passagem, um belo momento legitimador 

para as ADs.   

Dentro dessa realidade, o pastor-presidente José Wellington provou aos 

pesquisadores que é Assembleiano e sabe fazer bem a sua política, demonstrou 

que ainda é o comandante das ADs atualmente. O pastor José Wellington é o 

pastor-presidente da CGADB e, teoricamente, representa autoridade máxima sobre 

os Ministérios Estaduais filiados, ou seja, todos os pastores associados à CGADB 

estão submissos as determinações dele. O pastor José Wellington atua também 

como pastor-presidente do Ministério da Região de São Paulo e é pastor- presidente 
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da Convenção Estadual, SP. Portanto, esse pastor, como pastor-presidente de um 

Ministério Estadual, ocupa a mesma posição que os demais pastores-presidentes 

dos outros Ministérios espalhados em todo Brasil. Resta saber quem manda mais e 

qual o limite de mando de cada pastor no dia a dia.  

Mas, a realidade das igrejas ADs está bem longe dessa magia vivida em seu 

centenário. Dentro desse contexto, as novas igrejas ADs, “todas centenárias” porque 

estão fadadas a repetir a mesma data de fundação da igreja originária, 

independentemente do surgimento de cada uma, estavam mais preocupadas em 

demonstrar sua força política através das disputas de “quem manda mais”, quem 

possui o melhor discurso e mais fama através de seus pastores-presidentes no 

“palco” das representações e cordialidades festivas.  

Ora, é possível sugerir nova 322 periodização das ADs sob a ótica das 

descrições acima da seguinte forma:  

1º momento: 1911-1940 - as ADs como “fabulas”, muitos milagres, 

conversões instantâneas, investidos de santidade e verdade os seus membros 

fundadores, Gunnar Vingren e Daniel Berg, quebrando as barreiras das dificuldades 

que existiam nesse período. Tudo era mágico, todas as portas foram abertas da 

Suécia até o Brasil; 

2º momento: 1940 – 2011 – as ADs das burocracias, dos Estatutos Internos e 

das divisões. As práticas religiosas foram usadas como profecias para a criação de 

novas igrejas, novas Convenções, novas cisões, alimentando um jogo de interesses, 

social, político e econômico que se aprofundam a cada dia nas ADs, pelos 

interesses particulares e competitivos de seus pastores. 

3º momento: 2011 – em diante – novas ADs, novos mitos, a emergência de 

novas histórias, considerando a verdadeira fundação de cada AD e não mais as 

remetendo à fundação primeira. Diante de tanta fundação, se torna quase 

impossível remontar as novas igrejas ao mito fundante; seus fundadores sequer 

                                            
322 Francisco Cataxo ROLIM elaborou a primeira periodização das ADs: 1º momento: implantação 
1911/1935; 2º momento: 1935-1964 início da expansão, segmentação e primeiros passos na política; 
3º momento: 1964- em diante enclausuramento na esfera sacral. Pentecostal no Brasil, p. 89. A 
Segunda periodização foi realizada por ALENCAR: 1º momento: 1911-1948 o movimento pentecostal: 
a iluminação do carisma; 2º momento: 1948-1988 instituição pentecostal: o avanço na tradição; 3º 
momento: a corporação pentecostal: a (I)racionalidade  dos poderes. Assembleia de Deus, Origem, 
implantação e militância (1911-1946), 
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conhecem a trajetória de sua origem e colocam fotos dos fundadores das ADs, 

Gunnar Vingren e Daniel Berg, com seus pastores-presidentes no mesmo quadro.  

Outro fato interessante ocorreu na edição da Revista do Conselho: Revista da 

liderança evangélica, ed. 03, ano 01, abril/maio de 2011, das ADs associadas à 

CGADB. Na capa desta revista foi estampada uma foto dos fundadores suecos ao 

fundo e, nas laterais da revista, as fotos dos atuais pastores-presidentes mais 

renomados, como, por exemplo, Silas Malafaia (Ministério Independente AD Vitória 

em Cristo); José Wellington Bezerra da Costa (pastor-presidente da CGADB, da 

Convenção Estadual em São Paulo – CONFRADESP e do Ministério de Belenzinho 

– SP); (Bispo Manoel Ferreira e o seu filho Samuel Ferreira, sucessivamente, pastor-

presidente e vice-presidente da CONAMAD e pastor-presidente do Ministério AD 

Madureira no Brás, SP), segunda vertente das ADs; e ainda o pastor Jabes Alencar, 

pastor-presidente do Ministério AD Bom Retiro em São Paulo, Ministério que já 

nasceu independente no ano de 1988. 

Dessa maneira, as novas ADs necessitam de uma reorganização histórica, 

partindo de sua origem e não mais da igreja AD fundada em Belém do Pará em 

1911. Elas precisam considerar suas particularidades: as regiões, os povos, as 

culturas e os costumes. Não cabe mais as novas ADs uma história e um discurso 

único, considerando os inúmeros surgimentos dessa rede de igrejas com discursos e 

práticas diferentes umas das outras. Torna-se quase inviável remontar suas histórias 

ao mesmo mito fundante. As ADs precisam criar novas histórias e recriar os seus 

novos mitos fundantes, aliás, no centenário foi observado que um simpatizante das 

ADs, no estádio do Mangueirão, usava uma camiseta com a seguinte estampa: uma 

foto do fundador sueco Gunnar Vingren seguido da foto do pastor Samuel Câmara, 

pastor-presidente do Ministério em Belém do Pará. 

Diante desses fatos, pode-se pensar que frente à sociedade atual, que cria a 

todo o momento novas tendências em seu meio, as ADs vão continuar gerando 

novas denominações com perfis capazes de captar essas tendências. Ou ainda que 

as mesmas insatisfações dos adeptos, muitas vezes, trazidas pela rigidez de 

algumas ADs atingiram também os seus pastores. Estes partem em busca de novas 

transformações religiosas autônomas, ampliando os seus dons carismáticos que se 

tornam cada vez mais emocional e espontânea, sem negligenciar a doutrina e o 

conjunto de normas referentes aos costumes, responsáveis em manter a 
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legitimidade das experiências já ocorridas pelos seus antecessores. Essas 

experiências são expressas através de testemunhos, milagres, visões, funcionando 

como uma credencial racional geradora de uma estrutura organizacional estável, 

conservadora e coletiva, que qualifica os novos ministérios em ocupar uma situação 

de solidez que as igrejas ADs exercem dentro do pentecostalismo brasileiro. Afinal, 

são cem anos de tradição investidos na estrutura do poder religioso. São esses e 

outros assuntos que se propõe estudar no quinto capítulo desse trabalho, partindo 

das teorias de Max Weber e Pierre Bourdieu sobre as relações de poder 

estabelecidas entre os agentes do campo religioso assembleiano. 
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CAPÍTULO IV 

A DINÂMICA DO PODER RELIGIOSO NAS ESTRUTURAS DOS 

MINISTÉRIOS DAS ADS. 

 

O capítulo anterior foi basicamente construído a partir das observações 

empíricas e entrevistas realizadas com pastores e adeptos das igrejas ADs, no 

sentido de realizar uma discussão sobre as cisões, destacando o crescimento e de 

alguns Ministérios que após se tornarem autônomos, atuam isoladamente, criam 

suas próprias convenções, e se relacionam com outros Ministérios apenas por “laços 

fraternos”. No decorrer desse capítulo foram citados alguns Ministérios que já 

nasceram autônomos, é o caso do Ministério da Assembleia de Deus Bom Retiro, 

SP, objeto de Mestrado – 2006 -, que serviu de inspiração para esse trabalho. 323 

Conforme dito anteriormente, foi apresentada a constituição das Igrejas-

sedes/Ministérios: o surgimento de um Campo de atuação dos Ministérios; a 

constituição e a trajetória de um pastor assembleiano para assumir o cargo de 

pastor-presidente; a hereditariedade nos Ministérios; unidade e diversidade entre 

Ministérios não associados e os associados às Convenções Nacionais; à relação 

entre as Convenções tradicionais e as Convenções autônomas; as linhagens dos 

Ministérios; as redes de Ministérios e a sua expansão (constelações e estrelas); o 

modelo organizacional das ADs parecidos com sistemas de franquias; a inserção 

dos pastores assembleiano na política; e por fim, Igrejas centenárias em direções 

opostas. Vimos que os Ministérios das ADs trabalham com uma racionalidade 

                                            
323 CORREA, Marina, O. S. Alteração das Características Tradicionais da Igreja Assembleia de Deus: 
Um estudo a partir da igreja do bairro Bom Retiro em São Paulo. PUC-SP, 2006. 



 

218 

 

 

administrativa burocrática, visando um crescimento e uma atuação cada vez mais 

eficiente e atual diante de outros Ministérios das próprias ADs.  

 Portanto, o quarto capítulo será construído a partir das análises sociológicas 

baseadas nas observações empíricas e entrevistas realizadas com os pastores e 

adeptos das igrejas ADs, no sentido de realizar uma discussão sobre a questão da 

“lógica” de funcionamento das igrejas e Ministérios. Serão analisados o “poder 

religioso” dessas igrejas, não somente ligado ao poder de ordem jurídica, econômico 

ou político, mas, do poder condicionado “pelas honras sociais que ele acarreta324”. 

Também serão analisadas as formas de governo, as estratégias, os mecanismos 

legitimadores (estancamentos), 325 os sujeitos, os conflitos entre o “carisma, a 

tradição e a racionalidade” - no sentido weberiano -, dos pastores, propondo que 

esses Ministérios estejam se tornando um exemplo de redes de igrejas “Assembleia 

de Deus”. Os discursos utilizados por esses pastores são cada vez mais atuais, 

dentro da sociedade moderna, como forma de acomodação e permanência viva no 

campo religioso sem perder a credibilidade conquistada ao logo dos anos. 

Por fim, serão vistos os processos sócio-culturais subjacentes às mudanças 

religiosas ocorrida nas ADs, no contexto da sociedade moderna urbanizada. As 

mudanças detectadas no decorrer deste estudo, serão classificadas e analisadas 

sob a ótica weberiana, teórico central neste trabalho, destacando os tipos de 

dominação326. Segundo Weber, “dominação é a probilidade de encontrar obediência 

a uma ordem de determinado conteúdo, entre determinadas pessoas indicáveis”. O 

autor afirma que nas relações de poder e as suas formas de legitimação, “conciste 

na presunção de impor a própria vontade a outrem em uma relação social ou não, 

mesmo contra resistência. O “Poder” estabelece uma dominação e esta dominação 

cria a “disciplina”, gerando uma “obediência pronta, automática e esquemática a 

uma ordem”. A obediencia não necessariamente em um comando, mas também o 

tomar decisões e exercer influências sobre o que é definido, mas involve uma 

                                            
324 WEBER, M. Ensaios de Sociologia, p, 126. 
325WEBER, M. Ensaios de Sociologia, p.131.  Sociedade estamental é uma sociedade estruturada na 
forma de uma pirâmide - as classes mais altas no topo, e as mais baixas na base. É praticamente a 
mesma estrutura em qualquer sociedade. A diferença é que, na sociedade estamental, a mobilidade 
social, ou seja, uma classe ascender ou descender de nível social é difícil, mas não impossível. É 
difícil acontecer a mobilidade social, mas ela pode acontecer - o que difere da sociedade de castas, 
onde a mobilidade social é praticamente impossível (como na Índia Antiga), ou das sociedades 
modernas, onde a mobilidade social é bem frequente e acontece com certa frequência (como na 
sociedade capitalista). 
326 WEBER, M. Sociedade e Economia, pp. 139-142.  
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influência reciproca de dois ou mais elementos, direta ou indiretamente. “Disciplina”, 

portanto, inclui o “treino” na obediência em massa, sem critica e sem resistência. 

Ainda serão analisadas a questão do poder religioso dos Ministérios ADs, 

observando os discursos dos pastores, a influência e o potencial que o discurso 

religioso desperta em seus ouvintes, submetendo-os a uma relação direta com 

Deus. 327 Os pastores estabelecem um canal direito entre Deus e os seus ouvintes, 

no qual “o locutor é Deus, logo, de acordo com a crença, imortal, eterno, infalível, 

infinito e todo-poderoso”. Esses discursos fizeram com que alguns Ministérios, 

tivessem um aumento significativo de adeptos nos últimos anos, – pelo ganho de 

notoriedade que as figuras carismáticas, carregadas de emocionalidade e 

persuasão, vem recebendo desses Ministérios.  

 

4.1. Assembleia de Deus: “profetizada” por Deus, construída por todos e 

administrada por poucos 

  

As ADs nasceram de uma “profecia” dada por Deus, segundo os missionários 

suecos Daniel Berg e Gunnar Vingren em Belém do Pará. Inicialmente esta 

denominação, assim como outras denominações cristãs, se organizou em forma de 

seita, 328 tendo como base de sustenção religiosa, os milagres, as curas, as 

revelações proféticas por intermédio de um líder carismático na representação do 

Sagrado como valor supremo, ao qual se subordinam todos os valores, a atitude e 

respeito, a confiança e veneração só se estabelecem se o adepto for emotivamente 

atingido e atraido por um líder, a que Weber classifica de “dominação carismática. 

”329 O tempo passou, a comunidade ADs ganhou inúmeros seguidores de vários 

                                            
327 ORLANDI, E. P., A Linguagem e seu Funcionamento: as formas do discurso, p, 241. 
328 NIEBUHR, R. H, As Origens Sociais das Denominações Cristãs, p. 19: O autor classifica como 
seitas como uma associação voluntária de adesão. As seitas são de caráter exclusivo, apelam para 
elementos individualistas do cristianismo e ressaltam as exigências éticas. Elas exigem, 
provavelmente, algum tipo de experiência religiosa como pré- requisito para a filiação. Ao contrário de 
uma Igreja: os membros da Igreja nascem nela; as igrejas são instituições inclusivas, frequentemente 
de âmbito nacional e acentuam o universalismo do Evangelho; numa igreja, a condição de membro é 
socialmente obrigatória em consequência natural do nascimento numa família ou nação, e não 
privilegia condições e exigências especiais. 
329 WEBER, M, op cit, 158. Dominação carismática - neste tipo de dominação a relação se sustenta 
pela crença dos subordinados, nas qualidades excepcionais do “líder”, essas podem ser dons 
sobrenaturais, a coragem, a inteligência, faculdades mágicas, heroísmo, poder de oratória. O líder 
tem que se fazer acreditar por meio de milagres, êxitos e prosperidade dos seus apóstolos. Se o êxito 
lhe falta, seu domínio oscila. A dominação carismática se opõe às bases da legitimidade da ordem 
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extratos sociais, logo, os seus idealizadores tiveram que se organizar 

institucionalmente. A “Missão da Fé Apostólica” de antes, passou a se chamar Igreja 

Assembleia de Deus, a partir de 1918. Em vista da permanência ou, em termos 

weberianos, iniciou-se a cotidianização ou a rotinização do carisma, que coloca as 

bases da própria Igreja.  

Weber nos diz que uma sociedade é permeada de relações entre os 

indivíduos, com interações objetivas e subjetivas, normatizadas por leis ou uma 

relação guiada simplesmente pelos costumes. Dessa forma, uma “figura 

carismática”, consiste na capacidade pessoal de um líder em atrair para si a atenção 

de uma parcela de um público disperso. Alguém possuidor de dons especiais 

obtendo uma reciprocidade de aceitação, por parte de seus seguidores, criando uma 

espécie de “veneração” ao indivíduo, a quem são atribuidas faculdades 

extraordinárias, rompedoras dos costumes cotidianos, seja por revelações místicas, 

pelos discursos ou força intelectual.  

Portanto, o carisma é uma capacidade transitória e extraordinária. Mas, 

geralmente, com o tempo, tende a se rotinizar; ao ser regularizado e rotinizado, 

tornar-se gerador da tradição. A “dominação carismática”, segundo o autor “é 

especialmente irracional no sentido de não conhecer regras”, portanto, é 

revolucionária. Porém, a “dominção tradional” também nasce vinculada aos 

precedentes do passado, mas pautada em regras, a figura do líder carismático é 

substituida pela crença cotidiana na santidades das tradições. 

A teoria da “dominação” de Weber aponta três formas específicas de 

dominação: a “dominação carismática” conforme descrita acima; a “dominação 

burocrática”: baseada na crença na legitimidade das ordens estatuidas e do direito 

de mando daqueles que, em virtude dessas ordens, são nomeados para exercer a 

dominação legal 330; e, a “dominação tradicional: baseada na crença contidiana  na 

santidade das tradições vigentes desde sempre e na legitimidade daqueles que, em 

virtude dessas tradições, representam a autoridade”.331 Este tipo dominação tem um 

perfil patriarcal remetida a essência da autoridade, a um chefe de família, pai ou um 

                                                                                                                                        

estabelecida e institucionalizada, onde o líder carismático, em certo sentido, é sempre revolucionário, 
na medida em que se coloca em oposição consciente a algum aspecto estabelecido da sociedade em 
que atua. Mas para que a autoridade seja estabelecida, é necessário que os seguidores considerem 
o apelo do líder como legítimo, estabelecendo-se assim, uma lealdade de tipo pessoal. 
330WEBER, M, Economia e Sociedade, p. 141 
331 Ibid. 
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parentesco; firma-se em um sentimento de fidelidade introduzida na educação e 

formação de hábitos familiares. A dominação tracional possui um perfil diferente da 

estruturação legal ou burocrática, esta, se solidifica pelo conhecimento e 

competência racionalizada do quadro administrativo com estatutos, normas, e 

funções rotineiras332. Estas formas de dominação também podem estar combinadas 

em determinados contextos, como é o caso da religião, onde os poderes 

carismáticos, tradicionais e burocráticos podem se manifestar concomitantemente, 

como é o caso das ADs. 333 

Os princípios fundamentais da burocracia, segundo Weber, são a Hierarquia 

Funcional, a Administração baseada em Documentos, a Demanda pela 

Aprendizagem Profissional, com Atribuições oficializadas e há uma Exigência de 

todo o Rendimento do Profissional. A obediência se presta não à pessoa, em virtude 

de direito próprio, mas à regra, que se conhece competente para designar a quem e 

em que extensão se há de obedecer.  

Para Weber, a rotinização do carisma não se realiza, em regra, sem lutas e 

que existe as exigências pessoas em relação ao carisma do senhor, quando: o 

passo primitivo para a fase inicial de uma experiência religiosa segue um processo 

de rotinização de carisma, ou seja, o processo de transformação do carisma da 

autoridade em carisma da posição adotada pela pessoa, concebendo, como produto 

dessa mudança, a integração grupal. 

Nesse sentido, Weber aponta que os dons carismáticos são instáveis, 

temporários, portanto, a rotinização do carisma é a unica solução para a sua 

perpetuação , transformando-os em estruturas institucionalizadas ou integrando-os 

as já existentes: 

 

Com a rotinização, a associação de dominação carismáticaq 
desemboca, portanto, em grande parte, nas formas da dominação 
cotidiana: da patrimonial – especialmente, estamental – ou 
burocrática. O primitivo caráter particular manifesta-se na honra 
estamental carismático-hereditária ou de cargo dos apropriantes, 
tanto do senhor quanto do quadro-administrativo, portanto, na 
natureza do prestigio da liderança. (...) A rotinização não se realiza, 
em regra, sem lutas. No início, são inesquecíveis as exigências 
pessoas em relação ao carisma do senhor, e a luta entre o carisma 

                                            
332 WEBER, M, Economia e Sociedade, p. 141. 
333 Ibid, pp. 138-161. 
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de cargo ou o hereditário e pessoal constitui um processo típico na 
história.334 

 

O Ministério AD Bom Retiro SP expressa a tendência à institucionalização 

viva dessas mudanças. Sua dinâmica de funcionamento está mais voltada a uma 

racionalidade mais burocratizada e adaptada à sociedade contemporânea. Este 

Ministério parace romper com as caractéristicas mais carismáticas, o próprio pastor-

presidente, Jabes de Alencar afirma que a AD – Bom Retiro, “marcou na história das 

ADs um novo movimento, rompendo com tradições que nada acrescentam ao 

desenvolvimento espiritual”. Segundo pastor, este Ministério se afastou do 

estereótipo de uma denominação radical, pautada pelo rigor dos costumes, 

evoluiram na metodologia, com um trabalho mais dinâmico e uma estratégia mais 

voltada a realidade com hábitos modernos, na sua visão os “velhos hábitos de nada 

servem, estão ultrapassados como modelo de se fazer igreja”.335 

Dessa forma, se a dominação carismática tem o poder de fechar na figura do 

líder sem apresentar um dinamismo e sem uma estabilidade mais concreta, ao 

entrar em contado com a realidade social real e fortemente estruturada, este carisma 

tende a desaparecer ou, pela falta de continuidade dos dons, ou pela a falta de 

credibilidade, em caso de substituição do líder, ou se tradionaliza, como também 

inclina-se as normas mais burocratizadas, o que ocorreu com as ADs ao longo dos 

anos. 

Dentro desse contexto de dominação, as ADs deram inicio ao processo de 

institucionalização, como vistos neste estudo, com as características mais 

burocráticas, com uma delimitação explícita dos domínios de competência e 

hierarquização regulamentada das funções, com a racionalização correlativa das 

remunerações, das “nomeações”, das “promoções” e das “carreiras”, com 

codificação das regras regendo a atividade profissional e a vida extraprofissional, 

racionalização dos instrumentos de trabalho, tais como o dogma e a liturgia e da 

formação profissional. 336 

As ADs, embora façam usos do carisma, algumas igrejas principalmente as 

situadas nas grandes metrópoles, assumiram as características mais burocratizadas. 

                                            
334 WEBER, M., pp. 161-162.  
335 CORREA, Marina, A.O.S, Alteração das Características Tradicionais da Igreja Assembleia de 
Deus: Um estudo a partir da igreja do bairro do Bom Retiro em são Paulo, p. 102. 
336 WEBER, M. Economia e Sociedade, pp. 141-147. 
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Diante dessa realidade, a fragmentação interna também se despontou internamente 

em todo o país. Se essas questões foram ruins para alguns, serviram de base e 

fortalecimento para outros. Sugiram os Ministérios e com eles, os pastores-

presidentes, o poder político e financeiro se centralizaram nas esferas estaduais e 

locais. 

Após o crescimento de origem, expansão, institucionalização e 

burocratização, as ADs começaram a conviver com novas demandas internas. Os 

pastores brasileiros passaram por “obedecência” - por imposição e submissão, 337 - 

aos missionários suecos por dezoito anos, aprenderam a reinvintigar os seus direitos 

e a liderar as suas igrejas, ao menos, em suas regiões locais. A “exigência” dos 

próprios pastores brasileiros, foi realizada a primeira Convenção Geral – como era 

chamada nesta época, atualmente, Convenção Nacional. Nesta reunião, ficou 

resolvido que as “tomadas de decisões” e as estratégias políticas dentro das ADs, a 

partir de então, contavam com a presença dos obreiros brasileiros e os suecos, 

deveriam transferir também, os bens imóveis adquiridos no decorrer desses anos, às 

mãos brasileiras. 

Quanto a essas questões, é possível se pensar nas seguintes hipóteses: Será 

que realmente estes pastores participavam efetivamente das tomadas de decisões 

administrativas, a partir da primeira convenção? Ou ficaram responsáveis apenas 

pelos afazeres internos em suas igrejas? Mesmo porque, os suecos continuaram no 

comando das principais igrejas - sedes das grandes cidades e a ocupar a 

presidência da Convenção Nacional até as décadas de 40 - 50.338 Dentro do mesmo 

ponto de vista, nessas décadas a representatividade dos pastores brasileiros junto a 

liderança sueca era mínima. Para se ter uma ideia, na Convenção Nacional 

realizada em 1951, a presidência era ocupada por três suecos e dois brasileiros. É 

sabido que um maior número de aliados controla o poder. Somente a partir dessa 

década foi que os pastores brasileiros começaram a se despontar com uma 

participação mais efetiva na esfera do poder. 

Com a fundação das ADs, os pastores brasileiros experimentaram novas 

práticas religiosas, diferentes das vividas anteriormente já existentes em seu meio. 

Neste caso, seria natural por parte dos pastores passar por um processo de 

                                            
337 WEBER, M. Economia e Sociedade, p. 33. 
338 DANIEL, S. História da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, p, 275. 
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acomodação e assimilação, portanto, a obediência se fazia necessário, acolher, 

aprender e analisar todos os processos de organização interna. Com o passar dos 

tempos, é possível supor que diante da expansão, estabilidade e respeito 

conquistado por essa denominação, a preocupação dos pastores mudassem de 

foco, era chegada a hora de colocar em prática todo o ensinamento recebido dos 

missionários e também escrever os seus nomes na história das ADs, ou 

simplesmente, reinvindicar os dezoitos anos de trabalho. Afinal, todos esses anos de 

trabalho árduo não podiam ficar somente na memória desses pastores que tinham 

famílias para sustentar. 

Desse modo, diante das novas possibilidades de se comandar uma igreja no 

futuro, a obediência foi uma grande escola e mestra para esses pastores. Como 

bem afirma Foucault, “o poder disciplinar não destroi o indivíduo; ao contrário o 

fabrica”339. É sabido também que numa relação de poder, tanto o agente que 

pretende comandar quanto o que a ele se submete realizam cálculos em visam a 

maximizar as suas vantagens a serem obtidas e os custos necessários, em termos 

de dispêndio, para obter a submissão. Da parte de quem se submete, o calculo diz 

respeito ao que ele ganharia ou perderia com a probabilidade de obediência ou com 

a insubmissão.  

Dentro desse contexto de convenção, as ADs realizaram inúmeras outras 

convenções após a 1930, mas, em sua grande maioria, os assuntos eram de cunho 

eclesiástico - estudos bíblicos. Interessante questionar sobre a Convenção de 1930, 

constituida por suecos e brasileiros, não ocorreu em um clima “tão pacífico”, 

conforme narrada pela história das ADs; tanto que, se fez necessário a vinda do 

pastor sueco Lewi Pethrus da Suécia para tratar exclusivamente de “suas ovelhas 

brasileiras”. Ao que parece que desde essa época as divergências internas não 

eram tão insignificantes e o tempo demonstrou que as ADs estavam apenas 

começando a trabalhar com questões mais imblemáticas em seu meio. Se os suecos 

foram os “comandantes” das ADs por dezoito anos, administrando os comandados 

“obedientes e carentes”, hoje esses pastores entenderam que a obediência e poder 

andam em dois extremos e que os degrais da hierarquia também podem ser 

escalados por eles, o que o fazem muito bem. 

                                            
339 FOUCAULT, M. Microfísica do Poder, p. XX. 



 

225 

 

 

Assim, passado os dois anos da primeira Convenção Nacional, ocorreu o 

afastamento definitivo do missionário sueco Gunnar Vingren, um dos fundadores das 

ADs frente a denominação. Dessa forma,  as influências, os interesses econômicos 

e administrativos trocaram de mãos mais uma vez. Agora era a vez dos evangelistas 

norte-americanos e europeus marcarem os seus nomes na história das ADs 

brasileiras. Com eles vieram novas estratégias significativas e inovadoras capazes 

de acabar de uma vez por todas com o “amadorismo” de alguns líderes 

assembleianos. Na década de 40, foram implantados novos recursos evengelisticos: 

a criação de uma editora, a CPAD, o Instituto Bíblico das Assembleias de Deus  

(IBAD) na cidade de Pindanhangaba – SP e os programas de rádio – no ano de 

1947 pelo pastor americano Lawrence Nels Olson - recurso brilhante para a 

captação de novas ações evangelisticas em todo país. 

Com isso, as ADs criaram novos aliados: Convenções Estaduais, fonte de 

unidade entre os Ministérios locais e as Convenções Nacionais. Uma associação de 

pastores e igrejas associadas com o poder concentrado nas esferas regionais, de 

certa forma põe em prova o poder de mando das Convenções Nacionais. Ou seja, 

as Convenções Nacionais dependem totalmente das esferas estaduais, nas 

questões associativas, nas estratégias políticas e econômicas. As ADs 

descredenciadas dos grandes Ministérios e das Convenções Estaduais/Nacionais 

também fizeram novas parcerias, surgiram novas Convenções Estaduais em socorro 

dessas igrejas, uma bela estratégia de marketing e política. 

 

4.2. Mecanismos de poder nas ADs 

 

O termo poder tem múltiplas definições e acepções. São tão numerosas 

quanto díspares, e muitas vezes usadas de modo desfocado, também quanto ao seu 

conteúdo depende de uma construção teórica. A palavra é usada para fazer 

referência à faculdade, facilidade ou potência para fazer algo. O poder também 

implica ter mais força do que outra pessoa e vencê-la numa luta física ou em uma 

discussão ou debate. Em seu significado mais genérico, poder é a capacidade de 

produzir ou contribuir para resultados – fazer que ocorra algo que faz diferença para 
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o mundo. Na vida social, pode-se dizer que poder é a capacidade de produzir ou 

contribuir para resultados que afetem significativamente um pouco ou outros.340 

Segundo conceito de Outhwaite e Bottomore,  

 

Muito traduzem o poder como uma capacidade de agentes, 
individuais ou coletivos, embora haja que o considere uma 
propriedade impessoal; capacidade dos sistemas sociais de realizar 
objetivos coletivamente vinculatórios ou de reduzir complexidade, 
ou de mecanismos sociais de “‘disciplinar’” indivíduos, modelando 
seu discurso, seus desejos, a bem dizer”. 341 

 

Como disse Foucault “a sua própria subjetividade”. 342 Entre tantos o mais 

comum é o de Max Weber, que conceitua o poder como a capacidade de controlar 

os indivíduos, eventos ou recursos, fazer com que alguém obedeça a uma 

determinada ordem até alcançar seus objetivos sem oferecer resistência ou 

oposição. 343 

A abordagem influenciada pelas ideias de Weber observa particularmente o 

exercício dos poderes na tomada de decisão em organizações soberanas, tais 

como, Estados, empresas comerciais, universidades e igrejas mediante a utilização 

de eleições e mecanismos administrativos. 344 Essa concepção nos remete as 

definições de Foucault, 345 com um entendimento do poder que perpassa os 

indivíduos, existindo também uma lógica de dominação para quem está no poder. A 

visão de Foucault direciona nosso entendimento de poder como circulante, “que 

permeia a todos”, e “todos exercem o poder”, fazendo parte de uma rede, inserido 

assim nessa teia como parte dela, e não como um sujeito independente. 

Johnson conceitua o poder da seguinte forma: 

 

O poder definido como poder-sobre aplica-se a sistemas sociais 
organizados hierarquicamente e o considera como uma substância 
ou recurso que indivíduos ou sistemas sociais podem possuir. O 
poder seria algo que pode ser conservado, cobiçado, capturado, 
retirado, perdido ou roubado; e que é usado basicamente em relação 

                                            
340 OUTHWAITE W & BOTTOMORE T. Dicionário do pensamento social do séc. XX, p. 580. 
341 Ibid. 
342 Ibid. 
343 WEBER, M, Economia e Sociedade pp. 139-140. 
344 SCOTT, J. Sociologia: conceitos-chave, p. 162. 
345 FOUCAULT, M. Microfísica do Poder, pp – 167-177. 
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de antagonismo, envolvendo conflito entre os que têm e os que não o 
têm. 346 

 

Diante dos conceitos de poder acima e ainda, usando o pensamento de 

Foucault sobre o poder. O autor nos diz que o poder pode ser “visto em primeiro 

lugar, desde suas extremidades, desde baixo. Não como algo que se possui, mas 

como algo que se exerce”. 347 Uma rede de igrejas ADs, nos remete a esse poder 

circulante, todos que dela fazem parte de alguma maneira, enxergam novas 

possibilidades de ascensão direcionadas pelo poder religioso, nascem com a sigla 

AD, se separam e continuam usando a mesma sigla. O que as tornam diferentes? 

Pode-se pensar que o poder circulante representado por esta sigla, desempenha um 

papel importantíssimo e essencial para tecer novos interesses políticos e 

econômicos, circulado pela ideologia religiosa, aliás, a teologia sempre serviu de 

base para se esconder as verdadeiras intenções de seus agentes religiosos. 

Sob essa visão, o estudo focou o poder e controle nas organizações dos 

Ministérios das ADs, elementos fundamentais para análise das relações internas, 

ainda que complexas estabelecidas no cotidiano dessas igrejas. Para legitimar 

empiricamente a discussão teórica nesse trabalho, foram analisadas algumas 

entrevistas com pastores-presidentes de alguns Ministérios no eixo São Paulo e Rio 

de Janeiro; entrevistas com os pastores-presidentes de duas Convenções Estaduais 

em São Paulo, a COMADESP e a CIEADESPEL; contou com um levantamento 

empírico foram feitos junto ao CEMP – Centro de Estudos do Movimento 

Pentecostal -, na CPAD no Rio de Janeiro, sob a coordenação do pastor Isael de 

Araujo e com alguns presbíteros e evangelistas das ADs. Os resultados revelam 

mecanismos que propagam valores, crenças e heróis para o exercício do controle, 

de maneiras pouco perceptíveis aos membros, que vão aos poucos, moldando seus 

comportamentos. As conclusões reforçam as proposições teóricas apresentadas de 

que as organizações ADs, utilizam a cultura para o exercício do poder sobre o 

comportamento de seus membros, em um processo no qual os próprios membros 

reforçam e legitimam esse controle por meio da reprodução de práticas e 

interpretações. 

                                            
346 JOHNSON, A, G. Dicionário de Sociologia: Guia prático da linguagem sociológica, p. 177. 
347 CASTRO, E. Vocabulário de Foucault – um percurso pelos seus temas, conceitos e autores – 
verbete poder, p, 326 (editora Autentica BH. MG). 
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4.2.1. O verticalismo e a centralidade do poder assembleiano 

 

As organizações dos Ministérios das ADs apresentam uma dinâmica 

institucional externa e interna centradas nos Ministérios e na figura dos pastores-

presidentes. Estes extremamente políticos administram uma rede de igrejas 

dependentes espalhadas em um Estado ou em vários Estados com a participação 

dos pastores locais. Interna porque todas as igrejas filiadas e até mesmo as igrejas 

independentes trabalham com a figura de um líder local, um pastor com visibilidade 

religiosa, política e econômica muito forte diante de sua comunidade; externa, por 

que esses presidentes se relacionam entre si, inclusive, nas articulações das 

Convenções Regionais e Nacionais.  

Assim, os pastores-presidentes são absolutos em seus Ministérios, além de 

deter o poder “burocrático” ainda são investidos do “poder tradicional” adquirido pelo 

respeito, admiração e crença; detém o poder burocrático porque mantêm uma 

relação de dominação de alcance ampliado, em sua rede de congregações 

dependentes. Estes servidores que prestam serviços nas redes de congregações 

dependentes são auxiliados por um grupo de poder que administram todos os 

assuntos financeiros dessas igrejas. Aliás, os pastores das congregações 

dependentes prestam contas de toda movimentação financeiras em suas igrejas, - 

exercem a função de pastores, mas não possuem o título. Geralmente são pessoas 

que exercem outras profissões para manter o sustento de suas famílias, ou seja, não 

possuem salários dos Ministérios para prestar serviços nas congregações 

dependentes dos Ministérios. Por isso trabalham em outras profissões comerciais, 

geralmente em cargos simples, de pedreiro, carpinteiro entre outras durante o dia e 

a noite se dedicam nas igrejas locais. Ao analisar estas questões junto à teoria 

weberiana de “dominação burocrática”, conclui-se que, no mundo moderno, a 

burocracia é o exemplo mais típico do domínio legal nos limites da legitimidade. Ou 

seja, se tornam necessário à adoção de mecanismos que possibilitem a sua 

eficiência e que garantam a execução de suas ordens, mecanismos estes que 

geralmente se apresentam sob a forma de equipes de apoio. Essa relação é sempre 

resultado de uma relação social de poder desigual, onde se percebe claramente a 

existência de um lado que comanda (domina) e outro que obedece. 
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Portanto, na burocracia destaca Weber, repousa nos seguintes princípios: a 

existência de serviços definidos de valores racionais, com a pretensão de ser 

respeitado pelos membros da associação, que conduz as competências 

precisamente determinadas por leis e regulamentos. Isso implica funções 

nitidamente divididas e distribuídas, da mesma maneira que são nitidamente 

divididos e distribuídos os poderes de decisão indispensável à execução das tarefas 

correspondentes, dentro dos limites das normas jurídicas e segundo princípios 

indicáveis nas ordens da associação, que pode se dá por pacto ou imposição, ou 

ainda, por meio de estatutos. 348  

É evidente que ao comparar a relação dos pastores das congregações 

dependentes aos princípios da burocracia descritos acima, com os pastores-

presidentes fica bem nítida que essa relação passa pelo poder burocrático. Os 

pastores locais são subalternos, pois obedecem ao um sistema administrativo 

fortemente estruturado, com normas ditadas pelos pastores-presidentes juntamente 

com o seu grupo de poder; não possuem poder de decisão administrativa dentro de 

sua igreja e ainda prestam contas de toda contabilidade interna. Aqui se percebe a 

completa separação entre a função e o individuo que a ocupa, já que nenhum 

funcionário pode ser dono de seu cargo ou dos meios de administração. 

Assim, os pastores-presidentes são detentores desse “poder burocrático” e 

ainda são investidos do poder tradicional. Os pastores das congregações locais 

devem mantêm uma relação de afetividade, respeito, admiração, crença, e até o 

prazer de ver o “senhor” 349 feliz e satisfeito. Os pastores-presidentes assim como 

um chefe de família, ocupam uma hierarquia e todos devem obedecê-los, esta 

obediência está relacionada diretamente aos costumes, ações cotidianas e valores 

pessoais. Portanto, Weber ainda ressalta a dominação tradicional como sendo uma 

dominação estável, devido à solidez do meio social e à dependência direta que a 

tradição tem com a consciência coletiva. 350 

Em outras palavras, pode-se classificar essa relação da seguinte maneira: os 

grupos dominantes - pastores-presidentes com o seu grupo de poder – ou Mesa 

Diretora. Este grupo tem a responsabilidade de assegurar que a organização 

cumpra sua missão de modo eficaz e também que atenda às necessidades dos que 

                                            
348 WEBER, M. Economia e Sociedade, pp. 142. 
349 Ibid. 138-161. 
350 Ibid. 
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controlam ou que detêm poder sobre ela. São pastores-presidentes que falam aos 

demais pastores, com uma linguagem tradicional, técnica e burocratizada de 

estratégias racionais, os assuntos religiosos são tratados sob o ponto de vista 

administrativo, aqui os temas são financeiros, políticos e econômicos. 

Assim, os grupos de pastores das ADs considerados dominantes administram 

as suas instituições religiosas, alimentados com dinâmicas racionais, de captação 

religiosa, percebendo os mecanismos emergentes de estruturação nas redes de 

igrejas filiadas. Nesse contexto, esses pastores-presidentes juntamente com seus 

“grupos de poder/status” realizam um sólido gerenciamento eclesiástico de 

assessoria no mundo dos negócios, conjugando o religioso e o econômico, 

aumentando a cada dia as possibilidades em tornar os seus Ministérios em sólidas 

organizações religiosas. Uma prática habitual no mundo dos negócios, com isso, se 

ganha visibilidade e aceitação na realidade popular, padronizando discursos 

comerciais e os religiosos como se os dois estabelecessem uma sintonia perfeita 

capaz de seduzir o senso comum das massas, incluindo os obreiros, presbíteros, 

evangelistas e pastores das ADS que trabalham nas congregações dependentes. 

 

 

Figura 22: pilares do poder dominantes das ADs 

 

Dessa forma, é possível perceber um tipo de poder circulante, marcadamente 

centrados em cinco pilares bem visíveis sucessivamente: nos Ministérios das ADs, 

na figura dos pastores-presidentes, nas Convenções Estaduais, nas editoras – a 



 

231 

 

 

maior delas é a CPAD e nas Convenções Nacionais. Ainda existem outros pilares 

secundários e fundamentais para a manutenção do poder nas ADs, denominado 

aqui de pilares simbólicos, apropriando-se do conceito dado por Weber como 

(grupos de status).351 Estes pilares são constituídos pelo Círculo de Orações das 

mulheres e pela liderança carismática dos pastores que não fazem parte do núcleo 

central dos pastores-presidentes, que vivem mais distantes dos grandes centros 

urbanos, geralmente nas grandes periferias e nas cidades dos interiores dos 

Estados. Evidentemente que existem outros pilares de sustentação, entre tantos, 

pode-se citar, o discurso dos pastores, a teologia, os usos e costumes, que também 

serão citados no decorrer das análises posteriores. 

 

4.3. A solidificação e a distribuição do poder das ADs 

 

A palavra solidificação nasce do verbo, solidificar, passagem de um corpo do 

estado líquido para o estado sólido; estabilização, consolidação, robustecer, ganhar 

corpo (físico). 352 Também se tem a ideia de solidificação através das leituras 

bíblicas pela fé e confiança que nela se deposita. A Bíblia. Assim, o raciocínio que 

se desenvolve na base da fixação das imagens e da solidificação do objeto dinâmico 

do pensamento, reduz sensivelmente a capacidade de viver, da fé. A fé é prova das 

coisas que não se veem. Essa ideia fica bem firme nas palavras de Jesus Cristo 

quando apareceu aos seus discípulos após a sua morte quando disse, “felizes os 

que creram sem ter visto”! 353 Ele falava de uma fé sólida, materializada, pois a partir 

daquele momento todos deveriam solidificar a sua crença, ou não. 

 Max Weber, porém, estudava a sociedade com especificidade, analisando 

sua formação histórica, como a mesma se solidifica, ou seja, buscava compreender 

a sociedade dentro de sua própria história e a sua transformação social no decorrer 

dos tempos, como essa sociedade se solidificava. A forma pela qual Weber explica a 

origem e evolução da ética protestante, por exemplo, constitui uma demonstração de 

suas convicções acerca da origem das visões de mundo e da própria transformação 

                                            

351Segundo Weber, grupos de status ou estamentos, "todo o componente típico do destino dos 
homens determinado por uma estimativa específica, positiva ou negativa da honraria" Trata-se de 
uma comunidade que possui interesses diferentes daquilo que o mesmo autor considera como a 
classe ligada aos meramente econômicos.  
352 Novo Dicionário AURELIO, p, 1319. 
353 BIBLICA SAGRADA, tradução ecumênica TEB, p, 1412. 
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social. Dentro dessa transformação social encontram-se as ADs, denominação 

institucionalizada com distribuição e circularidade do poder dominante bem marcado 

de forma piramidal, descendente de tipo tradicional em que o poder procede da 

autoridade superior, ou seja, dos pastores-presidentes e vai descendo em cascata, 

permeando as esferas mais inferiores de suas organizações, com um poder típico do 

poder religioso episcopal, até alcançar as grandes massas, que por sua vez, 

consolida essa hierarquização sem oferecer resistência. Mesmo porque, segundo 

Gramsci “nenhuma ação de massa é possível sem que a própria massa esteja 

convencida das finalidades que quer alcançar e dos métodos a serem aplicados”. 354 

O que isto significa? Que esse sistema é solidificado pela a confiança e o consenso 

entre todas as categorias da estrutura de uma determinada instituição, ou seja, a 

assembleiana.  

 

4.3.1. Ministérios Estaduais – autonomia e poder 

 

A palavra autonomia já sugere o seu significado. Autonomia significa condição 

ou qualidade de autônomo; independência direito de se governar por leis próprias; 

autodeterminação possibilidade que uma entidade tem de estabelecer as suas 

próprias normas poder que os particulares têm de fixar por si próprios a disciplina 

jurídica dos seus interesses. As ADs há muito tempo, convivem com uma conflitante 

realidade interna, gerada por si mesma, pela autonomia dos pastores-presidentes 

em seus Ministérios. Autonomia mais o poder mais as cisões significaram inúmeras 

igrejas autônomas, que surgem a todo o momento em nosso meio, gerado pela 

autonomia e pelo poder dos pastores que de alguma maneira, perceberam que 

possuíam o poder de comando. Assim, ADs autônomas são donas de suas 

vontades, tanto que participam das Convenções Nacionais também autônomas ou 

não, como o caso das ADs isoladas, - isoladas no sentindo de não pertencer a 

nenhuma filiação nas convenções -, porém, todas funcionam com o poder 

concentrados nas mãos dos pastores-presidentes. Esses pastores apresentam uma 

dinâmica institucional interna e externa pautada pela visão administrativa religiosa e 

civil. 

                                            
354 COUTINHO, N, C, O leitor de GRAMSCI, p, 113. 
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Dessa maneira, a trajetória tradicional de cada igreja ou Ministério segue os 

ideais de seus pastores-presidentes que administram uma rede de congregações e 

subcongregações filiadas, com o seu grupo de poder e simplesmente, atuam em 

suas regiões livres da relação do poder já permeado em outras igrejas da mesma 

denominação. Alguns Ministérios são associados às Convenções, em suas regiões, 

e possuem autonomia administrativa tanto em seus Ministérios, como também nas 

Convenções Estaduais, ou seja, o pastor-presidente comanda as duas esferas – a 

direção do Ministério e da Convenção Estadual.  

 

Figura 23: Estrutura do Poder Organizacional dos pastores-presidentes no âmbito 

estadual. 

 

Dessa forma, pode-se notar conforme a estrutura do poder organizacional dos 

pastores acima, do poder no âmbito estadual das ADs, pode-se observar um 

distanciamento visível dos laços comunitários vividos anteriormente por essa 

denominação. Aliás, estas convenções atualmente são as que tentam conduzir a 

trajetória do poder político entre os Ministérios e os pastores-presidentes, tanto 

interno quanto externo, - às questões políticas da sociedade em geral e as alianças 

partidárias políticas passam por essas convenções. Os pastores-presidentes usam 

dessas convenções para realizar alguns acordos políticos, criação de cargos e 

salários, filiações de novas igrejas, tanto na esfera regional quanto na nacional. Ou 

seja, na esfera piramidal, o pastor-presidente obtém o controle absoluto de todas as 

ações administrativas e poder político, não somente em seus Ministérios, mas 

também, nas Convenções Estaduais, que, consequentemente, servem de apoio aos 

pastores-presidentes das Convenções Nacionais. 
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Se a ideia inicial era de unidade entre as igrejas, a organização atual trabalha 

justamente em direção inversa, as relações internas entre Ministérios são tradadas 

somente por “laços fraternos”, uma estratégia de racionalidade econômica para o 

controle da comunidade de fé, pois as relações sociais são mantidas, envolvendo 

processos de transmissão de tradição, codificações de significados e valores 

comuns a um grupo religioso. 

Dessa forma, se pode pensar que os Ministérios das ADs alteraram suas 

dinâmicas, apoiados em processos e mensagens que inclui, ao mesmo tempo, 

conservação e transformação. Segundo Passos, “uma religião não se reduz a uma 

experiência puramente individual”, mas, envolve outros processos de ampliação, 

abrindo novas possibilidades dentro da realidade atual, com ações dinâmicas dentro 

do social, uma função vital na constituição do ser humano no sentido de favorecer os 

equipamentos suficientes à sobrevivência e à convivência. Mesmo porque, continua 

Passos, “a religião só existe como sistema social, assim, como outros fenômenos da 

cultura humana; do contrário, ficaria reduzida a uma experiência exclusivamente 

individual que seria, por natureza, incomunicável e, portanto, sem meios de 

manifestação e reprodução históricas”.  355 

Dentro do raciocínio acima, há muito tempo os Ministérios das ADs passam 

por mudanças cada vez mais ousadas, suas dinâmicas de funcionamento na grande 

maioria, fazem inveja às empresas comerciais de grande porte. Esses Ministérios 

são donos dos seus futuros e de suas próprias políticas, a maioria não carrega mais 

o peso da tradição vivida no passado. Sobre a questão de unidade, ao contrário do 

que se pensam, os Ministérios ADs são concorrentes e não mais parceiros. Pode-se 

dizer que se tem o Ministério A versus Ministério B versus Ministério C, com focos 

idênticos: fiéis consumidores de bens religiosos; centralidade do poder econômico, 

visibilidade e estratégia política; prestigio e fama.  

Ora, se no passado, ao criar a nomenclatura de Ministério, a ideia era de 

acabar com a invasão de Campo, com a presença das pequenas igrejas locais, 

dissolvendo-se então as possíveis lutas em torno do poder, o que se viu ao longo 

dos anos sobre esta questão, é que essa luta de poder estar mais enraizada do que 

se pensava, ou pode-se pensar ainda, que as pequenas igrejas do passado, fizeram 

                                            
355 PASSOS, J. D, Como a Religião se Organiza, p. 31. 
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escolas dentro de sua própria estrutura: professores competentes, alunos brilhantes 

e fascinantes.  

