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Resumo 

Souza,Eli Cassiano de Souza. Religiosidade Jovem no Extremo Leste da 
Capital de São Paulo:Implicações da religiosidade no cotidiano da juventude da 
Assembléia de Deus no bairro de São Miguel Paulista. (dissertação de 
mestrado). São Paulo. PUC/SP, 2012 

  

A presente pesquisa é resultado de indagações feitas a partir de como a Igreja 
olha para os/as  seus/suas jovens, e como esse olhar ajuda-os (as) e 
envolverem-se e relacionarem-se na sociedade em que vivem. 

Ao pesquisarmos uma Igreja, que se tornou centenária em nosso país, a 
Assembléia de Deus, procuramos entender o que, a partir de sua formação, 
consolidação e institucionalização, ela consegue preservar de suas origens nos 
dias atuais.   

A partir de um estudo de caso, na Assembléia de Deus no bairro de São Miguel 
Paulista, pudemos analisar a relação da Igreja com sua história e, verificar ali 
quais são os traços que permanecem e aqueles se alteram. 

Estudar uma Igreja local, nos possibilitou entender a partir das relações sociais 
existentes na periferia, que ali as mudanças parecem acontecer mais 
lentamente e, portanto a quantidade de rupturas é, em geral, menor do aquelas 
ocorridos nos centros urbanos e em  classes econômicas mais elevadas. 

Por outro lado, existem rupturas, questionamentos e até insatisfações, por 
parte dos adeptos, que fazem as Igrejas sofrerem modificações e, a Igreja 
pesquisada não foge a essa regra. 

Embora exista um forte marca de tradição na Igreja da periferia, essa, também 
começa a olhar para seus jovens e perceber que para mantê-los, precisa 
atendê-los. Mas é na forma de atendimento, porém, que encontramos uma 
dicotomia, onde na percepção da necessidade de mudança, está presente, o 
próprio esforço para permanecer.  

Diante disso, vimos uma Igreja que, parece-nos, procurar integrar o (a)  jovem 
a si mesma, mas ainda não conseguiu fazê-lo com a sociedade e, uma 
juventude que apesar de apontar para a importância dessa integração social, 
parece estar mais preocupada em deixar Igreja e sociedade também 
separadas. 

Palavras chaves: Jovens, Igreja, Assembléia de Deus, cisão, sociedade, 
política, inserção.  

  



 
 

 Abstract 

Souza, Eli Cassiano de Souza. Young Religiosity in the Far Eastern of the city 
of São Paulo: Implications of religiosity in daily life of the Assembly of God 
youth in the neighborhood of Sao Miguel Paulista. (Dissertation). São Paulo. 
PUC/SP,2012. 
 
This research is the result of inquiries made from how the Church looks to their 
young, and how this look helps them to engage and to relate in the society in 
which they live. 

When we investigate a church, which became Centennial in our country, the 
Assembly of God, we sought to understand what, from its formation, 
consolidation and institutionalization, she manages to preserve its origins in the 
present day. 

From a case study in the Assembly of God in the neighborhood of São Miguel 
Paulista, we analyze the relationship of the Church with its history and check 
what are the traits that remain and those that changes. 

The Study of a local church, allowed us to understand, from the existing social 
relations in the periphery, that the changes seem to happen more slowly and, 
therefore, the amount of breaks and generally smaller than those occurring in 
urban centres and in higher economic classes. 

On the other hand, there are breaks, questions and even dissatisfaction from 
those who are  capable, which make the churches suffer modifications and the 
searched church is no exception to this rule. 

Although there is a strong tradition in the Church of the periphery area, this also 
begins to look for their young and realize that to keep them, it needs to serve 
them. But it is in the form of care, however, that we find a dichotomy, where the 
perception of the need for change, is also present, the very effort to stay. 

Given this, we saw a church which, it seems to us, seek to integrate the young 
within it, but it still failed to do so with the society, and a youth that despite point 
to the importance of social integration, seems more concerned to leave the 
Church and society also separated. 

Keywords: Youth, Church, Assembly of God, division, society, politics, insertion. 
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RELIGIOSIDADE JOVEM NO EXTREMO LESTE DA CAPITAL DE SÃO 

PAULO: Implicações da religiosidade no cotidiano da juventude da 

Assembléia de Deus no bairro de São Miguel Paulista 

INTRODUÇÃO 

 

O Brasil é um país fortemente influenciado pela religião. 

Vemos em todos os lugares do nosso país a influencia religiosa sobre as 

pessoas, cultura, política e outros campos. Neste contexto vimos à maior 

denominação pentecostal do Brasil – Igreja Assembléia de Deus – fazer cem 

anos em 20111, fato pesquisado vários autores (as), como veremos no decorrer 

desse trabalho. Ao longo desses cem anos, a Igreja Assembléia de Deus passa 

por transformações, sobre influências, percebe em seu meio cisões, enfim, não 

é uma Igreja alheia ao seu tempo, assim, como nenhuma instituição o é. 

Hoje temos várias vertentes de Igrejas pentecostais que, 

usam o nome Assembléia de deus, ou que, saindo desta, conservam suas 

doutrinas básicas. Correia, por exemplo, ao estudar “As alterações das 

características tradicionais da Assembléia de Deus”, fazendo um estudo de 

caso, a partir de uma Igreja localizada no bairro do Bom Retiro, próximo a 

região central da cidade de São Paulo, identifica ali uma Igreja Assembléia de 

Deus com traços fortemente neopentecostais.2 

                                                             
1 Emílio CONDE, História das Assembléias de deus no Brasil. p.37 
 
2
 Correia, Marina A. O. S. Alteração das características tradicionais da Assembléia de Deus, PUC, 2006, 

DM, p.143 
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Nossa pesquisa também será feita a partir de um estudo de 

caso, mas nosso interesse recai sobre a periferia, já observada por Rolim3, 

como, por ser o local para onde concentrou-se grande número de migrantes, 

principalmente nordestinos, a Igreja Assembléia de Deus cresce e se 

estabelece. 

Ao olharmos para a periferia, parece que identificamos ali, 

uma maior resistência às mudanças ocorridas a partir dos centros das cidades 

e de camadas sociais economicamente mais elevadas. Mas não só nossa 

preocupação não está só em olharmos a periferia, mas também, olharmos para 

as Igrejas de ministérios tradicionais4, onde a doutrina inicial e suas nuances 

tentam ser mantidas. Também e fundamentalmente, queremos, a partir de um 

estudo de caso, entender a relação dessa Igreja centenária com a sua 

juventude e, além disso, procurar entender a visão dessa juventude em relação 

à Igreja. 