Diante dessa questão, os missionários suecos fundadores das ADs antes de 

ancorar em terras brasileiras, contam em seus diários que também passaram por 

demandas, já conheciam bem as tensões do poder religioso e as estratégias 

administrativas dentro das Igrejas Batistas suecas. Ao chegarem a Belém do Pará, 

conviveram com as tensões e contradições internas dentro da Igreja Batista a qual 

pertenceram por seis meses; também passaram por cisões e segundo eles, tiveram 

que começar tudo de novo. Com o passar dos tempos, a pequena igreja AD nascida 

com a participação de apenas dezessete membros se espalhou por todo o Brasil, os 

pastores fortemente imbuídos nas questões religiosas, após dezoito anos de 

obediência aos missionários estrangeiros, também começaram a pensar nos 

assuntos mais organizacionais, novos desafios foram surgindo em torno das 

demandas mais racionais. Como acentua Michel Foucault, “o olhar que observa para 

controlar, anota e transfere as informações para os pontos mais altos da hierarquia 

do poder”. 356 

Aliás, na visão de Foucault o poder não é uma substância ou uma qualidade, 

algo se possui ou se tem, “é antes, uma forma de relação”. Essa relação na fala do 

autor permite uma informação através de uma língua, em sistema de signos ou 

qualquer outro meio simbólico. Assim, para Foucault “a diferença destas relações de 

poder são relações entre sujeitos que se definem, como modos de ação que não 

atuam direta e imediatamente sobre os outros, mas sobre suas ações”.  357 Portanto, 

acompanhando o raciocínio do autor, as relações de “poder” exigem que o outro – 

aquele sobre quem se exerce -, seja reconhecido e mantido até o final como um 

sujeito de ação, e “também se abra, frente à relação de poder, todo um campo de 

respostas, reações, efeitos, invenções possíveis”. 358 

Mesmo porque, o campo religioso é também construído socialmente por 

atores que dão significado a ele e dele recebem significado. Portanto, as 

proposições acima fazem sentido porque, a maioria das pessoas ainda são atraídas 

pelo poder, um poder que atrai somente pelo fato do poder, ainda que o poder se 

                                            
356 FOUCAULT, M. Microfísica do Poder, p. 18. 
357 CASTRO, E. Vocabulário de Foucault – um percurso pelos seus temas, conceitos e autores – 
verbete poder, p, 326. 
358 Ibid. 
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concentre na esfera do religioso. Aliás, o poder religioso sempre esteve impregnado 

de lutas, não somente no sentido teológico, mas como a força do novo, contra as da 

ortodoxia dominante, que pretende dominar os bens religiosos por meio da doutrina 

e do controle do comportamento dos fieis. Como as ADs, e isto, de certa forma, 

maximiza a concorrência mercadológica e valida os seus atores e os tornam também 

os homens do poder de manipulação dos bens religiosos e porta-vozes das 

profecias reveladas por Deus. 

 

4.3.2. Pastores–presidentes: a conquista do poder 

 

A conduta dos pastores-presidentes é articulada pela “unção do sagrado” 

como estratégia, levando em conta a probabilidade de encontrar uma aceitação 

social de forma piramidal de um modo que corresponda as suas expectativas, 

econômicas, políticas e sociais. Na teoria de Weber, trata-se de uma “dominação 

tradicional” firmada na crença na santidade de ordens e poderes senhoriais 

tradicionais (existentes desde sempre). Isto ocorre sempre que a relação de domínio 

esteja fundada na dependência pessoal ou na honra estamental, por vínculos de 

fidelidade e em princípios materiais, com ausência de direitos formais. É uma virtude 

atribuída à tradição adquirida pelo senhor, representado aqui pelos pastores-

presidentes, adquirida após longos anos de caminhada religiosa, com zelo e 

fidelidade aos elementos solidificados na cultura da comunidade. Os senhores 

mandam e são obedecidos em virtude da dignidade tradicional; estes podem agir 

segundo os seus critérios de simpatia e de honra, muitas vezes regidos por 

interesses utilitários e corporativos. Os servidores (servos) obedecem em virtude de 

dependência ou privilégio, pautado na santidade e fidelidade da tradição. O poder 

pessoal, baseado na detenção de patrimônio material e simbólico, leva-os a 

defender os interesses do cargo ocupado conforme sua visão particular. 359  

Porém, os pastores assembleianos não estão tão envolvidos assim pela 

atmosfera de santidade e tradição religiosa, mas da lógica empresarial que 

sustentam esses pilares do poder dominante de ação. Eles estão escondidos atrás 

de suas pregações dos mega-cultos, nas falas mais dinâmicas de pastores famosos, 

com apelos mais individuais, voltados aos bens de consumo e do prazer imediato. 

                                            
359 WEBER, M. Economia e Sociedade, p. 148. 
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Em nome da fé, não basta ao fiel ler somente a Bíblia, mas, entram em cena outros 

bens de salvação concretos rentáveis, mercadorias como: DVDs, CDs, livros, jornais 

e outros instrumentos coadjuvantes: campanhas políticas, candidatos da própria 

denominação, ávidos para subir a rampa do poder público, pregações com temas 

polêmicos, que desafiam os seus ouvintes, a construir novos pilares em suas vidas, 

com estratégias mais objetivas e dinâmicas, cada vez mais voltadas às questões 

políticas e ao poder atrelado aos pastores dentro da sociedade atual. Quanto mais 

fieis, mais consumidores, mais visibilidade; quanto mais votos, mais acordo político; 

quanto mais igrejas, mais bens econômicos. 

 

4.4. As estratégias de consenso 

 

Para alcançar uma conformidade dentro de uma empresa, seja ela de 

atuação diversa é necessário de uma comunicação, estabelecendo os meios 

necessários para a troca adequada de informações entre clientes e fornecedores. 

Dessa forma, pode-se pensar que o mesmo processo ocorre entre um determinado 

grupo religioso, aqui entre os Ministérios das ADs de serviços e produtos de bens 

religiosos. Os acordos devem assegurar a confiança e um entendimento comum nas 

relações comerciais. Isto significa, uma simplificação, capaz de reduzir as 

variedades de produtos religiosos e de procedimentos, de modo a simplificar o 

relacionamento entre produtor e consumidor final. E ainda, com a padronização 

desses produtos, a instituição diminui o custo de produtos e serviços mediante a 

sistematização, racionalização e ordenação dos processos e das atividades 

produtivas, com a consequente acessibilidade para fornecedores e clientes. Com 

isto, as ADs eliminam as barreiras existentes de regulamentos conflitantes, em 

diferentes regiões, de forma a facilitar o intermédio comercial dos produtos 

religiosos. Manter os acordos, no que se referem aos produtos necessários para 

garantir a reprodução da força de trabalho e suas condições mínimas de 

sobrevivência. Desta forma, “não se pode ampliar o nível de satisfação das 

demandas sociais além do ponto em que tal ampliação impeça a reprodução do 
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capital global; mas, em contrapartida, não se pode reduzir esse nível de satisfação 

abaixo do limite mínimo”. 360 

 

4.4.1. Estratégia e consenso assembleiano  

 

A estratégia é a arte de aplicar os meios disponíveis com vista à consecução 

de objetivos específicos; explorar condições favoráveis com o fim de alcançar 

objetivos especificos. 361 Atualmente com a alta competitividade e a globalização de 

negócios, as empresas, inclusive, as denominações religiosas passam por 

mudanças adaptáveis às exigências do mercado para obterem maior eficiência, 

economia e desenvolvimento. Não necessáriamente se deve conceitar as 

estragécias meramente pelas concorrências econômicas, mas também, pelas 

vantagens competitivas religiosas que possuem numerosos adeptos. As 

denominações religiosas são as que mais apresentam esse perfil de atualização do 

seu público alvo, pois diante de tantas concorrentes, precisam trabalhar com muita 

competência para se manterem à frente delas. No caso das ADs, além de trabalhar 

com estratégias eficientes diante da concorrência externa, ainda buscam se apoiar 

na tradicionalidade vivida anteriormente, destancando-se como uma instituição que 

possui um grande eixo de unidade. Mas, como dito anteriormente, a ideia de 

unidade é bem distante desse discusso, pois hoje se tem ADs versus ADs, ou ainda, 

ADs A mais ADs B versus ADs C. 

Diante desse conceito visto acima, e conforme observações empíricas, foi 

observado que as ADs trabalham com a ideia de consenso dentro de suas diretrizes. 

Um autor que muito contribuiu para o enrequecimento dessas explicações é Gramsci 

e sua teoria sobre o consenso. Segundo Gramsci o conceito de “Força e consenso” 

se deu pela “discussão da “filosofia da época” no período do pós-guerra. A pergunta 

era a seguinte: “Como reconstruir o aparelho hegemônico do grupo dominante, 

aparelho que se desagregou em razão das consequências da guerra em todos os 

Estados do mundo”? 362 Evidente que não se trata aqui responder sobre estas 

questões, mas, traduzi-las as ADs após passar por tantas fragmentações. 

                                            
360 COUTINHO, C. N. & TEIXEIRA, A. P. (Orgs.). O conceito de política nos cadernos do cárcere. In: 
Ler Gramsci, entender a realidade, p. 107. 
361 Novo Dicionário AURELIO, p, 586. 
362 Antonio GRAMSCI apud Carlos Nelson COUTINHO, O Leitor de GRAMSCI, p, 290. 
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Retomando o conceito marxiano de superestrutura em Gramsci, “a noção de 

superestruturas, como trincheiras protetoras do Estado sediadas na sociedade civil, 

foi constituido não apenas pelo Estado” (no périodo do pós-guerra), mas também 

nas agências ou aparatos dirigentes da vida social, como escola, a Igreja, os 

sindicatos, as corporações profissionais e etc. 363 Parafraseando Gramsci: “como 

reconstruir o aparelho hegemônico do grupo dominante, aparelho que se 

desagregou em razão das consequencias das várias cisões ocorridas em todas as 

ADs no decorrer dos tempos? 

Como se pode observar, essas abordagens a partir do pensamento de 

Gramsci nos ajudam a compreender as transformações que caracterizaram as 

estratégias política da coersão e do consenso acabam por se tornar a forma mais 

utilizada para atender às demandas internas por parte das ADs, como um remédio 

necessário de concessões a esses interesses. Neste âmbito, são estabelecidos 

limites máximos e mínimos. Os primeiros seriam aqueles voltados para contemplar 

essas demandas, garantindo a participação nos espaços das filiações, cargos 

ocupados nas Mesas Diretoras, proporcionados pelas Convenções Estaduais e 

Nacionais sem intervir no processo de acumulação de capital e autonomia local dos 

Ministérios estaduais e de seus pastores.  

 

4.4.2. Convenções Estaduais ADs. 

 

Assim, as Convenções Estaduais possuem perfis e modelos bem distintos 

uns dos outros. Elas trabalham em parcerias entre os Ministérios regionais e as 

Convenções Nacionais. Segundo os Estatutos Internos, são responsáveis pela 

associação dos seus ministros (evangelistas e pastores) e igrejas, junto a elas e nas 

Convenções Nacionais. Estas convenções contam com o auxilio de funcionários 

cada vez mais qualificados diante de suas funções, com cargos e salários nas 

diferentes áreas administrativas bem definidas, e ainda, são investidos do poder 

religioso e político entre os Ministérios associados e a sua equipe de serviços. 

Max Weber não se utiliza do conceito de consenso e sim de associação que 

nos ajudam a entender a lógica administrativa interna das ADs, pois uma associação 

é “sempre, em algum grau, associação de dominação em virtude da existência de 

                                            
363 Antonio GRAMSCI, apud GRUPPI, L, O conceito de hegemonia em Gramsci, p, XIII. 
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um quadro administrativo”. 364 Na visão weberiana, uma associação pode ser: a) 

autônoma; b) autocéfala ou heterocéfala. Autonomia significa, em oposição à 

heteronomia, que a ordem da associação não é instituída por estranhos, mas pelos 

próprios membros enquanto tais (não importando a forma em que isso se realize). 

Autocéfala significa que o dirigente da associação e o quadro administrativo são 

nomeados segundo a ordem da associação e não, como no caso da heterocéfala, 

por estranhos (não importando a forma em que se realize a nomeação). 365 

Para Weber uma associação com um quadro administrativo necessita de uma 

ordem reguladora que garanta aos seus agentes algumas possibilidades que 

surgem dessa regulação. 

Vejamos: 

 

Denominamos ordem administrativa uma ordem que regula a ação 
associativa. Àquela que regula outras ações sociais, garantindo aos 
agentes as possibilidades que provém dessa regulação, 
denominamos "ordem reguladora". Uma associação orientada 
unicamente por ordens do primeiro tipo denomina-se "associação 
administrativa", quando se orienta somente pelas ordens do último 
tipo é uma associação reguladora. 366 

 

Weber afirma que o conceito de “ordem administrativa” inclui todas as normas 

que se pretendem vigentes para o comportamento tanto do quadro administrativo 

quanto dos membros “em relação à associação”. Tal qual uma empresa possui uma 

ação contínua de trabalho, porque visa os fins estabelecidos desde o início; nessa 

relação o quadro administrativo também visa os fins determinados porque obedecem 

as ordens racionalmente estatuídas, a que Weber chama-se de “união” ou 

“instituição” Segundo Weber que essa união se baseia em um acordo e cuja ordem 

estatuída só pretende a vigência para os membros que pessoalmente se 

associaram. 367 

Assim, as Convenções Estaduais são eixos políticos, com funções 

burocratizadas em suas regiões. Os seus Estatutos são incisivos nas questões de 

associações de seus membros, sejam pessoas físicas ou jurídicas, com discursos 

direcionados aos seus membros dentro de um poder central, busca o consenso por 

                                            
364 WEBER, M. Economia e Sociedade, p. 33. 
365 Ibid., p. 31. 
366 Ibid., p. 32. 
367 Ibid., p. 32. 
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meio de regras e de disciplinas. Em alguns Estados, existe uma Convenção 

Estadual com a administração para atender um único Ministério Estadual e, ambas, 

administradas pelo mesmo pastor-presidente. Assim, estas convenções criam seus 

cargos administrativos e religiosos exigindo dos seus funcionários responsabilidades 

e aptidões cada vez maiores, para ocuparem determinados cargos com a 

competência que a função exige. Essas formalidades vão ao encontro a de uma 

empresa ou uma instituição comercial, porque o que está em jogo dentro desse tipo 

de funcionamento, não são os desejos subjetivos de seus funcionários e sim a 

competência técnica estabelecida no momento de sua contratação. 

Se a década de 40 foi considerada importante para os pastores 

assembleianos nas questões de criação e unificação dos Ministérios das ADs, que 

buscavam soluções parecidas para atingir as metas de crescimento evangelístico 

local, atualmente, essa dinâmica segue dentro das Convenções Estaduais. Ou seja, 

muitos Ministérios procuram se filiar ou mesmo fundar uma Convenção Estadual. 

Estas Convenções são extremamente políticas e estratégias, e por isso buscam 

adesões não somente dentro do âmbito religioso, nas campanhas de votação das 

novas lideranças e dos novos pastores-presidentes; cargos, eleições, filiações, como 

também se infiltram nas alianças políticas em apoio aos candidatos nas eleições, 

municipais, estaduais e federais. Mas, por fim, tudo é Assembleia, tudo é sagrado, e 

todos trabalham na obra de Deus. 

Tanto zelo assim justifica-se os fins, seus membros associados, no futuro, 

serão figuras importantissimas de apoio em suas estratégias políticas, cargos e 

salários. De certa forma, uma brilhante estratégia de parceria entre os Ministérios e 

essas Convenções Estaduais. Tudo leva a crer que esses elementos são 

extremamente importantes e parecem ser fundamentais para se manter o bom 

funcionamento e crescimento de todas as ADs; todas separadas e ao mesmo tempo 

bem unidas, ainda que seja para competir. Talvez seja uma das melhores 

estratégicas de competição e unidade, no âmbito religioso assembleiano, por isso, 

os Estatutos Internos são confusos, os analisados nesse trabalho possuem a 

mesma semelhança, trazem os mesmos dizeres em seus artigos e incisos, as 

mudanças são quase imperceptíveis, ou seja, todos iguais, mas possuem tensões e 

políticas diferentes.  
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Figura 24: Estrutura Organizacional das Convenções Estaduais 

 

Na estrutura organizacional das ADs, demonstrado pelo organograma acima, 

é possível observar que essa denominação precisa de muitas estratégias de 

obtenção do consenso para atender às demandas dos grupos dominantes que dela 

fazem parte de uma rede de igrejas autônomas e distintas umas das outras. Dessa 

forma, ao falar das ADs atualmente, se deve ter o cuidado de se pensar em 

inúmeras igrejas com a mesma sigla “AD”. Mas, ao contrário do que se pensa, elas 

são totalmente distintas uma das outras e, até mesmo dentro do mesmo Ministério 

ou Convenção não se pode mais analisá-las dentro dos mesmos moldes. Em outras 

palavras, seria ingênuo demais para um pesquisador (a) pensar nas ADs de maneira 

singular, os próprios Ministérios mais antigos, como exemplo – Missão e Madureira e 

as suas Convenções - há muito tempo já não conseguem mais definir e nem 

informar quanto aos perfis adotados em suas igrejas associadas e nem o 

crescimento numérico das igrejas em seu meio.  

Cabe entender aqui, como as ADs zelam por sua identidade, conservando e 

aprimorando um exercício de poder encontrando legitimidade diante de sua clientela. 
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Quais os mecanismos reais que abastecem o consenso e as estratégias racionais 

de atuação dos seus administradores usados para a manutenção da crença?  

 

4.4.3. As Editoras 

 

É sabido que grandes organizações não são incapazes de se manter sem um 

setor de comunicação bem atualizado. Uma comunicação eficaz se realiza pelas as 

ações de marketing, que incluem publicidades, assessoria de imprensa, vídeos 

institucionais, entre outras ferramentas de divulgação e a presença da marca na 

internet. Portanto, o trabalho dos competentes profissionais desse setor é essencial 

para levar ao mundo a uma determinada mensagem de maneira criativa e lucrativa 

em seu meio. 

Todo esse fenômeno acontece de maneira explosiva no processo de 

distribuição e difusão da informação impulsionada pela ligação da informática e as 

telecomunicações que resultou nas redes de transmissão, acesso e troca de 

informações que hoje conectam todo o planeta na constituição de novas formas de 

socialização e de cultura que vem sendo intitulada de cultura digital. 

Assim, nesse novo panorama social verifica-se a apropriação de campos 

midiáticos pelo espaço religioso, isto é, a utilização da mídia como instância da fé. A 

consequência mais imediata é o deslocamento do espaço tradicional dos templos, 

para um campo aberto e multidimensional, que além de chegar ao fiel atinge 

também o público anônimo, heterogêneo e disperso. Um canal novo de 

comunicação foi aprovado pelos pastores das ADs; as editoras evangélicas, que se 

desempenham em reproduzir os seus discursos religiosos pelas leis da 

comunicação de massa, utilizados como um canal aberto de venda de seus 

produtos: livros, CDs, DVDs, jornais e as gravações de palestras de pastores 

importantes. 

Assim, a mensagem religiosa é adaptada às exigências midiáticas para que 

se tenha eficácia, persuasão e atinja as pessoas diretamente em seus sentimentos, 

em suas necessidades. Uma nova Igreja AD é criada, universal e virtual. Os lares se 

transformam em templos; os púlpitos são os aparelhos de televisão; o sinal da 

pertença ao grupo se expressa no consumo dos bens religiosos que são oferecidos 

de acordo com a necessidade do indivíduo. Em tudo isso, o mais importante é o 
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espetáculo; o culto reveste-se da transparência da mídia, onde a imagem é o centro 

de tudo. 

Pode ser explicado por Thompson quando diz que: 

 

(...) há também novos fatores em jogo. Entre estes estão o 
desenvolvimento de novas formas de informação baseadas em 
sistemas de codificação digital e a gradual convergência da 
tecnologia de informação e comunicação para um sistema digital 
comum de transmissão, processamento e armazenamento. Estes 
desenvolvimentos estão criando um novo cenário técnico em que 
informação e conteúdo simbólico podem se converter rapidamente e 
com relativa facilidade em diferentes formas. Eles oferecem muito 
maior flexibilidade, tanto no manuseio da informação quanto na sua 
transmissão”. 368  

 

Assim, o desenvolvimento dos meios de comunicação afetou os padrões 

tradicionais das ADs. Esses meios de comunicação que tem como principal canal as 

editoras evangélicas, que nos conscientizam, de que esse crescimento não consiste 

simplesmente na instituição de novas redes de transmissão de informação entre 

indivíduos, cujas relações sociais básicas continuam intactas. Mais do que isso, 

esse desenvolvimento dos meios de comunicação cria novas formas de ação e de 

interação e novos tipos de relacionamentos sociais – formas que são bastante 

diferentes das que tinham prevalecido durante a maior parte na história das ADs. 

Dessa forma, uma das editoras evangélicas, a editora CPAD, 369 localizada na 

cidade do Rio de Janeiro, pertencente à CGADB. Considerada uma das maiores 

livrarias evangélica do país criada com finalidade de fornecer materiais de cunho 

religioso para todas as igrejas evangélicas e o público de maneira geral. Ampliada 

com equipamentos de última geração, a CPAD possui qualidade, eficiência e rapidez 

no mercado atual. Afinal, com a fluidez das comunicações em nosso meio, a CPAD 

se situa na galeria das grandes empresas no país e no exterior. A CPAD possui um 

canal de vendas à disposição do consumidor. De qualquer ponto do país, o cliente 

pode ligar para a CPAD e fazer o seu pedido, sendo atendido por uma equipe de 

teleoperadores receptivos especialmente treinados. 

Com a modernização das vias telefônicas através de cabos de fibra ótica, a 

CPAD disponibilizou um número para ligação gratuita que pode ser feita pelo 

                                            

368 THOMPSON, JOHN, B. A Mídia e a Modernidade, p.47. (Petrópolis: Vozes, 2004) 
369 http://www.cpad.com.br  Acesso em 14/02/12. 
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telefone (0800-XXXXX) para adquirir os seus produtos de onde estiver. Neste 

mesmo número disponibilizamos também outro canal para atendimento às 

reclamações e sugestões – o SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente), Cadastro e 

se destina a integrar todos os esforços de comunicação, tanto institucional quanto 

comercial, da CPAD e ainda engloba os setores de design, Marketing, Web e 

Ouvidoria. 

Segundo fala dos pastores, as editoras têm como missão o compromisso de 

gerar recursos para a continuidade da obra de Deus, por sinal com belos retornos 

financeiros. Como o caso também da Editora Central Gospel, pertencente a 

associação do Ministério Vitória em Cristo do pastor Silas Malafaia, também situada 

no Rio de Janeiro. A Editora Central Gospel criada em 1999, possui o objetivo de 

apoiar o Ministério do pastor Silas Malafaia, conhecido internacionalmente como 

Associação Vitória em Cristo e se tornou uma referência no mercado editorial 

evangélico. 

Atualmente, seu portfólio conta com mais de 600 títulos, entre livros, Bíblias 

de estudo, comentários bíblicos, obras especiais, revista de Escola Bíblica 

Dominical, CDs musicais e DVDs que zelam pelas “verdades bíblicas”. Segundo 

informações do site, “a comercialização anual de quase um milhão de DVDs de 

mensagens motivacionais do pastor Silas Malafaia é um dos sucessos de venda”. 370 

Outro recorde de vendas da Editora, segundo site, “é a Bíblia de Estudo Temas em 

Concordância, considerada uma das cinco melhores obras gráficas do país pelo 

Prêmio Fernando Pini, em 2005”. Segundo informações, “só nos primeiros cinco 

meses, vendeu mais de 100 mil exemplares, somando até o segundo semestre de 

2010 mais de 300 mil cópias comercializadas”.  

Dessa forma, também é destacado pelo pastor Silas Malafaia a Bíblia de 

Estudo Batalha Espiritual e Vitória Financeira, comentada pelo Dr. Morris Cerullo, 371 

vendida pelo próprio pastor Silas em seus programas televisivos. O pastor Silas 

alega que “vendeu mais de 200 mil exemplares”. Além dessas obras, são citadas 

ainda, diversas obras julgadas importantes pelo pastor como: a Enciclopédia da Vida 

                                            
370 http://www.editoracentralgospel.com.br/_gutenweb/_loja/pg_sobreeditora.cfm Acesso em 14/02/12. 
371 Morris Cerullo é o comentarista americano da nova Bíblia de Estudo Batalha Espiritual e Vitória 
Financeira lançada pelo Pastor Silas Malafaia que tem sido chamada pejorativamente por alguns 
críticos como "Bíblia do Milhão" por difundir o evangelho da prosperidade, ele também é o autor da 
famosa frase proferida na mensagem "The End Time Manifestation of the Sons of God. 
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de Jesus, o Novo Comentário Bíblico, de Warren Wiersbe, o Manual de Defesa da 

Fé, o Manual Prático de Teologia e o clássico cristão O Peregrino, entre outras.  

Além desses títulos, um dos projetos tidos como um dos mais ousados pela 

Editora Central Gospel foi o investimento na área educacional, lançando 14 revistas 

(professor e aluno) específicas para Escola Dominical, subdivididas por faixa etária, 

que trimestralmente comentam assuntos relevantes da Palavra de Deus. A 

qualidade do conteúdo e do projeto gráfico, segundo informações do site, lhes 

rendeu, pelo quinto ano consecutivo (2005 a 2009), o Prêmio Areté de melhor 

currículo de Escola Dominical. 372 

Nesta mesma dinâmica, a Editora Betel 373 pertencente à CONAMAD, 

também situada na cidade do Rio de Janeiro, ocupa uma estrutura de um prédio de 

três andares distribuídos da seguinte maneira: no térreo funciona a recepção e a 

expedição; no primeiro andar os setores: editoração eletrônica, CPD e educação 

cristã; o segundo andar composto dos setores: comercial, financeiro, contabilidade, 

administração, cobrança e recursos humanos; e por último, o terceiro andar, onde 

esta a Diretoria da Empresa. Tudo de forma bem piramidal. 

Evidentemente que existem inúmeras Editoras dentro das ADs, portanto 

foram citadas as mais destacadas. Dessa forma, as igrejas ADs estão inseridas nas 

particularidades dos pensamentos expostos acima. Há pelo menos 30 anos 

investem conscientemente, na divulgação da denominação, distendendo a rigidez 

que lhe era peculiar em busca da aceitação e impacto em segmentos da população 

brasileira. A presença das ADs na internet, nos fóruns que debatem tema como as 

leituras de evangelhos ou testemunhos, nos pedidos de oração on-line, nos louvores 

e toques polifônicos, faz parte de uma estratégia de expansão que além converter os 

“desgarrados”, e ainda, fazer com que um visitante, real ou virtual, se sinta bem 

servido, amparado e acolhido pela boa programação.  

Analisando a dinâmica das editoras evangélicas pertencentes a alguns grupos 

assembleianos, acima, é interessante observar que existe uma inversão de valores 

na cultura dessa denominação. O que era proibido no passado, atualmente serve 

como fonte de recursos e de investimentos utilizados na evangelização das ADs. De 

fato, a cultura mais moderna oferece uma circulação mais fluida e as circulações 

                                            
372http://www.editoracentralgospel.com.br/_gutenweb/_loja/pg_sobreeditora.cfm Acesso em 14/02/12. 
373 www.editorabetel.com.br Acesso em 14/02/12. 
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mais complexas como gênero e formas de cultura, produzindo o cruzamento de suas 

identidades. Indiscutivelmente o crescimento acelerado das novas tecnologias 

comunicacionais, leva a cultura midiática ser responsável pela expansão dos 

mercados culturais, também pela “transnacionacionalização” da cultura aliada à 

nova ordem econômica e das sociedades globalizadas, caracterizando a criação de 

novos hábitos no consumo de cultura.  

No conceito de Santaella: 

 

Não obstante o poder de que se revestem, contra todos os 
prognósticos, os meios de massa não levaram as formas mais 
tradicionais de cultura, a cultura superior, erudita e as culturas 
populares, ao desaparecimento. Provocaram, isto sim, 
recomposições nos papéis, cenários sociais e até mesmo no modo 
de produção dessas formas de cultura, assim como borraram suas 
fronteiras, mas não apagaram sua existência (...).  Isso se explica 
pelo fato de que a cultura humana existe num continuum, ela é 
cumulativa, não no sentido linear, mas no sentido de interação 
incessante de tradição e mudança, persistência e transformação. 374 

 

A mensagem assembleiana é repetida fidedignamente nos sites e portais. A 

combinação de uma doutrina rígida e uma estrutura organizacional flexível se 

mostrou eficaz para atingir uma população desterritorializada, em geral migrantes 

localizados na periferia dos grandes centros. Esses migrantes enfrentam um novo 

ambiente, sem contar com o suporte dos antigos valores (inclusive da religiosidade 

popular e dos cultos locais) e os desafios de um novo modo de vida, as oferecidas 

pela internet e pelos CD, DVDs, etc. 

Sobre essas questões Santaella nos diz ainda que: 

 

No cerne dessa revolução está a possibilidade aberta pelo 
computador de converter toda informação – texto, som, imagem, 
vídeo – em uma linguagem universal. Através da digitalização a da 
compressão de dados que ela permite, todas as mídias podem ser 
traduzidas, manipuladas, armazenadas, reproduzidas e distribuídas 
digitalmente produzindo o fenômeno que vem sendo chamado de 
convergência das mídias. 375 

 

Todo esse fenômeno acontece de maneira explosiva no processo de 

distribuição e difusão da informação impulsionada pela ligação da informática e as 

                                            
374 SANTAELLA. L. Culturas e artes do pós-humano, p. 56. (São Paulo: Ed. Paulus, 2003) 
375 Ibid, p. 59. 
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telecomunicações que resultou nas redes de transmissão das ADs, acesso e troca 

de informações que hoje conectam todo o planeta na constituição de novas formas 

de socialização e de cultura que vem sendo intitulada de cultura digital.  

As transformações provocadas pela mídia no campo da religião nos remetem 

ao paradigma da secularização, ou seja, à perda, por parte das instituições 

religiosas, de algumas prerrogativas que foram transferidas à competência de 

autoridades laicas. A secularização teria tirado o lugar hegemônico da religião no 

mundo, isto é, o desenvolvimento do progresso científico, a crença religiosa tenha 

perdido sua capacidade de determinação de sentido aos fatos sociais. No decurso 

da secularização dois aspectos são importantes realçar em relação à religião: 

primeiro, institucional, relativo à perda de controle institucional e jurídico por parte da 

igreja; o segundo, cultural, decorrente da perda, por parte da igreja, da prerrogativa 

de construção e imposição da representação dominante na sociedade, da 

legitimação de suas regras e da imposição de uma opinião dominante. A cobertura 

da religião pelos meios de comunicação revela em parte os referenciais de 

secularização. 376 

Portanto as relações entre mídia e religião estruturam-se em uma complexa 

dialética na qual a compreensão de uma das partes exige o conhecimento da outra. 

As mudanças nas formas institucionais de religião levam à necessidade do uso da 

mídia como estratégia de garantia de existência, as ADs, ao mesmo tempo em que a 

mídia gera novas formas de linguagem e demandas de trabalho simbólico das 

instituições religiosas. Assim, as novas dinâmicas do campo religioso criam novas 

maneiras de conversão e condições de existência de um canal de circulação de 

bens simbólicos religiosos. 

 

4.4.4. As Convenções Nacionais 

 

Atualmente no Brasil, as ADs se dividem em duas grandes Convenções 

Nacionais: a CGADB e a CONAMAD. Essas convenções possuem milhares de 

associados em todo Brasil e no exterior. Em conversas informais com pastores das 

ADs - embora ninguém afirme o número de associados - alguns até tentam fazer 

algumas estimativas, uns dizem que em 2009, o número de associados na CGADB, 

                                            
376MARTINO, L.M.S. Mídia e poder simbólico, pp. 25-28.  
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por exemplo, chegava-se a 34.603 pastores filiados; em relação às Convenções 

Estaduais, estas possuem os números divulgados pelos seus sites. A CGADB 

possui cerca de sessenta e três (63) Convenções Estaduais e a CONAMAD com 

cerca de vinte e oito (28) Convenções Estaduais no Brasil e sete (07) Convenções 

Internacionais.  

Usando de uma analogia jurídica se pode fazer uma comparação o 

funcionamento dos Ministérios, das Convenções Estaduais e das Convenções 

Nacionais, com a nossa Constituição Federal brasileira. Segundo a Constituição 

Federal, somos formados por uma Republica Federativa do Brasil: “formada pela 

união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em 

Estado Democrático de Direito”. 377 Dessa forma, os Estados do Brasil possuem 

autonomia dentro de suas esferas, possuem uma Constituição Estadual e os seus 

governantes possuem autonomia administrativa interna. Da mesma forma essa 

autonomia se reproduz aos Municípios e ao Distrito Federal. De maneira que a 

União não tem autonomia na administração dos Estados, porém, os Estados estão 

submetidos à Constituição Federal, isto é, o poder constituinte nacional é superior a 

qualquer outro poder. Outra prerrogativa da Constituição Federal: o presidente da 

Republica não pode ocupar outros cargos no decorrer de seu mandato. 

Se lançar um olhar jurídico sobre a forma de organização das ADs, entre os 

Ministérios e as Convenções Estaduais e as Convenções Nacionais, parece 

obedecer aos mesmos princípios de uma federação: Estatuto Interno Nacional 

(Constituição Federal), Regimento Interno Regional (Constituições Estaduais e 

Municipais), todos autônomos, mas ao mesmo tempo obedientes; os Ministérios e 

Convenções Estaduais estão submetidos ao Estatuto Nacional; as homologações 

das “leis” nacionais deverão ser obedecidas pelas esferas regionais, teoricamente. 

Porém, o modelo de governo das ADs na prática não obedece aos critérios 

descritos. Aliás, nem os nossos governantes. 

Assim como, o Brasil possui Deputados Estaduais/Federais e Senadores que 

juntamente com o presidente da República integram a administração da União 

Federativa. As ADs possuem as Mesas Diretoras das Convenções Nacionais, 

também são formadas por pastores de diversos estados, que de certa forma, cria 

uma representatividade descentralizada. Dentro da realidade citada, cada 

                                            
377 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm. Acesso em 14/02/12. 
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Convenção Estadual envia seus pastores (delegados) para votarem em terminadas 

questões na Convenção Nacional, esses pastores vão votar de acordo com os 

interesses políticos e econômicos dos pastores-presidentes estaduais, ou seja, uma 

decisão pode ser votada e não ser obedecida em seu estado. Tangendo uma 

comparação com o Congresso Nacional, é como se o Congresso Nacional 

sancionasse uma lei, porém, os Estados não a obedecessem por algum motivo. Só 

não se pode deixar de obedecer às leis constitucionais, ou seja, a Constituição 

Federal. Porém, as ADs parecem não seguir os mesmos parâmetros. Assim como o 

Presidente da Republica precisa de acordos políticos nas esferas estaduais, o 

pastor-presidente da Convenção Nacional também precisa muito mais ainda. 

Tanto é verdade, que nas eleições no ano de 2009-2013, para a escolha do 

pastor-presidente e os membros que comporiam a Mesa Diretora da CGADB, com a 

participação das Convenções Estaduais, se comparada, ocorreu da mesma forma 

de uma campanha nacional para escolher o presidente da República. A eleição se 

passou em clima de muita articulação política, com as presenças até dos políticos de 

São Paulo, o prefeito Gilberto Kassab, os vereadores, Marta Costa e Carlos 

Apolinário. As campanhas televisivas de nível nacional foram exaustivas, com 

adesões de pastores famosos depondo a favor de dois fortes candidatos, o pastor-

presidente José Wellington Bezerra da Costa, considerado como o líder do maior 

Ministério da denominação – as ADs do Belenzinho, na capital Paulista e o pastor-

presidente líder das ADs em Belém do Pará, Samuel Câmara.  

Uma ilustração do que foi dito acima, a mega campanha contou com cerca de 

50% dos membros associados CGADB, ou seja, 17 mil ministros (pastores e 

evangelistas) se inscreveram para o maior concílio da história dessa denominação. 

Assim, a cidade onde ocorreu o grande “duelo” foi em Serra, município da Grande 

Vitória, no Espírito Santo, de 20 a 24 de abril 2009. Foram instaladas 180 urnas 

eletrônicas fornecidas pelo TRE-ES – Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo. 

A CGADB montou uma estrutura para lá de organizada, para recepcionar seus os 

membros associados juntamente com as suas esposas, que tiveram programação 

paralela. Sua editora, a CPAD fornecia todo tipo de livros, além de montar um mini-

museu com os pertences dos fundadores suecos das ADs, além da mídia, com 

DVDs e CD de todos os artistas evangélicos famosos.  
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O evento contou também com um amplo refeitório, 100 guichês de 

cadastramento nas dependências. Assim, dos 17.218 pastores inscritos e aptos, 

4.339 não votaram. Além de a eleição constituir-se em um fato inédito, pelo uso de 

urnas eletrônicas, de Voto Informatizado do TRE-ES. Por trás de todo esse aparato, 

estavam as Convenções Estaduais – exercendo suas políticas - tinha a missão de 

convencer os pastores locais a votar em determinados candidatos, juntamente com 

a anuência dos pastores-presidentes dos Ministérios Estaduais. Isto significa, sem 

dúvidas, cargos, salários e promoções nas Mesas Diretoras de todo país.  

As Convenções Nacionais, consideradas órgão máximo das ADs, assim como 

a política partidária brasileira está longe de manter uma união indissolúvel entre os 

Ministérios, convenções Estaduais e as igrejas ou Ministérios autônomos. A palavra 

“democracia” fica bem as margens dessa denominação. Foram poucos os pastores 

que falaram do pastor-presidente e do Estatuto da Convenção Nacional da CGADB. 

Aliás, este Estatuto apresenta artigos confusos que em alguns momentos não se 

define os limites de autonomia da Convenção Nacional, nem a autonomia das 

igrejas, mesmo porque os pastores insistem em dizer que se trata de uma 

associação de pastores. Porém, essa autonomia dada aos pastores associados não 

fica clara no Estatuto Interno da CGADB. Não se sabe ao certo onde começa e onde 

termina os direitos e deveres de seus associados. Toda a igreja segundo o Estatuto 

Interno tem um poder autônomo porque os associados são os pastores – mas o 

Estatuto Nacional se refere às igrejas. Esta falta de clareza não perpassa também 

os pastores que caminham cada vez mais em direções opostas? Claro que sim. 

O pastor-presidente da Convenção Nacional e aqui citado o da CGADB não 

possui força política de decisão, pelo contrário, as suas decisões na maioria das 

vezes não são obedecidas, portanto, decisões precárias. O pastor-presidente de 

uma Convenção Nacional precisa de muitos acordos políticos entre os pastores-

presidentes Estaduais e nas Convenções Estaduais para conseguir manter o seu 

posto dentro dessa Convenção. Mesmo porque, diferentemente do Presidente da 

Republica que não pode ocupar outros cargos no exercício de sua função como 

presidente, o pastor-presidente Nacional, neste caso, o pastor José Wellington 

Bezerra da Costa, além de ocupar o cargo da presidência nacional, ocupa também o 

cargo de pastor-presidente da uma das Convenções Estaduais em São Paulo.  
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Ora, se este pastor ocupa um posto máximo na Convenção Nacional, como 

pode concorrer na mesma função de um pastor-presidente estadual que se submete 

a ele? Como as suas ordens podem ser obedecidas se na esfera regional eles são 

concorrentes? Isto não se desencadearia uma perda de autoridade? Se isto for 

verdade, qual a motivação para o pastor-presidente da Convenção Nacional, ocupar 

também o posto de pastor-presidente de algumas Convenções Estaduais? Tudo 

leva a crer que existam mais interesses permeados a essas estratégias do que se 

pensa. 

Atualmente os aliados politicamente em oposição ao pastor-presidente da 

CGADB, José Wellington, se formam em duas forças distintas: o pastor-presidente 

Samuel Câmara, pastor do Ministério do Belém do Pará – considerado a Igreja e 

dono da Rede Boas Novas de Televisão; o pastor-presidente Silas Malafaia, pastor 

do Ministério Vitória em Cristo e fenômeno de mídia. Todos esses pastores dividem 

espaço pelas manhãs de sábado nos programas televisivos e ainda, dentro desse 

cenário encontram-se o pastor-presidente Manoel Ferreira e seu filho e também 

pastor Samuel Ferreira. Líderes da expressiva CONAMAD com sede em Madureira, 

no Rio de Janeiro, mas com forte representação em São Paulo, no bairro do Brás. 

Além dessas quatro forças, existem ainda outras igrejas e personalidades influentes 

dentro da Assembleia de Deus, como o pastor Jabes Alencar, pastor-presidente do 

Ministério do Bom Retiro, SP e um dos grandes responsáveis pela modernização da 

igreja no país – objeto de pesquisa da pesquisadora no mestrado em 2006. Se no 

passado a preocupação era de unidade, atualmente os “desencontros dos principais 

líderes” são usados como força política de adesão de outros líderes já desgarrados 

da antiga formação das ADs. O cenário atual é: Ministério A unido ao Ministério B 

versus Ministério C. 

Assim, é de se concordar que, com o crescimento e a estrutura 

descentralizada da denominação, seriam inevitáveis as dissensões. O fato é que 

qualquer um pode abrir uma Assembleia de Deus, dessa forma, é de se esperar que 

as ADs continuem crescendo cada vez mais. É de se perguntar qual o nível de 

comunhão compartilhado pelos líderes da Assembleia de Deus e pelo seu povo, se 

um dos trechos de seus Estatutos, inclusive da CGADB é: “Promover a união e 

incentivar o progresso moral e espiritual das Assembleias de Deus”? Afinal, quais as 

questões que serão celebradas para o futuro dentro de uma denominação que se 
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declarou como sendo uma “geração do Centenário”? Agora que as comemorações 

já passaram qual é o próximo slogan? 

Em julho de 2010 a CGADB trouxe a baila a ideia de uma mudança mais 

abrangente e questionável, embora interessante e que deveria ter essa redação 

desde o seu princípio, era a de ampliar a abrangência da CGADB e passar a ser 

Convenção Geral das Igrejas Evangélicas Assembleias de Deus no Brasil 

(CGIEADB). Em vez de limitar a questões ligadas a ministros (Convenção de 

Ministros), passaria a ter ‘domínio’ também sobre igrejas. Durante a reunião, alguns 

pastores questionaram o motivo das mudanças, uma vez que é só cumprir o atual 

Estatuto Interno Nacional, que já estabelece limites e proibições. Outros chegaram a 

questionar sobre as insistências de convencionais sobre dúvidas que pairam sobre a 

prestação de contas, renúncias e questões ligadas à CPAD, que ainda não tiveram 

respostas satisfatórias. Mas, pelo visto tudo ficou na vontade, nada ficou resolvido 

até o momento. 

No que tange a Editora CPAD, patrimônio da CGADB possui um patrimônio 

de grandeza, um capital econômico extraordinário com vendagens de causar inveja 

em qualquer empresa de grande porte. Um dos diretores administrativos o pastor 

José Wellington Filho, é filho do pastor-presidente da CGADB, José Wellington 

Bezerra da Costa? E ainda, o pastor Joel Freire, também seu filho, como missionário 

da Assembleia de Deus dos Estados Unidos? A CONAMAD também não se opõe a 

essas realidades, o pastor-presidente Manoel Ferreira trabalha com os seus dois 

filhos como vices. É aquele caso, nem todos nascem com o espírito de 

empreendedorismo aguçado. 
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Figura 25: Estrutura Organizacional de uma Convenção Nacional 

 

Interessante observar conforme o quadro acima das atribuições e autonomias 

da CGADB, uma de suas finalidades e “promover a união, o intercâmbio, o 

desenvolvimento espiritual e cultural entre as ADs”. Conforme as pesquisas 

empíricas deste estudo, esse discurso já está quase ultrapassado, ainda se observa 

algumas nuances de unidade e desenvolvimento espiritual interno. Fica a dúvida, 

onde se aplica a unidade que a CGADB promove, se o próprio pastor – presidente 

que administra esta convenção em âmbito nacional se expõe publicamente em lides 

com outros pastores-presidentes estaduais? Não estariam estes submissos as 

orientações do pastor-presidente nacional? Quais os efeitos benéficos desse 

desenvolvimento espiritual e cultural? No mesmo Estatuto Interno, se fala da 

competência da Assembleia Geral Ordinária, AGO, de “homologar o cadastramento 

dos Ministérios e Convenções nas esferas estaduais”, e, sabendo que a palavra 

“homologar” significa: confirmar por sentença, autoridade judicial ou, administrativa, 

aprovar. Como homologar o que já foi homologado pelas competências estaduais, 

ou seja, o que já foi decidido pelos pastores-presidentes locais?  
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Sim, porque esses pastores possuem poderes absolutos em seus Ministérios 

locais. O ainda, o que leva a Mesa Diretora da CGADB, composta de homens de 

saberes nobres e experiências rebuscadas e tantos órgãos competentes, a 

esquecerem-se desta parte de seu Estatuto Interno? Outra questão: será que os 

pastores associados que não pertencem a este grupo de elite, também participam 

das decisões da CGADB, com as suas experiências adquiridas pelas dificuldades 

locais em suas congregações dependentes periféricas? Afinal, não se trata de uma 

associação de pastores? Mesmo porque para participarem dessas reuniões os 

pastores associados que atuam nas congregações locais devem estar em dia com 

as suas anuidades tanto no âmbito estadual e nacional e ainda, assumem todas as 

despesas com viagens, alimentação e hospedaria. Convenhamos, são gastos 

excessivos nos dias atuais para fazer parte apenas dos números. 

 

4.5. Grupos Intermediários 

 

A própria natureza humana exige que os homens se agrupem. A vida em 

sociedade é condição necessária à sobrevivência da espécie humana. Para que 

esse agrupamento se forme é necessária à formação de grupos, que podem se 

formarem entre grupos familiares, grupos religiosos, grupos escolares, empresariais 

e etc. Também, esses grupos podem se subdividirem em grupos intermediários - são 

aqueles em que se alternam e se complementam as duas formas de contatos 

sociais -, e grupos secundários. Porém, o que se pretende trabalhar aqui sãos os 

grupos de pastores dependentes dos Ministérios locais e os grupos de mulheres que 

formam o “Circulo de Oração” dentro das ADs. 

 

4.5.1. Pastores das congregações dependentes: o poder é centralizado ou 

descentralizado? 

 

Alegrei-me, sobremaneira, no Senhor porque, agora, uma vez mais, 
renovastes a meu favor o vosso cuidado; o qual já tínheis antes, mas 
vos faltava oportunidade. Digo isto, não por causa da pobreza, 
porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto 
sei estar humilhado como também ser honrado; de tudo e em todas 
as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de 
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fome; assim de abundância como de escassez; tudo posso naquele 
que me fortalece. 378  

 

A visão do grupo de pastores das igrejas locais (formada também por 

evangelistas, presbíteros ou, diáconos) está bem distante da realidade dos pastores 

de elites descritos acima. Em que pese à sua natureza, na visão assembleiana 

esses homens são “remadores, cujos olhos estão fixos no timoneiro; portanto, são 

homens que não vivem para si mesmos ou segundo sua própria vontade, mas para 

os outros”. 379 Primeiro porque eles são “escolhidos” por Deus. Estes proclamam que 

pertencem a um grupo “seleto”, para realizar uma tarefa específica, “salvar almas 

perdidas pelo pecado” com o propósito de expandir a obra de Deus em todo mundo. 

Eles justificam que receberam um chamado divino, para isso, iniciam-se suas 

caminhadas religiosas com retidão e obediência a Deus e aos seus superiores, e 

dentro desse pensamento percorreram por um longo caminho de submissão. 

Dessa forma, os pastores em suas igrejas não têm a mesma fala de um 

pastor-presidente aos seus subordinados. Enquanto esse grupo se preocupa com as 

questões administrativas e estratégias políticas, os pastores locais, geralmente, 

pessoas nascidas no seio daquela comunidade, com o mesmo nível cultural, o 

mesmo estilo de vida, conhece e é reconhecido por todos vãos se preocupar com 

outras questões ideológicas. Estes pastores trabalham com uma ideologia muito 

mais emocional de que racional, eles sabem que determinada irmã não passa bem 

de saúde e pede toda a sua comunidade para orar pelo pronto estabelecimento dela; 

vão se preocupar com os irmãos desempregados realizam campanhas de 

arrecadação de alimentos; se preocupam com as mães que possuem filhos 

dependentes de algum tipo de vícios e etc.  

Assim, esses pastores não estão preocupados com os grandes congressos 

promovidos pela cúpula das ADs, com as reuniões da Mesa Diretora e as suas 

metas, com os desacordos entre pastores-presidentes dos Ministérios. Mas prestam 

contas de toda arrecadação financeira de suas igrejas e enviam aos pastores 

superiores. Os pastores locais na maioria das vezes, não sabem das ações de seus 

superiores, mas os seus superiores sabem das ações deles. Na verdade, 

                                            
378 BÍBLIA SAGRADA, “tradução ecumênica TEB”, p. 1506. 
379 Jornal Mensageiro da Paz, ano 81, número 1.517, outubro, 2011, matéria escrita pelo pastor Eli 
Martins. p. 21. 
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dependendo a região em que se encontram determinadas igrejas, os pastores que 

nem conhecem o pastor-presidente responsável por sua igreja e muito menos as 

suas discórdias. Afinal, quem se importa com as desavenças entre os pastores-

presidentes José Wellington Bezerra da Costa – pastor-presidente da CGADB - e 

Samuel Câmara – pastor-presidente das ADs de Belém, PA?  