Após cem anos de início de sua história, voltamos a periferia 

e tentamos enxergar o que pode ter mudado na pregação dessa Igreja, nas 

relações com os agentes públicos, na visão sobre os problemas sócias do 

nosso país, olhando especialmente para a juventude. Um aspecto que 

analisaremos é se Igreja institucionalmente, procura fornecer ferramentas para 

que a sua juventude tenha uma inserção social, para que ela participe 

ativamente nas questões que envolvem a sociedade. 

                                                             
3Francisco C ROLIN,. O que é pentecostalismo, p 26 
 
4
 A Igreja Assembléia de Deus, está dividida administrativamente em ministérios, que são a interligação 

e subordinação de todas as Igrejas a uma sede. Nesta as diretrizes para as Igrejas são definidas e 
também os recursos residuais das Igrejas filiadas são encaminhados. 
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Enfim, a Assembléia de Deus na periferia, certamente não é 

a mesma de cem anos de sua implantação, mas será que o tempo, fez essa 

Igreja não só adaptar-se, côo também transformar-se, ou talvez, 

descaracterizar-se? Essa Igreja tem procurado desenvolver um trabalho de 

integração do jovem com as outras instituições de caráter social, ou o trabalho 

da Igreja é puramente religioso, não abandonando assim sua raiz histórica?  

Os (as) Jovens no extremo leste da cidade de São Paulo, qual contribuição tem 

recebido da Igreja Assembléia de Deus, para orientar suas relações extra 

religiosas?  

Estas são as nossas principais perguntas, pois, a partir delas 

também conseguimos entender o quanto a Assembléia de Deus distanciou-se 

do seu eixo inicial; o quanto ela preserva, ou não, de sua identidade na 

periferia da maior cidade brasileira. 

A partir desses questionamentos, nossa hipótese é de que, 

apesar de não ser possível uma instituição permanecer inalterada com o 

passar do tempo, existem traços que na Assembléia de Deus não foram 

alterados. 

Diante disso, a hipótese central é de que, na periferia a 

Igreja Assembléia de Deus, de ministérios tradicionais – mais antigos, como é o 

caso do ministério do Belém, continua preservando seu ascetismo e não 

contribuindo de forma direta para inserção social da juventude.  

Para podermos enxergar e responder essas questões, e 

trabalhar essa hipótese, fizemos um trabalho de campo, com uma Igreja 
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específica. O  trabalho de campo ocorreu na Igreja Assembléia de Deus no 

Limoeiro, filiada ao Ministério do Belém, situada à Av. Augusto Antunes, 78, 

bairro do Limoeiro, região de São Miguel Paulista, extremo leste da capital de 

São Paulo. Ao nos referirmos a ela usaremos a denominação – AD Limoeiro. 

A pesquisa teve três momentos - o primeiro - é um retorno 

as origens da Igreja, a partir de sua história inicial nos Estados Unidos, a sua 

chegada ao Brasil, o seu desenvolvimento e consolidação aqui. Dentro isso, 

para podermos entender essa Igreja, uma parte importante do trabalho foi 

identificarmos o seu perfil social e político, pois, esses fatores são distintivos 

em nossa analise, uma vez que, ao irmos a campo e fazermos as análises, o 

termo de comparação foi a Igreja histórica. 

Nesse primeiro momento, nos valemos de pesquisas já 

realizadas por Rolim, em algumas obras suas, que ao longo do texto citaremos, 

mas principalmente, “O que é pentecostalismo” e Freston em “Nem anjos nem 

demônios”, para os dados históricos. Usamos também como referencia um 

autor interno, Conde, em “História das Assembléias de deus no Brasil”, além de 

outros autores e autoras, que são e foram importantes para entendermos o 

pentecostalismo no Brasil. 

Neste primeiro momento não só o conhecimento de fatos 

históricos nos interessaram, mas sobretudo na formação dessa Igreja, 

conhecermos as bases para sua forma de ser, seu comportamento ético, o 

caminho de sua institucionalização, enfim, o retorno a história é antes, uma 
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retorno ao entendimento do que a Igreja foi, para chegarmos no que ela se 

tornou. 

Para conhecermos melhor a Igreja, nos detivemos em 

alguns pontos, entre eles, o tipo a estrutura social da Igreja, que nos 

possibilitou enxergar quem eram as pessoas que formaram essa Igreja. Outros 

pontos importantes foram a identificação da ênfase teológica e do ministério 

pastoral leigo, que foi uma das principais ferramentas de seu crescimento. 

Ao fazer a pesquisa, a partir dos pontos acima, duas coisas 

nos chamaram a atenção e procuramos pontuá-las – o questionamento do 

envolvimento social da Igreja e o seu envolvimento político partidário. Esses 

pontos estão diretamente ligados a estrutura social da Igreja e a sua ênfase 

teológica.  

São com esses pontos que fechamos o primeiro momento 

da pesquisa, e para tal recorremos a trabalhos importantes, como várias 

comunicações do ISER - e pesquisas da professora Regina Novaes, dentre 

outras fontes bibliográficas. 

No segundo momento, fizemos a pesquisa de campo, onde 

metodologicamente, usamos a observação como fonte informações. Fizemos 

isso através de participação nos cultos da Igreja, em reunião de jovens, na 

escola bíblica dominical e outras atividades da Igreja e dos jovens. Levantamos 

o histórico da Igreja, sua estrutura, atividades, tipo predominante de discurso e 

a organização da juventude.  
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Também foi muito importante para no levantamento de 

dados, as entrevistas que fizemos e os questionários que aplicamos nos 

jovens. Entrevistamos o pastor da Igreja e o líder de jovens e, percebemos que, 

devido a coerência e similaridade de suas falas, deveríamos quantificar a 

pesquisa.  

Fizemos um trabalho com sessenta por cento da juventude, 

que corresponde a 25 questionários num universo de 42 jovens pertencentes a 

comunidade pesquisada, escolhidos de maneira aleatória e sem anunciarmos 

antecipadamente a eles, que aplicaríamos a pesquisa. Assim, tivemos uma 

amostragem significativa de jovens que individualmente e espontaneamente, 

responderam as questões.  

Após essa coleta de dados, tabulamos as pesquisas e 

identificamos  a perspectiva do perfil da juventude da AD Limoeiro. Pudemos, 

já a partir dali, enxergar na relação Igreja e Juventude, qual era o foco da Igreja 

para a juventude e qual era a visão da juventude em relação a Igreja. 

No terceiro e último momento da pesquisa, fizemos uma 

análise dos dados colhidos.  

Após termos feito levantamento histórico e sociológico da 

Assembléia de Deus e a pesquisa de campo na AD Limoeiro, fizemos uma 

análise comparativamente, para então, respondermos a nossa questão 

principal sobre inserção social da juventude na Assembléia de Deus.  
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Valemos-nos principalmente de três autores para essa 

análise: Danièle Hervieu-Leger , em sua obra “O convertido e o peregrino5”, 

tecendo um paralelo entre as informações obtidas em campo a o tipo de 

religiosidade em transito  que ela descreve em seu livro. Foi importante nessa 

análise a identificação que a autora faz da modernidade, pois, esta nos mostra 

que a crença, independentemente da religião do adepto, faz a instituição 

religiosa ter novos paradigmas. Esses novos padrões são os responsáveis pelo 

tipo diferente de adepto na religião. Igualmente importante no trabalho da 

autora é a analise dos tipos de adeptos e, também da crise nas instituições 

tradicionais, pois, nos serviram para entender a forma de relação institucional 

entre a Igreja e seus membros, e especificamente a juventude. 

Outras fontes importantes foram Peter Berger e Thomas 

Luckmam, pois foi neles, em dois trabalhos de forma objetiva, que analisamos 

a instituição pesquisada. Os trabalhos são: “O dossel sagrado” e “A 

constituição social da realidade”6. 

Foi com base nesses autores, e não somente nestes, mas 

principalmente neles, que pudemos entender porque em nosso tempo, as 

instituições têm diante de si o seu maior dilema: Como mudar e permanecer? 

Ou talvez melhor colocado: Para permanecer, é preciso mudar? 

                                                             
5 5Daniele HERVIEU-LÈGER, O peregrino e o Convertido – a religião em movimento. Vozes, Petrópolis, 
2008 
 
6 Peter L BERGER,. O dossel sagrado – elementos para uma teoria sociológica a religião. Ed. 2.  Paulus, 
São Paulo, 1985 

Peter L BERGER, e Thomas LUCKMANN, A construção social da realidade – tratado de sociologia do 
conhecimento. Ed. 29. Vozes, Petropolis, 2008 
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Enfim, o trabalho está dividido em três partes, a primeira 

histórico-sociológica, a segunda pesquisa de campo e a terceira uma análise 

dessa pesquisa de campo, retomando também, os dados levantados na 

primeira parte para termos um termo de comparação na pesquisa.  

Concluímos o trabalho fazendo uma retomada de pontos 

gerais abordados na pesquisa, abrindo questões não tratadas na análise e 

fechamos com indagações sobre a relação entre os jovens e a Igreja e o lugar 

na adesão religiosa da interação com a sociedade. 
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Capítulo I 
 

HISTÓRICO DA ASSEMBLÉIA DE DEUS 

 

Estudar o pentecostalismo e, em especial a Assembléia de 

Deus, pode-se dizer que já foi uma tarefa muito mais difícil do que é hoje. Os 

precursores dos estudos no pentecostalismo tiveram que lidar com fontes 

precárias de informações, pois, em muito, o pentecostalismo em sua história foi 

forjado por certa oralidade, ou por fontes vindas de dentro do próprio 

movimento, o que dificultava o trabalho científico. 

A partir da década de 60 vemos em nosso país uma 

efervescência de uma religiosidade que começara entre nós já na década de 

10 com a Congregação Cristã do Brasil e a Assembléia de Deus, que também 

crescera significativamente, mas toma um maior vulto nacional quando 

chegam, ou surgem principalmente no contexto urbano Igrejas pentecostais 

como a Igreja do Evangelho Quadrangular, O Brasil para Cristo e Deus é Amor. 

Não temos a intenção e, nem a pretensão, de poder tratar 

aqui de todos esses movimentos religiosos, dessas Igrejas que ao longo do 

século XX mudaram o cenário nacional religioso. Especificamente trataremos 

da Assembléia de Deus, maior denominação evangélica do país, que em 2011 

fez cem anos de história em nosso país.  

Ao longo desse um século de existência sofreu 

transformações e adaptações. Uma Igreja criada no norte do país torna-se a 
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maior denominação evangélica também nos maiores centros urbanos do Brasil, 

como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, e de uma forma geral, como 

já apontamos acima, em todo o país.  

O estudo será centrado numa Igreja Assembléia de Deus 

situada na periferia de São Paulo, mas não por acaso será feito assim, pois 

temos nas periferias o maior pólo de crescimento das Igrejas evangélicas 

pentecostais; é lá que as estatísticas são engrossadas e é exatamente onde 

muitas vezes falta o “Estado”, que as religiosidades crescem e em especial a 

Igreja Assembléia de Deus. Apesar da alusão à ausência do “Estado”. Não 

queremos aqui dizer que este seja o motivo do crescimento dessa Igreja e nem 

mesmo defender que seja um os motivos, mas apenas ressaltar a linha 

paralela existente entre um e outro. 

Outro traço importante que veremos no decorrer da pesquisa 

é que a região escolhida é composta principalmente por migrantes do nordeste, 

de uma maioria negra e, que nas Igrejas as mulheres são maioria. A migração 

tão comum nos anos na segunda metade do século XX dos rincões do 

Nordeste do Brasil para o Sudeste traz, não somente brasileiros em busca de 

uma situação econômica diferente, mas também, ao chegarem aos lugares de 

destino,deparam-se com a necessidade de socialização e, as Igrejas são em 

muitos casos o lugar onde essa socialização torna-se possível.  

Como descreve Rolin7  

                                                             
7Francisco C. ROLIM, O que é pentecostalismo, p 26 
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...“o migrante nordestino 

ao deixar sua terra em busca de trabalho, ao 

pisar nas grandes cidades, se sente 

desnorteado... mas tão logo entre numa Igreja 

pentecostal... recebe um acolhimento fraternal.”  

Partindo do pensamento de Rolim e, não só dele, mas 

também de outros pesquisadores, o fenômeno do crescimento pentecostal nas 

periferias dos grandes centros urbanos é parcialmente explicado, mas também 

não podemos dar a essa observação o crédito pleno pelo crescimento 

espantoso dessa Igreja Evangélica Pentecostal chamada Assembléia de Deus. 

Existem outros fatores que serão mais bem entendidos a 

partir de uma observação histórica. Ao vermos as raízes e motivações do 

surgimento dessa Igreja e, olharmos para a realidade em que ela foi plantada e 

implantada, teremos maiores indícios e talvez até algumas conclusões, não só 

sobre seu crescimento, mas principalmente sobre sua influencia social na vida 

dos adeptos desta Igreja.  

Dentro dos templos e em suas atividades encontramos 

jovens que enchem seus templos nas periferias, escolhendo o “culto” ou 

“reunião” de jovens a uma “balada” freqüentada também por muitos jovens. 

Essa realidade pode apontar para algumas questões, tais 

como: Os jovens continuam na Igreja por laços familiares? Existem na Igreja 

atividades que conseguem suprir as necessidades de socialização que a 

juventude tem? O número expressivo de jovens que está nas Igrejas, sofre 

algum tipo de pressão familiar para continuar nela, religiosa ou de outra 

ordem?  
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Para podermos chegar a essas questões, precisaremos 

olhar primeiro para a Igreja como um todo e só depois então, olharmos para a 

juventude. 