Tomando como exemplo, o Ministério do Belém, (também chamado de 

Ministérios do Belenzinho), SP, investe sistematicamente no ensino e preparação de 

seus obreiros, para isso realizam mensalmente duas reuniões, uma acontece toda 1ª 

segunda feira e é destinada especialmente aos obreiros do interior do estado, que 

se reúnem durante todo o dia para “ouvir a palavra de Deus” que lhes são dirigidas 

por quatro preletores, além de transmitir ensino, esta reunião é considerada pela 

liderança da AD em São Paulo e da Convenção Fraternal Interestadual das ADs, - 

CONFRADESP-, como um encontro de comunhão e confraternização, a participação 

segundo informações do site, alcança aproximadamente 1,5 mil em cada edição que 

sempre é presidida pelo pastor José Wellington Bezerra da Costa. 380 Vale observar 

que os obreiros possuem uma carteira de obreiro onde são mantidas as presenças, 

caso o obreiro falte por três meses consecutivos será punido com a perda do cargo. 

As palavras do Apóstolo Paulo reforçam a obediência e a simplicidade desses 

obreiros assembleianos: 

 

Que os homens nos considerem, pois, como simples operários de 
Cristo e administradores dos mistérios de Deus. Ora, o que se exige 
dos administradores é que sejam fiéis. (...) Contudo, nem por isso 
sou justificado. Meu juiz é o Senhor. 381 

 
A outra reunião acontece toda 3ª segunda feira de cada mês, destinada a 

igreja na capital, acontece no período noturno, além dos obreiros que ocupam a 

nave do templo com o ministério, as centenas de esposas de obreiros, (Círculo de 

oração das mulheres) lideradas pela irmã Wanda Freire da Costa, (esposa do 

pastor-presidente José Wellington Bezerra da Costa), é a coordenadora geral do 

departamento feminino que se reúnem no salão social para também “ouvirem a 

                                            
380http://ad.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=137&Itemid=115. Acesso em 
14/03/12. 
381 Bíblia Sagrada, tradução ecumênica TEB, p. 1468. 
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palavra de Deus e testemunhos que edificam a fé e renovam as forças das irmãs, 

líderes de círculo de oração de todo ministério”. 382 

A concepção de sociedade construída por Weber implica numa separação de 

esferas, - Estratificação Social -, como a econômica, a religiosa, a política, a jurídica, 

a social, a cultural, cada uma delas com lógicas particulares de funcionamento. 383 

Em se tratado dos mecanismos de poder nas ADs, eles seguem nessa mesma 

ordem: econômica baseada na aquisição de posse de bens materiais dos pastores-

presidentes em seus Ministérios e as suas congregações dependentes, localizadas 

na grande maioria, em lugares humildes e frequentadas por pessoas de baixa renda; 

a política baseada na situação de controle e acordos entre os pastores-presidentes e 

as Convenções Estaduais – grupos com o poder concentrado nas esferas estaduais 

-, e a dependência de seus associados, – grupos que ainda não detém o poder, 

pastores, evangelistas, presbíteros e obreiros, das igrejas dependentes.  

Os pastores dessas congregações são conhecedores da realidade em que 

vivem percorrem um longo caminho até atingirem a mesma posição dos seus 

pastores-presidentes. Alias até a década de 40, as possibilidades se tornarem um 

pastor-presidente ainda eram grandes, nesta época os filhos dos pastores-

presidentes ficaram longe dos púlpitos assembleiano. Atualmente ocorre exatamente 

o inverso, todos os filhos dos pastores-presidentes famosos também estão subindo 

na “rampa do poder assembleianos”.  

Assim, compartilhando o pensamento weberiano e, partindo do princípio geral 

de que só as consciências individuais são capazes de dar sentido à ação social e 

que tal sentido pode ser partilhado por uma multiplicidade de indivíduos, 

estabelecidos nos conceitos referentes ao plano coletivo – classes, estamentos ou 

grupos de status e partidos – que nos permitem entender os mecanismos 

diferenciados de distribuição do poder, nos diferentes graus da hierarquia 

assembleiana, o qual pode assumir a forma de riqueza, de distinção ou do próprio 

poder político, num sentido estrito. 

Diante do exposto acima, é difícil se pensar que nos tempos atuais, com 

dinâmicas e estratégia, jogada de marketing de última geração e metas a serem 

atingidas pelos pastores-presidentes das ADs, dentre outros resultados, estão o 
                                            
382 http://ad.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=137&Itemid=115. Acesso em 
14/03/12. 
383 WEBER, M. Economia e Sociedade, PP. 199-206. 
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financeiro, para cativar o seu público alvo, ainda existam pastores praticantes das 

“verdades divinas”. Pelo contrário, ocorrem diariamente manobras empresariais, 

assessorada por uma equipe de serviços competentes com visão empreendedora 

com a utilização de táticas de convencimento de clientela em busca de retorno 

econômico. Manter uma equipe de pastores dentro de uma estrutura “divinizada”, 

sem dúvidas é uma estratégica para lá de eficiente, pois além de buscar a 

respeitabilidade social, ainda conquista mais espaço na concorrência religiosa.  

Porém, da mesma maneira que um pastor-presidente se preocupa com sua 

gestão frente aos negócios, os pastores locais também, possuem olhares diferentes, 

mas, no mesmo ramo do religioso. As ADs afastadas dos grandes centros urbanos e 

as igrejas dos interiores dos Estados brasileiros são formadas por um Campo em 

sua maioria pequena. Assim, os pastores dirigentes dessas igrejas exercem um 

grande poder local e trabalham dentro de suas expectativas locais, ou seja, o poder 

é centralizado na figura dos próprios pastores. Ou seja, se por um lado estes 

pastores obedecem e cumprem ordens, por outro lado, eles são autoridades em 

suas igrejas, são vistos como representantes de Deus. Em determinadas regiões, os 

pastores participam de todas as comemorações importantes em suas cidades, afinal 

eles também são autoridades nas questões religiosas.  

Dentro dessa dinâmica de poder, muitas vezes se torna inevitável um possível 

confronto aos instrumentos de controle utilizados pelas organizações dos Ministérios 

ADs. Quando os pastores começam a desfrutar de um poder centrado com os 

pastores-presidentes eles passam a controlar suas igrejas, ou não, e ficam anos e 

anos obedecendo e prestando contas aos seus superiores. Muitas vezes em grau de 

uma hierarquia administrativa pouco se conhece sobre a realidade de determinadas 

regiões onde possuem congregações dependentes dos Ministérios. Porém, os 

pastores locais, aqueles que iniciam sua carreira na obediência, aprendem também 

a conviver com esse poder, ainda que na horizontalidade. Eles também sabem fazer 

as suas políticas, passam a contabilizar os seus lucros, ainda que simbólicos, 

formam suas alianças e acordos, dentro da realidade em que vivem, também 

sonham com novas possibilidades. Se vão chegar é outra história. 

Nesse contexto, não são poucos os pastores que buscam novos rumos para 

sua igreja. Muitos rompem com a sua hierarquia, ou como eles mesmos dizem, “por 

consenso” ganham autonomia e tentam montar igrejas independentes, porque 



 

260 

 

 

sabem que existem grandes possibilidades de um dia também saírem do anonimato, 

pois se “se é da vontade de Deus que tudo vá bem e prospere”, as igrejas desses 

pastores um dia há de prosperar e ganhar um lugar de destaque e visibilidade, 

religiosa, política. E por que não financeira? Afinal, “a obra de Deus contemplam a 

todos” e todos estão unidos a “serviço de Deus” para evangelizar e “levantar os 

irmãos que estão caídos”. 

Assim, os Ministérios ADs utilizam-se desses indicadores acima como uma 

maneira de aumentar o conhecimento dos pastores-presidentes que detém o poder, 

aumentando como consequência o poder exercido e o controle sobre o ambiente. 

Dessa maneira, entende-se que controle comportamental são mecanismos de 

dominação, uma forma de alcançar ou manter o poder, para isso são utilizadas 

diferentes ferramentas, sejam elas diretas ou indiretas conscientes ou inconscientes, 

tangíveis ou não. 

Assim, é possivel analisar os Ministérios ADs do ponto de vista do tipo 

racional, na medida em que se observa certa racionalidade dos pastores presidentes 

nas práticas administrativas juntamente com o seu grupo de poder. Os Ministérios 

ADs sofreram alterações importantes em suas dinâmicas de funcionamento, seja 

nas práticas administrativas, na postura e nos perfis dos pastores, pelo número cada 

vez mais crescente de cisões e surgimentos de novos Ministérios autônomos. 

Conforme as categorias de Weber ficam bem nítidas a passagem das denominações 

“carismáticas e tradicionais para a racional”, ou seja, essa funciona em virtude de 

interesses de natureza material, ou puramente objetiva. 

As estratégias de dominação parecem constituir-se como um dos mais 

importantes sustentáculos para explicar o comportamento não somente dos 

executivos e dos trabalhadores das empresas modernas, mas das instituições 

religiosas, nesse caso as igrejas ADs. Weber argumenta que na esfera religiosa, 

esse poder denomina-se pela associação hierocrática – uma empresa hierocrática 

com caráter de instituição denominada de igreja -, quando e na medida em que se 

aplique coação psíquica, concedendo-se ou recusando-se bens de salvação e na 

medida em que seu quadro administrativo pretenda para si o monopólio da legítima 

coação hierocrática. 384 

                                            
384 WEBER, M. Economia e Sociedade, p. 34. 
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Os pastores-presidentes exercem esse poder em seus Ministérios, são 

absolutos nas estratégias religiosas e das práticas político-administrativas em suas 

regiões e em outras regiões onde possuem igrejas filiadas a esses Ministérios. Em 

outras palavras, tudo é permeado pela estratégia política desses pastores. Ao 

discutir a questão do “poder”, em Max Weber, ele nos diz que “o poder é 

compreendido como algo que é exercido por um agente capaz de impor sua vontade 

a outrem, independentemente da sua anuência, seja qual for o fundamento dessa 

probabilidade.” 385 Nesse sentido os pastores-presidentes das ADs são mestres, pois 

atuam imbuídos desse poder, dentro de suas redes de igrejas filiadas aos seus 

Ministérios de onde são formuladas as ordens administrativas e teológicas a serem 

seguidas pelos seus colaboradores. 

Essa questão do poder religioso também permeia as mulheres por várias 

gerações e até hoje continua sendo motivo de tensão e discussão dentro da 

sociedade vigente. Desde sempre os homens e as suas sociedades tentam controlar 

as ações das mulheres, desmerecendo as habilidades profissionais e sagradas 

dentro de suas comunidades. Durkheim nos diz que “os homens são associados à 

religião e ao sagrado; as mulheres, à magia e ao profano”. 386 Dessa forma, os 

homens passaram a controlar “suas” mulheres e as comunidades em que elas 

vivem, se ocupando das tarefas consideradas menos importantes e se mantendo 

submissas aos homens. Na verdade, a questão feminina ainda passa por enormes 

desigualdades sociais firmadas por uma sociedade machista que insiste em manter 

os padrões antigos, principalmente dentro da realidade religiosa, pautadas em falsas 

afirmações proféticas obrigando-as a se silenciarem e a obedecerem aos interesses 

de uma minoria masculina. 

 

4.5.2. Circulo de Oração das mulheres ADS: inspiradas por Deus e ouvidas 

pelos pastores 

 

Acredita-se que o Círculo de Oração surgiu no a no de 1911, em Belém do 

Pará, antes mesmo da fundação das ADs. Celina Albuquerque – segundo história, 

recebeu a primeira cura milagrosa realizada pelos missionários. Também foi 

                                            
385 Ibid. p. 33. 
386 ERICKSON, V. L, Onde o silêncio fala, p. 282. 
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considerada a primeira mulher a orar em línguas estranhas, seguida de Maria de 

Nazaré. As narrativas de sueco Vingren dizem que elas oravam frequentemente em 

busca das revelações e revestimento da ação de poder do Espírito Santo para as 

suas vidas. Após a fundação da igreja essa prática tomou outras dimensões, os 

milagres recebidos pela ação do Espírito Santo passaram a ser divulgados, servindo 

de alicerce para o fermento para os novos adeptos.  

Assim, com o tempo, o circulo de oração das mulheres passou a ter um valor 

importantíssimo e foi disseminado em todas as ADs de todo Brasil. 387 Essas 

reuniões geralmente são realizadas durante o dia e atualmente, conta com apoio de 

esposas de pastores mais conhecidos em seu meio. Exemplo disso é a presença 

marcante de Wanda Freire, esposa do pastor-presidente da CGADB, que além de 

coordenar a União nacional das esposas de ministros das ADs, UNEMAD, lidera 

também o departamento feminino e a área social da igreja.  

Dessa maneira, as mulheres assembleianas estiveram inseridas em vários 

setores dessa instituição, realizando várias tarefas, entre elas, a de orar pela 

evangelização. As Estas sempre usam os dons espirituais, pregam a Palavra bíblica 

nos ensinos bíblicos, participam da música e até mesmo como dirigentes de igrejas, 

mas, nunca ocupou o cargo de maior representatividade, o cargo de pastor. Essa 

questão foi fortemente debatida na Convenção Nacional de 1930. Porém, por 

determinação dos pastores "coronéis" assembleianos, as mulheres foram votos 

vencidos nesta convenção e nas seguintes. Frida Vingren, a exemplo disso, esposa 

de Gunnar Vingren, considerada uma mulher talentosa, ocupou vários cargos nas 

ADs, como o de jornalista, escritora, compositora, colaboradora ativa dos jornais das 

ADs, com vários artigos, mesmo tendo o apoio de seu esposo foi duramente 

criticada e nunca chegou ao cargo de pastora. 

Dessa forma, mesmo sendo proibidas de exercerem a função de pastoras, as 

mulheres ADs são presenças marcantes dentro de suas comunidades. 

Consideradas anônimas por muitos, elas embalam muitos pastores. Ao contrário do 

que muitos pensam, “elas não são as cabeças, mas, o pescoço dos seus maridos”. 

Elas sabem articular uma opinião como ninguém se fazendo prevalecer nas 

decisões importantes. Para se ter uma ideia da importância dessas mulheres, na 

eleição realizada em abril de 2009, na cidade de Serra, ES, para a escolha do novo 
                                            
387 ARAUJO, I. Dicionário do Movimento Pentecostal, pp. 189-190. 
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pastor-presidente da Convenção Nacional e da nova Mesa Diretora para o 

quadriênio 2009-2013 da CGADB, o Circulo de Oração das mulheres assembleianas 

comandada por Wanda Freire reuniu cerca de 850 esposas de pastores vindas de 

todo Brasil. A votação ocorria paralelamente com a reunião das mulheres das ADs 

sob o tema: “Deus na vida da mulher, uma história de adoração”. Segundo Wanda 

Freire, “as reuniões superaram as expectativas em participação”. 388 Não se sabe as 

expectativas que estavam em questão, o que se sabe é que essas mulheres em 

matéria de “oração” ensinaram os poderosos pastores, que são importantes e sabe 

articular o poder religioso como ninguém. Se as “orações articulantes” delas não 

fossem importantes, então o que justificaria a participação paralela delas ao evento? 

Os cuidados domésticos junto aos seus esposos? 

Sobre as questões femininas ainda há muito a se discutir. Embora essas 

mulheres estejam encobertas pela figura masculina, dos pastores, é inegável não 

perceber a dominação do poder religioso através delas, como bem acentua Pierre 

Bourdieu, elas representam “o poder invisível” nessa denominação. Em determinada 

situação essas mulheres possuem mais força política de que os próprios pastores. 

Elas sabem se relacionar mais intimamente umas com as outras, conhecem a 

situação de cada irmã de fé. Enquanto os homens se encontram nas salas de suas 

casas, elas percorrem os lugares mais íntimos, sempre conversam assuntos que 

jamais serão tratados na presença masculina. Porém, uma coisa é certa, todas 

conhecem bem a situação de cada família. É sabido que os assuntos políticos, 

amorosos, religiosos, percorrem as conversas femininas sem barreiras.  

Dentro dessa dinâmica, o Circulo de Oração das mulheres das ADs são 

extremamente políticos e, em determinadas situações elas elegem ou excluem 

determinados pastores em poucos gestos ou palavras. O exemplo disso ocorre em 

alguns cultos, quanto um pregador está com a palavra, se pode ouvir uma negativa 

ou uma exaltação feminina, em caso negativo: “misericórdia Senhor”, ou, de 

exaltação: “Aleluia, ou, Gloria a Deus”; e toda a assembleia ali presente, já sabe a 

opinião delas sobre o discurso do pastor. Para isso, elas se reúnem e trocam ideias, 

discutem as questões mais urgentes em suas reuniões, que ocorrem geralmente as 

tardes em suas igrejas, tudo passa por uma análise, desde os pontos menores até 

os de grandes dimensões não escapam aos seus olhares. 
                                            
388 JORNAL O MENSAGEIRO DA PAZ, ano, 79, número 1.488, maio de 2009, p. 10. 
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Um pouco do que foi demonstrado aqui em relação ao Circulo de Oração tem 

como objetivo elucidar o poder acerca da posição mediadora que as mulheres 

ocupam no cotidiano das ADs, considerado pela pesquisadora como uma forma de 

poder invisível. O Circulo de Oração é considerado um dos ministérios mais 

importantes dentro das ADs e é adotado por todas ADs, inclusive no exterior. É difícil 

imaginar que o trabalho realizado pela missionária Frida Vingren, - esposa de um 

dos fundadores das ADs, Gunnar Vingren -, dona de grandes talentos como: 

escritora de lições bíblicas, pioneira na produção de jornais, compositora de hinos e 

sua determinação a favor da obra das ADs, as mulheres assembleianas atuais ainda 

não dispõem de um discurso mais visível. Resta saber por que essas mulheres 

ainda se limitam as regras impostas a elas pelo código das regras morais e éticas 

ditadas pelos homens? Elas são as primeiras a chegarem às igrejas e as últimas a 

saírem, também são as responsáveis pela limpeza dos templos, organização do 

culto, elaboração de corais e grupos de orações, além dos Círculos de Oração. Será 

que não é chegada à hora de sair do anonimato para ocupar as posições mais 

importantes, com uma atuação mais visível desse poder que elas conhecem tão 

bem e há tanto tempo? 

Em outras palavras, pode-se afirmar que sobre as relações de poder em um 

espaço ocupado majoritariamente por mulheres assembleianas, ainda têm na figura 

de um único homem, o pastor, seu líder máximo. O Circulo de Oração das mulheres 

das ADs representa um pilar de poder invisível dentro da denominação ADs, este 

poder é transferido de mãe para filha. Nota-se também a influência do 

patriarcalismo, presentes nas relações entre as mulheres. Elas detêm uma 

considerável autonomia no espaço que lhes é possível exercer o mesmo. 
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Figura 26 – pilares dominantes, intermediários e genéricos das ADs 

 

Observando os pilares dos grupos dominantes, dos intermediários e dos 

grupos genéricos das ADs, na opinião de Weber essa organização racional, e ao 

mesmo tempo burocrática, é baseada na ideia de ordem social e material, e pode 

ser vista nas leis e sanções administrativas, na divisão do trabalho, na produção 

documental de informações, e no pleno desenvolvimento do aspecto técnico no 

modo de se fazer administrativamente. 389 

Assim, conforme vimos acima as ADs por meio de seus Ministérios possuem 

uma organização que se assemelha à empresarial, visto a série de departamentos 

focados a públicos-alvo com diferentes estratégias que deram forma racionalizada 

aos seus objetivos integradores nas dimensões religiosas e civis. Dessa forma, os 

seus Ministérios foram formandos lideranças de diferentes perfis conforme os seus 

projetos de consolidação institucional e de chefia, sempre atentos aos domínios do 

poder centralizado em seus pastores-presidentes, constituindo-se assim, um corpo 

clerical com hierarquias centralizadas em um governo episcopal assembleiano.  

                                            
389 WEBER, M, Ensaios de Sociologia, pp. 129-132. 
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Para tanto, tomaremos a teoria de Pierre Bourdieu para compreender as 

tensões decorrentes em meio às relações de poder entre os sujeitos que compõem 

essa instituição. Presumindo-se assim, que através do exercício de um “poder 

simbólico”, os pastores locais e as mulheres assembleianas, sejam os grandes 

responsáveis pelo funcionamento e manutenção das ADs. Nesse sentido, Pierre 

Bourdieu que nos diz que essa relação de poder é quase imperceptível: Segundo 

Bourdieu: “É necessário saber descobri-lo, onde ele se deixa ver menos, onde ele é 

mais completamente ignorado, esse poder invisível o qual só pode ser exercido com 

a cumplicidade daqueles que não querem saber que lhe estão sujeitos ou mesmo 

que o exercem”. 390 E ainda dentro do pensamento de Bourdieu, o “poder simbólico” 

tem, portanto, caráter subjetivo; enquanto estrutura estruturante tem caráter objetivo, 

a estrutura estruturada desenvolve instrumentos sutis dentro da cultura para a 

dominação. Este poder simbólico, tanto mais é poderoso quanto maior o grau de 

sujeição inconsciente a ele mesmo. 391 

Para Bourdieu, os “sistemas simbólicos” são produzidos e apropriados “pelo 

próprio grupo, ou por um corpo de especialistas que conduz à retirada dos 

instrumentos de produção simbólica dos membros do grupo”. 392 Ou seja, neste 

caso, apropriados pelos grupos de pastores locais e das mulheres e pelos grupos de 

pastores-presidentes em seus Ministérios no âmbito assembleiano. O autor noz 

ainda que “as ideologias devem a sua estrutura e as funções mais específicas às 

condições sociais da sua produção e da sua circulação”. Para ou autor, elas 

cumprem suas funções, tanto pelos especialistas, estes “em concorrência pelo 

monopólio da competência considerada”, quando para os “não especialistas”, estes 

ganham por acréscimo. As ideologias, segundo Bourdieu, são determinadas pelos 

interesses de classe e pelos interesses específicos daqueles que a produzem e pela 

lógica específica do campo de produção. 

Pierre Bourdieu, na “Gênese e estrutura do campo religioso” 393 aborda quatro 

grandes pontos: os progressos da divisão do trabalho religioso e o processo de 

moralização e de sistematização das práticas e crenças religiosas; o interesse 

propriamente religioso; função própria e funcionamento do campo religioso e poder 

                                            
390 BOURDIEU, P. O Poder simbólico, pp. 7-8. 
391 Ibid, pp. 7-9. 
392 Ibid, pp. 12-13. 
393 BOURDIEU, P. Economia das Trocas Simbólicas, p. 27. 
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político e poder religioso, pode-se dizer que os Ministérios ADs possuem uma 

divisão de trabalho pautada na crença religiosa. Assim, a fidelidade é uma questão 

sine qua non do coadjuvante aos seus superiores, por isso, os obreiros das ADs são 

testados, examinados, trabalhando anos e anos em contínua obediência, 

cumpridores de todas as regras até conquistar a meta final. Por outro lado, os 

especialistas da fé, que assumem as suas igrejas e delas detêm o controle do poder 

religioso e político. Dentro dessas categorias, Bourdieu nos diz que foi o corpo de 

especialistas o grupo religioso que dentro da Igreja obteve o monopólio do exercício 

legítimo do poder religioso, ou seja, o monopólio da propriedade dos meios de 

produção e distribuição dos bens de salvação. 394  

Michel Foucault exprime a dificuldade que envolve a compreensão das 

relações de poder, chega a afirmar que "o poder não existe". Para este autor, é 

necessário admitir que o poder “(...) “se exerce, se disputa”, - nesta questão, as ADs 

são mestras. Que não é o “privilégio” adquirido ou conservado da classe dominante, 

mas o efeito de conjunto de suas posições estratégias é o que não faltam dentro dos 

Ministérios assembleianos – efeitos manifestados e às vezes reconduzidos pela 

posição dos que são dominados”. 395 

A estrutura da denominação assembleiana possui elementos diferentes em 

sua composição do poder através de alguns fatores em permanente interação, 

compostos pelos pastores-presidentes, Mesas Diretoras, Convenções Estaduais e 

Nacionais. A estrutura organizacional das ADs mantém um padrão em suas 

mensagens, e os seus métodos assemelham-se a uma forte organização 

corporativa. É como se toda Coletividade que compõe essa denominação 

obedecessem às mesmas regras, os mesmos estatutos e os assuntos parecem ser 

tratados dentro dos mesmos interesses, uma espécie de hibridização do poder 

interno que alcança a esfera pública. 

Dentro dessa dinâmica, as igrejas ADs, possuem um corpo de especialistas 

religioso que se colocam a frente dos que são considerados excluidos e carentes , 

portanto, desapropriados do capital religioso. Dessa forma, os pastores das ADs 

além mantêm um discurso religioso, focados o mundo secular por meio da mídia; 

eles conduzem os seus discursos para as questões políticas partidárias, e nas 

                                            
394Ibid. 
395 FOUCAT, M, Microfísica do Poder, pp. 14-15. 
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questões sociais -, integrando o religioso e o profano dentro de um novo perfil, 

sincrético e fortemente inserido nos estamentos da sociedade civil atual. Muitos 

desses discursos nada têm de religioso, mas se fala em nome do religioso. Para 

ilustrar essas verdades, por exemplo, quando um pastor direciona o seu discurso 

como candidato político, pleiteando votos, esse discurso vai além do religioso. Os 

pastores conjugam de forma competente o religioso ao mundo econômico de tal 

forma, que os mecanismos ideológicos ficam implícitos no jogo político, omitindo as 

relações de poder, os conflitos e a regulação dos mesmos, de maneira que a 

fisionomia religiosa se solidifica na esfera econômica como aliados competentes e 

necessários.  

No âmbito social, o respeito é conquistado através de campanhas lideradas 

por alguns pastores das ADs, contra ou a favor de assuntos delicados que atingem 

diretamente o movimento de cidadania pela ética moral e política. Certamente que 

esses pastores agem eivados de interesses proselitistas, aproveitando o momento 

de sensibilização do espaço social. Já no espaço religioso, essa estratégia de 

persuasão de cunho religioso, de certa forma, serve de propaganda institucional, de 

respeitabilidade e competência, conquistando cada vez mais confiança de um 

público ainda carente das verdadeiras intenções de tais pastores. 

 

4.6. Conflitos de poder 

 

Se no passado as ADs tiveram que lutar por uma permanência de adesão na 

sociedade em que foi fundada, como seita, na década de 30, elas já conheciam o 

poder através de sua institucionalização. Mas, segundo Alencar, nesta época, essa 

denominação “ainda passava por crise de identidade”, por desconhecer de fato a 

sua origem. Suecas para uns; brasileira, mas dirigida por suecos para outros; 

brasileira influenciada por suecos e por ultimo uma igreja dirigida por brasileiros e 

influenciada por norte-americanos. 396 Porém, uma coisa é certa, essa denominação 

conheceu o peso da institucionalização e começa “uma luta fratricida pelo poder 

político financeiro (...). Não apenas enquanto local e espaço de reuniões, mas, 

                                            
396 G. ALENCAR, Assembleia de Deus – Origem, Implantação e Militância (1911-1946), p. 50. 



 

269 

 

 

sobretudo, uma luta ideológica, onde cada ramo requer para si “originalidade e 

verdade”. 397 

Para compreender a amplitude dos conflitos relacionados ao poder que 

perpassa essa denominação é necessário que se saiba onde eles estão inseridos. 

Mesmo porque o poder e o conflito podem estar inseridos em diferentes 

organizações, sejam eles nos grupos estruturados, formais, empresas de interesses 

comerciais, nas organizações de diferentes serviços: clientes e sociedade - 

hospitais, universidades, escolas, agências sociais e as instituições de maneira 

geral. Também existem os chamados de grupos informais formados pelas famílias, 

pelos vínculos de amizade, ou ainda, as chamadas de comunidades, que podem ser 

acadêmicas, comunidades de certas regiões e as comunidades religiosas, formando 

um campo religioso. Em se tratando de campo religioso, estas são influenciadas 

com a ocorrência por uma série de fatores que inclui um sentimento muito forte de 

compromisso mútuo e de pertencimento baseado nas experiências, nas tradições, 

no poder político e no poder religioso. 

Nas organizações ADs assim como em quase todas as instituições religiosas 

existem setores público e privado, com fins lucrativos ou não, em situações de 

trabalho voluntário e trabalho por dinheiro. Evidentemente que é um modelo adotado 

em todo tipo de organização, difere em termos de objetivo, quadro de pessoal e 

outras variáveis, mas sempre vão existir problemas do poder organizacional interno, 

seja nas relações individuais ou nas de ordens comerciais pela concorrência de 

produtos, pelo espaço em determinada região, assim ocorre também nas instituições 

religiosas. Na verdade os conflitos sejam internos ou externos estão presentes em 

cada uma delas. No âmbito da gestão assembleiana o poder continua formatando 

um fenômeno interessante, complexo e camuflado. Muitas vezes o olhar religioso 

nos impede de observar as tensões existentes já há muito tempo entre os sistemas 

organizacionais administrativos entre os pastores assembleiano. Assim, esses 

pastores em nome do religioso, transformam a paisagem de suas igrejas em um 

campo de batalha na sua estrutura de comando. O que era pouco divulgado no 

passado talvez até por ausência de uma mídia mais imediatista, atualmente, os 

próprios pastores fazem desses eventos, a tônica de seus discursos em seus 

programas televisivos.  

                                            
397 Ibid., pp. 51-52. 
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Por se tratar de uma denominação religiosa, poderia se pensar que estas 

deveriam exercer uma influência mais voltada ao sagrado, com os discursos 

apaziguadores, servindo de auxilio ao ser humano como forma de encontrar suas 

respostas às questões existenciais da vida, com referenciais capazes de ajudá-lo 

nas questões cotidianas da sociedade conflitante atual. Porém, no cenário 

contemporâneo das ADs, os discursos religiosos dos pastores sofreram alterações 

visíveis que vão muito além do sagrado. Estes partem em busca de um discurso 

mais pautado nas questões político-religioso que giram em tornos de questões 

internas - da própria denominação - os de contextos sociais que nada tem de 

religioso, como forma de sustentação de sua imagem, transformando-os em 

pessoas suficientemente fortes diante dos demais. De certa forma, os diferentes 

discursos já criam um cenário propicio as tensões futuras entre o próprio grupo 

assembleiano, tudo isto, somado as opiniões que servirão de embates nos blogs dos 

próprios pastores de diferentes locais que circulam livremente na internet. 

 

4.6.1. As operações ideológicas das ADs 

 

O discurso religioso é indubitavelmente, um interessante produto de 

interações verbais no qual o processo de manipulação pode ser ferramenta 

importante. Fundamentado nesse principio, se objetiva aqui, discutir especialmente a 

ideologia dos pastores-presidentes assembleianos através de seus discursos 

permeado pelo “véu religioso”, mas, na realidade, são extremamente ideológicos e 

políticos dentro de uma estrutura bem sólida. Afinal cem anos de existência, uma 

instituição já possui um domínio de linguagem bem convincente no seu campo de 

atuação. Dessa forma, esses discursos, na verdade, são manipuladores, eles estão 

envoltos pelas “soluções” apaziguadoras dos conflitos internos e externos (sociais), 

usados como escudos de fortalecimento de suas próprias imagens. Assim, os 

discursos são consensuais entre as ADs, pois elas estão ligadas apenas pelos 

“laços fraternos” – nome de um remédio curador para todas as desavenças – como 

forma de disfarçar os conflitos internos de concorrência pelo monopólio político do 

poder religioso entre os Ministérios. 

Sobre essas questões, Pierre Bourdieu afirma que foi o corpo de especialistas 

formado por um grupo religioso que obteve o monopólio o exercício legítimo do 
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poder religioso, ou seja, o monopólio da propriedade dos meios de produção e 

distribuição dos bens de salvação. Seu princípio fundamental é que não há salvação 

fora da Igreja. Por isso a necessidade de um corpo de especialistas com 

competência exclusiva foi constituído no campo religioso com intuito de desapropriar 

os leigos do capital religioso.398 Dessa maneira, o monopólio religioso foi construído 

nas ADs através do grupo extenso de pastores, que se utiliza de muitos 

mecanismos, subjetivos, ideológicos, com informações implícitas, imaginárias, 

maquiadas pelo sagrado, incorporadas em seus discursos religiosos. Para que se 

tenha um melhor entendimento, procura-se aqui definir na visão de alguns teóricos 

sobre o conceito de Ideologia e de que maneira ela pode ser utilizada pelos pastores 

das ADs. 

Nas palavras de Gramsci: 

 

(...) 1. A ideologia é identificada como distinta da estrutura, e afirma-
se que não são as ideologias que mudam a estrutura, mas ao 
contrário, é a estrutura que muda as ideologias; 2. Afirma-se que 
determinada solução política é “ideologia”, isto é, insuficiente para 
mudá-la; afirma-se, então, que ela é inútil, estúpida etc.; 3. passa-se, 
por fim, a afirmar que toda ideologia é “pura” aparência, é inútil, 
estúpida etc. 399 

 

Nas pegadas de Gramsci pode-se dizer que encontram os Ministérios das 

ADs, pois até a década de 40 esta instituição possuía outras ideologias internas. A 

sua estrutura era constituída dentro de eixo mais centralizado, os ensinamentos 

ainda possuíam certa unidade entre todas as igrejas. Porém, no decorrer da mesma 

década, a sua estrutura passou por mudanças significativas, com a criação dos 

Ministérios ou Igrejas-sedes em cada região, com a intenção de manterem-se mais 

coesos, mas, ao contrário das intenções primeiras, o que se obteve foi um 

rompimento com a antiga estrutura. A estrutura composta pelos Ministérios rompeu 

com a antiga ideologia dos pastores assembleianos, criando uma nova maneira de 

se fazer política, novas ideologias foram surgindo, outros interesses entram em 

conflitos, logo, a ideologia mantida até aquele momento encontram-se com novos 

interesses significativos, capazes de mudar toda a sua trajetória a partir de então. 

                                            
398 Pierre Bourdieu, Economia e trocas Simbólicas, p. 39. 
399 GRAMSCI, A, Quaderni Del Carcere p. 868. (Edição critica do Instituto Gramsci, org. Valentino 
Gerratana Turim: Einaudi, 1977). 
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Portanto, Gramsci nos diz que: 

 

Ideologia é um elemento de erro na consideração sobre o valor das 
ideologias, ao que parece, deve-se ao fato (fato que, ademais, não é 
casual) de que se dê o nome da ideologia tanto à superestrutura 
necessária de uma determinada estrutura, como às elucubrações 
arbitrárias de determinados indivíduos.400  

 

Dessa maneira, diante das considerações de Gramsci comparadas as ADs, a 

partir da década de 40, o que se viu foi uma nova formatação da antiga estrutura e o 

surgimento das superestruturas por meio dos Ministérios, com a autonomia 

conquistada pelos seus pastores-presidentes. Essa estrutura até então, era 

desconhecida em sua organização interna. Assim, os pastores-presidentes 

passaram a trabalhar a luz dos longos anos dedicando-se a intelectualidade, 

pensando, ponderando, meditando, maturando os seus novos ideais e as possíveis 

conjecturas, ou melhor, como iriam conjugar as novas conjecturas do poder. Dessa 

forma surgem novas especulações diante de um campo tão vasto de possibilidades 

dentro de campo chamado “religião”, sem duvidas, se criou um lugar perfeito para se 

trabalhar com todas as possibilidades de especulação – aqui especulação é usada 

como experiência -, para se estabelecer os seus destinos no futuro, pois só a 

religião não se faz suficiente, se não tiver atrelada a outros interesses, que além de 

outros, podem ser, políticos, econômicos e visibilidade social. 

Segundo Gramsci para entender o conceito de Estado ampliado é necessário 

identificar a sociedade civil não mais na infraestrutura (bens materiais), mas sim na 

superestrutura (política), que compõe o Estado. Transportando esta fala para as 

ADs, a ideologia se concentra de fato na superestrutura dominante deste grupo. Isto 

não só no sentido de sua posição, mas também na compreensão deste termo, que 

acaba se tornando, como a própria nomeação, mais amplo. Em Marx, sociedade civil 

se referia as relações de produção dos bens materiais pertencentes à infraestrutura, 

ou seja, a esfera econômica. Gramsci, por sua vez, irá desenvolver a concepção de 

sociedade civil na qual as classes sociais, formadas no que ele compreendia por 

sociedade econômica, já alcançariam outra dimensão de sua maturidade política.  

Neste sentido, a sociedade civil em Gramsci seria o espaço de representação 

de interesses das classes e palco de um pluralismo de sujeitos coletivos chamados 

                                            
400 Ibid. 
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de “privados” - associações, sindicatos, partidos políticos, denominações religiosas, 

etc. -, no sentido de que a participação nesses espaços parte da vontade própria dos 

indivíduos, é uma escolha particular de cada um, embora sua acepção e sua função 

social sejam de caráter público. A sociedade civil se configura, assim, como um 

espaço de disputa dos sujeitos coletivos, dos “aparelhos privados” pela conquista da 

hegemonia, - que trabalham as ADs -, caracterizando-se por uma dimensão 

absolutamente contraditória e de enfretamento. Já a sociedade política seria 

composta pelos “aparelhos burocráticos, administrativos e repressivos” - polícia, 

poder judiciário, entre outros-, responsáveis por garantir a ordem na sociedade; são 

os aparelhos que estão à disposição do poder do Estado para serem utilizados 

sempre que necessário.  

 

4.6.2. Os aparelhos burocráticos usados pelas ADs 

 

Em se tratando das ADs, os aparelhos burocráticos responsáveis por garantir 

a ordem interna dessa denominação, são os seus Estatutos Internos, as normas, os 

usos e costumes, circundados pela Bíblia Sagrada. Os discursos religiosos desses 

pastores, embora permeados por uma forte ideologia econômica e política, os fazem 

esquivarem com destreza, do poder arbitrário ou influência que eles possuem, uma 

vez que as suas vontades não são reguladas por lei ou praxes, mas só depende do 

seu critério e de sua ideologia subjetiva. 

Diante do processo de autonomia das relações capitalistas de seus pastores-

presidentes dentro de seus Ministérios, vem se tornando cada vez mais complexa, 

bem mais próxima da face consensual. As ADs atualmente, ao contrário do seu 

início, não podem ser compreendidas como uma denominação única, e sim, 

aglomerados de Ministérios como parte dela, ou não; mas, ainda, se mantêm com 

pertencimento ao mesmo mito de origem. 401 

As argumentações de Thompson nos leva na mesma direção do outro teórico: 

 

                                            
401 Exemplo de diferentes Ministérios, todos AD, alguns autônomos, outros associados a CONAMAD 
e outros associados a CGADB: AD Belém; AD Missão; AD Brás; AD Ipiranga; AD Bereana;AD Sto 
Amaro; AD Perus; AD Bom Retiro; AD Nipo Brasileira; AD Santos; AD Ministério Plenitude; Vila 
Zelina-SP; AD Ministério Plenitude da Fé Mogi das Cruzes; AD Moraes Prado; AD Parelheiros; AD 
Interlagos; AD Ministério Mover de Deus -Itaim Paulista e etc. 
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(...) ao estudar ideologia, estamos interessados tanto nos contextos 
da vida cotidiana como naquele conjunto específico de instituições 
que compreende a esfera da política, no sentido estrito, seja 
irrelevante, nem significa que devemos enfocar exclusivamente os 
mínimos detalhes da vida cotidiana, ignoramos características e 
pressões estruturais mais amplas. Significa apenas que não 
devemos esquecer as maneiras como as formas simbólicas são 
empregadas e articuladas e as maneiras como elas se entrecruzam 
com relações de poder nos contextos sociais que nós vivemos a 
maior parte do nosso tempo. 402 

 

Thompson conceitua a ideologia da seguinte forma, as acepções neutras 

retiram qualquer sentido negativo do termo ideologia, que significa “sistemas de 

pensamento”“sistemas de crenças”, “sistemas simbólicos” pertencentes às ações 

sociais e políticas. 403 Nessa perspectiva, a ideologia pode estar tanto nas tentativas 

de manutenção como nas de subversão da ordem social; é utilizada por dominantes 

ou dominados. Portanto, as acepções críticas de ideologia assemelham-se por 

considerarem que os acontecimentos denominados ideológicos são enganadores, 

ilusórios ou parciais. 404 Contudo, essas acepções diferem quanto aos fundamentos 

que transformam a ideologia em algo negativo; utilizando a expressão de Thompson, 

há diferentes “critérios de negatividade”. 

Assim, o autor em questão nos diz que a ideologia possui cinco estratégias 

típicas de construção simbólica: “legitimação”, “dissimulação”, “unificação”, 

“fragmentação” e “retificação”. O autor se justifica quanto à sua classificação, ele 

afirma que essas não são as únicas, mas, que esses modos podem sobrepor-se e 

reforçar-se mutuamente e a ideologia pode, em circunstâncias particulares, operar 

de outras maneiras. O autor nos diz ainda que, somente são ideológicas as formas 

simbólicas que, em determinados contextos, servem para manter relações de 

dominação. 

A ideologia seria, portanto, um conjunto de ideias fundamentais que 

caracteriza o pensamento de uma pessoa, de uma coletividade ou de uma época. 

Também se trata da doutrina filosófica centrada no estudo da origem das ideias. 

Tanto na visão de Gramsci quanto na visão de Thompson, se pode dizer que as ADs 

estão imersas em conjuntos de relações cotidianas que envolvem conceitos que 

muitas vezes nem nos damos conta. As ADs são instigadas a comentar 
                                            
402 THOMPSON, J. B. Ideologia e Cultura Moderna, p. 18. 
403 Ibid., p. 14. 
404 Ibid., p, 73. 
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determinados assuntos, em representá-los a elas mesmas e aos seus fieis, 

verbalizando, recriando-os e transformando-os através de ações, símbolos e 

palavras, dentro de uma ideologia que, em principio, pertencem somente aos 

pastores-presidentes, são acatados como também sendo a ideologia de toda a 

denominação assembleiana. De certa forma, todos passam a articular os seus 

significados em suas relações de poder, “pois a vida social é, até certo ponto, um 

campo de contestação em que a luta se trava tanto através de palavras e símbolos 

como pelo uso da força física”. 405 

A denominação assembleiana e as ações de seus pastores-presidentes, 

enfrentam enormes desafios, pois a própria estrutura de descentralização territorial 

compromete a unificação das igrejas e Ministérios, mesmo para cada igreja ou 

Ministério se cria uma estrutura e uma ideologia, devido a isto, precisa de 

legitimação nas relações de dominação para que os seus atos sejam sustentados e 

obedecidos, assim como também, observa Weber, pelo fato de serem representadas 

como legítimas. 406 Dessa forma o poder pela “dominação” e disciplina, precisar 

ganhar a aprovação como sendo uma racionalização justa e digna de aprovação e 

apoio. Se a racionalização se torna justa e digna, logo, o mesmo critério passa a ser 

usado por todos os interessados constituindo-se em uma “universalização”, em 

outras palavras, todos aprovam porque estão baseados nos mesmos fundamentos 

porque eles já foram aprovados anteriormente.  

Nessa abordagem, Thompson relata que: 

 

(...) ideológicas somente enquanto servem para estabelecer e 
sustentar relações assimétricas de poder; e é essa atividade, a 
serviço das pessoas e grupos dominantes, que tanto delimita o 
fenômeno da ideologia, dando-lhe especificidade e distinguindo-o da 
circulação das formas simbólicas em geral,como dá a essa 
concepção de ideologia proposta um sentido negativo. 407 

 

Thompson identifica “modos de operações gerais da ideologia” e os liga a 

“estratégias de construção simbólica”, expressa sinteticamente acima. Assim, 

automaticamente cria uma “universalização”, uma “narrativização” única, a mesma 

história, os mesmos ideais, os mesmos recursos serão usados nos discursos dos 

                                            
405 THOMPSON, J. B, Ideologia e Cultura Moderna, pp, 18-19. 
406 WEBER, M, Economia e Sociedade, p. 33. 
407 Ibid, p, 90-91. 
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pastores, tanto que, nos levantamentos empíricos realizado neste trabalho, todas 

ADs recorrem a história do “mito fundante”, como forma de unicidade reforçando a 

tradição da cada igreja e Ministérios locais. Muitas vezes a pesquisadora teve a 

nítida sensação que se ouvia às mesmas histórias nas falas de outros pastores. 

Sem dúvidas, pela teoria de Thompson, essas relações são consideradas, 

como relações dissimuladas, ou seja, elas se mantêm “ocultadas, negadas ou 

obscurecidas” 408 ou por serem apresentadas de maneira imperceptível. Mesmo 

porque, essas igrejas e Ministérios precisam disto, pois o crente moderno já não se 

contenta mais a um determinado modelo de igreja, se determinado discurso for 

contraditório as de suas convicções, ele escolhe outra comunidade, mesmo que esta 

comunidade seja outra AD. Por isso o desafio, os pastores, como as divergências de 

funcionamento são enormes, os discursos requer um domínio próprio sobre o perfil 

de seu público alvo. Os pastores usam de suas habilidades para envolver os seus 

adeptos nas questões mais subjetivas de seu interesse, manipuladas, persuasivas 

de maneira universalizada para que os adeptos creiam e legitimam as ações dos 

pastores. 

 

4.6.3 Os discursos dos pastores das ADs 

 

É evidente que exista um tipo de ideologia em cada discurso, pois os 

discursos utilizados pelos pastores em suas igrejas não servem de base para todos 

os pastores, depende muito dos locais onde estão situados. Os Ministérios e igrejas 

das grandes metrópoles necessitam de discursos mais organizados, racionais, 

propiciando uma estabilidade e equilíbrio, dentro dessa estrutura. Esses discursos 

ficam mais distantes das mensagens bíblicas, neles, os pastores não estão mais 

preocupados com ações permeadas pelo religioso, como visto acima. Ao contrario, 

eles agem dentro de uma dinâmica mais organizacional de empresa não religiosa. 

São grupos preocupados com metas de evangelização, com dispositivos de controle 

de suas congregações dependentes, com as questões financeiras, ou seja, um 

processo contínuo de estruturação, desestruturação e reestruturação de suas 

organizações religiosas, afinal muitos possuem uma rede de igrejas dependentes, 

precisam de atenção concentrada. 

                                            
408 THOMPSON, J. B, Ideologia e Cultura Moderna, p, 83. 
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Assim, em determinados grupos, o pastor são visto como um “SER Supremo”. 

As suas verdades são defendias de tal maneira, que nada seria capaz de mudar a 

ideologia de determinado grupo. Sem dúvidas, esses fatores servem de 

fortalecimento para um possível conflito de poder entre os pastores locais e sua 

hierarquia, ou até mesmo entre os próprios pastores-presidentes, é a conquista pelo 

poder, aumentando cada vez mais as fragmentações internas nas ADs. Porém, nem 

todos mantém concordam integralmente com essas verdades, logo, procuram outro 

caminho, outras igrejas, ou fundam novas igrejas calcadas nas próprias verdades. 

“O Espírito sopra aonde quer”. 

Assim, Thompson relata que esse comportamento cria um “deslocamento” 

usado para menção a pessoas ou objetos usados para se referir a outros; dessa 

forma, os sentidos bons ou ruins são transferidos para o novo referente.  

Os discursos utilizados pelos pastores a um público não religioso são eficazes 

e envolventes. Sobre essa questão os pastores buscam de alguma forma, o apoio 

do público interno aumentando mais sua visibilidade diante dos conflitos de alcance 

do poder institucional. O pastor Silas Malafaia é um bom exemplo, pois é dono de 

um discurso maciço, dinâmicos, carismático e ao mesmo tempo tradicional.  

Carismático porque a sua ideologia está implícita no carisma que lhe próprio, usa 

frases polêmicas, faz “caras” e piadas – de mau gosto, diga-se de passagem -, mas, 

cativante; Tradicional porque quando ele polemiza assuntos internos e complexos, 

quem fala não é simplesmente Silas Malafaia, mas, o pastor-presidente do Ministério 

Assembleia de Deus Vitoria em Cristo – como “eufemização” 409 criando uma 

valoração positiva sobre sua pessoa procurando demonstrar seu domínio diante dos 

fatos. Assim, a fala do pastor Malafaia é revestida da tradição do religioso 

representado por ele. Aqui está a questão, ele é o centro e vai permeando a sua 

volta, todos estão sobre o seu controle de visão racional, ou seja, em sua linguagem, 

somente ele detém a solução e somente ele é o correto diante dos conflitos. 

Interessante que a postura do pastor em questão, além de gerar conflitos externos, 

gera também conflitos internos entre os próprios pastores-presidentes de outros 

Ministérios. Dentro dessa postura, o pastor Silas Malafaia testa os seus “poderes” e 

amedronta os menos encorajados, lhes mostrando um poder visível, capaz de dividir 

até as opiniões que vão desde o Congresso Nacional, as adesões outras 

                                            
409 THOMPSON, J. B, Ideologia e Cultura Moderna, p, 86. 
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denominações inclusive, a adesão da Igreja Católica em assuntos externos. Silas 

Malafaia, ganha mais evidências externa com as suas metáforas e figuras de 

linguagens, mas, na verdade, essas falas têm outras intenções de foro íntimo.  