A Assembléia de Deus surge com algumas peculiaridades 

importantes que fomentam ao longo do tempo o seu crescimento, como, por 

exemplo, a formação de seus líderes, que ao contrário das Igrejas Protestantes 

históricas, não se dava com a formação em Seminário Teológico, que tinha 

carga horária e grade curricular que procuravam equipará-lo a um curso de 

graduação.  

Seus lideres eram forjados na própria experiência do 

trabalho evangelístico, ou seja, todos tinham oportunidade de poder pregar, 

ensinar. O foco não era a formação teológica, mas a experiência “sobrenatural” 

do “batismo no Espírito Santo”, que tinha como um dos sinais autenticadores 

da experiência a “glossolalia”, que é o falar em línguas estranhas – não eram 

ou são idiomas, mas línguas desconhecidas - como os próprios fieis definem o 

fenômeno. 

 

1 - HISTÓRICO DO SURGIMENTO DO PENTECOSTALISMO NO MUNDO  

 

 O pentecostalismo surge nos Estados Unidos no início do 

século XX, mas tem suas bases originárias lançadas bem antes disso, pois já 

com o Metodismo de John Wesley com sua ênfase na santidade, fomentada 
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especialmente pela sua rejeição a idéia reformada “supralapsariana”8, tem-se o 

campo aberto para que o pentecostalismo surja, de certa forma, como uma 

“evolução” desse pensamento teológico. 

John Wesley nasceu numa família de tradição de 

pregadores anglicanos. Foi educado em Oxford, juntamente com seu irmão 

Charles, formaram um clube chamado “clube santo”, onde pretendiam, através 

de um esquema rigoroso e organizado com horários para oração, leitura bíblica 

e meditação, ter uma vida de maior santificação, o que percebiam estava em 

desuso no Anglicanismo.  

Wesley foi influenciado além de sua própria formação 

familiar, pelo movimento puritano inglês em sua teologia. Também era 

simpático ao chamado “arminianismo inglês”9, pois como este, acreditava que a 

justificação diante de Deus era conseguida não somente pela fé – como criam 

os reformados calvinistas  e luteranos -  mas, também pelas obras, por isso, a 

rejeição a doutrina supralapsariana defendida pelos reformados.  

Após retornar da Alemanha, onde fora conhecer melhor o 

trabalho dos morávios10 e, retornado a Inglaterra, começa a fazer um trabalho 

                                                             
8
Idéia reformada da soberania de Deus, sustentando que Ele decreta a condenação de certa parcela da 

humanidade, antes mesmo desta ter pecado, portanto, sendo injusta para aqueles que não concordam 
com ela.  
9
 Teologia formulada por Jacó Armínio (1560-1609), na qual a Salvação de Deus alcançava toda a 

humanidade e que o ser humano por ter livre arbítrio poderia responder positiva ou negativamente a 
essa salvação, contrariando assim o pensamento reformado especialmente o calvinismo. 
 
10 Grupo de pessoas que fugindo das perseguições mortíferas daquela época, achou asilo em Herrnhut, 
no patrimônio de um fidalgo abastado, o Conde Zinzendorf, situado na Alemanha Oriental. Este grupo 
tornar-se-ia conhecido como os “morávios” em consequência do fato de uma parte deles ter saído da 
província de Morávia, na Checoslováquia. Nas histórias sobre esse grupo diz-se que eles iniciaram uma 
oração em1727 que durou 100 anos ininterruptos 24 horas por dia. - 
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de evangelismo nas ruas atraindo muitas pessoas e organizado-as em grupos 

de 12 nas casas. O trabalho cresce muito, mas Wesley não se desliga da Igreja 

Anglicana, pois, o seu desejo era reconduzir a Igreja a encontrar o verdadeiro 

cristianismo, através de uma experiência como a que ele teve. Acreditava que 

essa experiência conduzisse a verdadeira santificação, que de acordo com 

suas convicções era gradual. Ele chegou a afirmar que através dela poderia ser 

alcançada a perfeição ainda nesta vida, embora admitisse que o homem não 

fosse infalível. 

Pois bem, a partir das idéias de John Wesley, o metodismo 

foi instalado na América do Norte, onde cresce rapidamente. Porém, sua 

teologia foi cada vez mais se afastando de John Wesley, pois a doutrina da 

santidade foi sendo abandonada e a Igreja Metodista se vendo em 

controvérsias como a escravidão americana e o autoritarismo do episcopado 

metodista. Até que em meados do século XIX surge o movimento de santidade. 

O movimento surgiu como uma tentativa de retorno as idéias 

de Wesley, que enfatizavam busca pela santificação, porém, percebeu-se  por 

parte deles um abandono as doutrinas de Wesley ao pregarem os 

ensinamentos de Adam Clarke, que era o da “inteira santificação”, que diferia 

de Wesley principalmente no fato de que para ele a santificação não era 

gradual mas imediata. 

                                                                                                                                                                                   
http://reisesacerdotes.wordpress.com/2009/04/29/sangue-e-fogo-a-historia-do-avivamento-moravio-
por-john-walker-01052001/ 
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O movimento de santidade – “Holiness” – como ficou 

conhecido pregava um ascetismo em relação as coisas do “mundo” a tal ponto 

de entender que a vida cristã limitava-se a experiência religiosa, por isso, 

procuravam não se envolverem na sociedade e rejeitar toda a cultura secular.  

Suas reuniões eram feitas com um fervor muito grande, 

onde se pedia a  “direção do Espírito Santo” em todas as coisas e, essa era a 

tônica da vida desses crentes. 

Com esse ambiente religioso que contrastava com uma 

América do Norte que vivia um protestantismo que desagradava boa parte dos 

crentes daquela época, justamente por haver um afastamento da busca por 

santidade e uma aproximação com preocupações que para estes – que 

buscavam a santificação de vida - eram mundanas, seria o palco do surgimento 

do pentecostalismo. 

A partir de 1900, com a pregação de um ministro metodista 

chamado Charles Fox Parham, ensinando que a evidência inicial do “batismo 

no Espírito Santo” era a glossolalia, ou seja, o falar em línguas estranhas, a 

teologia Holiness explicava a inteira santificação como a segunda benção da 

graça que era consumada pelo batismo no “Espírito Santo”.   

Outros autores (Oliveira, 2004:29) 11 registram ainda o fato 

do pentecostalismo, ao surgir, não pregar o batismo no Espírito Santo com uma 

segunda benção, mas como uma terceira benção, pois, a busca pela 

“santidade” pregada pelos Holiness seria essa segunda benção a ser 

                                                             
11Davi M. OLIVEIRA,  A Religião mais negra do Brasil, p. 29 
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alcançada pelos crentes, e o batismo no Espírito Santo, ao contrário da 

pregação Holiness não seria o auge dessa santificação, mas outro evento na 

vida dos crentes, por isso, uma terceira benção. 

Vários pesquisadores, como Paul Freston, por exemplo, 

apontam que embrionariamente a Assembléia tenha surgido no movimento 

chamado “Missão de Fé Apostólica”12, sendo seu principal protagonista um ex-

aluno da Escola Bíblica de Charles Fox Parham, que faz o movimento 

expandir-se e adquirir grande número de seguidores. 

O seu mais proeminente iniciador foi William J. Seymour, 

que era originário da Igreja Batista, mas que após participar das aulas da 

Escola Bíblica de Parham, passa a ser um pregador enfático do “batismo no 

Espírito Santo” e encontra numa Igreja negra “Holiness” o apoio que o levou a 

alugar um galpão em Los Angeles, na AzuzaStret, 312, onde começa seu 

movimento e, como aponta Paul Freston, esse movimento começa com uma 

diferença importante, “pois tinha liderança de negros e mulheres, o que dava 

uma cunho fortemente social  em seu início”13. 

Vemos que desde o início do movimento pentecostal, esse 

tem certa vocação para agregar excluídos, pois negros e mulheres, tanto na 

sociedade, quanto na própria religião, eram postos as margens das decisões - 

os líderes nas Igrejas protestantes sempre foram homens e, pela constituição 

social dessas Igrejas, brancos. 

                                                             
12

Paul FRESTON, Nem Anjos nem Demônios, In: Alberto ANTONIAZZI,( Org.)p 74 
13Ibid., p. 74 
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O pentecostalismo tem em comum com o protestantismo o 

discurso de retorno as origens, aliás, no bojo do protestantismo sempre em 

suas cisões e novos movimentos criadores de Igrejas ou seitas - usando o 

conceito Weberiano - há sempre uma pregação de retorno as origens, pois, 

umas das coisas que fomentam esses movimentos é exatamente a pregação 

de que há um abandono dos princípios cridos e vividos no começo do 

cristianismo e, por isso, é necessário uma purificação nas crenças e práticas 

distorcidas com o tempo e, então retornando as origens cristãs, e aquilo que 

mais se aproxima da Igreja chamada primitiva descrita no livro dos Atos dos 

Apóstolos na Bíblia. 

O fato é que a pregação de Parham agradou muitas pessoas 

que estavam cansadas do tipo de religiosidade da América do Norte e, cada 

vez mais simpatizantes ele ganhava com sua pregação, mas foi com Seymour 

que o pentecostalismo ganha maior força e amplia suas fronteiras.  

A partir desse movimento o pentecostalismo vai ganhando 

espaço e não para de crescer. 

 

2- O SURGIMENTO DA ASSEMBLÉIA DE DEUS NO BRASIL 

 

Como sabemos a Igreja Assembléia de Deus chegou ao 

Brasil em 191114. Após uma dissidência em uma Igreja Batista freqüentada 

pelos suecos Gunnar Vingren e Daniel Berg, este com várias pessoas 

                                                             
14 Emilio, CONDE, História das Assembléias de Deus no Brasil. p.37  
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excluídas dessa Igreja Batista, forma o que seria conhecido posteriormente 

como a primeira Igreja Assembléia de Deus no Brasil. 

Porém, muito mais que uma simples dissidência, o que a 

história nos mostra é que estes homens vieram para o Brasil, pois entendiam 

que o Espírito Santo os enviara a fim de iniciarem aqui o movimento 

pentecostal conhecido e experimentado por eles nos Estados Unidos. 

Imigrantes suecos, que foram aos Estados Unidos num 

momento de profunda crise na Suécia, lá tiveram a experiência que marcou 

suas vidas e que os levaria a iniciarem em solo brasileiro a maior denominação 

evangélica de nosso país, a Assembléia de Deus. 

Ao chegarem nos Estados Unidos os dois suecos, se unem 

a Igreja Batista de Chicago, que então era pastoreada por W. H. Durham que já 

conhecera as reuniões de Seymour e, havia experimentado o batismo com o 

Espírito Santo, foi desta Igreja que Daniel Berg e Gunnar Vingren saíram para 

o Brasil como missionários15. Antes de vir para o Brasil Gunnar Vingrem 

pastoreou a Igreja Batista em Menominee, Michigan. 

Gunnar Vingrem, a partir de uma experiência adquirida na 

Primeira Igreja Batista de Chicago, numa conferência, teria sido batizado no 

Espírito Santo, passando a pregar então que essa experiência deveria ser 

buscada para os crentes, pois o batismo com águas, embora necessário, não 

era o único batismo, mas que depois da experiência da salvação, deveria haver 

a experiência do batismo no Espírito Santo. 

                                                             
15 Davi M. OLIVEIRA,  A Religião mais negra do Brasil, p. 29 
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Essa pregação sofre muitas críticas na Igreja em que estava 

pastoreando, por isso, deixa essa Igreja e vai para outra Igreja Batista na 

cidade de South Bend, em Michigan, só que desta vez conseguindo a adesão a 

sua nova forma de entender sua experiência cristã e, conseguindo 

pentecostalizar aquela Igreja. 

Algo importante no relato de Gunnar Vingrem, por ter 

pastoreado duas Igrejas Batistas na América do Norte, é que eles criam – os 

pentecostais – muito provavelmente a exemplo dos demais movimentos de 

renovação das Igrejas desde Lutero, que tinham encontrado um novo 

paradigma na experiência e teologia cristãs, por isso, não era inicialmente uma 

cisão que pretendiam fazer, mas apenas levar a Igreja a experimentar essa 

nova realidade, que por algum motivo, ainda não tinha experimentado. 

A cisão, ao que tudo indica, na maioria das vezes não é 

fomentada inicialmente por aqueles que pregam novas práticas ou doutrinas 

dentro das Igrejas protestantes, porém, com a não aceitação por todos os 

membros da comunidade em que essa pregação foi inicialmente dirigida, 

sempre, acaba acontecendo (Niebhur,1992).  

Corrobora com essa idéia o fato de Vingrem ter pastoreado 

duas Igrejas Batistas na América do Norte, ao chegar no Brasil, ter procurado 

uma Igreja Batista para comungar sua fé e, pregar livremente sobre sua nova 

experiência sem, aparentemente, sentir-se constrangido, pois, em suas 

pregações havia a ênfase de que descobrira uma verdade que serviria e 

deveria ser buscada por todos os crentes. 
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Há que se considerar que, embora talvez não fosse ciosa a 

intenção inicial da pregação de Vingrem - assim como dos demais pregadores 

do pentecostalismo –, essa pregação chocava-se frontalmente com a teologia 

das igrejas históricas reformadas, por isso, dificilmente, poder-se-ia haver uma 

convivência harmônica entre as duas linhas de pensamentos tão distintos 

dentro de uma mesma Igreja.  