Assim, levando em consideração esses discursos sob as análises de Orlandi 
410, a autora sugere que se pode tipificar esses discursos em três categorias de 

funcionamento: o discurso lúdico – aquele em que o seu objeto se mantém presente 

enquanto tal com a participação dos seus interlocutores; o discurso polêmico – 

aquele que mantém a presença do seu objeto, sem a participação dos participantes, 

dando-lhes direção norteadora e controlada; e, o discurso autoritário que a autora 

define quando “o referente está “ausente”, oculto pelo dizer”, ou seja, não existem 

interlocutores, mas um agente exclusivo. Uma possibilidade de tipologia discursiva 

baseada em dois principais critérios. O primeiro o da “interação” – o modo como os 

interlocutores se consideram -; o segundo, o grau de transparência ou de opacidade 

dos enunciados produzidos, que trata da questão da “polissemia”. 

Orlandi afirma que: “podemos tomar a polissemia enquanto processo que 

representa a tensão constante estabelecida pela relação homem/mundo, pela 

intromissão da prática e do referente, enquanto tal, na linguagem” 411 Assim, o 

“discurso lúdico” caracterizado pelo jogo aberto de interlocuções no qual a relação 

dialógica entre o interlocutor e o locutor é dinâmica, uma conversa entre amigos 

como exemplo, com uso de signos com dimensão múltipla, portanto, bastante 

polissêmico. Já no discurso polêmico, a autora nos diz que ocorre o inverso, por se 

tratar de uma fala mais restrita, com pontos de vista mais direcionados, com menor 

grau de interação e polissemia – um diálogo entre um professor e um aluno, por 

exemplo, a fala do professor “deve” ser ouvida e aceita. Já no discurso autoritário, a 

autora assevera que existe uma restrição dialógica entre o interlocutor e o locutor 

quase completa o que proporciona a instauração de condições para o exercício de 

dominação sobre o outro, é o exemplo do discurso religioso. 

O pastor Silas Malafaia, usou de um discurso autoritário quando deixou a 

vice-presidência da CGADB, em maio de 2009. O seu discurso era impecável, 

convencia até os mais desentendidos sobre o assunto. Ao se desligar da CGADB, 

todos os ministros (pastores e evangelistas) pertencentes ao Ministério estadual das 

                                            
410 ORLANDI, P. E, A Linguagem e seu funcionamento: as formas do discurso, pp. 15 ss. 
411 Ibid. 
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ADs Penha, automaticamente também se desligaram, ou da CGADB ou do 

Ministério Penha. O Ministério por sua vez, mudou de nome e passou a ser 

denominado de Assembleia de Deus Vitória em Cristo, se formou mais um Ministério 

Estadual Independente. 

Assim, ficava evidente que a partir daquele momento, o pastor Silas Malafaia 

iria precisar de um apoio mais massivo do público assembleiano e na sociedade 

atual – a sua estrela precisa de mais brilho ainda -, neste momento, o pastor Silas 

precisava encontrar novos aliados, de outros acordos políticos entre outros 

Ministérios e até mesmo em outras denominações não assembleianas. – Sem apoio 

a sua estrela apagaria, assim como já ocorreu com outros pastores famosos. Nessa 

época, o pastor Silas Malafaia investiu fortemente com discursos inflamados, contra 

a CGADB.  

Em alguns trechos da carta de sua renuncia, publicada no site do pastor, 

onde ele elogia a sua própria administração no tempo em que permaneceu na 

CGADB e ao mesmo tempo, ele faz graves afirmações contra a CGADB, se são 

verdadeiras ou não, é outra questão que não será discutida nesse estudo. Dessa 

forma, o pastor Malafaia articula com o “Sagrado” usando palavras bíblicas nas 

relações de dominação estabelecidas e sustentadas por meio da construção de 

unidade entre indivíduos, independentemente das diferenças que os separam para 

justificar as suas atitudes “humanas”. 

 Após longos trechos da carta de renuncia o pastor Silas deixa claras as 

questões mal administradas pela CGADB, e terminou dizendo que a sua decisão era 

estritamente pessoal. As afirmações feitas por ele foram polêmicas e de certa forma 

dividiu muitas opiniões entre os próprios pastores-presidentes. Segundo Thompson 

as “formas simbólicas são adaptadas a um referencial padrão” ou de 

“estandardização”, por exemplo, desenvolvimento de uma linguagem nacional sem 

levar em conta as diferenças sociais e linguísticas412. O pastor em sua carta termina 

dizendo que “(...) o melhor modelo de liderança é a liberdade”.  

A partir do seu desligamento da CGADB, o pastor Silas Malafaia deu 

continuidade a assuntos polêmicos. Criou uma polêmica enorme quando apoiou a 

candidatura do pastor-presidente Samuel Câmara o comandante da região do Belém 

do Pará contra o pastor-presidente José Wellington Bezerra da Costa, para a gestão 

                                            
412 THOMPSON, J. B, Ideologia e Cultura Moderna, p, 86. 
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da Convenção Nacional 2009-2013. Esta posição do pastor Silas é classificada por 

como “simbolização da unidade”. As palavras do pastor Silas são recheadas de uma 

“construção de símbolos de unidade, de identidade e de identificação coletivas” 413 

de pertencimento do mesmo grupo, sem se importar com a fragmentação ocorrida 

com a CGADB que já era apontada anteriormente em outras falas.  

Assim, o pastor Malafaia depois de passar por uma fragmentação com a 

CGADB, logo já estabeleceu novos discursos. Ocorre que o Ministério Associação 

Vitória em Cristo anunciou em um dos seus programas televisivos, que assinou um 

contrato com a rede de televisão mundial Daystar, para exibir o programa Vitória em 

Cristo dublado em inglês em mais 200 nações. Segundo a assessoria de imprensa 

da Associação Vitória em Cristo, “esta é mais uma conquista que demonstra que o 

Ministério está em constante expansão”, apontando que existe uma diferenciação 

entre grupos o qual pertenceu, ou seja, expurgou-os, construindo um inimigo na 

sociedade em que nasceu. O programa é dublado e exibido pela Inspiration 

Network, segundo a própria assessoria, as transmissões alcançam, via satélite, até 

127 milhões de lares. Conforme informações ainda que com “essa nova parceria, o 

programa Vitória em Cristo passará a ser transmitido para até 670 milhões de 

residências; o que pode representar mais de um bilhão de telespectadores, concluiu 

a assessoria do programa Vitória em Cristo”. 414 Precisam de mais evidência do 

poder religioso desses pastores? Afinal, os “laços fraternos” os asseguram em seus 

desacordos e suas polêmicas. 

 

4.6.4. Afinal o que de fato significa “laços fraternos” entre os Ministérios?  

 

Ao que parecem, as ADs unificaram suas divergências simbolizadas por duas 

palavras “laços fraternos” como remédio ou estratégia política para justificar os 

“desacordos” vividos em seu meio. A maioria dos pastores assembleianos prefere 

dizer que as ADs, possuem as mesmas características, o que muda mesmo são 

algumas dinâmica utilizadas por certos pastores. Umas igrejas usam um discurso 

mais tradicional, outras se utilizam de recursos mais modernos e assim por diante. 

Em suas falas, todas são assembleianas, foram geradas da mesma linhagem. Umas 

                                            
413 Ibid, 86. 
414 http://noticias.gospelmais.com.br/pastor-silas-malafaia-programa-vitoria-em-cristo-200-nacoes.html 
acesso em 29/01/12. 
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igrejas são independentes, outras associadas ao sistema de convenções, porém, 

uma coisa é certa: segundo os pastores, todas são “fortalecidas” pelos “laços 

fraternos.” Assim esses “laços” funcionam como uma credencial racional, geradora 

de uma estrutura organizacional estável, conservadora e coletiva, que qualifica 

qualquer igreja AD ou, os novos Ministérios a ocupar uma situação de solidez dentro 

do seu meio. 

Então, como se resolvem as questões entre Convenções e convencionais 

assembleianos? Qual a predominância e valor final para a solução das tensões: 

“laços fraternos” ou vias judiciais? Segundo a historiografia oficial, desde a primeira 

convenção em 1930, todas as decisões foram orientadas pelo Espírito Santo, em 

harmonia.  

Daniel reintera da seguinte forma: 

 

Como podemos ver, o Espírito Santo esteve em todos os momentos 
guiando os obreiros nacionais e os missionários suecos em todas as 
decisões. Aliás, todas as resoluções dessa primeira Convenção 
refletem o espírito da unidade que a caracterizou. 415 
 

Embora esse livro “Historia da Convenção Geral das Assembleias de Deus no 

Brasil”, em suas paginas anteriores admita que a iniciativa dessa primeira 

convenção tenha partido dos obreiros nacionais, pois “nenhum trabalho aberto pelos 

missionários havia recebido autonomia”. 416A relação entre obreiros nacionais e 

estrangeiros não era pacifica, e havia tensão entre os próprios suecos. A convenção 

de 1930 foi convocada através de um manifesto, assinado por um grupo de dez 

brasileiros para resolver a “grave crise que passa a Assembleia de Deus no Brasil”. 
417 E assim, o livro oficial das Convenções vai escamoteando os problemas, 

relativizando as tensões, escondendo as desavenças. Mas aqui ainda temos duas 

grandes distinções: primeiro, o jornal oficial da igreja liderada por suecos, publica 

uma convocação para algo que, em tese, era contra a vontade deles; segundo, os 

assuntos, temas e problemas eram “resolvidos” (pelo Espírito Santo ou por eles 

mesmos...) internamente; na própria dinâmica da igreja. Agora, se parte para as vias 

judiciais.  

                                            
415 DANIEL, S. História da Convenção das Assembleias de Deus no Brasil, p. 27. 
416 Ibid.; p. 22. 
417 Alencar (2010:185-186) reproduz essa carta manifesto publicada nas paginas do Jornal Boa 
Semente durante alguns meses em 1929. 
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Vejamos o processo no. 0008321-60.2010.0301, na Secretaria da 9ª. Vara 

Cível de Belém data de entrada 16/06/2011.  

 AUTOR: CIMADB – Convenção da Igreja-Mãe das Assembleias 

de Deus em Belém; - o texto do processo completo encontra-se 

em anexo. 

 REU: CGADB – Convenção Geral das Assembleias de Deus no 

Brasil.  

O processo tem uma epigrafe de um texto bíblico do livro de Levítico 19.15, 

falando da justiça. Mas também poderia usar o texto de I Coríntios 6.1: “Se algum de 

vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa a ser julgada 

pelos ímpios, em vez de ser julgada pelos santos”? 418 

A questão da homologação da CIMADB pela CGADB. Por que a Convenção 

da Igreja-Mãe quer se filiar a CGADB? Há alguma vantagem nessa filiação? O que 

uma Convenção Estadual, ou igreja estadual ou local ou, mais precisamente, um 

pastor ganha em ser membro da CGABD? A própria natureza da Convenção Geral 

ou de Convenções Estaduais já é em si algo complexo, pois como foi analisado no 

terceiro e quarto capítulo é na nomenclatura uma convenção de igrejas, mas na 

realidade é apenas de pastores. Portanto, de fato, nenhum Ministério ou Convenção 

Estadual absolutamente precisa – ou ganha – em se filiar a uma Convenção. No 

caso, dos pastores é necessário pagar uma anuidade, em troca de que? 

Objetivamente, não há nenhuma vantagem compreensiva, capaz de nos mostrar 

uma razão lógica nessa filiação, a não ser a possibilidade de votar e ser votado para 

algum cargo na composição política da CGADB. Dai a importância dessa 

homologação. Essa Convenção de Belém – ou qualquer outra – luta por pertencer a 

Nacional, para que assim, seus membros estaduais, possam assumir postos na 

Convenção Nacional.  

Preservação do patrimônio & fidelidade das pessoas. Na possibilidade de 

transferências de membros de uma convenção para outra - e são muitas em 

disputas pelo país inteiro -, como não se pode contar a fidelidade dos membros, 

preserva-se, no mínimo, o patrimônio. Afinal, em ultima hipótese, é isso o que 

importa.  
                                            
418 Evidentemente que, como em qualquer outro texto bíblico, há o obvio anacronismo de seu uso, 
mas o oficio desse advogado usa um texto bíblico, então, se pode apontar, teoricamente, qualquer 
outro.  
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Uma disputa política econômica. O “acordo” é renuncia de indenização e de 

que cada uma das partes pagará os honorários de seus advogados. As cúpulas 

convencionais em disputas pessoais estão gastando dinheiro de suas membresias 

para “custos” originalmente inexistentes, mas devido a essas disputas agora 

“acordados”. Qual é de fato a questão que o acordo encobre? Ambos estão 

preservando suas economias. Visando seus próprios benefícios e interesses.  

O que isso diz respeito igreja? Especificando os ciclos pertencentes: aos 

pastores pagadores de anuidades? As irmãs membros dos Círculos de Oração, 

grupo fundamental na construção e manutenção desta igreja? Aos demais obreiros – 

diáconos e presbíteros – essa parcela de “clero inferior” que, igualmente as 

mulheres, não podem participar da Convenção? Isso é um assunto de uma elite; um 

grupo estamental (Weber, 2002) cuidando de suas honrarias e interesses tanto 

econômicos quanto de seus status; uma casta clerical que articula a politicagem, 

arma golpes uns contra os outros, fazendo conchavos e alianças de grupos de poder 

para benefícios privados e prejuízos coletivos.  

A data do acordo. Nos dias 16 a 18 de junho no estádio do Mangueirão, em 

Belém do Pará, estava acontecendo às festividades do Centenário das ADs. O 

protocolo do acordo data de 16 de junho de 2011. Nesta data, quinta-feira, na noite 

de abertura, o Pr. José Wellington Bezerra da Costa, presidente da CGADB deu 

uma “palavra de saudação”, na festa da Igreja-Mãe liderada pelo Pr. Samuel 

Câmara, presidente da CIMADB.  Se esse “acordo” fosse de fato do interesse e para 

o bem estar da igreja, não teria sido um bom momento para divulga-lo diante de 

mais de 40 mil pessoas? Por que, então, nada se falou nessa noite sobre o assunto? 

Por que esse conchavo não nada diz a respeito da igreja, do povo que paga as 

contas.  

O que sobrou, afinal, da fraternidade dos primeiros anos? Da relação de 

respeito mutuo dos grupos divergentes – suecos e brasileiros – em que, apesar de 

não terem a mesma opinião capaz de juntos, discutirem suas diferenças em publico 

nos jornais e chegarem a um acordo em beneficio da coletividade. Não como a 

historiografia oficial registra em absoluta harmonia, em uma igreja ideal feita por 

pessoas perfeitas, mas apesar de suas discordâncias foram capazes de resolverem 

suas questões sem a necessidade de uma intervenção jurídica extra igreja como a 

única instância merecedora de algum crédito. Quando a elite dessa igreja precisa 
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apelar para um sistema jurídico fora dela é por que seu modelo interior, sua 

capacidade de harmonia, sua credibilidade interna se degradou o suficiente para 

seus próprios membros não sejam dignos de nenhuma confiança mutua. Os laços 

fraternos foram levados para os liames do conchavo político a espera de um novo 

rasgo dentro das ADs.  

ADs provavelmente, com o intuito de se tornarem mais identificáveis entre os 

seus adeptos e a sociedade em geral, procuram justificar as cisões, com 

naturalidade pelas seguintes expressões: igrejas mais dinâmicas, liberdade no 

“Espírito Santo”, sem dúvidas, usam uma “metodologia mais evoluída”. Os pastores 

afirmam categoricamente, que essas evoluções nunca serviram de competições, 

mas, pelo contrário, mesmo sendo igrejas independentes e pastores associados ou 

não, nunca feriram os bons costumes já advindos do passado. Uma “Reificação” 

assinada por Thompson. Estas “relações de dominação são criadas e sustentadas 

quando uma situação transitória é apresentada como se fosse permanente, natural, 

atemporal”. 419 Por isso, segundo os pastores, todas procuram zelar pelo nome AD, 

“nunca tiveram a intenção de competir”, nem mesmo “agredir” algo que já vinha 

sendo feito, eles afirmam ainda que, “todas são coirmãs”, herdeiras dos mesmos 

princípios, ou seja, unidas pelos “eternos laços fraternos” ainda que “distantes e 

odiantes”. 

Dentro desse contexto de “laços fraternos” em 25 de agosto de 2011, o 

pastor-presidente Samuel Câmara, presidente da Convenção Estadual e do 

Ministério ADs – considerado sede da Igreja Mãe em Belém – PA, a (CIMADB), em 

concordância com o pastor-presidente Gilberto Marques, Presidente da Convenção 

Estadual e das ADs no Pará (COMIEADEPA), enviaram ofícios à Diretoria da 

CGADB -, convidando-os a realizar a próxima Assembleia Geral Ordinária – AGO -, 

que acontecerá no ano de 2013, em Belém do Pará. Ocorre que, em 2013 haverá 

eleição para a escolha da nova gestão da Diretoria da CGADB para o próximo 

quadriênio, 2013-2016. O cargo cobiçado de presidente da CGADB, segundo 

informações nos sites dos próprios pastores, contará com a candidatura de três 

pretendentes ou mais. Diferente de anos anteriores, quando os candidatos eram 

Samuel Câmara e José Wellington Bezerra da Costa, ou apenas o último. 420 Há 

                                            
419 THOMPSON, J. B, Ideologia e Cultura Moderna, p, 87. 
420http://belverede.blogspot.com/2011/12/ago-2013-surpreendente.html Acesso em 19/12/11 
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quem diga que caso o pedido seja aprovado, o pastor- presidente Samuel Câmara 

certamente sairá fortalecido na concorrência. Para o desgosto do pastor Samuel 

Câmara, a Mesa Diretora da CGADB decidiu que o evento ocorrerá na capital do 

Brasil, sob a arquitetura de Oscar Niemeyer, Brasília (DF), nos dias 16 a 19 de abril 

de 2013. Até lá muitas coisas podem mudar. 

Dentro dessa lógica, para ilustrar os exemplos acima, foi realizado um 

levantamento empírico sobre os Ministérios autônomos. Até o momento foram 

apontados quatro tipos de autonomia:  

1) autonomia por expansão: quando uma igreja ou uma congregação cresce 

naturalmente e consegue manter o seu próprio sustento e não acata mais os 

comandos do pastor-presidente e a igreja-sede concede autonomia automática;  

2) autonomia por disputa de campo: nas disputas entre campos ou 

ministérios, por diferentes razões (teológicas, políticas, financeiras), a igreja é 

“tomada” da outra;  

3) autonomia por disputa teológica: por causa de algumas interpretações 

teológicas diferenciadas; e  

4) autonomia por disputa familiar: quando o pastor-presidente morre ou 

mesmo em vida quer impor seu filho ou genro na liderança da igreja. 421 

Todavia, apesar das análises terem sido ricas, existe limites para as 

generalizações dos dados encontrados. É possível afirmar que estamos diante uma 

rede de igrejas autônomas, com características específicas de um determinado 

público, região, pessoas e liturgias, ou, ainda, algumas igrejas dentro dos moldes 

daquela vertente assembleiana inclusive entre os Ministérios autônomos. Porém, as 

características encontradas podem refletir um fenômeno ainda maior nas redes de 

igrejas ADs, especialmente naquelas das grandes cidades, como o caso do 

Ministério do Bom Retiro, um Ministério Moderno, independente que agrega em 

torno de si grande força política e econômica, mesmo mantendo a sua 

independência ainda consegue entrar e sair da CGADB nos momentos que o seu 

pastor-presidente acha oportuno.  

Observa-se também um transito interno muito grande entre os diversos 

Ministérios Independentes de maneira geral, os adeptos possuem um perfil 

                                            
421 A construção desta tipologia conta com a colaboração do doutorando da PUC-SP Gedeon F. de 
ALENCAR, que pesquisa outras vertentes das igrejas AD. 



 

286 

 

 

migratório interessante a ser discutido no futuro. Nas várias observações empíricas 

realizadas neste estudo, observou-se que atualmente o perfil das igrejas ADs 

mudou, ao menos em parte. Embora seus adeptos continuem sendo em maioria 

provenientes das camadas menos favorecidas economicamente da sociedade, hoje 

possuem também setores de classe média, profissionais liberais e empresários. 

Denota-se que os Ministérios Independentes mais atuais, não estão mais 

muito preocupados com as raízes históricas. Imbuídos da missão de evangelizar, e, 

sabendo que a maioria das vezes existe um processo de adaptação por partes dos 

novos convertidos, ou ainda, convertidos que há muito tempo esperam por “novas 

profecias” que não se realizaram, esses Ministérios assembleianos surgem cada vez 

mais modernos com pastores mais audazes, com discursos mais ousados, para 

ajudar na cura daqueles que se sentem esquecidos e desamparados com seus 

problemas cotidianos. 

 

4.6.5 O campo de poder dos pastores 

 

Partindo do ponto de vista bourdineano, “a função propriamente ideológica do 

campo de produção ideológica realiza-se de maneira quase automática na base da 

homologia de estrutura entre o campo de produção ideológica e o campo da luta das 

classes”. 422 Para compreender o que se entende por campo, imagina-se uma 

disputa onde cada agente busca concentrar consigo certos capitais. Considere ainda 

que existe uma diversidade de tipos de capitais – como o financeiro, cultural, 

tecnológico, jurídico, organizacional, comercial ou simbólico, como vimos nas 

organizações ADs. Assim, de acordo com a quantidade de Ministérios, o capital 

econômico e político imbuído na figura de cada pastor-presidente responsável por 

estes Ministérios, ficam moldada uma posição de cada um deles, e, ainda, tal 

posição é determinante para se medir o poder de mando de cada Ministério. 

Pierre Bourdieu: 

 

A homologia entre os dois campos faz com que as lutas por aquilo 
que está especificamente em jogo no campo autônomo produzam 
automaticamente formas eufemizadas das lutas econômicas e 
políticas entre as classes: é na correspondência de estrutura a 

                                            
422 BOURDIEU, P, O poder simbólico, p, 13. 
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estrutura que se realiza a função propriamente ideológica do discurso 
dominante, intermediário estruturado e estruturante que tende a 
impor a apreensão da ordem estabelecida como natural (ortodoxia) 
por meio da imposição mascarada (...) de sistemas de classificação e 
de estruturas mentais objetivamente ajustadas às estruturas sociais. 
423 

 

Os Ministérios das ADs trabalham com estratégias por intermédio dos 

pastores-presidentes para conservarem suas posições, e os pastores que não 

pertencem ao grupo central do poder, desejosos de abandonar sua posição de 

dominados empregam, geralmente, estratégias de subversão (as cisões). Desta 

forma pode-se dizer que a estrutura do campo da denominação ADs é um estado da 

relação de força entre os agentes engajados na luta pela conquista do poder, 

visibilidade política e econômica. Desta maneira, o conceito de campo nos autoriza a 

pensar o espaço social, organizado, onde as posições dos pastores se definem 

umas em relação às outras na medida em que se enxerga novos ideais.  

Uma denominação que trabalha com sistema de associações entre pastores - 

embora usem nomenclaturas de igrejas -, com suas várias vertentes autônomas, é 

de se pensar que a estrutura estruturante não conseguiu manter sua hegemonia 

desde o inicio de sua fundação, pelo contrário, são heterogêneas desde seus 

primórdios. Aliás, bem lembrados nos argumentos dos pastore-presidentes, visto 

que os suecos fundadores Daniel Berg e Gunnar Vingren pertenciam a Igreja 

Batista, por isso, adotaram o modelo de administração congregacional. Há de se 

pensar então, por que os pastores brasileiros ficaram dezoito anos, sem autonomia 

administrativa em suas igrejas? Será que o modelo congregacional das Igrejas 

Batista suecas são diferentes do modelo congregacional brasileiro? Então, qual seria 

a explicação mais plausível capaz de responder essas e outras questões ainda mais 

aprofundadas? Como por exemplo, sobre a questão da primeira convenção Geral 

realizada na década de 30. O modelo congregacional adotado pelos suecos não foi 

usado devidamente posto em prática. Por quê? É possível imaginar que os obreiros 

não possuíssem no inicio da fundação das ADs, estrutura administrativa 

suficientemente apurada para conduzir suas igrejas. Por que então, os suecos não 

os conduziram dentro dos conceitos básicos do modelo congregacional? São essas 

questões que nos motivam a pesquisar cada vez mais essas denominações ADs, 

                                            
423 Ibid.; p, 14. 
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para conhecer melhor as estruturas estruturadas, analisando desde o inicio, as 

verdadeiras causas ocorridas entre as estruturas dominantes e dominadas e as suas 

ideologias desde o inicio da fundação. 

Bourdieu, quanto à construção de habitus consiste em uma matriz geradora 

de comportamentos, visões de mundo e sistemas de classificações da realidade que 

se incorporam aos indivíduos “enquanto estruturas estruturadas e estruturantes, 

constituem o principio gerador e unificador do conjunto das práticas e das ideologias 

características de um grupo de agentes”, então, o que não foram incorporados pelos 

missionários suecos aos obreiros e pastores brasileiros? Será que as ideologias 

suecas já eram de uma racionalização administrativa mais apurada? Mesmo porque 

segundo Bourdieu,  

 

(...) à medida que o campo intelectual e artístico amplia sua 
autonomia, elevando-se, ao mesmo tempo, o estatuto social dos 
produtores de bens simbólicos, os intelectuais e os artistas tendem 
progressivamente a ingressar por sua própria conta, e não mais 
apenas por procuração ou por delegação, no jogo dos conflitos entre 
as frações da classe dominante. 424  

 

Em outras palavras, a ideia de habitus não é o destino, mas está acoplado à 

subjetividade e à racionalidade individual como uma espécie de matriz entre o 

sujeito e as estruturas sociais. Isto só pode ser entendido dentro do conceito de 

campo de produção da denominação ADs, como espaço social de relações 

subjetivas, com dinâmicas que obedecem as suas próprias leis, animadas sempre 

pelas disputas que ocorrem em seu interior e cujo pensamento, talvez o seu 

interesse seja de ser bem sucedida em seus relacionamentos entre os seus próprios 

componentes. 

Pode-se pensar então que na década de 40, as ADs ao criarem uma nova 

nomenclatura denominada de campo - não no sentido, bourdieuniano - os 

Ministérios locais para agregar em torno de si todas as pequenas igrejas já 

imaginavam que os seus discursos no futuro tomariam outro rumo, ou seja, cada 

Ministério tomaria rumos diferentes, porém, os seus discursos devessem seguir 

dentro da mesma tradição, da mesma ideologia, não pelas práticas, mas pelos 

discursos ideológicos capaz de desviar outras interpretações de sentido a essa 

                                            
424 BOURDIEU, P, As economias das trocas simbólicas, 191. 
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denominação. Por isso, se pode imaginar porque todas as igrejas - embora divididas 

e tão distintas umas das outras - continuem “Assembleia de Deus”. Sobre o adjetivo 

acrescentado depois do nome AD, seria mais uma forma de racionalidade, pois 

poucos notam esses acréscimos. Aliais, até hoje só se percebem as mudanças de 

adjetivos nas ADs Missão e Madureira, mas, é importante salientar que na década 

de 30 já existiam igrejas autônomas dentro das ADs, como exemplo, o Ministério de 

Santos, o Ministério de Goiás, o Ministério de Cordovil, famoso por suas mudanças e 

etc. 

Max Weber em sua teoria de “Dominação racional”, diz que esse tipo de 

dominação, enquanto ordena ou manda, obedece, por sua vez, à ordem impessoal 

pela qual orienta suas disposições. Isso vale para o soberano legal, que não é 

“funcionário”, por exemplo: o presidente eletivo de um estado, ou, tecendo para as 

ADs, servem para os pastores-presidentes; que essa ordem, tal como se expressa 

habitualmente – aquele que obedece só o faz enquanto membro da associação e só 

obedece “ao direito (...)”. 425 Portanto, essa “probabilidade” de encontrar obediência, 

somente dentro de um grupo determinado para mandatos específicos. Não consiste, 

portanto, em toda espécie de probabilidade de exercer “poder” ou “influência” sobre 

outras pessoas. Nesse sentido, essa autoridade pode repousar-se nos mais diversos 

motivos de submissão: desde o hábito inconsciente até o que são considerações 

puramente racionais segundo fins determinados. Um determinado grau mínimo de 

vontade de obediência, ou seja, interesse externo ou interno em obedecer, é 

essencial a toda relação autêntica de autoridade. 426 

Em se tratando das ADs uma denominação marcada pela tradição no 

decorrer da sua institucionalização utiliza-se de meios puramente racionais, com a 

ideia de Ministérios locais e suas redes de igrejas dependentes, com as Convenções 

Estaduais/Nacionais, as associações e dissociações de igrejas e pastores, seria 

capaz de manter uma unidade e ao mesmo tempo, uma adversidade em seu meio 

ofuscando os conceitos sobre se própria e por muito tempo vem se comportando 

como uma denominação única, no Brasil e no exterior.  

                                            
425WEBER, M, Economia e Sociedade, pp, 173-174. 
426 Ibid.; pp. 169-170. 



 

290 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como vimos no decorrer deste trabalho as Igrejas Assembleias de Deus 

brasileiras foram influenciadas pelas práticas pentecostais suecas. Isto não exclui, 

porém, as influências do movimento pentecostal norte-americano, considerado o 

precursor do pentecostalismo, nos Estados Unidos e no mundo.  

Assim, no levantamento dos aspectos característicos do Movimento 

Pentecostal Sueco em contraposição com os norte-americanos, foi realizada uma 

historiografia do nome Assembleia de Deus, abordando os fatos mais interessantes 

na busca pelo nome da denominação. Entre eles, a data de fundação no Brasil, que 

se deu em 1911, o seu nome Assembly of God, adotado primeiramente nos Estados 

Unidos em 1914, a profusão do avivamento pentecostal norte-americano que 

influenciaram diversos lideres de diferentes lugares, incluindo os precursores da AD 

no Brasil, Daniel Berger e Gunnar Vingren, que resolveram adotar o nome dessas 

igrejas, o chamado Concilio Geral das Assembleias de Deus. Neste Concilio ficou 

resolvido então, que todas as igrejas reunidas ali, passariam a usar a mesma 

nomenclatura nas igrejas fundadas sob o advento do pentecostalismo, mesmo sem 

haver vínculos financeiros e administrativos o que possibilitou as igrejas brasileiras a 

usarem a mesma nomenclatura sem justificações prévias as igrejas norte-

americanas. 

Para tentar entender a trajetória dos missionários suecos ao Brasil foi criada a 

história do mito fundante com uma breve biografia de Gunnar Vingren e Daniel Berg. 

A epopeia desses missionários envolveu uma série de eventos considerados 

sobrenaturais que vão desde a infância, passando pelo batismo com o Espírito 

Santo e o recebimento dos dons carismáticos, incluindo a cura divina, até a chegada 
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a Belém do Pará e o início das Assembleias de Deus. Sem dúvidas, uma história 

sagrada com narrativas dos fundadores que foram interpretadas sob outros olhares. 

Assim, foram realizadas algumas análises trabalhando em oposição ao mito 

fundante, estabelecendo alguns pontos divergentes para descrever as outras faces 

das ADs, sua origem, seus destinos, suas transformações e os seus principais 

objetivos, apontando direcionamentos bem diferentes ao do mito fundante, 

importantes e que muito ajudaram nestas análises. Claro que não foi possível 

realizar um trabalho aprofundando algumas questões vistas às dificuldades que 

surgiram ao longo deste estudo, um deles foi à falta de documentos que pudessem 

servir de guisa para as análises realizadas no decorrer desta pesquisa. 

Em seguida, foi levantado aspectos sobre a expansão das ADs, passando por 

algumas conexões entre o crescimento da igreja e o desenvolvimento industrial 

brasileiro. O ciclo da borracha, no início do século XX, transformou a região 

amazônica com a intensa migração de trabalhadores do Norte e do Nordeste. Após 

este período e o rápido encerramento do ciclo da borracha, os trabalhadores 

iniciaram um processo migratório com destino o Sul e o Sudeste do país. Entre os 

migrantes estavam pastores e membros das Assembleias de Deus, que levaram a 

sua mensagem para as regiões mais populosas do Brasil. 

Nesse período também, as ADs já estavam institucionalizadas, sem dúvidas, 

novos contatos intensificaram as adesões de novos missionários suecos no período 

da Primeira Guerra Mundial. Com este novo fluxo humano, iniciaram-se as primeiras 

contribuições financeiras da igreja sueca para o Brasil. Sem dúvidas, os brasileiros 

não conseguiram mais se manter calados, logo, os suecos tiveram que conviver com 

as reivindicações brasileiras. A inauguração da famosa Convenção Geral 

(atualmente a Nacional), nesta época só existia a convenção Estadual. Entre tantas 

lágrimas e acordos com os obreiros brasileiros, as ADs deram início aos estudos 

bíblicos.  

Na verdade, os obreiros participavam desses encontros para receber 

formação teológica, claro que não deixou de ter certo destaque, pois as lideranças 

das ADs de vários Estados brasileiros circulavam em outras cidades importantes, 

como o Rio de Janeiro, por exemplo. Isto era de grande importância para aqueles 

pastores e presbíteros que nunca tinham saído de suas cidades com ares de 

interior. Porém, a participação dos brasileiros de fato dentro das Convenções 
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Nacionais demorou a acontecer, somente na década de 50 os brasileiros 

conseguiram assumir a presidência da Convenção Nacional. Ou seja, os suecos 

ainda lideraram por muitos anos. A CGADB iniciou-se na década de 1930, anos 

depois passou a concentrar influência e poder dentro da estrutura assembleiana.  

Quanto às observações pontuadas sobre a CGADB, podemos notar que 

existe uma precariedade administrativa em sua organização, o Estatuto Interno, é 

juridicamente confuso, a dificuldade de uma verdadeira unidade, na qual se pode 

verificar uma estrutura fragmentada em campos. Além disso, a presença de um 

pastor-presidente nacional que também ocupa a presidência de uma Convenção 

Estadual, e ainda é membro da diretoria do Comitê Mundial das ADs. Deixando a 

pergunta: Onde repousa a imparcialidade deste pastor-presidente sobre os demais 

Ministérios? O próprio nome do Ministério sede em São Paulo é bastante sugestivo 

– Ministério de Belenzinho -, as ADs nascerem na cidade do Belém do Pará, o nome 

confunde até os assembleianos imaginam os leigos que não fazem parte dessa 

denominação? Afinal esse pastor-presidente administra em favor de qual Ministério, 

na verdade, todos são concorrentes, uma vez que os Ministérios são autônomos e 

todos possuem o seu grupo de poder, Convenções estaduais, as Convenções 

Nacionais dentro do dos seus grupos de poder interno, além da ingerência deles na 

política do país com deputados estaduais e federais ligados a ele. Qual o discurso 

usado pelo pastor-presidente da CGADB frente aos outros Ministérios e seus 

pastores-presidentes, hierarquicamente representante maior, mas internamente 

concorrem em interesses diferentes? Não é por acaso que o pastor-presidente José 

Wellington Bezerra da Costa está sob o comando desta Convenção Nacional há 

mais de vinte e três anos. 

Dentro desse contexto, pode-se afirmar que mesmo sob a dissimulação de 

que a CGADB é uma associação de igrejas para as regiões administrativas, 

representadas pelo princípio da proporcionalidade do quadro de adeptos (membros) 

e não a igualdade entre os órgãos. Na prática ela é uma associação que se 

caracteriza pela força dos pastores associados individualmente em suas convenções 

estaduais, sendo uma associação de pastores. Dessa maneira, uma associação de 

um grupo de poder com as suas Mesas Diretoras planejam a programação da 

Assembleia Geral, fixam as datas de inscrição destinadas a cobrir as despesas 

advindas com o evento, realizam o cadastramento e o registro da Convenção 
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Estadual ou Regional. Desde sua criação, após o parecer favorável do Conselho 

Regional, através de Resolução, a homologação de exclusão, de desligamento ou 

de reintegração do ministro feita por Convenção Estadual ou Regional, além de 

exercerem a aplicação de medida disciplinar prevista no próprio Estatuto. 

Aliás, o que mais se vê dentro das ADs são as estratégias, nas 

argumentações dos pastores, nos Estatutos Internos, todos iguais usados em 

instituições de perfis tão opostos, mas que ao mesmo tempo, conseguem percorrer 

caminhos “brilhantes”. Os seus administradores já fecharam acordos dignos de uma 

mega empresa, as falas dos pastores-presidentes são mestras em explorar as 

condições que lhes são favoráveis pela própria obscuridade administrativa 

assembleiana. Os pastores-presidentes aprenderam mais que o suficiente naquele 

tempo de silêncio diante da administração dos suecos, bem exemplificado na 

pessoa do pastor sueco Lewi Pethrus, que administrou as ADs brasileiras e que, 

segundo a sua biografia, não tolerava nenhuma concorrência com sua liderança, 

assim, seguem os pastores-presidentes brasileiros, e se tornaram verdadeiros 

mestres em competir, em globalizar, em exigir, e até fechar acordos com a política 

no Congresso Nacional, ou seja, uma evolução contínua. 

É tanto a participação de pastores políticos no Congresso Nacional que 

acabou fundando uma bancada evangélica que lutam incessantemente para 

aumentar cada vez mais esta bancada, visto o número de pastores candidatos em 

todas as eleições. Aliás, os pastores-presidentes nestes momentos servem de cabo 

eleitoral, pois nas campanhas nos deparamos com discursos escancarados nos 

cultos em favor de tais candidatos, os Ministérios se tornam verdadeiros currais 

eleitorais, tudo isto coberto pelo “manto sagrado”. Coincidentemente esses 

deputados são membros da família dos pastores-presidentes. Tudo isto depois de 

muitas orações e imposições de mãos e revelações no “Espírito Santo”, os 

candidatos são aprovados pela comunidade, se “Deus revelou”... O interessante é 

que sob o manto religioso estão ocultos os desejos e as vontades individuais dos 

sujeitos, mas sempre com um discurso benfeitor de ajuda ao próximo, a comunidade 

de alguma maneira responde em favor dos desejos de seus pastores. Afinal, a 

membresia não pode desapontar o seu “mestre” e estes são o que não faltam. 

Entretanto, as denominações religiosas atuais são as que mais apresentam 

esse perfil de atualização, diante de tantas concorrentes, é de se aprimorar os seus 
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currículos. Neste caso, as ADs trabalham com atualizações constantes, e, ainda 

exploram a sua tradicionalidade adquirida do passado, além de outros eixos, como o 

da unidade entre as suas coirmãs, ou melhor dizendo, ADs que já foram ADs, mas, 

continuam com o mesmo nome, que pode ser traduzido pela frase “não pode 

competir, unem-se”. Mas, como dito anteriormente, a ideia de unidade é bem 

distante desse discurso. 

Contudo, só mesmo uma denominação racionalizada, moderna para perceber 

que a superestrutura está no nome AD que lhe permite poder, tradicionalidade, 

competitividade e força. Mesmo passando por várias cisões, podem se socorrer do 

nome AD para se manter inabaláveis externamente. Como foi visto tantos Ministérios 

modernos e totalmente independente das ADs antigas, cada vez mais se esforça  

para atrair novos adeptos ao seu meio, seja pelas cruzadas, seja pela a eficácia de 

seus pastores, o mesmo objetivo e a transformação do “velho em novo”, gerar “vida 

nova” aos adormecidos de maneira, sobretudo, “envolvente e eficaz”. 

Eficácia é o que não falta aos Ministérios das ADs trabalham com um modelo 

parecido com o de sistemas de franquias, pela logomarca, pela uniformidade dos 

discursos, na filosofia de trabalho e no espírito de equipe, mesmo que essas equipes 

se mantenham bem afastadas, como o caso dos pastores-presidentes José 

Wellington Bezerra da Costa e Samuel Câmara. Somente uma instituição moderna é 

capaz de perceber que mesmo dentro de centenas de Ministérios ADs 

idenpendentes e administradas por pastores-presidentes de perfis bem diferentes, 

para usar um sistema como meta a expansão empresarial de suas igrejas que 

possuem o know how, E isto é fundamental verificar que denominação possui um 

“segredo de negócio”, ou seja, um know-how diferenciado de sua concorrência que 

já representa uma significativa garantia de sucesso.  

Somente um sistema de franquia é capaz de manter uma parceria, dedicação, 

integração, estabelecimento de diretrizes e de regras, comunicação permanente, 

permitindo que a empresa atue como uma Learning Organization, com 

comprometido contínuo de aprendizado através da participação e da colaboração 

entre franqueador e franqueado. Sobre a transparência administrativa isto é outra 

questão. 

Tanto é verdade que as cisões dentro das ADs como a do pastor Manoel 

Higino de Souza, o primeiro a deixar as ADs e fundar sua própria igreja com outro 
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nome. Seguido por Paulo Leivas Macalão, segundo pastor a se autodenominar 

oficialmente da Assembleia de Deus e o primeiro a fundar um Ministério autônomo 

dentro da própria denominação: o Ministério Assembleia de Deus Madureira. 

Posteriormente, ocorreram novas cisões e, a partir de então, outros Ministérios 

surgiram com mais independência, funcionando sem nenhum vínculo com os 

demais. Com isso, os Ministérios ganharam fortalecimento administrativo, 

representado pela figura do pastor-presidente - termo criado pelo próprio Macalão na 

década de 40 -, desencadeando o maior desafio dentro das ADs: a fragmentação. 

Atualmente, estas igrejas fragmentam-se facilmente. Além da fragmentação dentro 

dos grandes Ministérios, ainda existe o problema da pulverização, com o surgimento 

de inúmeras congregações, que formam uma grande rede chamada “Assembleias 

de Deus”. Cada qual conta com uma liderança independente, o que torna cada vez 

mais difícil compreender a sua lógica de funcionamento e a questão do poder. 

Diante dessas verdades, é possível observar que ao ver uma pequena igreja 

AD, no futuro ela pode se tornar um campo, ou, melhor dizendo um moderno 

Ministério com sua rede de congregações. Sem dúvidas trabalhar com essa 

denominação há mais de dez anos foi e ainda esta sendo uma tarefa difícil, tanto do 

ponto de vista conceitual quanto do ponto de vista da observação. Neste trabalho a 

pesquisadora tentou identificar inúmeros pontos comuns e divergentes no que diz 

respeito a essa conceituada denominação ou denominações, pois são várias dentro 

do mesmo espaço, são tão distantes e ao mesmo tempo tão parecidas e isto elevou 

o grau de dificuldade em analisá-las mais claramente. Porém, esses fatores não as 

tornaram menos interessantes, pelo contrário, todos os dias surgiam novas 

possibilidades e olhares diferentes sobre o mesmo objeto.  

Por fim, os Ministérios das ADs seguem as prerrogativas pessoais que são 

muito mais extensas e parte considerável da estrutura da autoridade se 

emancipando do controle da tradição; que estes trabalham com a ideia de 

continuidade (sigla AD) para não perderem a visibilidade institucional junto aos 

demais; e que, a organização investida pela tradicionalidade exerce fortemente o 

poder racional burocrático, no sentido weberiano, como uma forma de acomodação 

na história de divisão/fragmentação. As bases carismáticas vividas no passado pelos 

idealizadores das ADs parecem passar por um processo consciente de 

racionalidade, considerado legítimo por seus seguidores. Portanto, os Ministérios 
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atuais não podem mais ser comparados à sua primeira formação, fundada em 1911 

na cidade de Belém do Pará, mas cada qual precisa contar a sua própria história. 

 Uma associação de pastores das ADs parece fornecer bases sólidas de uma 

organização hierárquica com funções burocrática reconhecida em todo território 

nacional, interno e externamente, ao ponto de atingir até mesmo o Congresso 

Nacional, isto se fez presente nas eleições passadas quando então, a nossa 

presidente, na época, ainda candidata, assinou acordos com os evangélicos 

negociando algumas questões bem factuais, como a legalização do aborto. Logo, 

não se fala sobre as vontades subjetivas de uma comunidade, e sim, da força de 

uma denominação reconhecida e aprovada politicamente pelas esferas laicas, pelo 

poder que a sigla “AD” conquistou dentro das questões políticas. Não fosse assim, 

como justificaria estas atitudes, mais ainda, como se explicaria a cidade de Belém 

do Pará, através de sua Câmara Municipal, “honrou“ “presenteando-as” com a 

colocação do nome de “Avenida Centenário da Assembleia de Deus” na novíssima 

avenida construída pelo Governo do Estado do Pará, a qual, partindo do Elevado 

Gunnar Vingren, liga as avenidas Júlio César e Augusto Montenegro, vias de ligação 

importante nesta cidade. Aprovou também outro elevado com o nome de Daniel 

Berg e um parque ecológico com o nome das ADs além do moderno museu com a 

história desta denominação. Assim, nesses cem anos de ADs o que menos se 

enxerga é o mito fundante, ao olhar da pesquisadora, este mito só tem sua 

verdadeira importância para as primeiras igrejas, não servindo de apoio para os 

“modernos” Ministérios e igrejas das ADs. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A 

 

Estatuto CGADB: 

Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil 

Ter, 03 de Agosto de 2010 20:50 | Escrito por Antonio Carlos Coutinho |     

 
ESTATUTO DA CONVENÇÃO GERAL DAS ASSEMBLÉIAS DE DEUS NO BRASIL 

 
Aprovado na quarta Assembleia Geral Extraordinária da Convenção Geral das Assembleias de Deus 
no Brasil, Registrado no Cartório Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca da Capital do Estado do Rio 
de Janeiro, sob nº 197. 
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós, legítimos representantes das Assembleias de 
Deus no Brasil, reunidos em Assembleia Geral Extraordinária na cidade de Porto Alegre, capital do 
Estado do Rio Grande do Sul, com poderes para reforma do Estatuto da Convenção Geral das 
Assembleias de Deus no Brasil e tendo em vista a paz, harmonia, disciplina, unidade e a edificação 
do povo de Deus, elaboramos, decretamos e promulgamos o seguinte Estatuto: 
 
CAPÍTULO I 
Do Nome, Natureza, Sede, Foro e Fins 
Art. 1º. A Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, neste Estatuto denominada por sua 
sigla CGADB, fundada em 1930 e registrada em 1946, pelos pastores Samuel Nystron, Cícero Ca 
nuto de Lima, Paulo Leivas Macalão, José Menezes, Nels Julius Nelson, Francisco Pereira do 
Nascimento, José Teixeira Rego, Orlando Spencer Boyer, Bruno Skolimowski, José Bezerra da Silva 
e outros, é uma entidade civil de natureza religiosa, com fins não econômicos, tendo por sigla 
CGADB, com duração por tempo indeterminado. 
Art. 2º. A CGADB tem sua sede na Avenida Vicente de Carvalho, 1083, Rio de Janeiro - RJ. Onde 
tem o seu foro. 
Art. 3º. São finalidades da CGADB: 
I - manter e zelar pelo seu patrimônio;  
II - promover a união e o intercâmbio das Assembleias de Deus no Brasil;  
III - atuar no sentido da manutenção dos princípios morais e espirituais das Assembleias de Deus no 
Brasil;  
IV - zelar pela observância da doutrina bíblica, incrementando estudos bíblicos e outros eventos;  
V - manter o controle de seus órgãos, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus – CPAD e das 
demais pessoas jurídicas existentes ou que venham a existir, quando necessário, propugnando pelo 
desenvolvimento dos mesmos;  
VI - promover e incentivar a proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, através da 
obra missionária;  
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VII – promover o desenvolvimento espiritual e cultural das Assembleias de Deus, mantendo a unidade 
doutrinária;  
VIII - promover a educação em todos os seus níveis e a assistência filantrópica;  
IX - inscrever e credenciar como membros, os ministros das Assembleias de Deus no Brasil, 
exercendo ação disciplinar sobre os mesmos, conforme normas estabelecidas neste Estatuto e 
Regimento Interno;  
X - orientar a prática da cidadania dos seus membros;  
XI - reconhecer e inscrever as Convenções Estaduais ou Regionais da mesma fé e ordem. 
CAPÍTULO II 
Da Competência 
Art. 4º. Compete à CGADB: 
I - cadastrar e registrar as Convenções Estaduais ou Regionais das Assembleias de Deus no Brasil;  
II - tratar de todos os assuntos que direta ou indiretamente digam respeito às Assembleias de Deus 
no Brasil, quando solicitada;  
III - assegurar a liberdade de ação inerente a cada Igreja Assembleia de Deus no Brasil, na forma de 
sua constituição estatutária, sem limitar as suas atividades bíblicas acorde com este Estatuto, com 
absoluta imparcialidade;  
IV - julgar e decidir sobre quaisquer pendências existentes ou que venham a existir entre ministros ou 
Convenções Estaduais ou Regionais. 
Parágrafo único. Consideram-se ações inerentes a cada Assembleia de Deus no Brasil: 
a) a constituição e fins da Igreja;  
b) a administração geral dos bens;  
c) o disciplinamento dos membros;  
d) a separação de presbíteros e diáconos;  
e) a apresentação de candidatos a pastores e a evangelistas na respectiva Convenção Estadual ou 
Regional;  
f) a movimentação de missionários;  
g) a abertura e emancipação de congregações ou igrejas filiadas. 
 