O próprio pentecostalismo sofre com cisões posteriormente 

tanto aqui no Brasil, quanto fora daqui. Temos na atualidade uma enorme 

quantidade de denominações evangélicas pentecostais, muitas delas saídas 

exatamente da Assembléia de Deus.  

A Assembléia de Deus tem servido de base para a formação 

de novos grupos religiosos que, embora continuem pentecostais, divergem em 

muito das ênfases da Assembléia de Deus em suas doutrinas e também em 

suas práticas. Pensando no contexto de construção do próprio protestantismo e 

evangelicalismo, a ênfase dada por estes grupos no chamado “sacerdócio 

universal dos crentes16”, consciente ou inconscientemente, tem fomentado a 

própria cisão nesses grupos. 

Analisando esse tipo de atitude, que inicialmente não 

pretende a cisão, mas que posteriormente não consegue continuidade a não 

ser com ele, percebemos que isso se dá por que a mensagem trazida por este 

líder carismático transcende a ordem da religião por ele aderida, pois, o que 

leva este a uma pregação que contraria os paradigmas de sua própria 

                                                             
16

 Crença de que todas as pessoas podem chegar-se a Deus e entender sua vontade, praticar suas 
ordens sem a intermediação da Igreja ou de clero. 
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comunidade religiosa é a certeza de que ele recebeu algo maior que essa 

ordem, portanto, não estando obrigado a submeter-se a ela, antes está 

obrigado a contrariá-la, pois, caso não o fizesse estaria contrariando em última 

instância o próprio Deus. 

Temos nesses casos o típico líder carismático descrito por 

Max Weber17, que é seguido primeiro porque dá sinais de sobre-naturalidade e 

depois porque existe aderência a estes sinais por parte daqueles a que esta 

mensagem é dirigida. Nesta situação, não é o mais importante no líder sua 

legitimação pelo poder burocrático, pois, não seria ele, muitas vezes o 

sucessor legítimo desse poder, mas como apresenta caráter extra-cotidiano, 

sobrenatural, esse líder assume é seguido, muito mais pela sua capacidade 

“extra-ordinária” do que pela transmissão de poder.  

Desta forma que no campo religioso – não só nele - muitos 

líderes levantam-se e conseguem seguidores, pois, sua mensagem traz uma 

nova verdade - ou uma verdade que retorne as origens perdidas exatamente 

pela burocratização obtida com a rotinização do carisma - e seus feitos 

autenticam essa nova verdade, como diz Weber ainda, o sucesso do carisma 

está na adesão a esse carisma, pois se isso não acontece logo esse carisma 

fracassou.18 

A pregação pentecostal não era fundamentalmente sionista, 

pois era predominantemente carismática, já que todos os pregadores 

pentecostais justificavam sua experiência e pregação não com um desejo de 

                                                             
17

 Max WEBER, Economia e Sociedade, p 326 
18Ibid., 249. 
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criar uma nova religião ou mesmo denominação, mas de levar as suas 

religiões/denominações a uma retorno a experiência original da Igreja primitiva 

descrita na Bíblia, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2.  

Esse desejo uma vez não encontrando apoio de toda a 

comunidade, como não encontrou, gera a cisão, e conseqüentemente uma 

nova denominação. Este movimento só torna-se uma denominação quando se 

rotiniza, o que é inevitável para sobrevivência no tempo, caso contrário é 

extinto, sendo extinto com ele a mensagem e o caráter extra-cotidiano que o 

gerou.  

Pois bem, se sentindo chamados pelo Espírito Santo, 

Vingrem e Berg, deixam os Estados Unidos e vem para o Brasil, um lugar 

desconhecido para eles, mas ambos estavam convictos de aqui era a terra 

para qual estavam sendo enviados para pregação do evangelho da forma 

como agora eles criam. 

É relatado um fato curioso e, não comprovado, quanto à 

forma como Berg e Vingren inicialmente sentem-se chamados para virem ao 

Brasil, segue abaixo texto extraído19: 

“Em 1910, os Espírito Santo chamou dois jovens 

suecos, de nomes Gunnar Vingren e Daniel Berg, 

em South Bend (Indiana), por mensagens em 

línguas estranhas, proferidas por um irmão Uldin, 

em cuja casa estavam hospedados. Sendo 

repetida tantas vezes a palavra “Pará-Pará-Pará”, 

entenderam que para algum lugar com este nome 

que Deus estava chamando. Verificando então, 

                                                             
19Estevam Tavares  BETTENCOURT, O Mensageiro de Santo Antonio, p 48 
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que Pará era o nome de um estado do norte do 

Brasil. Oraram a Deus. Sentiram que era o Brasil o 

lugar onde Deus os chamara. O caminho abriu e 

em novembro de 1910, chegaram a Belém do 

Pará, onde iniciaram a obra das Assembléias de 

Deus.” 

Ressalvando o fato de que este relato encontra-se em um 

livro de cunho apologético católico, ele ilustra bem o fator motivador para esses 

dois homens atravessarem o atlântico e, chegarem a uma terra totalmente 

desconhecida, apenas crendo que estavam sendo enviados pelo Espírito Santo 

para uma obra missionária, que era iniciarem o movimento pentecostal no 

Brasil. 

Embora tivessem vindo para o Brasil como batistas, eles não 

recebiam sustento, na prática eles mesmos sentindo-se direcionados pelo 

Espírito Santo, independentemente da Igreja, vieram para o Brasil, apenas com 

uma ajuda inicial dos irmãos que acreditaram em suas missões. 

Aqui chegando, foram procurar uma Igreja Batista, pois a 

referência denominacional que possuíam era esta.  

Não se sabe ao certo se eles tinham alguma referência 

desta Igreja Batista em Belém do Pará, pois, o seu pastor era, assim como eles 

um missionário sueco, conhecido na denominação como Eurico Nelson – Erik 

Nilsson – que trabalhava na região norte do Brasil, onde havia escassez de 

obreiros/pastores. 

O pastor dessa Igreja Batista, muitas vezes, era obrigado a 

deixar a comunidade local para fazer trabalhos evangelísticos em boa parte da 
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Região Norte, ou seja, uma área geográfica muito grande. Em sua ausência 

permaneciam na Igreja os membros locais que executavam os trabalhos 

litúrgicos e demais rotinas administrativas. 

Freston chega a levantar que Eurico Nelson poderia 

periodicamente enviar informações sobre o seu trabalho em Belém do Pará a 

comunidade Batista Americana20 e, por isso, de alguma forma Vingrem e Berg 

teriam algum conhecimento prévio desta Igreja. Se isso de fato ocorreu, o 

nome da cidade de Belém do Pará não tão desconhecido para eles, como 

sugerido no texto inserido alguns parágrafos atrás. 

Ao chegarem ao Brasil e procurarem a Igreja Batista, os dois 

missionários são bem recebidos e integrados a comunidade local, onde 

passam a participar dos cultos e, logo também a terem atividades de direção 

dos trabalhos, principalmente quando Eurico Nelsom estava fora em suas 

muitas viagens.  

Ao olharmos para o movimento de Berg e Vingrem dentro da 

Igreja Batista, percebemos que eles quiseram num primeiro momento transmitir 

sua visão àquela Igreja, mas acontece que suas práticas pentecostais ao 

destoarem das práticas tradicionais dos batistas geram uma cisma.  

Depois de sete meses eles são expulsos da Igreja 

juntamente com outros membros que aderiram o pentecostalismo e 

professaram terem sido batizados no Espírito Santo. Estava assim, começando 

                                                             
20Paul FRESTON, Nem Anjos nem Demônios, In: Alberto ANTONIAZZI,( Org.)p. 81 
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de fato a Igreja Assembléia de Deus, que no início teve o nome mantido 

conforme o movimento de Seymor: “Missão de Fé Apostólica”21 

Juntamente com a Congregação Cristã do Brasil, Paul 

Freston22, entende que Vingrem e Berg, ao iniciarem o movimento pentecostal 

que origina no Brasil a Assembléia de Deus, são protagonistas do 

pentecostalismo de primeira onda, pois vê o pentecostalismo dividido em três 

“ondas”, talvez melhor dizendo momentos históricos. 

Essas duas denominações dominaram o cenário nacional do 

pentecostalismo até a década de 50 quando novas Igrejas pentecostais 

chegam ao Brasil ou aqui mesmo surgem como ramificações de outras já 

existentes. 

Mas é importante olharmos para o tipo de Brasil que os 

pentecostais encontraram a chegar aqui. Os protestantes já estavam no Brasil 

há algumas décadas. Todas as igrejas protestantes, com exceção daquelas 

tipicamente de imigrantes e, portanto, formadas somente por eles e para eles, 

vieram para o Brasil como Igrejas de missão, a intenção era evangelizar em 

nossas terras com a pregação protestante, e conseqüentemente, contraporem 

o cristianismo católico.  

Com a visão protestante de sacerdócio universal, os 

protestantes espalharam por todo o Brasil o incentivo a leitura da Bíblia e 

principalmente com a tradução desta para a língua portuguesa – ainda que boa 

parte dos brasileiros fosse analfabeta nos fins do século XIX. Esse estímulo à 
                                                             
21

Ibid., 81 
22Ibid.,70 
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leitura da Bíblia fomentava nos adeptos do protestantismo, uma convicção de 

que eles teriam acesso as “verdades divinas”, diretamente sem intermediações, 

podendo ter uma experiência com Deus sem precisar da Igreja e do clero.  

Outro fator importante foi o campo que o protestantismo 

prepara em solo brasileiro, pois, a “pregação da Bíblia como única regra de fé e 

prática”, já não era novidade para as pessoas, pois era desta forma que os 

protestantes disseminavam sua pregação.  

Ensinando que as pessoas deveriam seguir a Deus naquilo 

que estivesse estritamente escrito na Bíblia, conseguiam ter uma mensagem 

que enfraquecia a visão da igreja fortemente institucionalizada e do clero 

profissional. 

 

3 - DESENVOLVIMENTO DA ASSEMBLÉIA DE DEUS 

 

A Assembléia de Deus deixa de ser um movimento trazido 

ao Brasil por dois suecos, vindos dos Estados Unidos, e torna-se a maior Igreja 

Evangélica do país em pouco menos de um século, passaremos então a 

descrever, mesmo que de forma breve, como ocorreu esse desenvolvimento. 

Após Vingrem e Berg serem excluídos da Igreja Batista, 

juntamente com outros membros daquela Igreja, eles começam a se reunirem 

livremente e praticarem suas crenças sem restrições. Com eles foram viver 

essa experiência apenas as pessoas que aceitaram a pregação pentecostal. 
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Inicialmente o movimento assume o mesmo nome deste nos Estados Unidos: 

“Missão de Fé Apostólica” e assim fica por alguns anos.  

Parece-nos que inicialmente o nome era menos importante, 

pois, o que de fato tinha importância era o que eles pregavam e buscavam. A 

ênfase do movimento e, depois da denominação, sempre foi a experiência, 

aliás, essa é a tônica pentecostal, disso que o pentecostalismo surge, a busca 

pela experiência do pentecostes, traduzida por eles como uma segunda 

benção.  

A busca pelo batismo no Espírito Santo, deixa clara essa 

visão de desejo de experimentação de uma realidade extra-cotidiana. 

Até 1914 esse grupo se reúne como Igreja local, mas a partir 

deste ano, eles começam a receber colaboração de outros suecos23 que 

vieram para o Brasil via missão sueca, ou via colônia Sueca nos Estados 

Unidos. Esses missionários chegam a ser cerca de vinte famílias na década de 

30, afirma Freston.  

Freston afirma que já na década de 50, não se percebe esse 

fluxo missionário na Assembléia de Deus, que progressivamente vai tomando 

uma forma própria e caracterizando-se como uma Igreja brasileira, com bem 

menos influências estrangeiras, se compararmos com as denominações 

protestantes. 

                                                             
23Paul FRESTON, Nem Anjos nem Demônios, In: Alberto ANTONIAZZI,( Org.)p. 81 
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Alencar24citando Rolin em sua divisão do desenvolvimento 

do pentecostalismo destaca três fases: “1 – implantação (1910-35); 2- 

Expansão (1935-50) e 3- “enclausuramento na esfera sacral e variadas práticas 

sociais (1964-85); faz uma proposta diferente de divisão desse 

desenvolvimento, focando a Assembléia de Deus até os anos de 1946:  

1ª fase: A implantação de “seita pentecostalista” – 1911-1930; 

2ª fase: A institucionalização da Igreja – 1930-1946; 

3ª fase: A oficialização da denominação – 1946 em diante. 

Vemos que as duas datações levam em conta os contextos 

em que o pentecostalismo e em especial a Assembléia de Deus se 

desenvolvem no Brasil. Provavelmente de forma mais objetiva Alencar faz esse 

divisão, pois olha especificamente para a AD, desta forma pôde ser mais 

particular em suas conclusões que Rolim.  

A Assembléia de Deus que se inicia no Brasil com uma 

divisão da Igreja Batista, mas que tem ao longo dos primeiros anos de 

atividade uma caminhada para sua consolidação como Igreja, e o faz a partir 

de 1914 com a ajuda de outros missionários suecos, experimenta uma 

mutação, pois começa com seu caráter experiencial e o faz até a década de 

30. O seu crescimento e estruturação são fundados neste aspecto, ou seja, 

num movimento que ao crescer não tem estruturas organizacionais rígidas, 

extremamente dependentes de seus líderes e da visão pregada por eles.  