CAPÍTULO III 
Dos Membros, Direitos, Deveres e Penalidades 
Art. 5º. São membros da CGADB, os ministros (pastores e evangelistas), devidamente ordenados, 
integrados e registrados na CGADB, como também os ministros jubilados, todos credenciados pela 
respectiva Convenção Estadual ou Regional. 
§ 1º. A CGADB não reconhece a figura do evangelista ou pastor autorizado por qualquer Igreja ou 
Convenção Estadual ou Regional. 
§ 2º. Os ministros das Assembleias de Deus, oriundos do exterior e domiciliado no Brasil, serão 
credenciados pela CGADB através de uma Convenção Estadual ou Regional. 
§ 3º. Os convencionais da CGADB em dia com suas anuidades e Convenções Estaduais ou 
Regionais receberão a cada dois (2) anos novas credenciais. 
§ 4º. Os Convencionais que não atenderem as condições do parágrafo acima, não terão suas 
credenciais renovadas. 
Art. 6º. Nenhum membro responderá solidária ou subsidiariamente pelas obrigações da CGADB, 
porém a própria Convenção responderá com seus bens. 
Art. 7º. São direitos dos membros da CGADB: 
I - ter acesso às Assembleias Gerais Ordinárias ou Extraordinárias, atendido o disposto nos incisos III 
e IV do art. 8.º deste Estatuto;  
II - indicar candidatos, votar e ser votado em Assembleia Geral, nas condições previstas neste 
Estatuto;  
III - mudar de sua Convenção Estadual ou Regional para uma congênere, na forma do estabelecido 
na de origem, a qual comunicará a Convenção Geral;  
IV - pedir o seu desligamento, com a anuência da Convenção Estadual ou Regional de origem, com a 
obrigatória devolução da credencial e a quitação de eventuais débitos na tesouraria da Convenção 
Geral. 
Art. 8º. São deveres dos membros da CGADB: 
I - cumprir o disposto neste Estatuto, bem como as Resoluções das Assembleias Gerais e da Mesa 
Diretora da Convenção Geral;  
II - obedecer ao credo doutrinário das Assembleias de Deus no Brasil, publicado no órgão oficial da 
CGADB – Mensageiro da Paz;  
III - contribuir pontual e regularmente com suas anuidades;  
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IV - pagar a taxa integral de inscrição, para participar de uma Assembleia Geral, ou no montante de 
40%, quando abdicar da hospedagem e alimentação fornecidas pela CGADB, mesmo com 
participação parcial;  
V - devolver a igreja que preside, com o respectivo patrimônio, à Convenção Estadual ou Regional, 
quando desejar mudar-se para outra congênere, desde que o referido patrimônio seja legalmente 
escriturado em nome da Convenção a que esteja filiado, devendo apresentar ata da Igreja e seu 
ministério autorizando sua transferência;  
VI - entregar a congregação que esteja dirigindo, com o respectivo patrimônio, quando solicitado pela 
administração da igreja sede à qual esteja filiado, assumindo o ônus de débitos indevidamente 
contraídos na sua gestão;  
VII - participar das Assembleias Gerais da CGADB. 
Art. 9º. É vedado aos membros da CGADB: 
I - abrir trabalhos em outra região eclesiástica e receber ministros ou membros de uma Assembleia de 
Deus no Brasil atingidos por medida disciplinar;  
II - apoiar, em qualquer hipótese, trabalhos dissidentes por acaso existentes ou que venham a existir 
em qualquer região eclesiástica da mesma fé e ordem;  
III - vincular-se a qualquer tipo de sociedade secreta;  
IV - vincular-se a movimento ecumênico;  
V - vincular-se a mais de uma Convenção Estadual ou Regional;  
VI - vincular-se a outra convenção nacional ou de caráter geral, com abrangência e prerrogativas da 
CGADB;  
VII - exercer seu ministério isoladamente, sem vínculo a uma Convenção Estadual ou Regional;  
VIII - exercer funções ministeriais, isoladas ou não, onde a Igreja ou Convenção Estadual ou Regional 
da qual se transferiu, mantenha atividades;  
Descumprir as normas estatutárias, regimentais e demais resoluções da CGADB. 
Art. 10. Perderão a condição de membros da CGADB os infratores do disposto no artigo 9.º deste 
Estatuto. 
Art. 11. Fica impedido de ocupar cargo na CGADB, o membro que: 
I - esteja cumprindo medida disciplinar aplicada pela Convenção Geral;  
II - inadimplente com a CGADB e a Casa Publicadora das Assembleias de Deus;  
III - ausente da Assembleia Geral, ressalvado motivo de força maior.  
Parágrafo único. Diretores da CPAD são impedidos de ocupar cargos nos órgãos da CGADB. 
Art. 12. É da competência da Mesa Diretora da CGADB, apreciar, julgar e aplicar, em primeira 
instância, as penalidades previstas no Regimento Interno da CGADB, ao infrator do disposto no art. 
9º deste Estatuto, assegurando-lhe amplo direito de defesa e recurso à Assembleia Geral. 
Art. 13. O recurso previsto no art. 12 deste Estatuto será exercido no prazo de quinze dias, contados 
da data do recebimento da notificação da decisão. 
CAPÍTULO IV 
Das Convenções Estaduais ou Regionais 
Art. 14. Convenção Estadual ou Regional é a primeira instância denominacional, reconhecida e 
registrada na CGADB, de acordo com os critérios seguintes: 
I - consulta, por escrito, aprovada pelas Convenções existentes na respectiva região;  
II - o mínimo de trezentos membros filiados;  
III - a comprovação da necessidade de sua existência;  
IV - parecer do Conselho Regional. 
§ 1º. É dever de cada Convenção Estadual ou Regional: 
I - encaminhar via ofício, para arquivo na CGADB, cópia autenticada de seu Estatuto e Regimento 
Interno, atualizados;  
II - Cadastrar e registrar, obrigatoriamente, na CGADB os ministros devidamente ordenados;  
III - não inscrever em seus quadros ministros inscritos em outra congênere;  
IV - não acolher ou apoiar ministros excluídos;  
V - encaminhar à Mesa Diretora da CGADB ofício e cópia autenticada da ata da Assembleia 
respectiva, contendo penalidades aplicadas ao seu membro, quando ocorrer, para homologação do 
ato, que será publicado na forma do inciso IV do artigo 39 deste Estatuto;  
VI - atender as normas estatutárias e outras decisões da CGADB. 
§ 2º. A Mesa Diretora da CGADB poderá solicitar cópia do processo de que trata o inciso V do 
parágrafo anterior, quando necessitar. 
§ 3º. A não observância do presente artigo por uma Convenção Estadual ou Regional, ocasionará a 
suspensão do seu registro na CGADB até que atenda, comprovadamente, as normas previstas neste 
Estatuto. 
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CAPITULO V 
Das Eleições 
Art. 15. Ressalvados os impedimentos previstos no artigo 11 e outros constantes neste Estatuto e 
Regimento, qualquer membro poderá inscrever-se como candidato, a qualquer cargo da Mesa 
Diretora ou do Conselho Fiscal, mediante requerimento protocolado na Secretaria Geral da CGADB, 
até o último dia útil do mês de outubro do ano antecedente a data das eleições, observado o disposto 
neste artigo e o artigo 59 e seus parágrafos. 
§ 1º. Será considerado eleito o candidato a Presidente que obtiver a maioria absoluta dos votos 
válidos, isto é, metade mais um, sendo que os demais cargos da Mesa serão preenchidos por maioria 
simples de votos. 
§ 2º. Na hipótese de um segundo escrutínio, concorrerão apenas os dois candidatos a presidente que 
obtiverem mais votos. 
§ 3º. Havendo candidato único a eleição far-se-á por aclamação. 
§ 4º. As cinco regiões geográficas serão representadas na Mesa Diretora, por um Vice-Presidente e 
um Secretário, com rodízio a cada mandato. 
§ 5º. Para efeito do rodízio citado no parágrafo anterior, fica estabelecida a seguinte ordem regional: 
I - região norte;  
II - região nordeste;  
III - região sudeste;  
IV - região sul;  
V - região centro-oeste. 
§ 6º. Os 1º e 2º Tesoureiros serão eleitos dentre os membros residentes na região onde estiver 
instalada a sede permanente da CGADB. 
§ 7º. Os eleitos serão empossados pela Comissão Eleitoral, após a proclamação dos resultados, na 
última sessão da Assembleia Geral Ordinária. 
Seção I 
Da Votação 
Art. 16. A votação e a totalização dos votos serão feitas por sistema eletrônico oficial, podendo o 
presidente da Comissão Eleitoral autorizar, em caráter excepcional, o uso da votação manual 
consoante regras fixadas neste Estatuto e Regimento. 
Art. 17. Poderão votar pelo sistema eletrônico oficial ou manual, somente os convencionais 
registrados na CGADB até o último dia útil de setembro do ano que antecede as eleições e cujos 
nomes estiverem nas seções e respectivas folhas de votação previamente apresentadas pela 
Secretaria Geral. 
Art. 18. Os convencionais portadores de necessidades especiais bem como os idosos têm 
preferência no exercício do voto. 
Seção II 
Das Nulidades 
Art. 19. Na aplicação das regras eleitorais e estatutárias o presidente da Comissão Eleitoral atenderá 
sempre aos fins e resultados a que elas se dirigem, abstendo-se de pronunciar nulidades sem 
demonstração de prejuízo. 
Parágrafo único. A declaração de nulidade não poderá ser requerida pela parte que lhe deu causa 
nem a ela aproveitar. 
Art. 20. É nulo o voto: 
I – do convencional que utilizar falsa identidade; 
II – havendo coação ou uso de meios ilícitos. 
Seção III 
Das Condutas Vedadas 
Art. 21. São proibidas aos ministros, candidatos à eleição da Mesa Diretora e do Conselho Fiscal, 
após a aprovação e publicação do nome do candidato, as seguintes condutas: 
I – dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para outrem, dinheiro, dádiva ou qualquer 
outra vantagem, para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta 
não seja aceita. 
II – o pagamento de despesas com publicidade, transporte, alimentação, hospedagem, pagamento de 
taxa de inscrição e anuidade de convencionais subvencionados por qualquer candidato; 
III – usar, direta ou indiretamente, bens, materiais, serviços ou pessoal da CGADB, dos seus órgãos e 
demais pessoas jurídicas vinculadas, com o objetivo de obter votos, ressalvadas as atribuições 
inerentes ao exercício do cargo. 
Parágrafo único. É vedado pertencer à comissão eleitoral, os convencionais candidatos a cargos 
eletivos. 
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Seção IV 
Da Propaganda Eleitoral 
Art. 22. A propagação da candidatura aos cargos eletivos da Mesa Diretora e Conselho Fiscal da 
CGADB, somente é permitida após a aprovação e publicação do nome do candidato. 
Art. 23. Não será tolerada propaganda ou divulgação de mensagem de candidato: 
I - que atribua a outro candidato falsamente fato definido como crime, fato ofensivo à sua reputação e 
ofensa a dignidade ou decoro; 
II – com a realização de programas pela mídia, cultos de ação de graças, congressos, convenções e 
inaugurações, divulgar, contratar cantores, bandas ou pregadores com o objetivo de, ao ensejo do 
evento, propagar o nome de candidato. 
Parágrafo único. O descumprimento do disposto nos artigos 21, 22 e 23, e seus incisos acarretará as 
seguintes sanções: 
I – advertência escrita; 
II – a invalidação do registro do candidato infrator; 
III – a perda dos votos. 
Art. 24. A representação deve relatar fatos, indicando provas, indícios e circunstâncias, sendo o 
convencional parte legítima para denunciar o infrator. 
CAPÍTULO VI 
DOS ÓRGÃOS 
Art. 25 - São órgãos da CGADB: 
I - a Assembleia Geral;  
II - a Mesa Diretora;  
III - a Secretaria Geral;  
IV - os Conselhos;  
V - as Comissões. 
Art. 26. As deliberações dos órgãos da CGADB são tomadas pela maioria absoluta de votos dos 
membros presentes, à exceção da Assembleia Geral, conforme o previsto na Seção I deste Capítulo. 
Art. 27. Nenhuma remuneração será concedida a qualquer membro de órgãos da CGADB pelo 
exercício de suas funções, ressalvado o disposto no art. 47, deste Estatuto. 
Seção I 
Da Assembleia Geral 
Art. 28. A Assembleia Geral da CGADB, constituída de todos os membros no gozo de seus direitos 
na forma prevista neste Estatuto, é o órgão máximo e soberano de decisões, com poderes para 
resolver quaisquer negócios, decidir, aprovar, reprovar, ratificar ou retificar os atos de interesse da 
CGADB realizados por qualquer órgão da mesma ou de pessoa jurídica vinculada. 
Parágrafo único. A Assembleia Geral pode ser Ordinária (AGO) ou Extraordinária (AGE). 
Art. 29. A Assembleia Geral Ordinária reunir-se-á bienalmente, no mês de abril, na sede da CGADB 
ou em outro local adequado, a critério da Mesa Diretora. 
Art. 30. A Assembleia Geral será convocada através de Edital publicado no órgão oficial da CGADB – 
Mensageiro da Paz, firmado pelo Presidente e afixado na sede social da mesma. 
§ 1º. Sob pena de nulidade o edital de convocação conterá a data, horário, período e local de sua 
realização, bem como a pauta das matérias que serão objeto de apreciação da Assembleia Geral. 
§ 2º. A convocação de que trata este artigo se fará até o último dia útil do mês de agosto que 
antecede a Assembleia Geral Ordinária e no prazo mínimo de 30 (trinta) dias para a Assembleia 
Geral Extraordinária. 
Art. 31. A convocação de uma Assembleia Geral será feita na forma deste Estatuto ou por solicitação 
de um quinto dos membros da CGADB, através de memorial encaminhado à Mesa Diretora da 
CGADB com devido protocolo, contendo os nomes, as assinaturas, os números de identidade e de 
registro nesta Convenção, bem como o motivo da realização da mesma, sendo obrigatória a sua 
realização sob pena de responsabilidade do presidente. 
Art. 32. Compete à Assembleia Geral Ordinária: 
I - apreciar e deliberar sobre as contas e demonstrativos dos órgãos da CGADB e de suas pessoas 
jurídicas vinculadas, com pareceres prévios do Conselho Fiscal;  
II - eleger os membros da Mesa Diretora e do Conselho Fiscal;  
III - referendar os membros dos Conselhos Regionais e Administrativo da CPAD, indicados na forma 
deste Estatuto;  
IV - referendar os membros dos demais órgãos, indicados pelo Presidente da CGADB;  
V - homologar o cadastramento na CGADB de uma Convenção Estadual ou Regional reconhecida na 
forma deste Estatuto;  
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VI - deliberar sobre recursos interpostos por qualquer membro da CGADB quanto à aplicação ou 
homologação de medida disciplinar pela Mesa Diretora ou Assembleia Extraordinária da Convenção 
Geral;  
VII - deliberar sobre assuntos doutrinários pertinentes à denominação Assembleias de Deus;  
VIII - deliberar quanto à manutenção e administração da CPAD e das demais pessoas jurídicas 
vinculadas e referendar a reforma de seus Estatutos, quando ocorrerem;  
IX - deliberar sobre proposições.  
X – julgar em segunda instância os recursos oriundos da Comissão Eleitoral. 
Art. 33. Compete à Assembleia Geral Extraordinária: 
I - destituir e substituir qualquer membro da Mesa Diretora e do Conselho Fiscal da Convenção Geral;  
II - reformar este Estatuto;  
III – apreciar e aprovar o Regimento Interno da CGADB; 
IV - permutar, alienar, autorizar gravame de ônus reais, dar em pagamento bens de propriedade da 
CGADB, bem como aceitar doação ou legado oneroso, mediante prévia manifestação da Mesa 
Diretora;  
V - anular o cadastramento e registro de uma Convenção Estadual ou Regional, quando necessário;  
VI - deliberar sobre assunto de interesse da CGADB omisso neste Estatuto;  
VII - deliberar sobre a extinção da CGADB e a destinação dos bens remanescentes; 
 
Art. 34. A Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre matérias elencadas no artigo anterior, 
será instalada com maioria absoluta dos membros da CGADB, em primeira convocação ou, após 
quinze (15) minutos, em segunda chamada com qualquer número, sendo as propostas aprovadas por 
voto de dois terços (2/3) dos membros presentes. 
Art. 35. As matérias constantes no artigo 32 serão aprovadas por voto concorde da maioria simples 
dos membros presentes em uma Assembleia Geral, ressalvado o disposto no § 1º do artigo 15 deste 
Estatuto. 
Art. 36. É vedado o acesso ao plenário da Assembleia Geral ao ministro, sob disciplina, aplicada por 
qualquer Igreja, Convenção Estadual ou Regional, homologada pela Mesa Diretora da CGADB, ou 
incurso no artigo 9º e incisos I e II, e do artigo 11 deste Estatuto. 
Seção II 
Da Mesa Diretora 

Art. 37. A Mesa Diretora da Convenção Geral, a partir da próxima Assembleia Geral Ordinária, será 
eleita para um mandato de quatro anos, na penúltima sessão da Assembleia Geral Ordinária, nos 
termos do artigo 15 e seus parágrafos e compõe-se de: 
I - um Presidente;  
II - cinco Vice-Presidentes;  
III - cinco Secretários;  
IV - dois Tesoureiros. 
Parágrafo único. O Presidente e os Tesoureiros poderão ser reeleitos para um único período 
subsequente. 
Art. 38. A Mesa Diretora reunir-se-á tantas vezes quantas forem necessárias, quando convocada pelo 
Presidente. 
Art. 39. Compete à Mesa Diretora, em maioria absoluta dos membros: 
I - escolher o local, estabelecer a data, planejar a programação de uma Assembleia Geral e fixar a 
taxa de inscrição destinada a cobrir as despesas advindas com o evento;  
II - publicar o Edital de Convocação da Assembleia Geral na forma do artigo 30 e seus parágrafos;  
III - proceder ao cadastramento e registro de Convenção Estadual ou Regional, quando for criada, 
desde que seu pedido de inscrição tenha parecer favorável do Conselho Regional, até seis meses 
antes da data da Assembleia Geral que homologará o ato, na forma deste Estatuto;  
IV - proceder, através de Resolução publicada no Boletim Reservado, a homologação de exclusão, 
desligamento ou reintegração de ministro feita por Convenção Estadual ou Regional;  
V - proceder a aplicação de medida disciplinar prevista neste Estatuto;  
VI - baixar Resoluções;  
VII - encaminhar aos respectivos Conselhos Regionais os processos relacionados com a região, para 
exame e deliberação conforme preceitua o inciso II do art. 53 deste Estatuto;  
VIII - encaminhar à Comissão Jurídica os processos que necessitarem do respectivo parecer;  
IX - divulgar os relatórios dos Conselhos Regionais, quando necessário;  
X - nomear comissão para reforma do Estatuto da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, 
composta por sete membros, dentre os quais três integrantes do Conselho Administrativo da CPAD;  
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XI - nomear comissão para reforma do estatuto das pessoas jurídicas vinculadas;  
XII - aprovar o orçamento programa anual e zelar pela aplicação dos recursos financeiros da 
Convenção Geral e das pessoas jurídicas vinculadas;  
XIII - deliberar sobre a criação e ato constitutivo de pessoa jurídica vinculada à Convenção Geral;  
XIV - prestar relatório de suas atividades à Assembleia Geral;  
XV - contratar, quando solicitada pelo Conselho Fiscal, auditoria na CGADB ou nas pessoas jurídicas 
vinculadas, através de empresa especializada.  
XVI – aprovar os regimentos internos dos órgãos da CGADB e das pessoas jurídicas vinculadas; 
Art. 40. Compete ao Presidente: 
I - representar a Convenção Geral, nos seus interesses, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, 
podendo constituir procurador;  
II - convocar e presidir as Assembleias Gerais e as reuniões da Mesa Diretora;  
III - cumprir e fazer cumprir o Estatuto, o Regimento Interno e as Resoluções da Assembleia Geral e 
da Mesa Diretora;  
IV - elaborar a Ordem do Dia com base no temário e nas propostas enviadas à Mesa Diretora, 
durante uma Assembleia Geral;  
V - designar comissões temporárias ou especiais em Assembleia Geral e fora dela, para assuntos 
pertinentes, bem como destituí-las, total ou parcialmente, indicando os respectivos Presidentes;  
VI - administrar com os demais membros da Mesa Diretora o fundo convencional, movimentando as 
contas bancárias com o 1º Tesoureiro, emitindo e assinando cheques com o mesmo;  
VII - assinar o expediente da Convenção Geral;  
VIII - participar, ex-officio, das reuniões dos órgãos da Convenção Geral e das pessoas jurídicas 
vinculadas;  
IX - convocar o Conselho Consultivo, quando necessário.  
X - indicar, quando for o caso, nome para preenchimento de cargo em vacância nos demais órgãos 
da Convenção Geral;  
XI - contratar e demitir funcionários da Convenção Geral, dando ciência aos demais membros da 
Mesa Diretora. 
Art. 41. Compete aos Vice-Presidentes substituírem, pela ordem, o Presidente em suas ausências ou 
impedimentos ocasionais, sucedendo-o em caso de vacância. 
Art. 42. Compete ao 1.º Secretário: 
I - elaborar as atas das Assembleias Gerais e das reuniões da Mesa Diretora;  
II - redigir os documentos oficiais da Convenção Geral;  
III - assinar com o Presidente, nos casos que assim o exigir, correspondências e documentos da 
Convenção Geral e despachar com o mesmo os respectivos processos;  
IV - encaminhar ordenadamente à Mesa Diretora, numa Assembleia Geral, os processos 
protocolados pelo Secretário Adjunto. 
Art. 43. Compete aos demais Secretários substituírem, pela ordem, o 1.º Secretário, em seus 
impedimentos ou vacância, e cooperar nas atividades da Secretaria. 
Art. 44. Compete ao 1º Tesoureiro: 
I - receber e depositar, em conta bancária da CGADB, as contribuições a que se referem o artigo 85 e 
seus incisos, deste Estatuto;  
II - elaborar o orçamento da Convenção Geral e movimentar com o Presidente o fundo convencional, 
inclusive contas bancárias, emitindo e assinando cheques com o mesmo;  
III - elaborar o relatório financeiro e apresentá-lo trimestralmente ao Conselho Fiscal e bienalmente à 
Assembleia Geral Ordinária;  
IV - recepcionar junto ao Secretário Adjunto, mensalmente, relatórios das receitas e despesas 
efetuadas com recursos da Convenção Geral;  
V - informar à Mesa Diretora os inadimplentes com a Convenção Geral. 
Art. 45. Compete aos 2.º Tesoureiro substituir o 1.º Tesoureiro em seus impedimentos ou vacância, e 
cooperar nas atividades da Tesouraria. 
Seção III 
Da Secretaria Geral 
Art. 46. A Secretaria Geral é ocupada por um Secretario Adjunto, de livre escolha da Mesa Diretora e 
a ela subordinado, o qual dará expediente diário na sede da Convenção Geral. 
Art. 47. O Secretário Adjunto, membro da Convenção Geral, será remunerado pelo fundo 
convencional. 
Art. 48. São atribuições do Secretário Adjunto: 
I - receber toda a matéria destinada à Convenção Geral, protocolar e encaminhá-la ao Presidente;  
II - elaborar lista dos membros ativos e dos que se acharem sob penalidade prevista neste Estatuto;  
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III - assessorar os órgãos da Convenção Geral, quando solicitado;  
IV - cumprir determinações dos membros da Mesa Diretora, prestando respectivos relatórios e contas 
mensais. 
Seção IV 
Dos Conselhos 
Art. 49. São Conselhos da Convenção Geral: 
I - Conselho Consultivo;  
II - Conselhos Regionais;  
III - Conselho Administrativo da CPAD;  
IV - Conselho Fiscal;  
V - Conselho de Ética e Disciplina;  
VI - Conselho de Educação e Cultura;  
VII - Conselho de Doutrina;  
VIII - Conselho de Ação Social;  
IX - Conselho de Capelanía;  
X - Conselho de Comunicação e Imprensa;  
XI - Conselho Político;  
XII - Conselho de Missões. 
§ 1º. O mandato dos membros dos Conselhos da CGADB coincide com o da Mesa Diretora, 
ressalvado o disposto no artigo 64, inciso I deste Estatuto. 
 
§ 2º. As atribuições do Conselho de Ética e Disciplina estão inseridas no Capítulo VII do Regimento 
Interno da CGADB. 
§ 3º. Ressalvados os citados nos incisos I, II, III e IV, constarão no Regimento Interno da CGADB as 
atribuições dos demais Conselhos constantes deste artigo. 
Subseção I 
Do Conselho Consultivo 
Art. 50. O Conselho Consultivo é composto de dez ministros, sendo dois de cada região, indicados ao 
Presidente da CGADB por concordância das respectivas Convenções Estaduais ou Regionais 
existentes nas regiões, durante o período da AGO e por esta referendados. 
§ 1º. Os nomes serão escolhidos dentre os ministros de notória reputação, vivência exemplar e 
experiência capaz para o desempenho do cargo. 
§ 2º. O Conselho Consultivo se reunirá por convocação e presença do Presidente da Convenção 
Geral, para tratar de assuntos complexos e de alta relevância, bem como da necessidade da 
realização de Assembleia Geral Extraordinária. 
Subseção II 
Dos Conselhos Regionais 
Art. 51. Os Conselhos Regionais são compostos de um membro de cada Convenção Estadual ou 
Regional, respectivamente indicados ao Presidente da CGADB durante o período da AGO e por esta 
referendados. 
Parágrafo único. Os membros de cada Conselho Regional reunir-se-ão para escolher o Presidente, o 
Vice-Presidente, o Relator e os 1º e 2º Secretários. 
Art. 52. Os Conselhos Regionais são assim denominados: 
I - Região Norte: Conselho Regional Norte;  
II - Região Nordeste: Conselho Regional Nordeste;  
III - Região Sul: Conselho Regional Sul;  
IV - Região Sudeste: Conselho Regional Sudeste;  
V - Região Centro-Oeste: Conselho Regional Centro-Oeste. 
Art. 53. Compete aos respectivos Conselhos Regionais: 
I - promover a paz e a harmonia entre as Igrejas e ministros da região;  
II - reunir-se sempre que necessário para apreciar os casos enviados pela Mesa Diretora, emitindo 
parecer;  
III - encaminhar à Mesa Diretora relatório anual de suas atividades;  
IV - acionar, através da Mesa Diretora, outro Conselho Regional e/ou a Comissão Jurídica, nos 
processos litigiosos, quando necessário;  
V - quando solicitado pela Mesa Diretora, emitir parecer acompanhado de criteriosa análise, 
ocorrendo o pedido de cadastramento e registro de uma Convenção Estadual ou Regional;  
VI - apresentar relatório à AGO. 
Parágrafo único. O parecer do Conselho Regional será encaminhado à Mesa Diretora para decisão. 
Subseção III 
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Do Conselho Administrativo da CPAD 
Art. 54. O Conselho Administrativo da CPAD é composto de onze membros e cinco suplentes 
indicados ao Presidente da CGADB pelo representante legal de cada Convenção Estadual ou 
Regional, em reunião especialmente convocada pelo Presidente da Convenção Geral durante o 
período da AGO e por esta referendados, sendo dois membros e um suplente de cada região, 
cabendo à região onde se encontra a sede da CPAD, três membros e um suplente. 
§ 1º. O Conselho Administrativo elegerá dentre os seus membros a sua diretoria, composta do 
Presidente, 1.º e 2.º Vice-Presidentes, 1.º e 2.º Secretários, empossados imediatamente. 
§ 2º. O Conselho Administrativo reunir-se-á uma vez por ano ou extraordinariamente quando 
necessário, na sede da CPAD, por convocação do seu Presidente. 
Art. 55. São conselheiros vitalícios, não excedendo de cinco membros e com as mesmas 
prerrogativas dos demais conselheiros, os ministros indicados pelo Presidente da CGADB durante o 
período de uma AGO e por esta referendados. 
Art. 56. Compete ao Conselho Administrativo: 
I - zelar pelo patrimônio moral e material da CPAD e intervir em juízo e fora dele, quando necessário, 
nos casos que transcendem a competência do Diretor Executivo;  
II - examinar o relatório do Diretor Executivo da CPAD;  
III - assegurar ao Diretor Executivo da CPAD plenas condições para o exercício de suas atribuições, 
nos termos do Estatuto, do Regimento Interno e das normas administrativas da CPAD;  
IV - constituir comissão para apurar denúncias devidamente fundamentadas sobre os membros do 
Conselho Administrativo ou do Diretor Executivo da CPAD;  
V - elaborar o Regimento Interno da CPAD e submetê-lo à aprovação pela Mesa Diretora da 
Convenção Geral;  
VI - responder, perante Assembleia Geral da CGADB, por seus atos administrativos;  
apresentar relatório à AGO. 
VII – apresentar relatório à AGO. 
Art. 57. A Diretoria do Conselho Administrativo, eleita conforme o §1° do artigo 54 deste Estatuto, 
reunir-se-á ordinariamente duas vezes por ano ou extraordinariamente tantas vezes quanto 
necessárias, mediante convocação do seu Presidente. 
Art. 58. Compete à Diretoria do Conselho Administrativo: 
I - proceder à análise e o prévio exame dos relatórios do Diretor Executivo da CPAD, submetendo-os 
ao Conselho Administrativo;  
II - analisar a previsão orçamentária da CPAD, submetendo-a ao Conselho Administrativo;  
III - elaborar, supervisionar e encaminhar para a execução, planos administrativos;  
IV - nomear o Diretor Executivo da CPAD, com prévia análise de currículo, bem como demiti-lo. 
Parágrafo único. As decisões do Conselho Administrativo e do Diretor Executivo da CPAD serão 
submetidas à apreciação da Mesa Diretora da Convenção Geral. 
Subseção IV 
Do Conselho Fiscal 
Art. 59. O Conselho Fiscal, eleito conforme inciso II do artigo 32, e o Capitulo VI deste Estatuto, é 
composto de cinco membros efetivos e cinco suplentes, sendo um membro efetivo e um suplente de 
cada região geográfica, capacitados para fiscalizar as finanças da Convenção Geral, dos seus órgãos 
e das pessoas jurídicas vinculadas. 
§ 1°. Pelo menos três dos candidatos eleitos ao Conselho Fiscal, deverão ter comprovada 
qualificação técnica para a função a ser exercida, cuja aferição fica a cargo da secretaria da 
Convenção Geral. 
§ 2°. Serão eleitos titulares e suplentes, o primeiro e segundo candidatos mais votados por respectiva 
região geográfica. 
Art. 60. Compete ao Conselho Fiscal: 
I - eleger dentre seus membros o Presidente, o Vice-Presidente, o Secretário e o Relator; 
II - reunir-se trimestralmente, ou quantas vezes forem necessárias, para exercer suas funções, 
apresentando relatórios à Mesa Diretora da Convenção Geral;  
III - examinar e emitir pareceres ou relatórios circunstanciados a Assembleia Geral de toda a 
movimentação financeira da Convenção Geral, dos seus órgãos, e das pessoas jurídicas vinculadas, 
opinando pela aprovação ou rejeição das suas respectivas contas;  
IV - assessorar-se de comissão técnica, em casos específicos, quando necessários;  
V - solicitar auditoria à Mesa Diretora, quando julgar necessário;  
VI - comparecer, quando solicitado, às reuniões da Mesa Diretora da Convenção Geral, para 
esclarecimentos. 
Subseção V 
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Do Conselho de Ética e Disciplina 
Art. 61. O Conselho de Ética e Disciplina é o órgão da Convenção Geral responsável pela análise, 
processamento e emissão de pareceres nas representações que contenham acusações contra 
membro da Convenção Geral, na forma deste Estatuto. 
Art. 62. O Conselho de Ética e Disciplina é composto de onze membros, sendo dois de cada região e 
três da Região Sudeste, indicados pelo Presidente da CGADB durante uma AGO e por esta 
referendados. 
§1º. Os componentes do Conselho de Ética e Disciplina serão ministros de notória reputação e 
experiência tendo pelo menos um, formação jurídica adequada. 
§ 2º. O Conselho de Ética e Disciplina elegerá dentre os seus membros o Presidente, 1º e 2º Vice-
Presidentes, 1º e 2º Secretários, com posse imediatamente. 
§ 3º. A atuação do Conselho de Ética e Disciplina está inserida no Capitulo XI e artigos 122 ao 135 do 
RI. 
Subseção VI 
Do Conselho de Educação e Cultura 
Art. 63. O Conselho de Educação e Cultura, tendo por sigla CEC, é órgão normativo e organizacional 
da educação em todos os níveis, com a função de reconhecer e registrar Escola, Seminário, Instituto, 
Faculdade Integrada e Universidade Teológica e Secular, baseando na educação teológica um 
programa educativo com observância da doutrina professada pelas Assembleias de Deus no Brasil, 
devendo os cursos seculares obedecerem as normas estabelecidas pela LDB - Lei de Diretrizes e 
Bases do Ministério da Educação e Cultura – MEC. 
Art. 64. O CEC é composto de onze membros, sendo dois de cada região e três da região sudeste, 
indicados pelo Presidente da CGADB durante o período da AGO e por esta referendados, dentre os 
nomes com qualificação, capacitação, experiência, reconhecido valor e com títulos de notório saber. 
I - a cada biênio poderão ser substituídos até 50% dos membros;  
II - o conselheiro quando convocado deixar de comparecer consecutivamente a duas reuniões, sem a 
devida justificativa por escrito, perderá seu mandato, sendo substituído por indicação da Mesa 
Diretora da CGADB. 
Parágrafo único. O CEC indicará uma secretaria nacional de assessoramento pedagógico, composta 
de sete membros, sendo um de cada região, e três da região sudeste, referendados pela Mesa 
Diretora. 
Subseção VII 
Do Conselho de Doutrina 
Art. 65. O Conselho de Doutrina é composto de onze membros, sendo dois de cada região e três da 
região onde estiver a sede da CPAD, escolhidos dentre ministros de notório conhecimento doutrinário 
e conteúdo bíblico que representem o pensamento das Assembleias de Deus no Brasil, indicados 
pelo Presidente da CGADB durante o período da AGO e por esta referendados. 
§ 1º. O Conselho de Doutrina poderá ser distribuído em três turmas, a critério do seu Presidente, 
cabendo a cada conselheiro emitir parecer, por escrito, nos assuntos pertinentes, remetendo-os ao 
Presidente deste Conselho. 
§ 2º. Os membros do Conselho de Doutrina examinarão os textos de obras encaminhadas pelo 
gerente de publicação da CPAD, devolvendo-as no prazo entre quinze e sessenta dias, prorrogáveis 
por igual período, se necessário. 
Subseção VIII 
Do Conselho de Ação Social 
Art. 66. O Conselho de Ação Social é órgão normativo da CGADB, com a responsabilidade de 
estabelecer as diretrizes mestras da ação social em seus diferentes níveis, inspirados nos princípios 
fundamentais da bíblia sagrada e de conformidade com as exigências legais. 
Art. 67. O Conselho de Ação Social é composto de onze membros, sendo dois de cada região e três 
da região Sudeste, dentre ministros de notável experiência em matéria de ação social, indicados pelo 
Presidente da CGADB durante o período da AGO e por esta referendados. 
Subseção IX 
Do Conselho de Capelania 
Art. 68. O Conselho de Capelania é o órgão normativo da Convenção Geral para estabelecer as 
diretrizes mestras da capelania em seus diferentes níveis, inspirados nos princípios fundamentais da 
bíblia sagrada e de conformidade com as exigências legais. 
Art. 69. O Conselho de Capelania será composto de vinte e sete membros, sendo um de cada Estado 
e um do Distrito Federal, indicados pelo Presidente da CGADB durante o período da AGO e por esta 
referendados. 
Subseção X 
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Do Conselho de Comunicação e Imprensa 
Art. 70. O Conselho de Comunicação e Imprensa é composto de quinze membros com reconhecido 
saber na área de comunicação, sendo três titulares e um suplente de cada região, indicados pelo 
Presidente da CGADB durante o período da AGO e por esta referendados. 
Parágrafo único. O Conselho de Comunicação e Imprensa terá um Presidente, um Vice-Presidente, 
um Secretário e um Relator, escolhidos dentre os seus membros. 
Subseção XI 
Do Conselho Político 
Art. 71. O Conselho Político, órgão da Convenção Geral para assuntos de natureza política é 
composto de quatro membros, sendo um Presidente, um Vice-Presidente, um Relator e um 
Secretário, indicados pelo Presidente da CGADB durante o período da AGO e por esta referendados. 
§ 1º. O Conselho Político reunir-se-á uma vez por ano, ou sempre que houver necessidade, para 
discutir assuntos de alta relevância política, convocado pelo seu Presidente. 
§ 2º. É vedada a nomeação de parlamentar ou funcionário publico comissionado nesta comissão. 
§ 3º. Cada Convenção Estadual ou Regional indicará um representante para atuar junto ao Conselho 
Político. 
Subseção XII 
Do Conselho de Missões 
Art. 72. O Conselho de Missões é o órgão normativo da Convenção Geral, com finalidade de 
estabelecer normas e filosofia de missões, inspirado no “ide” imperativo de Cristo e de acordo com a 
visão missionária das Assembleias de Deus no Brasil. 
Art. 73. O Conselho de Missões será composto de vinte e sete membros, sendo um de cada Estado e 
um do Distrito Federal, indicados pelo Presidente da CGADB durante o período da AGO e por esta 
referendados. 
Seção V 
Das Comissões 
Art. 74. As Comissões da Convenção Geral são: 
I - permanentes, conforme inciso V, do artigo 25, deste Estatuto;  
II - temporárias extintas quando preencherem o fim a que se destinam;  
III - especiais constituídas para uma missão específica. 
Art. 75. São Comissões Permanentes: 
I - a Comissão de Temário;  
II - a Comissão Jurídica;  
III - a Comissão de Relações Públicas;  
IV - a Comissão de Apologética;  
V - a Comissão de Plano Estratégico de Evangelismo e Discipulado. 
VI – a Comissão Eleitoral.  
§ 1º. O mandato dos membros das Comissões permanentes da Convenção Geral coincide com a da 
Mesa Diretora. 
§ 2º. Ressalvada a Comissão citada no inciso III, constarão no Regimento Interno da Convenção 
Geral, as atribuições das demais constantes deste artigo. 
Subseção I 
Da Comissão de Temário 
Art. 76. A Comissão de Temário é composta de onze membros, sendo dois de cada região e três da 
região Sudeste, indicados pelo Presidente da CGADB durante o período da AGO e por esta 
referendados. 
 
Parágrafo único. A Comissão de Temário terá um Presidente, um Vice-Presidente, um Secretário e 
um Relator escolhidos dentre os seus membros. 
Subseção II 
Da Comissão Jurídica 
Art. 77. A Comissão Jurídica, órgão de consultoria da Convenção Geral, é composta de cinco 
membros, bacharéis habilitados em direito, indicados pelo Presidente da CGADB durante o período 
da AGO e por esta referendados. 
Parágrafo único. A Comissão Jurídica terá um Presidente, um Vice-Presidente, um Secretário e um 
Relator escolhidos dentre os seus membros. 
Subseção III 
Da Comissão de Relações Públicas 
Art. 78. A Comissão de Relações Públicas é composta de vinte e um membros e cinco suplentes, 
sendo cinco titulares e um suplente da região Sudeste e quatro titulares e um suplente de cada uma 
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das demais regiões, indicados pelo Presidente da CGADB durante o período de uma AGO e por esta 
referendados. 
Art. 79. A Comissão de Relações Publicas terá um Presidente, um Vice-Presidente, um Secretário e 
um Relator, escolhidos dentre os seus membros, cabendo-lhe atuar nos assuntos pertinentes, 
determinados pelo Presidente da Convenção Geral. 
Subseção IV 
Da Comissão de Apologética 
Art. 80. A Comissão de Apologética é composta de onze membros, sendo três da região sudeste, e 
dois das demais regiões, escolhidos dentre os ministros de notável conhecimento bíblico e 
apologético que representem o pensamento das Assembleias de Deus no Brasil, indicados pelo 
Presidente da CGADB durante o período da AGO e por esta referendados. 
Parágrafo único. A Comissão de Apologética terá um Presidente, um Vice-Presidente, um Secretário 
e um Relator, escolhidos dentre os seus membros. 
Subseção V 
Da Comissão de Plano Estratégico de Evangelismo e Discipulado 
Art. 81. A Comissão de Plano Estratégico de Evangelismo e Discipulado é composta de 27 membros, 
ministros envolvidos com evangelismo e discipulado, sendo um de cada Estado e um do Distrito 
Federal, indicados pelo Presidente da CGADB durante o período da AGO e por esta referendados. 
Parágrafo único. A Comissão de Plano Estratégico de Evangelismo e Discipulado terá um Presidente, 
um Vice-Presidente, um Secretário e um Relator, escolhidos dentre os seus membros. 
Subseção VI 
Da Comissão Eleitoral e Suas Atribuições 
Art. 82. A Comissão Eleitoral será composta por cinco membros efetivos e cinco suplentes com 
reconhecida aptidão para a função. 
§ 1º Cada Convenção encaminhará à Mesa Diretora um candidato indicado a qual examinará se o 
mesmo reúne as condições para a função, procedendo à escolha através de sorteio de um titular e 
um suplente de cada região geográfica.  
§ 2º. A Comissão Eleitoral terá um Presidente, um vice-presidente, um secretário e um relator, 
escolhidos dentre os seus membros. 
Art. 83. Compete à Comissão Eleitoral: 
I - organizar, fiscalizar, presidir todo o processo eletivo, apurar, totalizar os votos, proclamar o 
resultado da eleição e dar posse aos eleitos; 
II - verificar a regularidade, o cumprimento dos prazos, dos documentos exigidos para inscrição dos 
candidatos; 
III - receber até 20 (vinte) dias do encerramento do prazo do artigo 17, a lista de convencionais 
credenciados e aptos a votar, encaminhada pela Secretaria Geral da CGADB.  
IV – receber até 15 (quinze) dias após o encerramento das inscrições para a Assembleia Geral, a lista 
dos inscritos; 
V – afixar na sede da CGADB e disponibilizar até 5(cinco) dias do recebimento, por via eletrônica 
para consulta, as listas de que tratam os incisos III e IV; 
VI- analisar e julgar os pedidos de registro e impugnação de candidaturas de que tratam os artigos 
15, 21, 22, 23 e 59, no prazo de 5 (cinco) dias do recebimento da Comissão Jurídica. 
Parágrafo único - Das decisões da comissão eleitoral caberá pedido de reconsideração em 5 dias à 
mesma e desta ao plenário da Assembleia Geral no mesmo prazo da manutenção da decisão, a qual 
decidirá na primeira sessão. 
Seção VI 
Da Secretaria Nacional de Missões 
Art. 84. A Secretaria Nacional de Missões, tendo como sigla SENAMI, é composta de três membros 
indicados pelo Presidente da CGADB durante o período da AGO e por esta referendados, cuja 
atividade é a orientação da obra missionária das Assembleias de Deus no Brasil, em todos os níveis, 
conforme princípios da bíblia sagrada, para a evangelização dos povos. 
§ 1º. Os cargos que integram a SENAMI são: 
I - o Secretário Executivo;  
II - o Secretário de Planejamento;  
III - o Secretário de Administração. 
§ 2º. O mandato dos membros da SENAMI coincide com o da Mesa Diretora. 
§ 3º. A SENAMI será apoiada pelo Conselho de Missões da Convenção Geral. 
§ 4º. A Escola de Missões da Assembleia de Deus – EMAD, é pessoa jurídica vinculada, sob a 
direção da SENAMI. 
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§ 5º. As atribuições da Secretaria Nacional de Missões constarão do Regimento Interno da 
Convenção Geral. 
 
CAPÍTULO VI 
Do Patrimônio 
Art. 85. A Convenção Geral tem por patrimônio seus edifícios, a sede da Casa Publicadora das 
Assembleias de Deus – CPAD, suas publicações e quaisquer outros bens havidos e por haver. 
§ 1º. Nenhum bem móvel ou imóvel da Convenção Geral poderá ser vendido, alienado ou envolvido 
em qualquer negociação, sem a prévia autorização da Assembleia Geral, ressalvado o parágrafo 
seguinte. 
§ 2º. Qualquer bem móvel da Convenção Geral que não exceder o valor de mil salários mínimos 
vigentes no país poderá ser alienado pela Mesa Diretora da Convenção Geral, que dará ciência à 
Assembleia Geral. 
Art. 86. O fundo convencional, destinado a prover as despesas dos órgãos da Convenção Geral, a 
critério da Mesa Diretora, constitui-se de: 
I - contribuições das Convenções Estaduais ou Regionais, Igrejas, anuidades dos ministros e outras;  
II - 25% da taxa de inscrição para ingresso em Assembleias Gerais, quando realizadas sob a 
organização de uma igreja hospedeira;  
III - taxas de expediente cobradas pela Secretaria Geral e outras que forem criadas;  
IV - repasse mensal de 3% (três por cento) do faturamento bruto da CPAD, para manutenção da 
Mesa Diretora e demais órgãos da Convenção Geral;  
V - outras receitas, quando ocorrerem. 
Parágrafo único. Os componentes dos órgãos da Convenção Geral, ressalvados os do Conselho 
Administrativo da CPAD e do Conselho Fiscal, terão o pagamento ou o ressarcimento das despesas, 
previamente autorizadas pela Mesa Diretora da CGADB, quando em função. 
 
CAPITULO VII 
Disposições Gerais e Transitórias 
Art. 87. Ficam assegurados os direitos deste Estatuto às Convenções Estaduais ou Regionais já 
reconhecidas e cadastradas por Resolução da Mesa Diretora da CGADB. 
Art. 88. O Mensageiro da Paz é o órgão oficial de divulgação da Convenção Geral das Assembleias 
de Deus no Brasil. 
Art. 89. A Convenção Geral será representada pela bandeira oficial das Assembleias de Deus no 
Brasil que é um símbolo da denominação com as seguintes características: 
I - fundo branco em forma de círculo simbolizando a pureza;  
II - ao centro a letra “A” em forma de peixe;  
III - a letra “D” em forma de chama, simbolizando o fogo pentecostal. 
Parágrafo único. As letras formam um ramo, indicando crescimento, sendo entrelaçadas, 
representando a Assembleia dos santos. 
Art. 90. O hino de nº 144 da Harpa Cristã - Vem a Assembleia dos Santos – símbolo da denominação, 
fica estabelecido como Hino Oficial da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, tocado 
e entoado sempre que for hasteada a bandeira oficial da Convenção Geral. 
Art. 91. O uso da bandeira e do hino oficial da Convenção Geral será regulado no Regimento Interno 
da CGADB. 
Art. 92. A Convenção Geral reconhece a União Nacional das Esposas dos Ministros, com a sigla 
UNEMAD, como departamento funcional de senhoras, no período dos Encontros de Líderes das 
Assembleias de Deus – ELAD e das Assembleias Gerais. 
Art. 93. A Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, somente poderá ser dissolvida pelo 
voto de dois terços de seus membros presentes a duas Assembleias Gerais, especificamente 
convocadas para esse fim. 
Art. 94. A Assembleia Geral que resolver sobre a dissolução da Convenção Geral, destinará o 
remanescente do seu patrimônio líquido, em partes iguais, às Convenções Estaduais ou Regionais, 
existentes, cadastradas e registradas na CGADB. 
Art. 95. Este Estatuto poderá ser reformado pela Assembleia Geral Extraordinária nos termos do 
inciso II, do artigo 33, e do artigo 34. 
Art. 96. Os casos omissos neste Estatuto serão resolvidos em Assembleia Geral. 
Art. 97. O presente Estatuto entrará em vigor imediatamente após sua aprovação em Assembleia 
Geral e Registro em Cartório, revogando-se as disposições em contrário. 
Porto Alegre, 28 de fevereiro de 2007. 
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ANEXO B 

ESTATUTO DA CONVENÇÃO NACIONAL DAS ASSEMBLÉIASDE DEUS NO BRASIL 
MINISTÉRIO DE MADUREIRA - CONAMAD 
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós, legítimos representantes das Assembléias de 
Deus no Brasil, Ministério de Madureira, reunidos em Assembléia Geral Extraordinária na Cidade de 
Brasília, Distrito Federal, com poderes para reforma do Estatuto da Convenção Nacional das 
Assembléias de Deus no Brasil – Ministério de Madureira, identificada neste instrumento pela sigla 
CONAMAD, e tendo em vista a promoção da unidade, paz,harmonia, ordenamento jurídico-
eclesiástico, disciplina e edificação do povode Deus, elaboramos, decretamos e promulgamos o 
seguinte Estatuto: 
CAPÍTULO I  
DO NOME 
Art. 1º.Fundada em1958 pelos Pastores Paulo Leivas Macalão, Alípio daSilva, Manoel Francisco da 
Silva, Narbal Soares, José Leite Lacerda, Manoel Joaquim Rosa, Franklin Luiz Furtado, José Cecílio 
da Costa, Carlos Malafaia,Nicodemos José Loureiro, José Simpliciano Ferreira, Antônio Pereira, 
Otávio José de Souza, Raimundo Nonato Barreto, Enok Alberto da Silva, Irineu Ramos de Carvalho, 
e outros, a Convenção Nacional das Assembléias de Deus no Brasil - Ministério de Madureira, 
sucessora legitima e exclusiva da Convenção Nacional dos Ministros Evangélicos da Assembléia de 
Deus em Madureira e Igrejas Filiadas (CNMEADMIF), que neste Estatuto, passa a ser identificada 
pela sigla CONAMAD, registrada sob nº 74.014, no livro A-24 e do Protocolo 260.372 Livro A-23 em 
23 de junho de 1983, é uma entidade civil de natureza religiosa sem finalidade lucrativa, amparada 
pelo Decreto119–A de 07 de janeiro de 1890; combinado com os artigos 5º, incisos VI,VII, VIII, XVIII; 
19, inciso I da Constituição da Republica Federativa do Brasil, voltada à Assistência Religiosa, 
Filantrópica, Beneficente, Social e Educacional, com Jurisdição em todo o território Nacional, como 
órgão máximo hierárquico, deliberativo, legislativo, gerenciador e articulador da unidade e integração 
das Igrejas Evangélicas Assembléias de Deus –Ministério de Madureira, suprindo carências, 
identificando necessidades,com competência ad perpetuam para Ordenação, indicação, 
designação,nomeação e posse de Pastores Presidentes para as Igrejas Filiadas. 
CAPÍTULO II 
DA SEDE, FORO JURIDICO E PRAZO DE DURAÇÃO. 
Art. 2º.A CONAMAD tem sede e foro à Avenida W 5 Sul, Quadra 910, Lotes33 e 34, Plano Piloto, 
nesta cidade de Brasília, Distrito Federal, Brasil, ondetem seu foro jurídico, com prazo de duração por 
tempo indeterminado. 
CAPÍTULO III 
DAS FINALIDADES 
Art. 3º. A CONAMAD tem por finalidade: I. Estimular a união, incentivar o progresso espiritual, 
material e cultural das Assembléias de Deus no Brasil - Ministério de Madureira; II. Promover a união 
e intercâmbio das Assembléias de Deus no Brasil– Ministério de Madureira; III. Assegurar a liberdade 
de ação, inerente a cada Assembléia de Deus, Ministério de Madureira, sem limitar suas atividades 
bíblicas,com absoluta imparcialidade, desde que não atinja o legítimo direito de outras Igrejas Filiadas 
e Convenções Estaduais; na forma deste Estatuto e do Regimento Interno; IV. Zelar pela unidade 
doutrinária e observância dos princípios da Bíblia Sagrada; V. Atuar no sentido da manutenção dos 
princípios morais e espirituais; VI. Empenhar-se em prol do desenvolvimento da literatura evangélica, 
por meio de publicação de livros, jornais, revistas, folhetos e hinários; VII. Criar, manter e desenvolver 
Estabelecimentos de Ensino Teológico e Secular, em todos os níveis e graus, sem finalidade 
lucrativa, bem como escolas profissionalizantes; VIII. Criar e manter órgãos e serviços educacionais e 
assistenciais, visando o apoio espiritual e biopsicossocial de crianças,adolescentes, adultos e da 
terceira idade; IX. Colaborar com o poder público, quando solicitado; X. Promover e incentivar a 
proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, através da obra evangelística, 
incentivando o envio de Missionários em missões nacionais ou internacionais, regulamentando seu 
recrutamento, preparo, envio e designação para onde se fizer necessários; XI. Incentivar a fundação 
de asilos, creches, casas de recuperação de viciados, institutos de reeducação e hospitais ou casas 
de saúde; XII. Manter e zelar pelo seu patrimônio; XIII. Orientar a atividade política de seus membros; 
XIV. Inscrever, reconhecer e referendar no seu quadro de membros, as Igrejas Evangélicas 
Assembléias de Deus, Ministério de Madureira, neste instrumento denominados Igrejas Filiadas, 
exercendo supervisão sobre as mesmas, conforme normas estabelecidas neste Estatuto; XV. 
Inscrever, reconhecer e referendar no seu quadro de membros, as Convenções Estaduais das 
Assembléias de Deus, Ministério de Madureira, neste instrumento denominados Convenções 
Estaduais, exercendo supervisão sobre as mesmas, conforme normas estabelecidas neste 
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Estatuto;XVI. Inscrever, reconhecer e credenciar no seu quadro de membros, os ministros (Pastores e 
Evangelistas), Missionários e Missionárias das Assembléias de Deus, Ministério de Madureira, neste 
instrumento denominados membros, exercendo ação disciplinar sobre os mesmos, conforme normas 
estabelecidas neste Estatuto; XVII. Disponibilizar publicações, serviços, obras artesanais, 
informações e dados produzidos através da Instituição, desde que o produto desta disponibilização 
seja revertido integralmente na consecução de suas finalidades; XVIII. Administrar seu patrimônio; 
XIX. Superintender as atividades desenvolvidas pelos departamentos internos e obras sociais; XX. 
Zelar pela administração correta dos sacramentos, estabelecendo os ofícios e ministérios; XXI. 
Conceder outorgas, condecorações e títulos eméritos ou beneméritos, observadas as normas deste 
Estatuto e Regimento Interno; XXII. Realizar homenagens ou comemorações, observadas as normas 
deste Estatuto e Regimento Interno. 
CAPÍTULO IV 
DO QUADRO DE MEMBROS 
Seção I DAS IGREJAS FILIADAS 
Art. 4º.A CONAMAD tem como Filiadas as Igrejas Assembléias de Deus no Brasil, Ministério de 
Madureira, cujos membros, sem distinção de nacionalidade, raça e cor, nascidos e definidos biológica 
e naturalmente, do sexo feminino ou masculino, são representados por seus Ministros (Pastores e 
Evangelistas), Missionários e Missionárias, devidamente credenciados pela CONAMAD.Art. 5º.A 
CONAMAD, através da Mesa Diretora, intervirá nas Igrejas, em caso de perturbação de ordem 
interna, de rebelião, cisão, divisão ou desrespeito as normas estatutárias, regimentais, resoluções 
convencionais e da Mesa Diretora da CONAMAD.Parágrafo único:A CONAMAD, através da Mesa 
Diretora,poderá delegar competência à Junta Conciliadora do respectivo Estado, ou nomear uma 
Comissão, para a busca da solução amigável em caso de perturbação de ordem interna, de rebelião, 
cisão, divisão ou desrespeito as normas estatutárias, regimentais, resoluções convencionais e da 
Mesa Diretora da CONAMAD.Art. 6º.O Estatuto das Igrejas Filiadas não será reformado “in partum” 
ou “ïn totum”, sem autorização expressa da Mesa Diretora da CONAMAD.Seção IIDAS 
CONVENÇÕES ESTADUAIS Art. 7º .A CONAMAD tem como vinculadas as Convenções 
Estaduais,Ministério de Madureira, cujos membros, sem distinção de nacionalidade,raça e cor, 
nascidos e definidos biológica e naturalmente, do sexo feminino ou masculino, são representados por 
seus Ministros (Pastores e Evangelistas), Missionários e Missionárias, conditio sine qua 
non,devidamente credenciados pela CONAMAD. Art. 8º. A CONAMAD reconhece, inscreve e 
referenda as Convenções Estaduais de acordo com o crescimento do trabalho, observadas as 
normas estatutárias e regimentais.§ 1º.Haverá uma única Convenção em cada Estado, exceto nos 
Estados do Pará e Amazonas devido suas extensões territoriais.§ 2º.As Convenções Estaduais serão 
realizadas em lugares e épocas convenientes, sob a supervisão da Mesa Diretora da CONAMAD.§ 
3º.As Mesas Diretoras das Convenções Estaduais obedecerão ao mesmo critério adotado pela 
CONAMAD, quanto à eleição, mandato e posse, sempre sob a direção do Presidente da Mesa 
Diretora da CONAMAD, ou por expressa delegação;§ 4º.As Convenções Estaduais não podem anular 
as decisões aprovadas pelas Assembléias Gerais da CONAMAD.§ 5º.O Estatuto das Convenções 
Estaduais não será reformado “inpartum” ou “in totum”, sem autorização expressa da Mesa Diretora 
da CONAMAD.§ 6º.É permitida a Convenção Estadual consagrar Evangelistas,Missionários e 
Missionárias, e colocar em Prova Eclesiástica os eventuais candidatos ao Pastorado.Seção IIIDOS 
MEMBROS Art. 9º. A CONAMAD tem como membros, os Ministros (Pastores e Evangelistas), 
Missionários e Missionárias, sem distinção de nacionalidade,raça e cor, nascidos e definidos biológica 
e naturalmente, do sexo feminino ou masculino, por ela consagrados e ordenados, integrados ou 
admitidos em seus quadros, conforme normas estatutárias e regimentais vigentes,oriundos das 
Igrejas Filiadas a CONAMAD, por indicação do Pastor Presidente das Igrejas Filiadas; com parecer 
da Junta Conciliadora Estadual,órgão da CONAMAD, em conjunto com a Mesa Diretora da 
Convenção Estadual onde esteja domiciliado.§ 1°.A CONAMAD não reconhece a figura do 
evangelista ou Pastor autorizado, por qualquer Convenção ou Igreja.§ 2º.Os ministros das 
Assembléias de Deus, oriundos do exterior e domiciliados no Brasil, serão credenciados pela 
CONAMAD através das Convenções Estaduais; com parecer da Junta Conciliadora Estadual, órgão 
da CONAMAD. § 3°.Os Presbíteros e esposas dos Ministros presentes às Assembléias Gerais 
poderão assistir às sessões convencionais em lugar à parte, sem, contudo participar dos debates, 
votar ou serem votados.Art. 10.Nenhum membro da CONAMAD responderá individual ou 
subsidiariamente pelas obrigações que sua diretoria porventura contraírem;porém, a CONAMAD, 
responderá com seus bens por intermédio da sua Mesa Diretora. 
Subseção I  
DOS DIREITOS DO MEMBRO 
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 Art. 11. São direitos do membro da CONAMAD: I. Ter acesso às Assembléias Gerais Ordinárias, 
Extraordinárias, Administrativas e Solenes da CONAMAD, atendido o disposto neste Estatuto e no 
Regimento Interno;II. Votar e serem votados, nas Assembléias Gerais, nas condições previstas neste 
Estatuto e Regimento Interno;III. Mudar de sua Convenção Estadual para uma congênere do 
Ministério de Madureira, na forma do estabelecido na de origem,a qual comunicará a CONAMAD;IV. 
Apresentar proposições, junto a Mesa Diretora, observados critérios estabelecidos no estatuto e no 
Regimento Interno; V. Participar dos debates, manifestando opiniões, sugerindo aprimoramentos, 
observados critérios estabelecidos noRegimento Interno;VI. Associar-se ao Conselho Nacional dos 
Pastores do Brasil (CNPB);VII. Ter assegurado o direito de ampla e irrestrita defesa, em primeira 
instância, junto à Junta Conciliadora Estadual, órgão da CONAMAD, onde estiver domiciliado; e, em 
segunda instância, junto Mesa Diretora da CONAMAD;VIII. Quando inconformado com a decisão de 
disciplina eclesiástica que decretar a exclusão, ter assegurado sempre recurso a Assembléia Geral 
Administrativa, Extraordinária ou Ordinária; observados critérios estabelecidos neste estatuto e 
Regimento Interno.  
Subseção II  
DOS DEVERES DO MEMBRO 
 Art. 12. São deveres do membro da CONAMAD: I. Ser membro comungante da igreja filiada a 
CONAMAD, onde é domiciliado; II. Cumprir o disposto neste Estatuto e Regimento Interno, bem 
comoas Resoluções das Assembléias Gerais e da Mesa Diretora da CONAMAD; III. Obedecer aos 
princípios da Bíblia Sagrada, segundo interpretação teológica das Assembléias de Deus Filiadas a 
CONAMAD; o Credo Doutrinário; o Código de Ética Ministerial e a Carta de Princípios Doutrinários da 
CONAMAD, publicado no órgão oficial da CONAMAD– Jornal O Semeador; IV. Contribuir pontual e 
regularmente com suas anuidades; exceto os ministros jubilados; V. Pagar a taxa integral de 
inscrição, para participar de uma Assembléia Geral; exceto os ministros jubilados;VI. Quando a 
premência e a necessidade impreterível justificarem,visando sempre manter a unidade e coesão das 
Igrejas Evangélicas Assembléias de Deus no Brasil – Ministério de Madureira, anuir em ser 
transferido para outra Igreja filiada, dentro dos critérios estabelecidos pela CONAMAD, através da 
Mesa Diretora;VII. Entregar a igreja filiada que esteja dirigindo, quando solicitado, com respectivo 
patrimônio da mesma a CONAMAD, na qual estava filiado, assumindo o ônus de débitos contraídos 
indevidamente na sua gestão;VIII. Entregar, quando transferido ou mudar-se para outra denominação 
ou congênere, ou quando apenado com disciplina eclesiástica, a congregação que esteja dirigindo, 
com respectivo patrimônio da mesma, à igreja filiada a CONAMAD, assumindo o ônus de débitos 
indevidamente contraídos na sua gestão; IX. Participar das Assembléias Gerais da CONAMAD; X. 
Assinar termo de fidelidade ministerial junto a CONAMAD; XI. Difundir, contribuir, defender, zelar e 
manter o estatuto padrão nas Igrejas Filiadas, aprovado pela CONAMAD; prova inequívoca de 
fidelidade ministerial;XII. Prestigiar a CONAMAD, contribuindo voluntariamente com serviços para a 
execução de suas atividades espirituais, em face do misterreligioso; XIII. Rejeitar movimentos 
ecumênicos discrepantes dos princípios adotados pela Carta de Princípios Doutrinários da 
CONAMAD.Subseção IIIDAS VEDAÇÕES DO MEMBRO Art. 13.É vedado ao membro da 
CONAMAD:I .Abrir trabalhos em outra jurisdição eclesiástica, recebendo ministros ou membros de 
uma igreja filiada a CONAMAD,atingidos por medida disciplinar; II. Apoiar, em qualquer hipótese, 
trabalhos dissidentes por acaso existentes ou que venham a existir em qualquer jurisdição 
eclesiástica de uma igreja filiada a CONAMAD; III. Vincular-se a qualquer tipo de sociedade secreta; 
IV. Vincular-se a movimento de cunho ecumênico que venham ferir os princípios da Bíblia Sagrada; 
do Credo Doutrinário, do Código de Ética Ministerial e da Carta de Princípios Doutrinários da 
CONAMAD;V. Vincular-se a mais de uma Convenção Estadual; salvo, esteja,por delegação de uma 
igreja filiada a CONAMAD, exercendo suas atividades Pastorais em outra jurisdição eclesiástica; caso 
em que, pelo principio da conveniência e oportunidade, deve manter o vínculo fraternal, respeitando 
as deliberações;VI. Vincular-se a outra convenção nacional ou de caráter geral, com abrangência e 
prerrogativas da CONAMAD; VII. Exercer seu ministério isoladamente, sem vínculo na Convenção 
Estadual e Igreja filiada a CONAMAD; VIII. Exercer funções ministeriais, isoladas ou não, onde a 
Igreja filiada a CONAMAD ou Convenção Estadual vinculada da qual se transferiu, mantenha 
atividades;IX. Descumprir as normas estatutárias e regimentais; as resoluções convencionais e as 
resoluções da Mesa Diretora da CONAMAD.  
CAPÍTULO V  
DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS  
Art. 14.As Assembléias Gerais da CONAMAD serão Ordinárias,Extraordinárias, Administrativas e 
Solenes. Art. 15.A CONAMAD, através das Assembléias Gerais Ordinárias (AGO) e Assembléias 
Gerais Extraordinárias (AGE) , além das hipóteses inseridas nos artigos 18 a 21, compete:I. 
Consagrar, ordenar e credenciar Ministros (Pastores e Evangelistas), Missionários e Missionárias;II. 
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Decidir pela admissão, disciplina eclesiástica e demissão de Ministros (Pastores e Evangelistas), 
Missionários e Missionárias; observando o disposto no estatuto padrão das Igrejas Filiadas,aprovado 
pela CONAMAD, no que tange aos fatos puníveis e o exercício da disciplina eclesiástica;III. Aprovar e 
homologar as proposições e os pareceres do temário proposto, elaborado pelas comissões, 
transformando-os em resoluções convencionais; IV. Revogar, derrogar ou alterar decisões anteriores 
sempre em conformidade com este Estatuto e Regimento Interno; V. Decidir, quanto à aplicação do 
fundo convencional, zelando pela aplicação dos recursos financeiros dos órgãos da CONAMAD;VI. 
Inscrever, reconhecer e referendar no seu quadro de membros, as Convenções Estaduais das 
Assembléias de Deus, Ministério de Madureira.Art. 16.Ao membro da CONAMAD, inconformado com 
a decisão que decretar a demissão decorrente da disciplina eclesiástica de exclusão, é assegurado 
sempre recurso a Assembléia Geral Ordinária, Extraordinária ou Administrativa, nos termos deste 
Estatuto e do Regimento Interno.I. O recurso a Assembléia Geral, poderá ser requerido 
expressamenteno prazo de 15 dias da ciência da decisão.II. É facultado ao membro ser assistido por 
procurador com legitimidade jurídica e eclesiástica, demonstrando ser conhecedor da ética e 
reverência cristã ao local de culto onde se realiza a Assembléia geral, devendoo instrumento de 
mandato conter, obrigatoriamente:1) Os poderes outorgados;2) A identificação da Assembléia; 3) O 
período de validade da procuração;4) As respectivas identificações civis do outorgante e outorgadas, 
devendo estar no pleno cumprimento deste Estatuto.a) O apelante poderá fazer uso da palavra, pelo 
tempo improrrogável de 10(dez) minutos, para apresentação de defesa, ocasião em que 
articularátodos os meios e provas admitidas no direito eclesiástico. O Presidente encaminhará a 
matéria, para decisão por maioria absoluta dos votos dos presentes.b) Poderá haver contra-razões da 
apelação pelo tempo improrrogável de 10minutos, por parte legitima representando a CONAMAD.Art. 
17.Ao membro que estiver sub judice não se concederá carta de transferência, nem dele se aceitará 
pedido de desligamento ou exclusão.Seção IDAS ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIAS Art. 18.A 
CONAMAD realizará Assembléias Gerais Ordinárias (AGO):§ 1º.A Assembléia Geral Ordinária (AGO) 
será realizada quatrienalmente no mês de março, na sede ou eventualmente em qualquer outro local, 
a critério da Mesa Diretora da CONAMAD.§ 2º.O Edital de Convocação e respectivo temário serão 
publicados pelo Jornal “O Semeador”, órgão oficial da CONAMAD, com antecedência de90 (Noventa) 
dias, cuja ementa será remetida por carta às Igrejas Filiadas e Convenções Estaduais, na pessoa do 
seu Presidente, com antecedência de60 (sessenta) dias. § 3º. O quorum para a realização da 
Assembléia Geral Ordinária é de500 (quinhentos) membros legalmente convocados, presentes em 
primeira convocação; ou 60 minutos após, com qualquer número em segunda convocação.§ 4º.As 
decisões da Assembléia Geral Ordinária serão aprovadas,pelo voto da maioria simples dos membros 
presentes, na forma deste Estatuto.Art. 19.Compete privativamente a Assembléia Geral Ordinária 
(AGO):I. Eleger a Mesa Diretora, observados critérios estabelecidos neste estatuto;II. Aprovar as 
contas.Seção IIDAS ASSEMBLÉIAS GERAIS EXTRAORDINÁRIAS Art. 20.A CONAMAD realizará 
Assembléias Gerais Extraordinárias (AGE):§ 1º.A Assembléia Geral Extraordinária (AGE) será 
realizada sempre que necessário, na sede ou eventualmente em qualquer outro local, a critério da 
Mesa Diretora da CONAMAD.§ 2º.A Assembléia Geral Extraordinária (AGE), em face de sua 
premência, será convocada através de correspondência às Igrejas Filiadas e Convenções Estaduais, 
na pessoa de seu Presidente, com antecedência de30 (trinta) dias.§ 3º.Nos termos da convocação de 
cada Assembléia Geral Extraordinária (AGE), deverá constar o Temário que motiva sua realização.§ 
4º.O quorum para a realização da Assembléia Geral Extraordinária(AGE), é de 200 (duzentos) 
membros presentes legalmente convocados em primeira convocação; ou 60 minutos após, com 
qualquer número em segunda convocação.Art. 21.Compete privativamente a Assembléia Geral 
Extraordinária (AGE): 
  I.Destituir os administradores, observados critérios estabelecidos neste estatuto;II.Alterar o estatuto; 
observados critérios estabelecidos neste estatuto;§ 1º.As decisões da Assembléia Geral 
Extraordinária serão aprovadas, pelo voto da maioria simples dos membros presentes, na forma 
deste Estatuto; exceto, nos casos dos incisos I e II deste artigo.§ 2º.Para as deliberações a que se 
referem os incisos I e II, é exigida a presença da maioria absoluta dos membros em primeira 
convocação, ou por 1/3 (um terço) em segunda convocação, sendo as matérias aprovadas por voto 
de 2/3 (dois terços) dos membros presentes.Seção IIIDAS ASSEMBLÉIAS GERAIS 
ADMINISTRATIVAS Art. 22.A CONAMAD realizará Assembléias Gerais Administrativas (AGA):§ 
1°.As Assembléias Gerais Administrativas serão realizadas com a finalidade exclusiva de apreciar e 
votar os casos atinentes à admissão,disciplina eclesiástica e demissão de membros, no interregno de 
uma Assembléia Geral Ordinária (AGO) ou Assembléia Geral Extraordinária(AGE); observada a 
deliberação da Mesa Diretora da CONAMAD.§ 2°.A Assembléia Geral Administrativa (AGA) será 
realizada trimestralmente, nas primeiras terças feiras de cada trimestre, na sede da CONAMAD.Art. 
23.Nos casos de admissão, reconciliação e credenciamento de ministros (Pastores e Evangelistas), 
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Missionários e Missionárias das Assembléias de Deus, Ministério de Madureira, será observado o 
disposto no estatuto padrão das Igrejas Filiadas na CONAMAD.Parágrafo Único: As decisões serão 
aprovadas, pelo voto da maioria simples dos membros presentes. Art. 24. Para efeito das decisões 
nos casos de disciplina eclesiástica e demissão, observar-se-á o disposto no estatuto padrão das 
Igrejas Filiadas,aprovado pela CONAMAD no que tange aos fatos puníveis e o exercício da disciplina 
eclesiástica.Art. 25.Os casos omissos quanto a demissão por disciplina eclesiástica de exclusão, 
serão decididos, se for reconhecida à existência de motivos graves, em deliberações fundamentadas, 
ad referendum da Assembléia Geral Administrativa da CONAMAD, pela maioria absoluta dos 
presentes.Art. 26.O quorum para a realização da Assembléia Geral Administrativa(AGA), é de 100 
(cem) membros presentes em primeira convocação; ou 60minutos após, com qualquer número em 
segunda convocação.Art. 27.Nos casos de disciplina eclesiástica e demissão, as decisões serão 
tomadas pelo voto da maioria absoluta dos presentes.Seção IVDAS ASSEMBLÉIAS GERAIS 
SOLENESArt. 28.A CONAMAD realizará Assembléias Gerais Solenes (AGS):§ 1°.As Assembléias 
Gerais Solenes serão realizadas com a finalidade especifica de concessão de outorgas, 
condecorações, títulos eméritos e beneméritos, realização de sessões solenes para homenagens ou 
comemorações, observada a deliberação do colegiado composto pelos membros da Mesa Diretora 
da CONAMAD.§ 2°.A Assembléia Geral Solene (AGS) será realizada sempre que necessário na sede 
ou eventualmente em qualquer outro local, a critério da Mesa Diretora da CONAMAD.§ 3º.A 
Assembléia Geral Solene (AGS), em face de sua premência, será convocada através de 
correspondência às Igrejas Filiadas e Convenções Estaduais, na pessoa de seu Presidente, com 
antecedência de30 (trinta) dias. § 4º.Nos termos da convocação de cada Assembléia Geral Solene 
(AGS), deverá constar o Temário que motiva sua realização.§ 5º.O quorum para a realização da 
Assembléia Geral Solene(AGS), é de 100 (cem) membros presentes legalmente convocados em 
primeira convocação; ou 60 minutos após, com qualquer número em segunda convocação.§ 6º.Nas 
solenidades e homenagens só poderão usar da palavra o autor da proposição, por quinze minutos, 
vedados pedidos de inscrição defala "pela ordem" e apartes.§ 7º.Os casos omissos, relativos à 
concessão de outorgas,condecorações, títulos eméritos, realização de homenagens ou 
comemorações, serão resolvidos pela Presidência da CONAMAD. 
CAPÍTULO VI 
DA MESA DIRETORA 
Seção I  
DA COMPETÊNCIA DA MESA DIRETORA 
Art. 29.A CONAMAD, através da Mesa Diretora, compete:I. Proceder ao cadastramento das 
Convenções Estaduais que venham aser criadas desde que seu pedido de inscrição tenha parecer 
favorável da Junta Conciliadora Estadual, até seis meses antes da data da Assembléia Geral 
Ordinária ou Extraordinária, cujo ato será homologado na forma deste Estatuto;II. Nomear, destituir e 
substituir o Secretário Executivo, nos termos deste Estatuto;III. Baixar resoluções; IV. Indicar, quando 
for o caso, nomes para preenchimento de cargos em vacância nos órgãos da CONAMAD; V. 
Encaminhar às respectivas Juntas Conciliadoras os processos atinentes ao Estado, para exame e 
parecer conforme preceitua o Estatuto; VI. Encaminhar à Comissão Jurídica todos os processos que 
necessitam de analise e fundamentação jurídica, no sentido de oferecer parecer; VII. Nomear 
comissão para oferecimento de Anteprojeto de reforma do Estatuto; VIII. Aprovar o Regimento Interno 
de seus órgãos;IX. Intervir nas Igrejas Filiadas, em todo o território nacional, em caso de perturbação 
da ordem interna, de rebelião, cisão, divisão, desrespeito as resoluções convencionais e as 
resoluções da Mesa Diretora;a) A Mesa Diretora nomeará uma comissão para acompanhar os casos 
previstos neste item quando estes ocorrerem em Igrejas Filiadas sediadas no exterior.X. Nomear, 
destituir e substituir os membros dos órgãos da CONAMAD; XI. Indicar, nomear, designar, transferir e 
substituir os Ministros para as Presidências das Igrejas Filiadas; XII. Cassar certificados de Ministros 
(Pastores e Evangelistas),Missionários e Missionárias, quando ficar comprovado, através de parecer 
emitido pela Junta Conciliadora do Estado a que pertence,sua incompatibilidade ao exercício das 
funções ministeriais e eclesiásticas;§ 1º. Através das Juntas Conciliadoras dos Estados, os casos de 
admissão, disciplina eclesiástica e demissão de Ministros (Pastores e Evangelistas), Missionários e 
Missionárias, serão encaminhados com o devido parecer para a Mesa Diretora da CONAMAD. I. No 
caso de demissão decorrente de disciplina eclesiástica de exclusão, é assegurado aos acusados o 
devido processo legal, com o direito de ampla e irrestrita defesa, em primeira instância junto às 
respectivas Juntas Conciliadoras Estaduais; e, em segunda instância, junto a Mesa Diretora da 
CONAMAD, nos termos deste Estatuto e Regimento Interno. II. A Mesa Diretora da CONAMAD 
analisará o caso e se julgar procedente a disciplina eclesiástica de exclusão, homologará a decisão.§ 
2º.Para homologação dos casos citados no parágrafo anterior é indispensável à aprovação de 2/3 
(dois terços) dos membros da Mesa Diretora da CONAMAD.Art. 30.Os casos omissos serão 
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decididos, em deliberações fundamentadas pela Mesa Diretora da CONAMAD, ad referendum da 
Assembléia Geral, como voto da maioria absoluta dos presentes.Subseção IDA ELEIÇÃO DA MESA 
DIRETORA Art. 31.A Mesa Diretora é um colegiado deliberativo que decidirá pela maioria dos seus 
membros, administrando a CONAMAD e seus órgãos,sendo composta de 13 (treze) membros: 
Presidente; 1º, 2º, 3º, 4º e 5º Vice-Presidentes, 1º, 2º, 3º, 4º e 5º Secretários, 1º e 2º 
Tesoureiros,eleitos em Assembléia Geral Ordinária (A.G.O.).§ 1º.Será eleito um Conselho Fiscal 
composto de 05(cinco) membros.I.Compete ao Conselho Fiscal analisar as contas da CONAMAD e 
emitir parecer a ser apreciado pela Assembléia Geral Ordinária.II.O Conselho Fiscal poderá solicitar, 
através da Mesa Diretora da CONAMAD, assessoria técnica, em casos específicos, quando 
necessários.III. O Conselho Fiscal, quando solicitado, deve comparecer às reuniões da Mesa 
Diretora, para esclarecimentos. § 2º.A Mesa Diretora e o Conselho Fiscal terão mandato de04 
(quatro) anos, exceto para os atuais ocupantes dos cargos de Presidente e 1º Vice Presidente, 
conforme disposto no Artigo 95 caput, e seu parágrafo único.§ 3º.Será eleito juntamente com a Mesa 
Diretora da CONAMAD, um quadro de suplentes composto de 13 (treze) membros.I.Os suplentes não 
poderão participar nem votar em reuniões da Mesa Diretora da CONAMAD; exceto, em caso de 
convocação, a critério do Presidente da Mesa Diretora da CONAMAD, em substituição de membros 
titulares ausentes da mesma.§ 4º.Após a abertura dos trabalhos convencionais, na primeira sessão 
da Assembléia Geral Ordinária, a Mesa Diretora atual terá os eguinte procedimento:I.Prestará 
relatório das atividades relativas ao seu mandato;II.Dirigirá os trabalhos de eleição da nova Mesa 
Diretora da CONAMAD, eleita pelo plenário convencional, em chapa completa de integrantes com 
número idêntico de vagas, sendo vedado ao Ministro d e participar em mais de uma chapa;III.A 
eleição da Mesa Diretora da CONAMAD poderá ser por escrutínio secreto ou por aclamação em caso 
de chapa única;IV.A Mesa Diretora expirante dará posse à Mesa Diretora eleita, na primeira sessão, 
imediatamente após a sua eleição;V.Para o preenchimento das Vice-Presidências, das Secretarias e 
Tesourarias, assegurar-se-á, sempre que possível, a representação das diversas regiões do país.Art. 
32.Para concorrer aos cargos da Mesa Diretora da CONAMAD, são requisitos essenciais:I. Que o 
Ministro seja originário da Igreja Evangélica Assembléia de Deus em Madureira ou das Igrejas 
Filiadas a CONAMAD, tendo, no mínimo, 10 (dez) anos de filiação como Ministro, durante os quais 
não tenha participado direta ou indiretamente de atos de rebelião, insubordinação, cismas, cisões, 
divisões nem tenha sido disciplinado por pecado de prostituição de qualquer natureza ou pela prática 
de crimes apenados com reclusão, com sentença transitado em julgado;II. Que esteja adimplente 
para com a CONAMAD, as Convenções Estaduais e a Editora Betel; III. Que esteja presente na 
Assembléia Geral Ordinária. Subseção IIDAS ATRIBUIÇÕES DOS MEMBROS DA MESA DIRETORA 
Art. 33.São atribuições exclusivas do Presidente:I. Representar ativa e passiva, em juízo ou fora dele 
todos os Ministros (Pastores e Evangelistas) Missionários e Missionárias, filiados em seus quadros, 
ficando investido de plenos poderes legais para este fim, em toda causa, lide, processo, 
procedimento administrativo, judicial e extrajudicialmente, contencioso ou não,de que façam ou 
vierem a fazer parte, em assunto de seu peculiar interesse, ligados ao exercício do seu ministério 
Pastoral ou eclesiástico, em qualquer foro, Juízo, Instância ou Tribunal podendo delegar;II. Convocar 
e presidir as Assembléias Gerais e reuniões da Mesa Diretora da CONAMAD; III. Presidir, quando 
estiver presente, ex-oficcio, reuniões dos órgãos da CONAMAD; IV. Assinar com o Secretário, atas, 
expedientes, credenciais e diplomas de Ministros (Pastores e Evangelistas), Missionários e 
Missionárias e outros documentos; V. Assinar com o Tesoureiro, documentação bancária e contábil, 
bem como movimentar o Fundo Convencional;  VI. Cumprir e fazer cumprir o Regimento Interno de 
cada órgão da CONAMAD; VII. Cumprir e fazer cumprir este Estatuto, o Regimento Interno, as 
resoluções das Assembléias Gerais e as resoluções da Mesa Diretora da CONAMAD; VIII. Elaborar a 
Ordem do Dia, com base no temário e nas proposições enviadas à Mesa Diretora da CONAMAD; IX. 
Assinar todo o expediente da CONAMAD. Art. 34.Compete aos Vice-Presidentes, pela ordem de 
sequencia, substituir o Presidente em seus impedimentos ocasionais e eventuais ausências,exceto 
reuniões dos órgãos da CONAMAD.Art. 35.São atribuições do Primeiro Secretário:I. Lavrar, em livro 
próprio ou em sistema informatizado as atas das Assembléias Gerais e reuniões da Mesa Diretora da 
CONAMAD;II. Redigir documentos oficiais da CONAMAD; III. Assinar com o Presidente, credenciais e 
diplomas dos Ministros (Pastores e Evangelistas), Missionários e Missionárias, atas,expedientes e 
outros documentos pertinentes;IV. Assinar com o Presidente, nos casos que assim 
exigir,correspondências e documentos da CONAMAD, despachando com o mesmo os respectivos 
processos;V. Encaminhar ordenadamente, à Mesa Diretora da CONAMAD em Assembléia Geral, os 
processos protocolados pela Secretária Executiva;VI. Preparar e fiscalizar, em livro próprio ou em 
sistema informatizado,a Presença das Assembléias Gerais;VII. Encaminhar todo expediente recebido 
à Mesa Diretora da CONAMAD. Art. 36. São atribuições do Segundo, Terceiro, Quarto e Quinto 
Secretários, auxiliarem o Primeiro Secretário em suas atribuições e o substituírem, pela ordem de 



 

324 

 

 

sequencia, e em seus impedimentos, eventuais ausências e vacância do cargo, exercendo todas as 
funções deste.Art. 37.São atribuições do Primeiro Tesoureiro:I. Receber e depositar valores, em 
conta bancária da CONAMAD;II. Assinar com o Presidente, documentação bancária e contábil; III. 
Elaborar com o Presidente o orçamento da CONAMAD, movimentando o fundo convencional; IV. 
Elaborar relatório financeiro e submetê-lo ao Conselho Fiscal, para,em conjunto, apresentá-lo à 
Assembléia Geral Ordinária;V. Recepcionar junto ao Secretário Executivo, mensalmente,relatórios 
das receitas e despesas efetuadas com recursos da CONAMAD;VI. Informar à Mesa Diretora, os 
inadimplentes com a CONAMAD;VII. Apresentar relatório mensal ao Presidente da CONAMAD, sobre 
toda movimentação financeira da instituição .Art. 38.São atribuições do Segundo Tesoureiro auxiliar o 
Primeiro Tesoureiro, substituí-lo em seus impedimentos, eventuais ausências evacância do cargo, 
exercendo todas as funções deste.CAPÍTULO VIIDOS ÓRGÃOS Art. 39. São órgãos da CONAMAD: 
I. Juntas Conciliadoras Estaduais;II. Secretaria Executiva; III. Secretaria de Missões - SEMIMA; IV. 
Comissões; V. Conselho de Cultura e Educação Cristã;VI. Conselho de Doutrina; VII. Conselho 
Deliberativo da Editora Betel;VIII. Confederação de Irmãs Beneficentes  Evangélicas Nacional – 
CIBEN;IX. Congresso Nacional de Jovens das Assembléias de Deus no Brasil –Ministério de 
Madureira – CONJADEM.§ 1º.A escolha dos membros para composição dos órgãos da CONAMAD, 
será por indicação, nomeação, designação e posse da Mesa Diretora da CONAMAD, referendados 
pela Assembléia Geral Ordinária, de acordo com o Estatuto e o Regimento Interno, observando-se, 
no que couber, a não cumulatividade de cargos diretivos.§ 2º.Os componentes dos órgãos, terão seu 
mandato expirado juntamente com o da Mesa Diretora da CONAMAD.§ 3º.Cada órgão deverá ter seu 
Regimento Interno próprio,aprovado pela Mesa Diretora da CONAMAD, dentro das disposições 
contidas neste Estatuto e no Regimento Interno.Seção IDAS JUNTAS CONCILIADORAS 
ESTADUAIS Art. 40.As Juntas Conciliadoras Estaduais, como colegiado parecerista, são constituídos 
por membros da CONAMAD, exercendo suas atividades ministeriais nos respectivos Estados 
originários.Art. 41.As Juntas Conciliadoras Estaduais, para seu funcionamento,deverão ter o 
Presidente, o Relator e o Secretário, indicados pela Mesa Diretora da CONAMAD.Art. 42.São 
atribuições das Juntas Conciliadoras Estaduais: I. Promover a paz, a conciliação cristã e a harmonia 
entre as Igrejas Filiadas e os Ministros (Pastores e Evangelistas), Missionários e Missionárias, no 
Estado;II. Reunir-se sempre que necessário para apreciar os casos enviados pela Mesa Diretora da 
CONAMAD, emitindo parecer; III. Encaminhar à Mesa Diretora da CONAMAD, relatório anual das 
atividades no Estado;IV. Acionar a Comissão Jurídica, através da Mesa Diretora da CONAMAD, nos 
processos litigiosos;V. Encaminhar à Mesa Diretora da CONAMAD, depois de concluída a fase 
ordinatória e instrutória, parecer sobre assuntos de seu peculiar interesse, dentro de sua jurisdição 
eclesiástica, conforme as normas estatutárias e regimentais da CONAMAD, cumpridas as 
formalidades;§ 1°.Para atuação das Juntas Conciliadoras, é imprescindível a presença mínima de 1/3 
dos membros legalmente convocados.§ 2°.Os pareceres das Juntas Conciliadoras Estaduais 
carecerão de votação concorde de 2/3 dos membros presentes nas reuniões legalmente 
convocadas.§ 3°.Os membros das Juntas Conciliadoras Estaduais poderão oferecer razões de voto 
vencido, no prazo improrrogável de cinco dias após aprovação do parecer, por escrito e com 
fundamentação jurídica,estatutária e regimental; o qual será apensado ao parecer remetido a Mesa 
Diretora da CONAMAD.§ 4°.Os membros integrantes das Mesas Diretoras das Convenções 
Estaduais são membros ex-officio das Juntas Conciliadoras de seus respectivos Estados. Seção II  
DA SECRETARIA EXECUTIVA 
 Art. 43.A Secretaria Executiva é ocupada por um Secretario Executivo, de livre escolha da Mesa 
Diretora da CONAMAD, o qual dará expediente na sede administrativa da CONAMAD.Art. 44.O 
Secretário Executivo é diretamente vinculado à Presidência da Mesa Diretora da CONAMAD.Art. 
45.O Secretário Executivo, membro da CONAMAD, será remunerado pelo fundo 
convencional.Parágrafo Único:O Secretário Executivo é cargo de confiança.Art. 46.São deveres do 
Secretário Executivo:I. Receber toda a matéria destinada a CONAMAD, protocolar e encaminhá-la ao 
Presidente;II. Elaborar lista dos membros ativos e dos que se acharem sobpenalidade prevista neste 
Estatuto;III. Quando solicitado e mediante prévia autorização do Presidente da CONAMAD, 
assessorar os órgãos e os conselhos da CONAMAD; IV. Cumprir determinações da Mesa Diretora da 
CONAMAD, prestando respectivos relatórios, sempre que solicitado, e por ocasião da Assembléia 
Geral Ordinária;V. Informar ao primeiro tesoureiro sobre a inadimplência de ministros, assim como 
auxiliá-lo na elaboração dos relatórios financeiros da CONAMAD;VI. Orientar e supervisionar as 
Secretarias executivas estaduais. 
 Seção III 
DA SECRETARIA DE MISSÕES 
Art. 47.A Secretaria Nacional de Missões (SEMIMA) tem como metaprecípua, programar bases de 
orientação missionária em todos os níveis,conforme princípios da Bíblia Sagrada na evangelização 
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dos povos.§ 1º.São cargos integrantes da SEMIMA:I. O Secretário Nacional de Missões; II. Os 
Secretários Estaduais de Missões; III. O Conselho Consultivo de Missões, composto de quinze 
membros, sendo três de cada região do país, visando dar apoio a SEMIMA, nos seus peculiares 
interesses.Art. 48.São atribuições da Secretaria Nacional de Missões:I. Promover e incentivar a obra 
missionária;II. Realizar conferências, congressos, simpósios, seminários e consultas sobre missões 
em todo território nacional e no exterior;III. Assessorar e estabelecer parcerias com as Igrejas, quanto 
ao envio de Missionários preparados por Escola de Missões ou agencias Missionárias reconhecidas 
pelas Assembléias de Deus – Ministério de Madureira; IV. Supervisionar o trabalho e fiscalizar o 
comportamento dos Missionários no seu campo de atividade. Parágrafo único:As atividades da 
Secretaria Nacional de Missões (SEMIMA) serão reguladas por Regimento Interno próprio. 
Seção IV 
DAS COMISSÕES 
Art. 49.As Comissões serão:I. Permanentes; II. Temporárias, que se extinguem em um período inter 
convencional ou quando preencherem o fim a que se destinam; III. Especiais, constituídas para uma 
missão específica. Art. 50.As Comissões permanentes são:I. A Comissão de Temário; II. A Comissão 
de Política e Cidadania; III. A Comissão de Imprensa; IV. A Comissão de Cerimonial; V. A Comissão 
Jurídica;VI. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. 
Subseção I 
DA COMISSÃO DE TEMÁRIO 
Art. 51.A Comissão de Temário é órgão de assessoria da Mesa Diretora da CONAMAD, composta de 
10 (dez) membros, sendo dois de cada região,competindo-lhe:I.Receber e compilar as sugestões de 
assuntos para integrarem o temário das Assembléias Gerais, fixando prazo para o recebimento das 
mesmas; dando publicidade através do Jornal O Semeador, órgão oficial das Assembléias de Deus 
no Brasil - Ministério de Madureira. 
  a)A Comissão de Temário reserva-se o direito de somente aceitar sugestões que ainda não foram 
objeto de deliberação convencional,observando-se os princípios de oportunidade, constitucionalidade 
e conveniência.b)Somente poderão apresentar sugestões de assuntos para integrarem o temário das 
Assembléias Gerais, os membros da CONAMAD, em pleno gozo de seus direitos.II.Encaminhar as 
sugestões recebidas, com parecer fundamentado,à Mesa Diretora da CONAMAD, como sugestão 
para proposta de temário das Assembléias Gerais.Art. 52.A Comissão de Temário, para seu 
funcionamento, deverá ter o Presidente, o Relator, e o Secretário, indicados pela Mesa Diretora da 
CONAMAD.Subseção IIDA COMISSÃO DE POLÍTICA E CIDADANIA Art. 53.A Comissão de Política 
e Cidadania é órgão de assessoria da CONAMAD para assuntos políticos e de cidadania, constituída 
de 13 (treze)membros titulares e 13 (treze) suplentes; observado, quando possível, a 
proporcionalidade de cada região do país.Parágrafo único:É vedada a nomeação de parlamentar ou 
funcionário público comissionado nesta comissão.Art. 54.São atribuições da Comissão de Política e 
Cidadania:I. Orientar os membros da CONAMAD a tomarem parte do processo político, através das 
respectivas Convenções Estaduais; II. Atuar como foro de debates para apoio de candidato ao 
executivo federal; III. Atuar junto aos parlamentares federais da denominação, fornecendo subsídios 
do interesse das Assembléias de Deus no Brasil – Ministério de Madureira; IV. Elaborar o cadastro de 
parlamentares políticos, apoiados pela CONAMAD como representantes das Assembléias de Deus 
no Brasil, com relatório de suas atuações;V. Manter arquivo atualizado da legislação eleitoral;VI. 
Avaliar a atuação das representações parlamentares; VII. Propor a destituição de uma representação 
política quando a mesma não corresponder com os estritos interesses das Assembléias de Deus no 
Brasil, desde que o parlamentar tenha firmado compromisso formal desta representação;VIII. Prestar 
relatórios à Mesa Diretora da CONAMAD anualmente, e,em qualquer tempo, quando solicitados;IX. 
Assistir, quando solicitados e mediante autorização expressa da Mesa Diretora, as Convenções 
Estaduais;X. Elaborar um manual de cidadania e voto ético, como substrato para nortear os critérios 
de escolha de candidatos a cargos políticos, em todos os níveis, de conformidade com os princípios 
éticos, morais e espirituais defendidos pelas Assembléia de Deus– Ministério de Madureira.Parágrafo 
Único:Todos os procedimentos e atividades da Comissão de Política e Cidadania, via de regra, 
deverão ser referendados pela Mesa Diretora da CONAMAD, sob pena de nulidade.Art. 55.A 
Comissão de Política e Cidadania, para seu funcionamento,deverá ter o Presidente, o Relator, e o 
Secretário, indicados pela Mesa Diretora da CONAMAD. 
Subseção III 
DA COMISSÃO DE IMPRENSA 
Art. 56.A Comissão de Imprensa é órgão de assessoria da Mesa Diretora da CONAMAD, constituída 
de 15 (quinze) membros, sendo três de cada região do país, e cinco suplentes, um de cada 
região.Art. 57.São atribuições da Comissão de Imprensa; privativamente, atuarem assuntos 
pertinentes a divulgação das realizações da CONAMAD, sempre buscando firmar a imagem da 
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instituição como defensora dos mais altos valores da moral, ética cristã, justiça social e da verdade e 
amor cristão.Parágrafo único:A Comissão de Imprensa está vinculada diretamente ao Presidente da 
CONAMAD.Art. 58.A Comissão de Imprensa, para seu funcionamento, deverá ter o Presidente, o 
Relator e o Secretário, indicados pela Mesa Diretora da CONAMAD. 
Subseção IV 
DA COMISSÃO DE CERIMONIAL 
Art. 59. A Comissão de Cerimonial é órgão de assessoria da CONAMAD,constituída de 15 (quinze) 
membros, sendo três de cada Região, e 05(cinco) suplentes, um de cada Região, indicados pela 
Mesa Diretora da CONAMAD.Art. 60.São atribuições da Comissão de Cerimonial, 
privativamente,quando solicitada pela Mesa Diretora, oferecer parecer quanto à liturgia e ritual 
firmado nas leis vigentes do país, no recebimento de autoridades civis, eclesiásticas e militares, em 
solenidades e comemorações celebradas pela CONAMAD. § 1º.Sempre que possível, deve oferecer 
um roteiro consubstanciado, para elevar o bom nome da instituição, destacando os altos valores da 
educação moral e cívica.§ 2°.A Comissão de Cerimonial atuará nos assuntos pertinentes, quando 
solicitado pelo Presidente da CONAMAD.Art. 61.A Comissão de Cerimonial poderá assistir, quando 
solicitada e mediante prévia autorização da Mesa Diretora da CONAMAD, as Convenções Estaduais 
e Igrejas Filiadas.Art. 62.A Comissão de Cerimonial, para seu funcionamento, deverá ter o 
Presidente, o Relator, e o Secretário, indicados pela Mesa Diretora da CONAMAD. 
Subseção V 
DA COMISSÃO JURÍDICA 
Art. 63.A Comissão Jurídica é órgão de consultoria da CONAMAD,composta de 07 (sete) membros, 
operadores do Direito.§ 1º.São atribuições da Comissão Jurídica:I. Assistir, quando solicitada, a Mesa 
Diretora da CONAMAD em suas reuniões, através de um ou mais membros; II. Quando solicitado, 
emitir parecer a Mesa Diretora da CONAMAD, em matéria pertinente;III. Quando determinado pelo 
Presidente da CONAMAD, assistir aos demais órgãos e conselhos; IV. Sugerir à Mesa Diretora da 
CONAMAD, a contratação de representante jurídico, quando for necessário; V. Oferecer, quando 
solicitado e mediante autorização expressa da Mesa Diretora, sugestões de cunho eminentemente 
jurídico, visando uma advocacia preventiva junto as Convenções Estaduais e os órgãos da 
CONAMAD.  Art. 64.A Comissão Jurídica, para seu funcionamento, deverá ter o Presidente, o Relator 
e o Secretário, indicados pela Mesa Diretora da CONAMAD.Subseção VIDA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL Art. 65.A Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação Final é órgão de assessoria da Mesa Diretora da CONAMAD, composta de 09 
(nove)membros, operadores do Direito.Art. 66.São atribuições da Comissão de Constituição, Justiça 
e Redação Final:I. Se manifestar, quando expressamente solicitada pela Mesa Diretora da 
CONAMAD, através de parecer, sobre todas as proposições e pareceres quanto à juridicidade em 
seu aspecto constitucional, estatutário, regimental e eclesiástico; II. Elaborar e submeter ao plenário 
convencional a redação final das proposições e pareceres, aprovadas nas Assembléias Gerais, para 
subsequente aprovação do inteiro teor do texto, dentro da tecnicidade jurídica de elaboração de 
normas, para vigerem como resoluções convencionais. Art. 67.Sempre que a Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação Final,em seu parecer, concluir por maioria absoluta dos membros 
presentes, pela antijuridicidade de uma proposição ou parecer em seu aspecto constitucional, 
estatutário, regimental e eclesiástico; a sua tramitação será interrompida de imediato e encaminhada 
à Mesa Diretora da CONAMAD, ainda que distribuída a outras comissões ou conselhos, cabendo 
recurso do autor, logo que, imediatamente tomar ciência do parecer.  Parágrafo Único:Os membros 
da Comissão de Constituição,Justiça e Redação Final poderão oferecer razões de voto vencido, por 
escrito e com fundamentação jurídica, estatutária e regimental; o qual será apensado ao parecer 
remetido a Mesa Diretora da CONAMAD.Art. 68.Considera-se autor da proposição, para efeitos 
recursais, o seu primeiro signatário, quando não for da iniciativa de outra Comissão ou Conselho.Art. 
69.Inexistindo recurso, ou sendo o mesmo rejeitado pelo Plenário, a proposição será tida como 
definitivamente rejeitada.Art. 70.A Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, para seu 
funcionamento, deverá ter o Presidente, o Relator e o Secretário, indicados pela Mesa Diretora da 
CONAMAD. 
Seção V 
DO CONSELHO DE CULTURA E EDUCAÇÃO CRISTÃ 
Art. 71.O Conselho De Cultura e Educação Cristã é órgão de assessoria da Mesa Diretora da 
CONAMAD, normativo da educação religiosa nas Assembléias de Deus no Brasil - Ministério de 
Madureira, cabendo-lhe a responsabilidade de traçar as diretrizes mestras da educação religiosa em 
seus diferentes níveis, inspirados nos princípios fundamentais da Bíblia Sagrada, do Credo 
Doutrinário, do Código de Ética Ministerial, da Carta de Princípios Doutrinários da CONAMAD, e de 
conformidade com as exigências legais.Art. 72.O Conselho De Cultura e Educação Cristã é 
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constituído de 11(onze) membros, sendo dois de cada região e três da região Sudeste,dentre nomes 
de notável saber doutrinário, exegético e experiência em matéria de educação religiosa.Art. 73.São 
atribuições do Conselho de Cultura e Educação Cristã.I.Reconhecer as instituições de ensino 
teológico, expedir, cassar e cancelar certificação de reconhecimento, assegurando o devido processo 
legal, com amplo direito de defesa à parte atingida;II.Orientar na abertura de novas instituições de 
ensino teológico,bem como as existentes;III.Prestar, por ocasião da Assembléia Geral Ordinária, 
relatório de suas atividades no período.§ 1º.Somente serão reconhecidas as instituições teológicas de 
ensinos que atenderem as exigências do PETER (Plano de Ensino Teológico e Educação Religiosa)§ 
2º.As instituições de ensino teológico para serem reconhecidas, precisarão adaptar-se as exigências 
do Conselho de Cultura e Educação Cristã .Art. 74.O Conselho de Cultura e Educação Cristã , para 
seu funcionamento, deverá ter o Presidente, o Relator e o Secretário, indicados pela Mesa Diretora 
da CONAMAD. 
Seção VI 
DO CONSELHO DE DOUTRINA 
Art. 75.O Conselho de Doutrina compõem-se de 12 (doze) membros,sendo dois de cada região e 
quatro da região onde estiver a sede da Editora Betel, os quais serão indicados dentre os ministros 
de notório conhecimento doutrinário, exegético e expressões bíblicas que defendam o pensamento 
das Assembléias de Deus no Brasil - Ministério de Madureira.§ 1°.Os membros do Conselho de 
Doutrina, quando solicitados,responderão prontamente às consultas da gerência de publicações da 
Editora Betel, tendo compromisso de examinar os textos e obras que lhes  sejam submetidas, no 
prazo máximo de 60 (sessenta) dias, prorrogável por igual período, se houver necessidade.Art. 
76.São atribuições do Conselho de Doutrina:I. Oferecer parecer, quando solicitado, a Mesa Diretora 
da CONAMAD sobre qualquer assunto de natureza doutrinária,direta ou indiretamente relacionado 
com as Assembléias de Deus - Ministério de Madureira;II. Opinar, quando solicitado pela Gerencia de 
Publicações, sobre os textos doutrinários, súmulas doutrinárias, obras literárias a serem publicadas 
pela Editora Betel;III. Assistir, quando solicitado, o Conselho de Cultura e Educação Cristã ; IV. 
Prestar a Mesa Diretora, por ocasião da Assembléia Geral Ordinária, relatório de suas atividades no 
período. Art. 77.O Conselho de Doutrina, para seu funcionamento, deverá ter o Presidente, o Relator 
e o Secretário, indicados pela Mesa Diretora da CONAMAD. 
Seção VII 
DO CONSELHO DELIBERATIVO DA EDITORA BETEL 
 Art. 78.O Conselho Deliberativo da Editora Betel compõem-se de 21 (Vinte e um) membros, dentre 
os ministros de notório conhecimento doutrinário,exegético e expressões bíblicas que defendam o 
pensamento das Assembléias de Deus no Brasil - Ministério de Madureira.Art. 79.São atribuições do 
Conselho Deliberativo da Editora Betel:I. Fixar as diretrizes da Editora Betel;  II. Zelar pelo patrimônio 
da Editora Betel; III. Homologar os relatórios elaborados pela Comissão Fiscal e pelo Secretário 
Executivo da Editora Betel; IV. Apresentar, por ocasião da Assembléia Geral Ordinária da 
CONAMAD, relatório das suas atividades; V. Responder, perante a CONAMAD, por seus atos 
deliberativos e administrativos;VI. Homologar os planos administrativos da Editora Betel,apresentados 
pelo Secretário Executivo. 
Seção VIII 
DA CONFEDERAÇÃO DE IRMÃS BENEFICENTESEVANGÉLICAS NACIONAL – CIBEN  
Art. 80.A Confederação de Irmãs Beneficentes Evangélicas Nacional(CIBEN) é órgão normativo da 
ação social a ser exercida pelas Assembléias de Deus no Brasil - Ministério de Madureira, cabendo-
lhe a responsabilidade de estabelecer as diretrizes mestras da ação social em seus diferentes níveis, 
inspirados nos princípios fundamentais da Bíblia Sagrada e de conformidade com as exigências 
legais.Art. 81.A Diretoria da CIBEN é constituída de 13 (treze) membros, dentre Missionárias de 
notável experiência em matéria de assistência e ação social.Art. 82.São atribuições da CIBEN:I. 
Quando solicitada e com prévia autorização expressa da Mesa Diretora da CONAMAD, organizar, 
planejar e orientar, as Convenções Estaduais e Igrejas Filiadas, no que concerne a programas e 
projetos nas áreas de assistência e ação social;  II. Quando solicitada e com prévia autorização 
expressa da Mesa Diretora da CONAMAD, prestar consultoria, assessoria e assistência técnica às 
Igrejas Filiadas, em matéria pertinente ;III. Quando solicitada e com prévia autorização expressa da 
Mesa Diretora da CONAMAD, sugerir projetos na área de assistência e ação social, junto aos órgãos 
públicos e entidades congêneres, no peculiar interesse das Assembléias de Deus no Brasil – 
Ministério de Madureira; IV. Promover conferências, simpósios e reuniões a nível nacional, com vistas 
à confraternização, reflexão, discussão e orientação quanto à obra de assistência e ação social;V. 
Criar, no âmbito de suas atribuições, uma estrutura que torne respeitável a assistência e ação social 
das Assembléias de Deus no Brasil – Ministério de Madureira;VI. Prestar, por ocasião da Assembléia 
Geral Ordinária, relatório de suas atividades a Mesa Diretora da CONAMAD; VII. Realizar Seminários, 
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Congressos, Simpósios, Encontros de Mulheres Cristãs, visando estimular a comunhão fraternal e 
despertamento para a atuação na área de assistência e ação social.Seção IXDO CONGRESSO 
NACIONAL DE JOVENS DAS ASSEMBLÉIAS DE DEUS NOBRASIL MINISTÉRIO DE MADUREIRA– 
CONJADEM Art. 83.O Congresso Nacional de Jovens das Assembléias de Deus no Brasil – 
Ministério de Madureira (CONJADEM) é órgão incentivador da ação cristã juvenil a ser exercida pelas 
Assembléias de Deus no Brasil – Ministério de Madureira, cabendo-lhe a responsabilidade de 
estabelecer as diretrizes mestras da ação cristã juvenil em seus diferentes níveis, inspirados nos 
princípios fundamentais da Bíblia Sagrada, segundo interpretação teológica das Assembléias de 
Deus no Brasil – Ministério de Madureira.Art. 84.A Diretoria do CONJADEN é constituída de (20) 
membros, dentre ministros (Pastores e Evangelistas), Missionárias e Missionários de notável 
experiência em matéria de liderança juvenil.Art. 85.São atribuições do CONJADEM:I.Quando 
solicitado e com prévia autorização expressa da Mesa Diretora da CONAMAD, sugerir, as 
Convenções Estaduais e Igrejas Filiadas,no que concerne a programas e projetos nas áreas de ação 
cristã juvenil;II.Quando solicitado e com prévia autorização expressa da MesaDiretora da CONAMAD, 
prestar consultoria e assessoria em matéria pertinente;III.Promover conferências, simpósios e 
reuniões a nível nacional,com vistas à confraternização, reflexão, discussão e orientação quanto à 
obra de ação cristã juvenil;IV.Prestar, por ocasião da Assembléia Geral Ordinária, relatório de suas 
atividades a Mesa Diretora da CONAMAD;V.Realizar Seminários, Congressos, Simpósios, Encontros 
de Jovens Cristãos, visando estimular a comunhão fraternal e despertamento espiritual. 
CAPÍTULO VIII 
DO FUNDO CONVENCIONAL 
Art. 86.O Fundo Convencional será constituído de:I. A taxa de inscrição, cobrada pela CONAMAD em 
suas Assembléias Gerais Ordinárias e Extraordinárias, quando realizadas em sua sede;  II. 20% 
(vinte por cento) sobre a taxa de inscrição, cobrada pela CONAMAD em suas Assembléias Gerais 
Ordinárias e Extraordinárias, quando realizadas em outro local;III. 20% (vinte por cento) sobre a taxa 
de inscrição, cobrada pelas Convenções Estaduais em suas Assembléias Gerais ;IV. 10% (dez por 
cento) sobre o salário mínimo federal vigente no país, pago anualmente pelos Ministros (Pastores e 
Evangelistas),Missionários e Missionárias;V. Ofertas e doações de Igrejas;VI. Ofertas e doações de 
outras entidades e pessoas físicas;VII. Subvenções eclesiásticas;VIII. Taxas e expedientes. § 1º.Os 
membros em débito com suas anuidades junto a CONAMAD não terão acesso aos plenários das 
Assembléias Gerais da CONAMAD e das Convenções Estaduais, exceto os Pastores Jubilados.§ 
2º.O Fundo Convencional será administrado pelo Presidente em conjunto com o Primeiro Tesoureiro 
da CONAMAD. 
CAPÍTULO IX 
DA JUBILAÇÃO DO PASTOR PRESIDENTE 
Art. 87. A jubilação do Pastor Presidente é responsabilidade das Igrejas Filiadas a CONAMAD.Art. 
88.A jubilação é facultada aos Pastores Presidentes da Igreja, quando:I. Por incapacidade física 
permanente, devidamente comprovada, impossibilite o exercício das atividades ministeriais;II. Após 
65 (sessenta e cinco) anos de idade, ter comprovado 35(trinta e cinco) anos de atividade ministerial, 
sendo 05 (cinco) anos de serviço religioso prestado à igreja a qual preside;III. Vierem a falecer; stricto 
iure a cônjuge sobrevivente.  Art. 89. A jubilação é facultada privativamente aos Pastores Presidentes 
em face de seu mister religioso, devendo este requerer junto a Mesa Diretora da CONAMAD.Art. 
90.No caso de falecimento, a cônjuge sobrevivente dos Pastores Presidentes, enquanto permanecer 
fiel aos princípios doutrinários defendidos pelas Igrejas Filiadas a CONAMAD, continuarão a receber 
o valor equivalente a 50% (cinqüenta por cento) da côngrua para subsistência em face do mister 
religioso.Parágrafo Único:Falecida a cônjuge sobrevivente cessará definitivamente o compromisso 
das Igrejas Filiadas, não comportando indenização a qualquer titulo por parte dos herdeiros ou 
sucessores; salvo,a existência de filhos menores ou absolutamente incapazes.Art. 91.Para a 
efetivação da jubilação, junto à solicitação de jubilação do Pastor Presidente a Mesa Diretora da 
CONAMAD, é necessário parecer fundamentado do Conselho Fiscal designado para levantar dados e 
estudos,demonstrando a viabilidade econômica.Parágrafo Único:Os casos omissos nos artigos 90 e 
91 serão resolvidos pela Mesa Diretora da CONAMAD.CAPÍTULO XDO PATRIMÔNIO Art. 92.A 
CONAMAD tem como patrimônio quaisquer bens imóveis,móveis, semoventes, legados, ações e 
títulos que possua ou venha a possuir, os quais serão escriturados em seu próprio nome.Parágrafo 
único.A alienação ou venda de bens imóveis só poderá ser efetuada com autorização expressa da 
Mesa Diretora da CONAMAD, ad referendum da Assembléia Geral Ordinária ou Extraordinária.Art. 
93.Os recursos da CONAMAD serão aplicados integralmente no País na implementação e 
manutenção de seus objetivos estatutários; Art. 94 .A escrituração das receitas e despesas será feita 
em livros próprios, revestidos das formalidades legais, que assegurem sua exatidão. 
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CAPÍTULO XI 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Art. 95.Poderá haver reeleição em todos os cargos da CONAMAD; exceto para aqueles ocupados 
atualmente pelo Presidente e 1º Vice Presidente, por serem seus ocupantes vitalícios, de acordo com 
a decisão soberana e unânime da Egrégia Assembléia Geral Extraordinária realizada em 1º de maio 
de 1999.Parágrafo Único:No caso de vacância dos cargos de Presidente e 1º Vice Presidente da 
CONAMAD, extingue-se, de plano, a vitaliciedade quanto aos cargos vacantes; e o preenchimento 
dar-se-á de acordo comas normas estatutárias vigentes, quanto à eleição, posse e mandato.Art. 96.A 
CONAMAD só poderá ser dissolvida pelo voto de, no mínimo, 2/3(dois terços) dos membros 
convencionais presentes em 02 (duas) Assembléias Gerais Extraordinárias sucessivas, com 
interregno de 03 (três)meses cada uma, convocada especificamente para este fim.Art. 97.No caso de 
dissolução da CONAMAD, os bens remanescentes,solvidos todos os seus compromissos, se 
destinarão à parte fiel dos membros da Igreja Evangélica Assembléia de Deus em Madureira, com 
sede na Rua Carolina Machado, 174, Madureira, Rio de Janeiro, RJ.Parágrafo Único:Não havendo 
parte fiel, se reverterá a instituição congênere que esteja registrada no Conselho Nacional de Serviço 
Social (CNSS).Art. 98.É vedado a CONAMAD remunerar, por qualquer forma, os cargos da Mesa 
Diretora, Conselho Fiscal, Comissões ou Conselhos; distribuir lucros, bonificações ou vantagens a 
dirigentes, mantenedores ou membros,  sob nenhuma forma ou pretexto; salvo pagamento efetuado a 
terceiros por contratos de serviços técnico-profissionais prestados a CONAMAD.Art. 99.A Bandeira da 
CONAMAD é de fundo verde, tendo ao centro um globo com o Cruzeiro do Sul em Azul, com os 
dizeres em branco:CONAMAD, Pai, Filho, Espírito Santo. Do globo saem quatro faixas em diagonal, 
em amarelo, com os dizeres “Salva, Cura, Batiza e Voltará” referindo-se às doutrinas bíblicas da 
salvação, cura divina, batismo com o Espírito Santo e a vinda de Jesus. Entre as faixas, os quatro 
pontos cardeais “N.S.L.O“ em verde em fundo branco, definindo ser expansão mundial do Evangelho 
de Jesus Cristo.Parágrafo único:A Bandeira da CONAMAD só poderá ser confeccionada com 
autorização expressa da Mesa Diretora da CONAMAD.Art. 100.O Brasão da CONAMAD constará da 
efígie da Igreja Evangélica Assembléia de Deus em Madureira, dentro do mapa do Brasil, saindo 
raios luminosos a cair sobre o limite fora do Brasil, tendo em cima a sigla CONAMAD, e em baixo o 
endereço da Igreja - Rua Carolina Machado, nº174.Art. 101.A Medalha de Mérito Paulo Leivas 
Macalão é a mais alta condecoração, e será outorgada a Ministros (Pastores e 
Evangelistas),Missionários, Missionárias e Personalidades civis, eclesiásticas e militares que tenham 
prestado relevantes serviços a CONAMAD, a nação brasileira o una defesa da Declaração Universal 
dos Direitos Humanos.Parágrafo único:A Medalha de Mérito Paulo Leivas Macalão,será cunhada em 
material próprio, tendo de um lado a efígie do Pastor Paulo Leivas Macalão, patrono, e escrita acima 
a frase “Medalha de Mérito” e abaixo o nome: Paulo Leivas Macalão; do outro lado a efígie da Igreja 
Assembléia de Deus em Madureira, tendo acima a inscrição CONAMAD, e abaixo a frase 
“Convenção Nacional das Assembléias de Deus no Brasil –Ministério de Madureira”.  Art. 102.Os 
casos omissos, neste Estatuto serão resolvidos em Assembléia Geral Ordinária ou Extraordinária da 
CONAMAD e registrados em Ata, desde que não firam o teor deste Estatuto.Art. 103.O presente 
Estatuto só poderá ser reformado, emendado ou modificado, “in partum” ou “in totum”, pelo voto da 
maioria absoluta dos membros presentes em Assembléia Geral Extraordinária da 
CONAMAD,legalmente convocada para esse fim específico, com antecedência mínima de 60 
(sessenta) dias, através de Edital de Convocação, publicado no jornal “O Semeador”.Parágrafo 
Único:Para as deliberações a que se referem o presente artigo, é exigida a presença da maioria 
absoluta dos membros em primeira convocação, ou por 1/3 (um terço) em segunda convocação, 
sendo as matérias ou por 1/3 (um terço) em segunda convocação, sendo as matérias aprovadas por 
voto de 2/3 (dois terços) dos membros presentes.Art. 104.Este estatuto entrará em vigor e regerá as 
atividades da CONAMAD, logo após sua aprovação e publicação no Diário Oficial, ficando a Mesa 
Diretora da CONAMAD, autorizada a proceder ao competente registro em Cartório.Art. 105.Fica eleito 
o foro da Cidade de Brasília, DF, para dirimir quaisquer questões oriundas deste Estatuto.Art. 
106.Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasília, 21 de abril de 2007. 
Presidente Bispo Doutor Manoel Ferreira - 1º Secretário Pr. Josué de Campos. 
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ANEXO C 

Estatuto da COMADESPE: 
Convenção dos Ministros das Assembleias de Deus no Estado de São Paulo e Outros 
 
ESTATUTO DA COMADESPE Convenção dos Ministros das Assembleias de Deus no Estado de São 
Paulo e Outros 
CAPÍTULO I — Da Fundação Sede e Foro 
Artigo 1º 
A CONVENÇÃO DOS MINISTROS DAS ASSEMBLÉIAS DE DEUS NO ESTADO DE SÃO PAULO E 
OUTROS – COMADESPE, devidamente reconhecida pela C.G.AD.B. - Convenção Geral das 
Assembleias de Deus no Brasil, conforme registro nº 026, é uma organização religiosa, sem fins 
lucrativos, com duração indeterminada, a Pioneira do Estado de São Paulo, fundada em 15/07/1970, 
pelos Pastores: José Ezequiel da Silva, Alfredo Reikdal, João Alves Corrêa, Joaquim Marcelino da 
Silva, Luiz Almeida do Nascimento, e outros, que está registrada sob o número de ordem 37.140 em 
15/01/1982, no Cartório do 1º Ofício de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de São Paulo. 
Artigo 2º 
A sede e foro da COMADESPE é na cidade de São Pauto, com endereço na Avenida Prestes Maia, 
no 241 - 10º Andar - Conjunto 1020 - Vale do Anhangabaú - São Paulo - SP, podendo, contudo, 
realizar suas Assembleias Gerais em qualquer Igreja presidida por Ministros a ela filiados desde que 
reúna condições logísticas para hospedá-las. 
Artigo 3º 
A COMADESPE reunir-se-á em Assembleia Geral Ordinária, semestralmente, e extraordinariamente, 
quando necessário, em local apropriado e sempre a critério da Mesa Diretora. 
§ 1º – A igreja que hospedar a CONVENÇÃO providenciará o alojamento para os ministros, bem 
como alimentação, e cobrará uma taxa de inscrição fixada pela Mesa Diretora, o mesmo ocorrendo 
quando a CONVENÇÃO se realizar em sua sede. 
§ 2º – Solvidos os compromissos, o saldo apurado reverterá em benefício da COMADESPE. 
CAPÍTULO II — Das Finalidades 
Artigo 4º 
A COMADESPE tem por fim: 
a) Promover o desenvolvimento moral, cultural, e espiritual dos Ministros das Assembleias de Deus 
no Estado de São Paulo e Outros; b) Preservar a unidade doutrinária, através de Escolas Bíblicas, 
Estudos Bíblicos, Literatura, Evangelização e Obra Missionária; c ) Zelar pela manutenção da ordem 
entre os Ministros a ela filiados. 
Artigo 5º 
A COMADESPE assegurará a liberdade de ação inerente à cada Assembleia de Deus, sem limitar de 
forma alguma suas atividades, desde que não atinja os direitos de outras igrejas coirmãs. 
§ 1º – No caso de intervenção, por solicitação do Pastor e Ministério, quando for verificado e 
comprovado desvio doutrinário, moral ou sublevação da ordem por grupos rebeldes, a Mesa 
atenderá, porém no sentido de dirimir o impasse, todavia sem tolher os direitos do Ministério local, 
devendo o ministério solicitante arcar com as despesas dos representantes em comissão da 
COMADESPE. 
§ 2º – No caso comprovado de desvios doutrinários de Ministros, Diretores e Ministérios, que ferem 
os princípios bíblicos da Palavra de Deus, aplicar-se-á o disposto do artigo 29 deste estatuto. 
CAPÍTULO III – Dos Membros, Direitos, Deveres e suas Contribuições 
Artigo 6º 
São membros da COMADESPE os Ministros do Evangelho de Igrejas Evangélicas Assembleias de 
Deus no Estado de São Paulo e Outros, que preencham os quesitos da ficha de inscrição, podendo 
ser, outrossim, admitidos ministros oriundos de outros ministérios de igrejas organizadas em outras 
unidades da federação, desde que não estejam inclusos em litígio em seus respectivos Ministérios e 
Convenções Regionais. 
§ 1º – É vedada à filiação dos membros da COMADESPE a outras Convenções ou Congêneres no 
Brasil, exceto a CGADB - CONVENÇÃO GERAL DAS ASSEMBLÉIAS DE DEUS NO BRASIL e 
Conselhos de Pastores. 
§ 2º – O ingresso dos novos membros na COMADESPE será sempre submetido à apreciação da 
Mesa Diretora, que examinará e encaminhará o assunto a fim de ser homologado em Assembleia 
Geral. 
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§ 3º – Aos Presbíteros é facultado assistir aos trabalhos convencionais, desde que paguem a taxa de 
inscrição para alimentação e hospedagem, contudo sem direito a votar e ser votado. É vedada, 
outrossim, sua participação em reunião privativa dos Ministros. 
§ 4º – Nenhum convencional responderá solidária ou subsidiariamente pelas obrigações da 
CONVENÇÃO, porém, a própria CONVENÇÃO por elas responderá, com seus próprios bens, através 
da Mesa Diretora. 
Artigo 7º 
São direitos dos membros da COMADESPE: 
I) ter acesso às Assembleias Gerais Ordinárias ou Extraordinárias, atendido o disposto nos incisos III 
e IV do art. 8º deste Estatuto; II) indicar candidatos, votarem e serem votados em Assembleia Geral, 
nas condições previstas neste Estatuto; 
III) pedir o seu desligamento, com a anuência do Ministério de origem, com a obrigatória devolução à 
Secretaria das credenciais da COMADESPE e CGADB, e a quitação de eventuais débitos na 
tesouraria da COMADESPE, nos termos do artigo 28, parágrafo 4º. No caso de desligamento 
realizado pelo Ministério, o ministro desligado terá o prazo de noventa dias (90) dias para oficializar o 
pedido de transferência, através da convenção de destino. 
Artigo 8o 
São deveres dos membros da COMADESPE: 
I) cumprir o disposto neste Estatuto, bem como as Resoluções das Assembleias Gerais e da Mesa 
Diretora da COMADESPE; 
II) obedecer aos princípios da Palavra de Deus; 
 
III) contribuir pontual e regularmente com suas mensalidades; 
IV) pagar a taxa integral de inscrição para participar de uma Assembleia Geral; 
V) participar das Assembleias Gerais, quando convocado, justificando-se, por escrito, na 
impossibilidade de seu comparecimento; 
VI) dos pastores presidentes de ministérios, participar das reuniões convocadas pela Mesa Diretora. 
Na impossibilidade de seu comparecimento, fazendo se representar através de representante legal, 
ou em caso de força maior, justificando-se por escrito. 
§ Único – O não cumprimento deste artigo e seus incisos implicará em advertência por escrito e, em 
havendo reincidência, aplicar-se-á o disposto do artigo 30. 
CAPÍTULO IV — Requisitos para Recebimento de Ministério 
Artigo 9º Para reconhecimento de um novo ministério, ainda não pertencente à COMADESPE, 
é necessário que o referido Ministério tenha Sede própria, e contar com no mínimo oito (8) 
ministros. 
§ 1º – A Mesa Diretora formalizará o processo de recebimento e solicitará o parecer, em comissão, 
dos pastores presidentes de ministérios já existentes na mesma região do requerente; parecer este 
que deverá ser levado a plenário para homologação. 
§ 2º – Não obtendo os requisitos do "Caput" deste artigo, poderá filiar-se a um Ministério da região do 
requerente já inscrito na COMADESPE, respeitando os critérios por eles estabelecidos. 
CAPÍTULO V — Do Patrimônio 
Artigo 10 Constitui-se Patrimônio da COMADESPE, quaisquer bens móveis, imóveis ou semo 
ventes que possua, ou venha a possuir por qualquer modalidade de direito, os quais serão 
escriturados e registrados em nome da Entidade. 
Artigo 11 A COMADESPE será mantida pelas contribuições de seus membros, cujas importâncias 
deverão ser entregues mensalmente à tesouraria da CONVENÇÃO conforme as taxas que serão 
regulamentadas em Assembleia Geral e reajustadas por iniciativa da Mesa 
Diretora, atendido o disposto nos incisos III e IV do artigo 8º. 
CAPÍTULO VI — Da Competência da Convenção 
Artigo 12 
A Convenção compete: 
a) Promover o intercâmbio entre as Assembleias de Deus no Estado de São Paulo e outros, através 
dos seus ministros, bem como junto a outras Igrejas e Convenções filiados à CGADB - Convenção 
Geral das Assembleias de Deus no Brasil; 
b) Eleger a Mesa Diretora, bienalmente por escrutínio secreto ou por aclamação, no caso de 
apresentar-se apenas uma chapa, conforme o disposto no artigo 33; 
c) Homologar, após a apreciação da Mesa Diretora, os requerimentos dos respectivos Ministérios 
pleiteando a filiação ou o desligamento, desligamento por abandono, homologação de exclusão do 
Obreiro ou grupo dissidente, atendendo a solicitação devidamente assinada por seu pastor 
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presidente, parte interessada, concedendo amplo direito de defesa à parte atingida por medida 
disciplinar; 
d) A solicitação de homologação de exclusão deverá estar devidamente acompanhada da Ata do 
Ministério registrada em Cartório. 
e) Toda e qualquer requerimento de homologação disciplinar será de responsabilidade Civil e 
Criminal do ministério requerente; 
f ) Após ser assinadas pelo Conselho jurídico serão apreciadas pelo plenário para homologação 
devendo a referida comissão, se reunir com até um dia de antecedência da sessão plenária. 
§ 1º – Os Ministros comissionados, serão indicados pela Mesa Diretora e terão os seus nomes 
referendados pelo plenário Convencional. 
§ 2º – Consideram-se ações inerentes a cada Assembleia de Deus: a) A administração geral dos 
bens da Igreja; b) A disciplina dos membros; c) A separação dos Presbíteros e Diáconos; d) A 
ordenação de Ministros far-se-á nas Assembleias Gerais da COMADESPE, 
podendo também ser realizadas nas Igrejas. 
CAPÍTULO VII — Da Mesa Diretora 
Artigo 13 
A COMADESPE é administrada por uma Mesa Diretora constituída de quinze (15) membros: 
Presidente, Vice-Presidente Executivo, Primeiro, Segundo, Terceiro, Quarto, Quinto, Sexto e sétimo 
Vice-Presidentes; Primeiro, Segundo e Terceiro Secretários; Primeiro, Segundo e Terceiro 
Tesoureiros, eleitos conforme o artigo 12 do capítulo sexto (6º), alínea 'b'. 
§ 1º – A Mesa Diretora indicará um Secretário Adjunto, levando ao conhecimento da Assembleia, o 
qual ficará a disposição dos trabalhos administrativos da Convenção, e para tanto será remunerado 
pela Convenção. 
§ 2º – A Mesa Diretora instalará Sessões no período interconvencional, ordinariamente e 
extraordinariamente e, no final do mandato, prestará Relatórios de suas atividades e dirigirá os 
trabalhos de eleição da nova Mesa. 
CAPÍTULO VIII — Da Competência da Mesa Diretora 
Artigo 14 
Compete ao Presidente: 
a) Cumprir e fazer cumprir este ESTATUTO; b) Representar a CONVENÇÃO durante o período 
interconvencional, ativa, 
passiva, judicial e extrajudicialmente; c) Presidir as reuniões da Diretoria e as Assembleias Gerais; d) 
Convocar as Assembleias Gerais conforme se fizer necessário, para tratar de 
assuntos atinentes aos trabalhos convencionais, rubricar os livros da Entidade e assinar todos os 
documentos da CONVENÇÃO e, nas Atas da Secretaria, 
o Presidente assinará com o Secretário. 
e) Comunicar à Diretoria por escrito, nos casos em que necessitar ausentar-se das suas atividades, 
por mais de (30) trinta dias, porém, nunca superior a (60) sessenta dias; 
f ) Solicitar à Diretoria autorização, caso necessite ausentar-se de suas atividades por mais de (60) 
sessenta dias, observando o disposto no artigo 29, parágrafo 3º e incisos. 
Artigo 15 
Compete aos Vice-Presidentes: 
§ Único – Pela ordem, substituir o Presidente em suas ausências ou impedimentos ocasionais, 
inclusive assinar cheques e documentos, sucedendo-o em caso de vacância, “nos termos do artigo 
29, parágrafo 3º”. 
Artigo 16 
Compete ao Primeiro Secretário: 
a) Lavrar as atas das reuniões convencionais e das reuniões da Diretoria; manter os livros e demais 
documentos da secretaria em ordem; expedir com o Presidente convocação para Assembleia Geral 
no mínimo com trinta (30) dias de antecedência, de acordo com as formalidades legais, arquivar 
documentos e correspondências da Entidade em sua sede geral. 
Artigo 17 Compete ao Segundo Secretário: a) Coadjuvar nos trabalhos da secretaria e substituir o 
primeiro secretário nos seus impedimentos. 
Artigo 18 Compete ao Terceiro Secretário: a) Auxiliar nos trabalhos da secretaria e substituir o 
segundo secretário nos seus impedimentos. 
Artigo 19 
Compete ao Primeiro Tesoureiro: 
a) Receber e manter sob sua guarda as contribuições em dinheiro, pelo qual ficará responsável; 
manter em boa ordem os livros contábeis, abrir e movimentar contas bancárias juntamente com o 
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Presidente; prestar conta do movimento financeiro, mediante a leitura de balancete, anualmente, por 
ocasião das reuniões convencionais. 
Artigo 20 Compete ao Segundo Tesoureiro: a) Ajudar nos trabalhos da Tesouraria e substituir o 
Primeiro Tesoureiro em seus impedimentos. 
Artigo 21 
Compete ao Terceiro Tesoureiro: a) Auxiliar nos trabalhos de tesouraria e substituir o Segundo 
Tesoureiro nos seus impedimentos. 
CAPÍTULO IX — Da Eleição da Mesa Diretora 
Artigo 22 
A nova Diretoria deve ser eleita por escrutínio secreto, exceto se houver chapa única, será por 
aclamação. 
§ Único – Os eleitos serão empossados imediatamente após sua proclamação. 
Artigo 23 
O mandato da Diretoria será por um período de dois (02) anos, permitindo-se a reeleição. 
§ Único – É vedado ao convencional com menos de dois (2) anos de filiação, concorrer a cargos da 
Mesa Diretora. 
Artigo 24 
Qualquer candidato à eleição da Mesa Diretora, só poderá ser eleito, quando não estiver envolvido 
em questões litigiosas com a CONVENÇÃO, seus membros e Igrejas coirmãs. 
Artigo 25 
As chapas constituídas dos nomes à eleição da Mesa Diretora, deverão ser encaminhadas à Mesa 
Diretora, no primeiro dia da sessão plenária, para sua divulgação. 
§ 1º – Os apresentantes das referidas chapas deverão depositá-las em urna, colocada em local 
visível, junto à Mesa Diretora. 
§ 2º – Ao final do expediente do primeiro dia da sessão plenária, o Senhor Presidente nomeará com a 
aprovação do plenário uma comissão escrutinadora, que abrirá a urna na presença de todos 
convencionais, e divulgará todas as chapas apresentadas. Ato contínuo, o Presidente concederá aos 
indicados, o direito de renunciarem a qualquer chapa, desde que seja de seus interesses. 
§ 4º – Vedadas à apresentação das chapas anônimas. 
§ 5º – É vedado ao filiado ausente, votar e ser votado, ainda que por meio de procuração. 
CAPÍTULO X — Dos Órgãos Auxiliares 
Artigo 26 
A Mesa Diretora terá como Órgãos auxiliares, os seguintes Conselhos e Comissões: Conselho Fiscal; 
Comissão de Relações Públicas, Conselho de Ética e Disciplina; Conselho Jurídico; Conselho de 
Doutrina; Conselho Político; Conselho de Missões; Conselho de Educação e Cultura; Conselho 
Permanente de Honra, Conselho de Apoio e Orientação Psicológica. 
§ 1º – A Mesa Diretora indicará os membros dos referidos Conselhos, que terão três (3) ou cinco (5) 
membros, referendados pelo plenário Convencional, com a consequente nomeação. 
§ 2º – Os referidos conselhos e comissões terão mandato com duração coincidente com a Mesa 
Diretora. 
CAPÍTULO XI — Da Assembleia Geral 
Artigo 27 
A CONVENÇÃO, reunir-se-á em Assembleia Geral Ordinária a cada seis (06) meses, podendo 
extraordinariamente haver outras convocações, conforme se fizer necessário, por convocação da 
Mesa Diretora, em local e data previamente marcada, que será feita por edital no Jornal da 
COMADESPE, pelo Site oficial, e/ ou através de ofícios enviados aos ministros. 
§ 1º – Nenhum assunto estranho aos interesses Convencionais será levado ao Plenário, cujas 
sessões serão norteadas pela ordem da Mesa Diretora. 
§ 2º – Qualquer Convencional que fizer uso da Palavra faltando com a ética e o respeito parlamentar, 
ser-lhe-à cassada a palavra pelo Presidente da Mesa Diretora. 
§ 3º – A CONVENÇÃO elegerá Delegados para representá-la na CONVENÇÃO GERAL DAS 
ASSEMBLÉIAS DE DEUS NO BRASIL, por escrutínio secreto ou por aclamação, se houver candidato 
único. 
§ 4º – As Assembleias sejam ordinárias ou extraordinárias serão realizadas com um quorum não 
inferior a um terço (1/3) de seus membros em primeira convocação, ou em segunda convocação, num 
prazo de (15) minutos, com qualquer número, deliberando pela maioria simples dos votos dos 
presentes. 
§ 5º – A Assembleia Geral é o órgão supremo da COMADESPE, cabendo-lhe deliberar livremente 
sobre tudo o que diga respeito aos interesses da mesma, sem outros limites que os deste Estatuto. 
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§ 6º – Constitui-se ele de todos os seus membros regularmente admitidos e em pleno gozo de seus 
direitos. 
CAPÍTULO XII — Da Consagração dos Ministros 
Artigo 28 
Os candidatos ao santo Ministério serão apresentados em Assembleia Convencional, pelos 
Ministérios, através de requerimento devidamente assinado pelo seu Presidente, à Mesa Diretora, 
anexados às fichas dos candidatos, em conformidade com o Capítulo V, Artigo 12, parágrafo 2o, 
Alínea D. 
§ 1º – A separação para o Ministério, proceder-se-á em solenidades especiais, com a Igreja ou 
Plenário Convencional. 
§ 2º – A COMADESPE fornecerá credencial aos Ministros apresentados e consagrados, bem como 
aqueles recebidos oficialmente no plenário convencional. 
§ 3º – A Credencial terá validade de (2) dois anos a partir de sua emissão, sendo renovada mediante 
solicitação à secretaria, estando o convencional em dia com suas mensalidades, e enquanto 
permanecer fiel à Palavra de Deus, bem como a reafirmação dos termos doutrinários esposados 
pelas Assembleias de Deus, e não estiver incluso em qualquer tipo de disciplina, conforme disposto 
no artigo 30. 
§ 4º – Os que perderem a condição de membro da COMADESPE, obrigam-se a devolver a credencial 
por ela fornecida a uma comissão nomeada pela Mesa Diretora em plenário convencional, sendo que, 
havendo recusa na devolução, fica facultado à Mesa Diretora a aplicação das medidas cabíveis, 
dispostas no artigo 29, inciso VIII. 
CAPÍTULO XIII — Das Disciplinas 
Artigo 29 Incorrerá nas penalidades do disposto no artigo 30, os membros da COMADESPE que: 
§ 1º – Dar apoio a trabalhos formados por Ministros atingidos por medida disciplinar, em qualquer 
Ministério filiado a COMADESPE. 
Qualquer Ministro ou Ministério que infringir o Parágrafo anterior 
será julgado por uma Comissão nomeada pela Mesa Diretora, ad 
referendo do plenário Convencional; 
II) 
Vincular-se a qualquer tipo de sociedade secreta; 
III) Vincular-se a movimento ecumênico; 
IV) Vincularem-se a mais de uma Convenção Estadual ou Congênere; 
V) Vincular-se a outra convenção nacional ou de caráter geral, com abrangência e prerrogativas da 
Convenção Geral; 
VI) Será caracterizado abandono, o não comparecimento em (3) três Assembleias Gerais 
consecutivas, sem justificativa que motive a ausência; 
VII) Permanecer inadimplente pelo período de (12) doze meses. 
VIII) A não observação no que propõe o parágrafo 4o do artigo 28 incorrerá na imediata suspensão 
da credencial sendo comunicado através dos órgãos competentes da COMADEPSE. 
§ 2º –Todos os membros da COMADESPE, que forem disciplinados por seus Ministérios, terão sua 
disciplina homologada em plenário convencional, podendo exercer seu direito de ampla defesa. 
§ 3º –O Presidente ficará suspenso de suas funções, quando por mais de noventa (90) dias houver 
omissão em relação às suas atribuições conforme o artigo 14 e alíneas, até o término do processo 
administrativo, assegurados dentre outros requisitos de validade, o contraditório, a publicidade, ampla 
defesa, com os meios e recursos a ela inerentes e a decisão motivada que se limitará a decretar a 
perda do mandato. 
I) Os Vice-Presidentes, pela ordem, em conformidade com o artigo 15, assumirão a presidência, 
independentemente de procuração, e instalará processo administrativo; 
II) O Presidente deverá ser intimado de todos os atos do processo, pessoalmente, mediante uma 
comissão de pastores, membros da COMADESPE, ou na pessoa de seu procurador. No prazo de 
quinze (15) dias apresentará por escrito a sua defesa. Havendo recusa de recebimento da comissão, 
a Diretoria se reunirá com os presidentes de Ministérios filiados e, confirmado o ato infracional, será 
convocada uma assembleia geral extraordinária, através de Edital enviado aos Ministros, que 
mediante 
o voto de 50% (cinquenta por cento), mais um (1) dos membros inscritos na assembleia geral 
extraordinária, confirmarão o afastamento definitivo do presidente. 
§ 4º – Perderá o mandato, qualquer dos Diretores que se envolver em desvio doutrinário, bem como 
os Presidentes de Ministérios serão desligados, sendo necessário para tanto, o parecer do Conselho 
de Doutrina da COMADESPE e CGADB”. 
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§ 5º – Todo e qualquer membro da COMADESPE que se envolverem em crimes, depois de 
processados e condenados serão excluídos. 
§ 6º –O Ministério que pleitear homologação de disciplina de Ministro deverá encaminhar à Mesa 
Diretora, através de requerimento, anexando a respectiva Ata de Reunião que o disciplinou. 
§ 7º –Os casos não solucionados por esta CONVENÇÃO serão levados à CONVENÇÃO GERAL 
DAS ASSEMBLÉIAS DE DEUS NO BRASIL, pelo Presidente da COMADESPE acompanhados de 
relatórios sobre as medidas já adotadas por esta CONVENÇÃO, para julgamento e os casos 
solucionados para homologação. 
Artigo 30 
Perderão a condição de membros da Convenção os infratores do disposto no art. 5º, 7º, 8º, e 29 
deste Estatuto. 
CAPÍTULO XIV — Disposições Gerais 
Artigo 31 
A COMADESPE - CONVENÇÃO DOS MINISTROS DAS ASSEMBLÉIAS DE DEUS NO ESTADO DE 
SÃO PAULO E OUTROS, só será dissolvida mediante o voto de DOIS TERÇOS (2/3) dos membros 
presentes em primeira convocação, e, em segunda convocação, após trinta dias (30) com a 
participação de 50% (cinquenta por cento), mais um (1) dos presentes, especialmente convocada 
para esse fim. 
§ Único – A convocação será feita por edital publicado no Jornal da COMADESPE, pelo SITE oficial, 
e/ou através de ofícios enviados aos ministros. Se deliberada à dissolvência, os bens remanescentes 
serão destinados a uma congênere da mesma fé e ordem no Estado de São Paulo. 
Artigo 32 
Este ESTATUTO poderá ser reformado, no todo ou em parte, pela deliberação tomada em duas 
sessões de Assembleia Geral convocadas para esta finalidade, mencionando-se o motivo na forma 
usada para convocação, aplicando-se o disposto no artigo 27. 
Artigo 33 
A COMADESPE reunir-se-á em Assembleia Geral Ordinária em janeiro de cada dois (02) anos para 
eleição dos membros da Diretoria e EXTRAORDINARIAMENTE para solução de casos omissos 
neste Estatuto. 
Artigo 34 
Este ESTATUTO entra em vigor na data de sua aprovação em Assembleia Geral. 
Artigo 35 
Ficam revogadas as disposições em contrário. 
São Paulo, 20 de julho de 2006. 
Pr. José Ezequiel da Silva 
Presidente 
Dr. Samuel Nunes Damásio 
OAB/SP: 127.374 
Comissão de Reforma 
Pr. Carlos Roberto Silva, Pr. Edvaldo Florêncio da Silva , Presidente Pr. Luiz Francisco dos Santos,  
Pr. Levi Agnaldo dos Santos,  Pr. Delfino Brunelli Junior, r Pr. José Paulo Porte,  Pr. Samuel Nunes 
Damásio - Relator 
Convenção dos Ministros das Assembleias de Deus no Estado de São Paulo e Outros 
 

  



 

336 

 

 

ANEXO D 

Estatuto CIEADESPEL: 
Convenção das Igrejas das Assembleias de Deus no Estado de São Paulo e nos Estados 
Limítrofes. 
 
CAPÍTULO I 
Acesse aqui o Regimento Interno anexo a esse Estatuto 
Do Nome, Natureza, Foro, Sede e Finalidades. 
Artigo 1º - Com fundamento no artigo 5º, incisos VI,VII e VIII, e artigo 19, inciso I, da Constituição da 
República Federativa do Brasil e artigos 44 a 61 do Código Civil Brasileiro, a Convenção das Igrejas 
Evangélicas Assembleias de Deus no Estado de São Paulo e Estados Limítrofes, devidamente 
registrada sob número 16.654, em 24 de junho de 1965, no 4º Registro de Títulos e Documentos da 
Capital, como pessoa jurídica de direito privado na condição de associação sem fins lucrativos de 
caráter religioso, procede a reforma de seu Estatuto,  e cria seu Regimento Interno que passa a fazer 
parte deste Estatuto na forma de Anexo I, tendo por objetivo principal promover a harmonia e a 
cooperação das Igrejas Evangélicas Assembleias de Deus autônomas das que livremente, a ela se 
filiarem. 
 
Parágrafo único - A instituição adotará como sigla a palavra "CIEADESPEL". 
Artigo 2º - A CIEADESPEL é uma organização religiosa e de obra social, sem fins lucrativos, com 
duração por tempo indeterminado e com número ilimitado de associados, doravante denominados 
neste Estatuto de "membros". 
Artigo 3º - A CIEADESPEL tem seu foro jurídico e sede sempre na Capital de São Paulo, tendo sua 
sede na Avenida Prestes Maia, nº 241, 10º andar, conj. 1006, Centro. 
Artigo 4º - São finalidades da CIEADESPEL: 
I – Unificar, regular, orientar e padronizar, moral e doutrinariamente os Ministros a ela filiados, 
respeitando-se a soberania e autonomia das Igrejas; 
II – Promover o desenvolvimento espiritual, moral, cultural, educacional e político dos membros das 
Assembleias de Deus no Estado de São Paulo e Estados Limítrofes; 
III – Promover a unidade doutrinária através de Escolas Bíblicas, Seminários, Simpósios, 
Conferências, Congressos e Palestras, no âmbito da CIEADESPEL; poderá ainda fundar e manter 
Asilos, Orfanatos, Colégios, Institutos Bíblicos, Colônias de Férias e outras instituições ou 
departamentos que se tornem necessários ao seu progresso e funcionamento; 
IV – Promover e incentivar a proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo por todos os 
meios de divulgação; 
V – Zelar pela ordem e pelos bons costumes nas Igrejas, através dos seus Ministros; e 
VI – Homologar o reconhecimento de Escolas e Seminários Teológicos das Igrejas, mediante parecer 
do Conselho de Educação e Cultura Religiosa da CIEADESPEL. 
 
CAPÍTULO II 
Dos Membros, Direitos, Deveres, Vedações e Impedimentos  
Artigo 5º - Poderão filiar-se à CIEADESPEL todas as Igrejas Evangélicas Assembleias de Deus, 
através de seus representantes legais, devidamente credenciados, sendo respeitada a Igreja em sua 
autonomia, sem nenhuma interferência da Convenção, exceto quando esta for solicitada a intervir. 
Parágrafo 1º - Para filiar-se à CIEADESPEL, a Igreja deverá enviar requerimento solicitando a 
filiação, anexando cópia da Ata da Assembleia Geral da Igreja na qual conste seu interesse de 
ingressar na convenção; cópia do Cartão CNPJ (atualizado), cópia da Ata de Fundação e do Estatuto 
Social; Ata da última eleição da Diretoria e Relação contendo, no mínimo, 100 (cem) membros em 
comunhão e outros documentos que possam vir a ser requeridos pela Secretaria; e ainda declaração 
do Pastor Presidente da Igreja, comprometendo-se a participar de todas as reuniões a que for 
convocado, a cumprir os compromissos financeiros da Igreja e de seus Obreiros junto à 
CIEADESPEL, bem como responsabilizar-se civil e criminalmente pelas declarações prestadas. 
Parágrafo 2º - Quando se tratar de Igrejas oriundas de outras Convenções ou Ministérios, deverão 
acompanhar o requerimento de filiação os documentos constantes do parágrafo 1º e a respectiva 
carta de mudança dos Ministros (Evangelistas e Pastores). No caso de a Convenção ou Ministério de 
origem negar o fornecimento da carta de mudança, o candidato à filiação deverá requerê-la através 
de notificação via cartório, cabendo à Mesa Diretora analisar cada situação em particular, decidindo 
pela filiação ou não do requerente, no caso da impossibilidade de apresentação da referida carta. 
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Parágrafo 3º - Para filiar-se à CIEADESPEL, toda Igreja deverá ter como denominação o título 
“Assembleia de Deus”, seguido de um complemento ou ministério que faça referência à sua 
localidade geográfica. 
Artigo 6º - Os Obreiros, membros do Ministério das Igrejas recebidas, mediante registro na  
CIEADESPEL, terão direito a voto nas Assembleias Gerais, e só poderão ser votados, para qualquer 
cargo eletivo, após dois anos, sendo que, para   os cargos de Diretoria, concorrerão apenas os 
Ministros (Pastores e Evangelistas). 
Parágrafo 1º - Como os membros da Convenção, após filiação, têm direito a voto, nenhuma Igreja 
deverá manter em seus quadros Pastores, Evangelistas, Presbíteros e Diáconos não inscritos na 
Convenção.  
Parágrafo 2º - Quando ocorrer, em Igreja filiada, o falecimento do Pastor Presidente, e o Vice-
Presidente que assumir for seu cônjuge (viúva), ou quaisquer outras pessoas do sexo feminino, e a 
Igreja decidir pela sua continuidade na Presidência, a mesma deverá notificar a decisão à Secretaria 
da CIEADESPEL, indicando no mesmo ato um Pastor de seu Ministério, para representá-la nas 
Assembleias Gerais e em todos os atos junto à CIEADESPEL, mediante procuração. 
Artigo 7º - São direitos dos membros da CIEADESPEL: 
I - Ter acesso às Assembleias Gerais; 
II – Indicar candidatos, votarem e serem votados em Assembleia Geral, de acordo com o disposto 
neste Estatuto. 
III - Liberdade de palavra, para expor seu pensamento nas sessões das Assembleias Gerais de que 
participar, nos termos do Regimento Interno; e 
IV - Liberdade de defesa, dentro do espírito cristão, quando acusado perante a Assembleia Geral. 
Artigo 8º - São deveres dos membros da CIEADESPEL: 
I – Cumprir o disposto neste Estatuto e Regimento Interno, bem como as Resoluções das 
Assembleias Gerais e da Mesa Diretora; 
II – Participar das Assembleias Gerais; 
III – No caso de Igrejas filiadas, contribuir com uma Taxa Mensal, estipulada pela Mesa Diretora; 
IV – No caso de Obreiros das Igrejas filiadas, contribuir com uma Anuidade estipulada pela Mesa 
Diretora, e taxa de inscrição para as Assembleias Gerais; e 
V – Cumprir pontual e regularmente com todas as Taxas e Anuidades da Convenção. 
Artigo 9º - É vedado ao membro da CIEADESPEL: 
I – Receber Obreiro de outra Assembleia de Deus no Brasil ou do exterior atingido por medida 
disciplinar; 
II – Apoiar, em qualquer hipótese, trabalho dissidente de outra Igreja filiada a esta Convenção; 
III – Vincular-se a qualquer tipo de sociedade secreta; 
IV – Vincular-se a movimento ecumênico; 
V – Vincular-se a outra Convenção Regional ou Estadual; 
VI – Exercer seu ministério isoladamente, sem vínculo à CIEADESPEL; e 
VII – Descumprir as normas estatutárias, regimentais e demais resoluções da Mesa Diretora. 
Parágrafo único - Perderão a condição de membros os infratores deste artigo. 
Artigo 10 – Fica impedido de ocupar cargo na CIEADESPEL, o membro: 
I –  Que esteja cumprindo medida disciplinar aplicada pela CIEADESPEL; 
II – Inadimplente com esta Convenção e com a Convenção Geral (CGADB); e 
III – Ausente da Assembleia Geral, ressalvado motivo de força maior. 
 
CAPÍTULO III 
Da Disciplina e Penalidades  
Artigo 11 - A inscrição do Obreiro no quadro de membros da CIEADESPEL, importa para ele em 
compromisso formal de respeitar o Estatuto, o Regimento Interno e as autoridades dele emanadas, 
constituindo falta sujeita a sanções sua transgressão ou seu contumaz desatendimento. 
Artigo 12 - Todos os membros da CIEADESPEL estão sujeitos às seguintes medidas disciplinares: 
I – Advertência; 
II – Suspensão; e 
III – Desligamento. 
Parágrafo único - As medidas disciplinares previstas neste artigo serão aplicadas de acordo com a 
gravidade da falta, sendo assegurado ao faltoso, em qualquer hipótese, o direito de defesa. 
Artigo 13 - A Advertência será aplicada ao membro que: 
I – Deixar de pagar regularmente as contribuições financeiras para a manutenção da CIEADESPEL, 
devida por todos os membros e Igrejas; e  
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II – Deixar de comparecer, sem prévia justificação, a três reuniões de Assembleias Gerais, ou a 
outros atos convencionais, para os quais tenha sido oficialmente convocado. 
Artigo 14 - A suspensão será aplicada em caso de reincidência nas faltas a que se refere o artigo 
anterior, bem como ao membro que: 
I – Faltar com o decoro e o devido respeito aos demais membros, em recinto da Assembleia Geral, ou 
em reuniões dos demais órgãos e comissões da entidade; e 
II – Desrespeitar a boa ordem e disciplina em sessões da Assembleia Geral, fazendo uso da palavra 
sem a devida autorização daquele que a estiver presidindo. 
Artigo 15 - O desligamento do quadro de membros desta Convenção será aplicado ao membro que: 
I - For condenado definitivamente em juízo criminal pela prática de crime incompatível com o 
exercício de sua função ministerial; 
II- Desobedecer ao credo doutrinário das Assembleias de Deus no Brasil, cometer pecados 
relacionados a vida espiritual e adotar condutas incompatíveis com a Bíblia Sagrada, descritas em I 
Coríntios 6.10 e Apocalipse 22.15, fazer cisões, divisões, incitar crentes à rebelião, ou atividades 
frutos de desobediência às autoridades constituídas das Igrejas a que pertençam e da Convenção; 
III – Deixar de entregar Congregação ou Igreja que estava dirigindo, com o respectivo patrimônio da 
mesma à Igreja a qual estava filiado, deixando de assumir o ônus de débitos indevidamente 
contraídos em sua gestão; e 
IV – Deixar de cumprir o disposto neste Estatuto, Regimento Interno, Resoluções das Assembleias 
Gerais e deliberações da Mesa Diretora. 
Artigo 16 - Os membros da Mesa Diretora e Conselho Fiscal, além das faltas e penalidades dos 
artigos antecedentes, ficam sujeitos à perda do mandato, nos casos de: 
I – Prevaricação; e 
II – Improbidade Administrativa.  
Parágrafo único - No caso deste artigo, recebida a representação pela Mesa Diretora, será aberto 
prazo de 5 (cinco) dias para defesa prévia, e, após esse prazo, a Mesa Diretora decidirá pela 
manutenção ou suspensão das atividades do representado até decisão final. 
Artigo 17 - Instalar-se-á o processo disciplinar por iniciativa da Mesa Diretora, ou pela representação 
por escrito da respectiva Igreja da qual faz parte o representado, ou ainda, por qualquer membro da 
Convenção, através de representação endereçada ao Presidente da Mesa Diretora, ou ao 1º Vice-
Presidente, se esta referir-se ao Presidente, devendo conter: 
I – O relato dos fatos; 
II – A indicação da falta praticada pelo representado; 
III – A indicação das provas; e 
IV – A assinatura e identificação do representante. 
Parágrafo único - O autor de denúncia ou acusação não devidamente comprovada, incorrerá nas 
mesmas penalidades previstas neste Estatuto, para a acusação falsamente levantada. 
Artigo 18 - Aberto o processo disciplinar, este será encaminhado ao Conselho de Ética e Disciplina, 
ao qual compete analisar e emitir parecer sobre o fato, notificando desde logo o representado, do 
inteiro teor da representação, assinalando o prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir do 
recebimento da mesma, para apresentar a defesa que couber. 
Parágrafo único - A defesa poderá ser subscrita pelo próprio acusado, ou por procurador evangélico 
por ele constituído, preferencialmente membro da Convenção. 
Artigo 19 - Recebida a defesa, ou silente o acusado, serão fixados os pontos controversos, e 
marcada data para a colheita de provas (pelo relator), garantindo ao acusado, participar deste ato, 
pessoalmente ou por procurador habilitado, nos termos do parágrafo anterior. 
Artigo 20 - Encerrada a instrução, concluso o processo disciplinar à Mesa Diretora, esta designará 
sessão para julgamento, por quem de direito (pela Mesa ou AGs). 
Artigo 21 - Tratando-se de representação contra membro da Mesa Diretora, encerrada a instrução o 
processo disciplinar será encaminhado concluso ao Presidente da Convenção, ou seu substituto 
legal, que convocará AGE para deliberar. 
Artigo 22 - Nas sessões de julgamento perante a Mesa Diretora ou AGE, conforme o caso, após 
leitura do parecer (pelo relator), será facultada a palavra à defesa, pelo prazo de 30 (trinta) minutos, 
passando-se a seguir, ao julgamento, com a absolvição ou com a  aplicação da pena que couber. 
Artigo 23 - Da decisão que resultar penalidade, caberá recurso interposto no prazo de 15 (quinze) 
dias à Mesa Diretora, que será apreciado pela AGE a ser convocada para esse fim, cuja decisão, 
encerrará o feito. O prazo constante neste artigo se contará a partir da data do recebimento da 
notificação da decisão, considerando-se notificado o membro presente a sessão de julgamento. 
Artigo 24 - A mesma sessão da AGE que decidir pela destituição de membro da Mesa Diretora, 
elegerá seu substituto, pelo tempo que resta de mandato. 
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Artigo 25 - Cabe a Igreja convencionada afastar de suas funções o Pastor ou Evangelista julgado 
culpado, uma vez esgotados todos os recursos junto à CIEADESPEL. 
 
CAPÍTULO IV 
Dos Órgãos 
Artigo 26 - Os Órgãos da CIEADESPEL são: 
I – Assembleia Geral 
II – Mesa Diretora 
III – Conselhos 
IV – Comissões 
V – Assessorias 
Seção I 
Da Assembleia Geral 
Artigo 27 - A Assembleia Geral da CIEADESPEL, constituída de todos os membros que não estejam 
sofrendo restrições de seus direitos na forma deste Estatuto, é órgão máximo e soberano de 
decisões, com poderes para resolver quaisquer negócios sociais, decidir, aprovar, reprovar, ratificar 
ou retificar os atos de interesse desta Convenção. 
Artigo 28 - A Assembleia Geral Ordinária reunir-se-á bienalmente, no mês de junho, sempre na 
capital de São Paulo ou em algum município da grande São Paulo, e as Extraordinárias, sempre que 
necessário, em qualquer lugar adequado, a critério da Mesa Diretora. 
Artigo 29 - A Assembleia Geral será convocada através de Edital, firmado pelo Presidente e afixado 
na Sede social, com cópia enviada a todos os seus membros, no qual constará a pauta das matérias 
a serem apreciadas pelo plenário convencional. 
Parágrafo 1º - A convocação de que trata este artigo se fará no prazo mínimo de 60 (sessenta) dias 
da data da Assembleia Geral Ordinária, e de 30 (trinta) dias quando se tratar de Assembleia Geral 
Extraordinária. 
Parágrafo 2º - A convocação de uma Assembleia Geral será feita na forma deste Estatuto, ou por 
solicitação de 1/5 (um quinto) dos membros da CIEADESPEL, através de memorial encaminhado à 
sua Mesa Diretora, com o devido protocolo, contendo os nomes, as assinaturas, os números de 
identidade e de registro nesta Convenção, bem como o motivo de sua realização, sendo obrigatória 
sua realização, sob pena de responsabilidade do Presidente da CIEADESPEL. 
Artigo 30 - A Assembleia Geral que deliberar sobre: a) a destituição e substituição de qualquer 
membro da Mesa Diretora; ou b) a reforma deste Estatuto; será composta pela maioria absoluta dos 
membros da CIEADESPEL em primeira convocação, ou por 1/3 (um terço) nas convocações 
seguintes, sendo as matérias aprovadas por voto concorde de 2/3 (dois terços) dos membros 
presentes. Todas as demais matérias que vierem a ser deliberadas, deverão ser aprovadas por voto 
concorde da maioria simples dos membros presentes à Assembleia Geral. 
Artigo 31 – Não será permitido ao membro ser representado por procurador em Assembleia Geral, 
exceto na hipótese prevista no parágrafo 2º do artigo 6º. 
Artigo 32 - A ordem dos trabalhos das Assembleias Gerais estará diretamente sujeita ao Presidente, 
que deverá conduzi-la com equilíbrio; se for necessário, poderá tomar providências para manter a 
ordem, podendo cassar a palavra, e até mandar retirarem-se do recinto elementos que perturbem o 
bom andamento dos trabalhos. 
Artigo 33 – Compete à Assembleia Geral Ordinária: 
I – apreciar e deliberar sobre as contas e demonstrativos financeiros da Presidência e Mesa Diretora, 
com pareceres prévios do Conselho Fiscal; 
II – eleger os membros da Mesa Diretora e do Conselho Fiscal; e 
III – deliberar sobre proposições. 
Artigo 34 – Compete à Assembleia Geral Extraordinária: 
I – destituir e substituir qualquer membro da Mesa Diretora e do Conselho Fiscal; 
II – reformar este Estatuto; e 
III – deliberar sobre assuntos de interesse da CIEADESPEL omissos, neste Estatuto. 
Seção II 
Da Mesa Diretora 
Artigo 35 - A  convenção será dirigida por  uma Mesa Diretora composta de  13 (treze) membros, 
todos Ministros, a  saber: Presidente, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto Vice-Presidentes; 
primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto Secretários; primeiro e segundo  Tesoureiros, os quais 
serão eleitos em Assembleia Geral Ordinária, de acordo com o Capítulo IV, seção I, deste Estatuto, 
no mês de  junho, com mandato de 2 (dois) anos, podendo ser  reeleitos, com as seguintes 
competências e atribuições: 
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I- Ao presidente compete representar  a CIEADESPEL em  juízo e  fora dele, podendo delegar 
procurações em todos os  atos que  possam vir em defesa da estabilidade, autoridade e  
funcionamento da  mesma; 
II - O  presidente convocará  todas  as  reuniões convencionais, presidindo-as, assinando as  atas, 
credenciando os  Obreiros consagrados ou recebidos pela Convenção, assinando documentos  
bancários,  cheques e   todo e  qualquer documento de responsabilidade da  Entidade, assinando 
Escrituras de  compra ou alienação de  bens imóveis ou outros bens que a Convenção venha possuir; 
III - O Presidente e  a  Mesa Diretora nomearão os  membros dos Conselhos, Comissões e 
Assessorias, exceto o Conselho Fiscal, que será eleito com a Mesa Diretora; 
IV - Aos Vice-Presidentes, caberá substituírem, pela ordem, o Presidente em  seus impedimentos; 
V - Ao primeiro Secretário compete lavrar as atas das  reuniões, conservá-las em   boa ordem em 
livros, manter atualizado o cadastro de Igrejas e Obreiros, bem como todas as  escriturações; receber 
e   enviar toda a correspondência   da  Convenção, assinando com o Presidente as credenciais de  
obreiros; 
VI - Ao segundo e demais Secretários  competem substituírem, pela   ordem, o primeiro secretário em 
seus impedimentos, e todos cuidarem do arquivo e fichários de obreiros; 
VII - Ao  primeiro tesoureiro compete arrecadar todas as  receitas, por cuja  importância  ficará 
inteiramente  responsável, efetuando   os pagamentos  da  CIEADESPEL, quando tiver o "pague-se" 
do Presidente,  efetuar  depósitos  bancários, assinar com o Presidente os cheques emitidos e fazer 
pagamento mediante recibo; e 
VIII -  Ao segundo tesoureiro  compete substituir o primeiro em seus impedimentos. 
Parágrafo Único – Os membros da Mesa Diretora serão Ministros do Estado de São Paulo, com 
exceção do quarto e quinto Vice-Presidentes, e também quarto e quinto Secretários, que poderão 
pertencer a outros Estados da Federação. 
Artigo 36 - A eleição da Diretoria será realizada bienalmente, em Assembleia Geral Ordinária, de 
acordo com os artigos 28, 33 e demais disposições deste Estatuto, no mês de  junho, com mandato 
de 2 (dois) anos, podendo ser  reeleitos, e será convocada pelo Presidente, nos termos deste 
Estatuto, e o Edital será remetido a cada membro convencionado, através do correio. 
Artigo 37 – A Mesa Diretora indicará uma chapa, composta de pessoas previamente qualificadas e 
capazes de exercer o cargo para o qual foram indicadas, que concorrerá, se houver, com até duas 
outras chapas que se apresentarem para a eleição. 
Parágrafo 1º - As chapas deverão ser inscritas junto à Secretaria com uma antecedência mínima de 
30 (trinta) dias da data designada para a eleição. 
Parágrafo 2º - As duas chapas que poderão concorrer com a chapa indicada pela Mesa Diretora, 
serão as duas primeiras que se inscreverem para tal fim na forma deste Estatuto. 
Artigo 38 - No dia e hora aprazados, o presidente anunciará se a eleição se fará por aclamação ou 
por escrutínio secreto. 
Parágrafo Único – No caso de voto por escrutínio secreto, o método poderá ser por urna 
convencional ou eletrônica, mediante avaliação e decisão da Mesa Diretora. 
Artigo 39 - Se a votação escolhida for por escrutínio secreto, o Presidente indicará tantos membros 
quanto necessários para fazerem a apuração dos votos, podendo, cada chapa, indicar dois membros 
de sua confiança, porém, sem terem sido candidatos, para fiscalizarem a apuração. 
Parágrafo 1º - Apurado o resultado, o Presidente anunciará à Assembleia a chapa vencedora e, ato 
contínuo, dará posse à Diretoria eleita. 
Parágrafo 2º - A Mesa Diretora eleita deverá, desde logo, indicar todos os demais membros para os 
diversos órgãos e departamentos que compõem a CIEADESPEL. 
Artigo 40 - A Mesa Diretora poderá nomear um Secretário Adjunto, remunerado ou não, para cuidar 
de atividades burocráticas da CIEADESPEL. 
Artigo 41 - A Mesa Diretora determinará o valor da taxa anual a ser paga por convencional, o valor 
mensal que cada Igreja-Ministério deverá recolher à CIEADESPEL, bem como o valor da taxa de 
inscrição para as Assembleias Gerais. 
Parágrafo Único – Caberá também à Mesa Diretora determinar taxas para reconhecimento e 
regularização de Entidades Teológicas ou semelhantes, que requererem reconhecimento ou 
regularização  pelo Conselho de Educação Religiosa. 
Artigo 42 - A Mesa Diretora indicará três Pastores experientes para examinarem os membros 
indicados pelas Igrejas convencionadas, para serem separados para os cargos de Evangelista e 
Pastor. 
Seção III 
Dos Conselhos 
Artigo 43 – São Conselhos da CIEADESPEL: 
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I – Conselho Fiscal; 
II – Conselhos Regionais; 
III – Conselho de Doutrina; 
IV – Conselho de Educação Religiosa; 
V – Conselho de Missões;  
VI – Conselho de Ética e Disciplina; e 
VII – Conselho de Ação Social. 
Parágrafo 1º - O mandato dos membros dos Conselhos coincide com o da Mesa Diretora, exceto o 
Conselho de Ação Social, nos termos do artigo 50 deste Estatuto. 
Parágrafo 2º - Os membros dos Conselhos serão nomeados pela Mesa Diretora, com exceção do 
Conselho Fiscal, que é eleito juntamente com a Mesa Diretora. 
Parágrafo 3º - Por justo motivo, a Mesa Diretora a qualquer momento poderá suspender, afastar e 
substituir qualquer membro dos Conselhos, exceto membro do Conselho Fiscal, que exige 
cumprimento de norma especial. 
Parágrafo 4º - A competência e as atribuições dos Conselhos constarão do Regimento Interno da 
CIEADESPEL. 
Subseção I 
Do Conselho Fiscal 
Artigo 44 - O Conselho Fiscal será constituído por 3 (três) membros titulares, que se comporá de 
presidente, relator e vogal, com conhecimento e capacidade para analisarem e oferecerem pareceres 
sobre os relatórios financeiros da CIEADESPEL e seus departamentos, quando houver. 
Parágrafo Único – O Conselho Fiscal contará com três membros suplentes. 
Subseção II 
Dos Conselhos Regionais 
Artigo 45 - A CIEADESPEL, embora seja uma Convenção Regional, terá  5 (cinco) Conselhos 
Regionais, a saber: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. 
Parágrafo Único - Cada uma dessas Regiões terá um Conselho nomeado pela Mesa Diretora, que 
contará com 3 (três) membros, ou ainda com quantos membros forem necessários. 
Subseção III 
Do Conselho de Doutrina 
Artigo 46 - O Conselho de Doutrina será constituído por 3 (três) membros,  que se comporá de 
presidente, relator e vogal, com o objetivo de se manifestar, quanto à preservação das Doutrinas 
Bíblicas, pregadas pelas Assembleias de Deus no Brasil.  
Subseção IV 
Do Conselho de Educação Religiosa 
Artigo 47 - O Conselho de Educação Religiosa será constituído por 3 (três) membros,  Presidente, 
Relator e Vogal, com o objetivo de supervisionar cursos teológicos, seculares e outros que venham a   
ser criados, bem como tratar de registros no âmbito da CIEADESPEL e da CGADB. 
Subseção V 
Do Conselho de Missões 
Artigo 48 - O Conselho de Missões será constituído por 3 (três) membros,  Presidente,  Relator  e 
Vogal, com o objetivo de assessorar as Igrejas que desejarem investir na área missionária, mantendo 
Convênios com a SENAMI e EMAD.  
Subseção VI 
Do Conselho de Ética e Disciplina 
Artigo 49 - O Conselho de Ética e Disciplina será constituído por 3 (três) membros,  Presidente,  
Relator  e Vogal, com o objetivo de analisar, processar e emitir pareceres nas representações que 
contenham acusações contra membros da CIEADESPEL, nos termos deste Estatuto. 
Subseção VII 
Do Conselho de Ação Social 
Artigo 50 - O Conselho de Ação Social será constituído por 7 (sete) membros, indicados pela Mesa 
Diretora por ocasião da Assembleia Geral Ordinária da CGADB, e seus participantes tem mandato de 
2(dois) anos, exercendo tais funções em conjunto com o mesmo Conselho da Convenção Geral 
(CAS-CIEADESPEL) representado por 2 (dois) delegados. 
Seção IV 
Da Comissão Jurídica 
Artigo 51 - A Comissão Jurídica será composta de 3 (três) membros. 
Parágrafo 1º - A competência e atribuições da Comissão Jurídica constarão do Regimento Interno da 
CIEADESPEL. 
Parágrafo 2º - O mandato dos membros da Comissão Jurídica coincide com o da Mesa Diretora. 



 

342 

 

 

Parágrafo 3º - Por justo motivo, a Mesa Diretora a qualquer momento poderá suspender, afastar e 
substituir qualquer membro desta Comissão. 
Seção V 
Das Assessorias 
Artigo 52 - A Assessoria de Imprensa, de Capelania e a Política serão constituídas de 3 (três) 
membros cada uma, para seus fins específicos. 
Parágrafo 1º - A competência e atribuições das Assessorias constarão do Regimento Interno da 
CIEADESPEL. 
Parágrafo 2º - O mandato dos membros das Assessorias coincide com o da Mesa Diretora. 
Parágrafo 3º - Por justo motivo, a Mesa Diretora a qualquer momento poderá suspender, afastar e 
substituir qualquer membro das Assessorias.  
 
CAPÍTULO V 
Do Patrimônio 
Artigo 53 - A CIEADESPEL poderá possuir bens móveis, imóveis e semoventes, por doação ou 
aquisição. 
Parágrafo 1º - Nenhum bem da CIEADESPEL poderá ser vendido, alienado ou envolvido em qualquer 
negociação sem prévia autorização da Assembleia Geral, ressalvado o parágrafo seguinte. 
Parágrafo 2º - Qualquer bem da Convenção que não exceda o valor de quinhentos salários mínimos 
vigentes no país, poderá ser alienado pela Mesa Diretora, que dará ciência à Assembleia Geral. 
Artigo 54 - A CIEADESPEL não se apossará de templos, imóveis ou bens das Igrejas filiadas, a não 
ser que estas façam doações, ou a deixem como beneficiária, em caso de dissolução. 
 
CAPÍTULO VI 
Disposições Gerais 
Artigo 55 - As Igrejas Filiadas acatarão as decisões da CIEADESPEL, pondo-as em prática. 
Artigo 56 - A CIEADESPEL não terá nenhuma obrigação de devolver ou indenizar bens, taxas ou 
contribuições feitos por Igrejas ou Obreiros, que decidam desligar-se de seus quadros. 
Artigo 57 - Os membros desta Convenção não respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais 
da CIEADESPEL. 
Artigo 58 – A CIEADESPEL mantêm o SIREM – Simpósio Regional de Esposas de Ministros, 
realizado juntamente com os ELAD's - Encontros de Líderes das Assembleias de Deus ligados à 
CIEADESPEL e das Assembleias Gerais. 
Artigo 59 - Quanto à separação de Presbíteros e Diáconos, bem como outras decisões tomadas pelo 
Ministério local de cada Igreja, não haverá interferência da CIEADESPEL, que apenas receberá a 
comunicação do desligamento ou recebimento como filiado, nos moldes bíblicos e legais. 
Artigo 60 – É de responsabilidade da Igreja filiada à CIEADESPEL fazer um levantamento da vida do 
obreiro que será apresentado à Convenção e, em caso de alguma informação que desabone o 
candidato, comunicar a Mesa Diretora para apreciação.  
Artigo 61 - Só poderão ser consagrados aos cargos de Pastores e Evangelistas pessoas do sexo 
masculino, e somente nas Assembleias Gerais da CIEADESPEL. 
Parágrafo único – No caso da Igreja filiada manter em seu quadro de obreiros Diaconisas e 
Presbíteras, estas não terão registro junto a CIEADESPEL. 
Artigo 62 - Todos os convencionais deverão apoiar a CIEADESPEL em seus programas que 
constarão de: 
I – Incentivar a união e o progresso moral e espiritual das Igrejas; 
II – Fundar, manter e orientar escolas para treinamento de Obreiros; 
III – Promover estudos bíblicos que se relacionem com a doutrina, prática e evangelização, sem 
interferir na forma disciplinar particular de cada Igreja; e 
IV – Manter programas de rádio e televisão, divulgação via Internet e periódicos informativos através 
de boletins e jornais. 
Artigo 63 - Esta convenção existirá por tempo indeterminado, e só poderá ser dissolvida por voto de 
dois terços de seus membros, em duas Assembleias Gerais seguidas. 
Artigo 64 - A dissolução também poderá se dar, nos casos ou hipóteses previstos em lei, e seus 
bens, 
depois de saldados os deveres e obrigações, serão revertidos em favor de outra entidade idêntica ou 
a quem a Assembleia Geral decidir. 
Artigo 65 - Os casos omissos neste Estatuto serão resolvidos em Assembleia Geral, e com voto de 
maioria absoluta de seus membros, número também exigível para a reforma deste Estatuto. 



 

343 

 

 

Artigo 66 - Pessoas não filiadas à CIEADESPEL somente terão acesso ao plenário quando 
convidadas pelo Presidente ou referendadas pela Assembleia. 
Parágrafo 1º - Compete ao Presidente da Assembleia conceder ou não o uso da palavra a pessoas 
de que trata este artigo. 
Parágrafo 2º - Autoridades civis ou militares presentes em uma Assembleia Geral, somente terão 
assento à Mesa Diretiva quando convidadas pelo Presidente. 
Artigo 67 - O presente Estatuto, após aprovado em Assembleia Geral e preenchidas as demais 
formalidades legais, regerá os destinos da Convenção das Igrejas Evangélicas Assembleias de Deus 
no Estado de São Paulo e Estados Limítrofes – CIEADESPEL. 
São Paulo (SP), 15 de Setembro de 2007. 
Samuel Rodrigues 
Presidente  
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ANEXO E 
ANEXO I  DO ESTATUTO SOCIAL 
REGIMENTO INTERNO 
DA CONVENÇÃO DAS IGREJAS EVANGÉLICAS ASSEMBLÉIAS DE DEUS NO ESTADO DE SÃO 
PAULO E ESTADOS LIMÍTROFES – CIEADESPEL 
 
CAPÍTULO I 
DA CIEADESPEL  
Artigo 1º - O presente Regimento Interno tem por finalidade regulamentar os artigos que se fizerem 
necessários do Estatuto vigente da Convenção das Igrejas Evangélicas Assembleias de Deus no 
Estado de São Paulo e Estados Limítrofes, denominada CIEADESPEL. 
 
CAPÍTULO II 
DOS ÓRGÃOS  
Artigo 2º - São órgãos da Cieadespel, conforme artigo 26 do Estatuto: 
I – Assembleia Geral 
II – Mesa Diretora 
III – Conselhos 
IV – Comissões 
V – Assessorias  
Seção I 
Da Assembleia Geral  
Subseção I 
Das Sessões, Proposições e Debates  
Artigo 3º - A sessão convencional será precedida de um período devocional que constará de oração, 
cânticos e preleção Bíblica. 
Parágrafo único – A sessão de uma Assembleia Geral funcionará no horário indicado no Edital de 
Convocação, onde constarão também as matérias e proposições da Mesa Diretora a serem 
discutidas e submetidas à votação. 
Artigo 4º - A matéria a ser discutida será encaminhada por proposta ao Presidente, exceto parecer de 
Comissão. 
Artigo 5º - A matéria considerada grave ou complexa poderá ser tratada por uma comissão, a juízo do 
Presidente, a qual emitirá parecer, para ser apreciado no período da Assembleia. 
Artigo 6º - O Presidente da Assembleia Geral concederá a palavra na forma do Estatuto Social, 
determinando o tempo para uso da mesma. 
Parágrafo 1º – O convencional que desejar usar a palavra levantar-se-á e dirigir-se-á ao Presidente 
nos seguintes termos: “Peço a palavra, Senhor Presidente”. 
Parágrafo 2º – Concedida a palavra, o orador falará dirigindo-se inicialmente ao Presidente e em 
seguida à Assembleia, expondo o assunto com clareza. 
Parágrafo 3º – Sendo o orador inconveniente no uso da palavra, o Presidente poderá cassá-la, 
podendo o orador apelar ao plenário. 
Parágrafo 4º – No caso de existir um número excessivo de convencionais dispostos a usar a palavra, 
o Senhor Presidente proporá à Assembleia a não utilização mais da palavra fora da programação. 
Artigo 7º - Uma proposta só será discutida após justificativa do proponente, e se receber o devido 
apoio de, no mínimo, cinco convencionais, que externarão sua decisão mediante as palavras: “eu 
apoio”, ou, simplesmente, “apoiado”. 
Parágrafo único – Uma vez apoiada uma proposta, o Presidente a colocará na pauta para, discussão 
e votação.  
Artigo 8º - Ao enunciar uma proposta e após o enceramento da sua discussão, o Presidente colocará 
em votação, com a imediata computação e declaração dos votos, favoráveis e contrários, por 
escrutínio secreto, por voto aberto, ou usando uma das seguintes fórmulas: 
I – “levantem uma das mãos os que são favoráveis” e após, “da mesma forma os contrários”; e 
II – “os favoráveis permaneçam sentados e os contrários queiram se levantar”. 
Parágrafo 1º – Se numa votação pairar dúvida quanto ao seu resultado, o Presidente determinará a 
recontagem dos votos, anunciando em seguida o resultado. 
Parágrafo 2º – A recontagem dos votos pode ser solicitada por, no mínimo, dez convencionais. 
Parágrafo 3º – Na apuração dos votos serão computadas as abstenções. 
Subseção II 
Das Comissões Especiais e dos Pareceres 
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Artigo 9º - Durante uma Assembleia o Presidente poderá designar uma comissão especial para tratar 
especificamente de assunto que demande acurada apreciação, indicando o seu presidente,  o qual 
apresentará relatório. 
Parágrafo 1º – A comissão de que trata este artigo é de natureza temporária, funcionando apenas 
durante o período de uma Assembleia Geral. 
Parágrafo 2º – A comissão reunir-se-á imediatamente, elegendo o seu relator. 
Seção II 
Da Mesa Diretora 
Artigo 10 – As normas e regulamentações relativas à Mesa Diretora constam do instrumento 
normativo da CIEADESPEL, denominado Estatuto. 
Seção III 
Dos Conselhos 
Artigo 11 – Compete ao Conselho Fiscal: 
I – Examinar, anualmente, os livros, demais documentos e o estado de caixa da Cieadespel, devendo 
a Mesa Diretora prestar-lhe as informações e fornecer-lhe os documentos solicitados; 
II – Lavrar, no livro de atas e pareceres do Conselho Fiscal, o resultado dos exames realizados; 
III – Exarar, no mesmo livro, e apresentar à assembleia geral ordinária parecer sobre as contas e 
negócios do exercício, tomando por base as demonstrações contábeis e financeiras da Convenção; 
IV – Denunciar os erros, fraudes ou crimes que descobrirem, sugerindo providências úteis à 
convenção; 
V – Convocar a assembleia geral ordinária, se o Presidente ou a Mesa Diretora retardar por mais de 
30 (trinta) dias, a sua convocação anual, ou sempre, no caso de assembleia geral extraordinária, por 
motivos graves e urgentes; e 
VI – Praticar, durante o período de liquidação da Cieadespel,  as disposições especiais reguladoras 
da liquidação. 
Artigo 12 – As atribuições, competências e poderes, conferidos ao Conselho Fiscal, não podem ser 
atribuídos a outro órgão da Cieadespel.  
Parágrafo único – O Conselho Fiscal poderá escolher, para assisti-lo  no exame dos livros, demais 
documentos e demonstrações contábeis e financeiras, contabilista legalmente habilitado, mediante 
remuneração aprovada pela assembleia geral. 
Artigo 13 – Não podem fazer parte do Conselho Fiscal os membros dos demais órgãos da 
Cieadespel, os empregados, inclusive o secretário adjunto, se houver, o cônjuge ou parente até o 
terceiro grau de membros da Mesa Diretora. 
Artigo 14 – Compete aos Conselhos Regionais: 
I – Representar a Cieadespel em seus eventos ou em visitas as Igrejas Filiadas ou candidatas à 
filiação, sempre que requeridos pelo Presidente, dentro do seu âmbito geográfico; 
II – Orientar as Igrejas filiadas à Cieadespel dentro de seu âmbito geográfico, sempre que requerido;  
III – Visitar as Igrejas candidatas a filiação à Cieadespel, sempre que requerido pelo Presidente, e 
dentro de seu âmbito geográfico; 
IV – Sempre apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, relatório escrito de todos os trabalhos e 
diligências realizados à Presidência da Convenção, sendo que o envio do relatório pode ser 
pessoalmente, via correio, fax símile ou e-mail; e 
V – Realizar todos os trabalhos requeridos pela Mesa Diretora.  
Artigo 15 – Em nenhuma hipótese um Conselho Regional poderá representar a Convenção sem o 
consentimento da Mesa Diretora. 
Artigo 16 – Compete ao Conselho de Doutrina: 
I – Deliberar sobre qualquer assunto de natureza doutrinária, direta ou indiretamente relacionado com 
as Assembleias de Deus; 
II – Atender o Conselho de Educação Religiosa, quando solicitado; e 
III – Realizar estudo e emitir parecer sobre determinado assunto, sempre que requerido pela Mesa 
Diretora. 
Artigo 17 – Compete ao conselho de Educação Religiosa: 
I – emitir certificado de reconhecimento e registro de Escola, Seminário, Instituto, Faculdade ou 
Universidade Teológica ou Secular, no âmbito de reconhecimento da Cieadespel; 
II – expedir, suspender, cassar ou cancelar certificado de reconhecimento e registro da instituição de 
ensino que infringir as exigências para o seu funcionamento; 
III – Sempre que requerido pela Mesa Diretora, realizar estudo sobre processo de credenciamento ou 
descredenciamento;  
IV – Realizar, sempre com o consentimento da Mesa Diretora, Seminários, Palestras, Estudos e 
outros eventos para crescimento espiritual dos membros da Convenção; e  
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V – Realizar outras atividades sempre que requeridas pela Mesa Diretora.  
Artigo 18 – Compete ao Conselho de Missões: 
I – Orientar as Igrejas filiadas sobre as áreas propícias para missões; 
II – Promover simpósios, seminários, encontros e conferências;  
III – Prestar relatórios dos trabalhos do Conselho e financeiro à Mesa Diretora; e 
IV – Realizar outras atividades sempre que requerida pela Mesa Diretora. 
 
Artigo 19 – Compete ao Conselho de Ética e Disciplina: 
I – Sempre que requerido pela Mesa Diretora, analisar, processar e emitir pareceres nas 
representações que contenham acusações contra obreiros ou Igrejas Filiadas à Cieadespel; e 
II – Realizar outras atividades sempre que requeridas pela Mesa Diretora. 
Artigo 20 – Compete ao Conselho de Ação Social: 
I – Organizar, planejar e orientar as Igrejas filiadas interessadas nos programas e projetos da área da 
ação social; 
II – Supervisionar a implantação de projetos existentes, ou que venham a existir; 
III – Prestar orientação, assessoria e assistência técnica a qualquer Igreja filiada; 
IV – Quando for necessário, encaminhar aos órgãos ou instituições públicas, políticas ou congêneres, 
projetos sociais de interesse das Igrejas filiadas, e promover o entrosamento com os mesmos; 
V – realizar conferências, simpósios e reuniões em nível nacional e/ou regional, com vistas à 
discussão e orientação de projetos de ação social; 
VI – Estabelecer plano estrutural sólido a respeito da assistência social;  
VII – Prestar relatório à Mesa Diretora; e 
VIII – Realizar outras atividades sempre que requeridas pela Mesa Diretora. 
Seção IV 
Das Comissões 
Artigo 21 – Compete à Comissão Jurídica: 
I – Assessorar a Mesa Diretora em suas reuniões, quando solicitado, através de um ou mais 
membros; 
II – Emitir parecer em matéria pertinente, quando solicitado pela Mesa Diretora; 
III – Assessorar os demais órgãos e as Igrejas filiadas, quando determinado pelo Presidente; 
IV – Sugerir à Mesa Diretora, quando necessário, a contratação de advogado; 
V – Prestar relatório à Assembleia Geral e à Mesa Diretora; e 
VI – Realizar outras atividades sempre que requeridas pela Mesa Diretora. 
Artigo 22 – Com relação as Comissões Especiais, o seu funcionamento e competência estão  
dispostos no artigo 9º deste Regimento Interno.  
Seção V 
Das Assessorias  
Artigo 23 – Compete à Assessoria de Imprensa: 
I – Assessorar a Mesa Diretora nos assuntos concernentes à publicidade e propaganda da 
Cieadespel; 
II – Atuar nos assuntos pertinentes, quando determinados pelo Presidente; 
III – Intermediar o relacionamento entre o Presidente da Cieadespel e os meios de comunicação; 
IV – Acionar sistemas de comunicação impressa, telecomunicativa, radiofônica, virtual e outros, para 
divulgação de matéria solicitada pela Mesa Diretora; 
V – Promover simpósios e seminários pertinentes a área de comunicação e imprensa; 
VI – Prestar relatório à Mesa Diretora; e  
VII – Realizar outras atividades sempre que requeridas pela Mesa Diretora.  
Artigo 24 – Compete à Assessoria de Capelania: 
I – Organizar, planejar e orientar as Igrejas filiadas interessadas em programas e projetos nas áreas 
hospitalar, carcerária e escolar; 
II – Supervisionar a implantação de projetos existentes e que venham a existir; 
III – Orientar, assistir e prestar assessoria, quando solicitado pela Mesa Diretora; 
IV – Quando for necessário, encaminhar aos órgãos ou instituições públicas, políticas e congêneres, 
projetos de Capelania do interesse  das Igrejas filiadas e promover o entrosamento com os mesmos; 
V – Promover conferências, simpósios e reuniões para discussão e orientação concernente a 
Capelania; 
VI – Divulgar a Palavra de Deus, conforme os princípios básicos da Bíblia Sagrada, nas 
penitenciárias, hospitais, escolas e instituições de ação social; 
VII – Criar e manter, quando permitido em instituição afim, núcleo educacional, filantrópico e de 
evangelização. 
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VIII – Prestar relatório à Mesa Diretora; e 
IX – Realizar outras atividades sempre que requeridas pela Mesa Diretora. 
Artigo 25 – A Assessoria Política está diretamente subordinada ao Presidente da Cieadespel, o qual  
estabelecerá critérios para o bom funcionamento da assessoria, bem como a prestação de contas. 
CAPÍTULO III 
DISPOSIÇÕES GERAIS  
Artigo 26 – Além da Mesa Diretora, qualquer órgão da Cieadespel poderá ser acionado durante uma 
Assembleia Geral, por determinação do Presidente, para desempenho da respectiva função. 
Artigo 27 – Somente poderá ser consagrado ao cargo de Pastor ou Evangelista o obreiro que tiver no 
mínimo dois (2) anos de registro na Cieadespel. 
Parágrafo 1º – A consagração de Pastores e Evangelistas somente ocorrerá em Assembleia Geral. 
Parágrafo 2º - Não estão contemplados no “caput” deste artigo os inscritos junto à Cieadespel até a 
aprovação do presente Estatuto e Regimento Interno. 
Artigo 28 – O símbolo da Cieadespel somente poderá ser utilizado por uma Igreja filiada mediante 
autorização da Mesa Diretora. 
Artigo 29 – O Estatuto, Regimento Interno e outras normas e regulamentos das Igrejas filiadas, 
deverão ser adequados ao Estatuto e Regimento Interno da Cieadespel. 
Artigo 30 – Os casos omissos neste Regimento Interno serão resolvidos pela Mesa Diretora. 
Artigo 31 – Caberá à Mesa Diretora a adequação do Regimento Interno ao Estatuto da Cieadespel 
quando ocorrer reforma. 
Artigo 32 – O presente Regimento Interno, após aprovado juntamente com o Estatuto em Assembleia 
Geral e preenchidas as demais formalidades legais, regerá os destinos da Convenção das Igrejas 
Evangélicas Assembleias de Deus no Estado de São Paulo e Estados Limítrofes – CIEADESPEL. 
São Paulo (SP), 15 de Setembro de 2007. 
Samuel Rodrigues 
Presidente 
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ANEXO F 

 

 

A primeira vez que aparece a nomenclatura Pastor Geral do Campo, usada pelo pastor 

Paulo L. Macalão, posteriormente transformado em pastor-presidente 
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APENDICE Convenções Estaduais nos Estados: CGADB & CONAMAD 

 

ESTADO  CGADB427 CONAMAD428 

ACRE CEIMADAC – Convenção Estadual de Igrejas e Ministros das Assembleias de 

Deus no Acre (1978) 

CONEMAD – AC  

ALAGOAS COMADAL – Convenção das Assembleias de Deus no Estado do Alagoas  CONEMAD – AL 

AMAPÁ CEMEADAP – Convenção Estadual dos Ministros das Assembleias de Deus no 

Amapá 

CONEMAD – AM 

AMAZONAS CEADAM – Convenção das Assembleias de Deus no Amazonas (1935)  

- procurar uma convenção conservadora de Manaus  

CONEMAD – AM 

BAHIA CEADEB – Convenção das Assembleias de Deus na Bahia (1979)  CONEMAD – BA 

CEARÁ COMEADEC – Convenção Estadual dos Ministros das Igrejas Evangélicas 

Assembleias de Deus no Ceara 

CIMADEC – Convenção de Igrejas e Ministros da Assembleia de Deus Ministério 

de Fortaleza no Estado do Ceara (1973)   

CONFRADECE - Convenção Fraternal de Ministros das Assembleias de Deus do 

Estado do Ceara  

CONEMAD – CE 

DISTRITO  

FEDERAL   

CEADDIF – Convenção Evangélica das Assembleias de Deus no Distrito Federal  

COMADEBG – Convenção dos Ministros das Assembleias de Deus de Brasília e 

de Goiás 

COMADEPLAM – Convenção das Assembleias de Deus do Planalto Central  

(1986)   

CONEMAD – DF 

ESPIRITO 

SANTO  

CEMADES – Convenção Evangélica dos Ministros das Assembleias de Deus no 

Estado do Espírito Santo e Outros (1970) 

CONFRATERES – Convenção Fraternal das Assembleias de Deus no Estado do 

Espírito Santo e Outros (1983)   

CADEESO – Convenção das Assembleias de Deus no Estado do Espírito Santo e 

Outros  

 

GOIÁS CADESGO – Convenção das Assembleias de Deus no Estado do Goiás (1962)  CONEMAD – GO 

MARANHÃO CEADEMA – Convenção Estadual da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no 

Maranhão.  

COMADESMA 

CONEMAD – MA 

MINAS 

GERAIS   

COMADEMIG – Convenção Estadual dos Ministros das Igrejas Evangélicas 

Assembleias de Deus do Brasil  (1959)  

CONEMAD – MG 

                                            
427 http://www.cgadb.com.br  
428  http://www.conamad.com.br 
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COMADETRIM – Convenção dos Ministros das Assembleias de Deus no 

Triangulo Mineiro (1985)  

COMADVARDO – Convenção dos Ministros das Assembleias de Deus do Vale do 

Rio Doce e Outros(1968) 

CIMADEMIGO 

MATO 

GROSSO  

COMADEMAT – Convenção dos Ministros das Assembleia de Deus no Estado do 

Mato Grosso  

 

MATO 

GROSSO SUL   

COMADEMS – Convenção dos Ministros das Assembleias de Deus no Estado do 

Mato Grosso do Sul  

CONEMAD – MS 

PARÁ COMIEADEPA – Convenção dos Ministros e Igrejas Evangélicas Assembleias de 

Deus no Estado do Para 

CIADSETA-PA/MT 

CIMADB 

CONEMAD - PA -

Sul 

CONEMAD – PA - 

Norte 

PARAIBA COMEAD – Convenção de Ministros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em 

Campina Grande e no Estado da Paraíba 

COMADEP – Convenção dos Ministros das Assembleias de Deus no Estado da 

Paraíba   

CONEMAD – PB 

PARANÁ CIEADEP – Convenção das Igrejas Evangélicas Assembleias de Deus no Estado 

do Paraná (1960)  

CONEMAD – PR 

PERNAMBUCO  CONADEPE – Convenção das Assembleias de Deus no Estado de Pernambuco 

(1936) 

COMADALPE – Convenção dos Ministros Evangélicos da Igreja Assembleia de 

Deus em Abril e Lima no Estado do Pernambuco (1948).   

CONEMAD – PE 

PIAUI  CEADEP – Convenção das Assembleias de Deus do Piauí  CONEMAD – PI 

RIO DE 

JANEIRO 

CEADER – Convenção Evangélica das Assembleias de Deus no Estado do Rio de 

Janeiro e Outros (1962)  

CONFRADERJ – Convenção Fraternal das Assembleias de Deus do Estado do 

Rio de Janeiro (1981)  

COMADERJ – Convenção de Ministros das Assembleias de Deus do Estado do 

Rio de Janeiro (1995)  

CONEMAD – RJ 

RIO GRANDE 

DO NORTE  

CEMADERN – Convenção Estadual de Ministros da Assembleia de Deis no RN  CONEMAD – RN 

RIO GRANDO 

DO SUL  

CIEPADERGS – Convenção dos Pastores das Igrejas Evangélicas da Assembleia 

de Deus no Estado do Rio Grande do Sul (1937)  

CONEMAD - RS 

RONDONIA  CEMADERON – Convenção Estadual das Assembleias de Deus no Estado de 

Rondônia (1974)  

 

CONEMAD – RO 

RORAIMA CEDADER - Convenção das Assembleias de Deus no Estado de Roraima CONEMAD – RR 

SANTA CIADESCP – Convenção das Igrejas Evangélicas Assembleias de Deus de Santa CONEMAD – SC 
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CATARINA Catarina e Sudoeste do Paraná  

SÃO PAULO  CONFRADESP – Convenção Fraternal e Interestadual das Assembleias de Deus 

no Ministério de Belém (abrange  Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Sul de 

Minas Gerais)  

COMADESPE – Convenção dos Ministros das Assembleias de Deus no Estado de 

São Paulo e Outros (1970).    

CIEADESPEL – Convenção das Igrejas Evangélicas Assembleias de Deus no 

Estado de São Paulo e Estados Limítrofes (1965)  

COMOESPO – Convenção dos Ministros Ortodoxos das Assembleias de Deus do 

Estado de São Paulo  

CONEMAD – SP 

SERGIPE  CONEADESE – Convenção Estadual das Assembleias de Deus no Estado de 

Sergipe  

CONEMAD – SE 

TOCANTIS  CIADSETA – Convenção Interestadual das Assembleias de Deus do SETA no 

Tocantins e Igrejas Filiadas (1961)429 

CONEMAD – TO 

USA CONFRADEB – Convenção Fraternal dos Ministros das Assembleias de Deus 

Brasileiras nos Estados Unidos (1998)  

 

JAPÃO  COMADEJA – Convenção de Ministros das Assembleias de Deus de Língua 

Portuguesa no Japão (2001)  

 

 
 

                                            
429 Abrange os Estado de Tocantins, Maranhão, Goiás, Pará, Mato Grosso, Distrito Federal e Bahia. 
Existe CIADSETA- MA, CIADSETA-PA etc.  