                                                             
24 Gedeon ALENCAR, Assembléia de Deus. Origem, implantação e Militância (1911-1946). p. 47-48 
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Posteriormente à medida que outras Igrejas vão surgindo, 

para que exista coesão na adesão destas a mensagem original é necessário se 

institucionalizar e, assume posturas próprias das instituições organizadas.  

Três outros fatores também são importantes no primeiro 

momento da Assembléia de Deus no Brasil – e nos demais também - o 

ministério pastoral “leigo”, a pregação fortemente escatológica, com sua crença 

num reino milenar futuro e sua visão quanto ao envolvimento social e político 

da Igreja. 

 

8 - ESTRUTURASOCIAL DA IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS 

 

Antes de analisarmos os três pontos acima colocados, 

pontuaremos, de forma breve, a estrutura social dos membros da Assembléia 

de Deus, principalmente, a partir de sua consolidação como Igreja e levando 

em conta o grande movimento migratório que houve no Brasil a partir dos anos 

50. 

Freston escreve que em 1930 já havia a presença da 

Assembléia de Deus em vinte estados, sendo quatro do Norte, nove do 

Nordeste, quatro do Sudeste e três do Sul, ou seja, já estava presente em todo 

o território nacional. 

Na década de 30 a Assembléia deixa seu estado de 

movimento e passa a ser denominação, principalmente com a primeira 
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Convenção Geral das Assembléias de Deus, a doação de propriedades por 

parte dos missionários suecos, e de certa forma a tomada da direção dos 

trabalhos pelos pastores brasileiros, é a partir dali que a Igreja passa cada vez 

mais a se institucionalizar. 

Nas décadas que se seguem a Igreja cresce vigorosa, a 

despeito das perseguições religiosas feitas pela Igreja Católica, da 

discriminação social, pois os pentecostais sempre foram taxados de alienados, 

e de certa forma, o foram propositalmente, pois não quiseram participar 

institucionalmente, da vida social e política do país, por entenderem que sua 

organização era puramente religiosa. 

Assim chegamos à década de 50 e temos o que Freston 

chama de segunda onda do pentecostalismo. Com a vinda para o Brasil da 

Igreja Quadrangular, que trazia um tipo de culto pentecostal mais próximo da 

realidade cotidiana do país, pois, tinha um menor rigor de separação do 

“mundo”, além de ter mulheres participando das lideranças da Igreja como 

pastoras.  

Logo depois surge Igreja O Brasil para Cristo, que foi uma 

das primeiras a ter um engajamento político, tendo o missionário Manoel de 

Melo como líder e, já na década de 60 outra figura conhecida é a do 

missionário Davi Martins Miranda que funda a Igreja Deus é Amor, esta por sua 

vez com um ascetismo ainda maior que o da Assembléia de Deus. 

Mesmo em meio a esses surgimentos de novas igrejas a 

Assembléia de Deus manteve seu crescimento, até chegar o que Freston 
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chama de terceira onda do pentecostalismo no final da década de 70. Com o 

surgimento da Igreja Universal do reino de Deus, liderada pelo então pastor 

Edir Macedo e, no começo da década de 80, surge outra Igreja, a Internacional 

da Graça. Fundada pelo cunhado de Edir Macedo, o missionário R.R. Soares, 

sendo que estas duas Igreja preconizam o que hoje é comumente chamado de 

Neo-pentecostalismo. 

Um fator muito importante em relação à Assembléia de Deus 

é o fator condição social das pessoas que foram engrossando as fileiras da 

Assembléia de Deus ao longo dos anos. 

Podemos apontar preliminarmente alguns fatores, tais como 

origem, pois, grande parte dos pentecostais “assembleianos” vieram do 

nordeste, eram pobres, tiveram pouco acesso à educação formal, chegaram ao 

Sudeste como migrantes a procura de melhores condições de vida.  

Nos estados que pertencem a esta região se estabeleceram, 

trouxeram suas famílias, as gerações posteriores permaneceram nestes 

estados e foram também criando Igrejas em torno de si ou, passando a 

freqüentar Igrejas já existentes, também como uma foram de socialização nos 

grandes centros urbanos excludentes. 

Esses migrantes, ao chegarem aos centros urbanos, foram 

morar nas periferias das grandes cidades, e acabaram tendo proximidade com 

outras famílias nas mesmas condições. Isso muitas vezes facilitava a ida as 

Igrejas pentecostais, pois um conhecido levava outro e lá, estes eram bem 

recebidos.  
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Muitos, após se converterem e demonstrarem um pouco 

mais de desenvoltura passavam a liderar trabalhos evangelísticos; o que 

sempre foi característico do pentecostalismo e é claro da Assembléia de Deus. 

O fato é que essas migrações trouxeram um grande número 

de pobres para as regiões metropolitanas25. Nesse contingente de pobres, 

grande parte eram negros, e aqueles que continuam migrando também.  

Se a adesão ao pentecostalismo foi principalmente da 

camada social menos privilegiada, conseqüentemente os negros estando nela 

também fazem parte das pessoas que aderiram o pentecostalismo. 

Não faz parte do nosso objeto de estudo, fazer deste fator o 

foco principal da pesquisa, porém, ignorá-lo – assim como ignorar a 

participação das mulheres na formação do “ettos” pentecostal – é não analisar 

com o devido cuidado a formação do discurso atual da Assembléia de Deus.  

A população deixa e o campo, e povoa as cidades. Os 

pentecostais estão, como relata Novaes26, principalmente nas áreas mais 

pobres e nas cidades, conseqüência das migrações para os centros urbanos, 

dos novos modelos sociais encontrados nas periferias, das redes de ajuda 

social que as Igrejas naturalmente formam, do apoio que as pessoas 

encontram na Igreja e que as ajudam a não se sentirem deslocadas na 

sociedade. 

                                                             
25

 Francisco ROLIM, Religião e classes populares,p. 143. 
26 Regina NOVAES, Pentecostalismo, política e mídia. p. 52. In: Religião e cultura popular.  
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Atualmente, no perfil social dos membros da Assembléia de 

Deus, encontramos pessoas de todas as classes, mas predominantemente, a 

grande maioria dos membros da Igreja ainda é constituída pelas pessoas de 

camadas sociais mais modestas e estão nas periferias das cidades. 

 

4 - MINISTÉRIO PASTORAL “LEIGO” 

 

Apesar de Gunnar Vingren ter estudado em seminário 

teológico, a experiência pentecostal forjou nele, e nos demais pentecostais, 

certa aversão ao estudo teológico, pois criam que este era responsável pelo 

esfriamento da Igreja, sendo assim, o que deveria ser buscado pelo crente não 

devia ser a formação teológica, mas sim a experiência do batismo no Espírito 

Santo.  

Essa visão de resistência e até rejeição ao estudo teológico, 

de forma não proposital, dá aos adeptos do pentecostalismo uma oportunidade 

que os protestantes não deram aos seus adeptos, o de qualquer membro de 

uma Igreja pentecostal Assembléia de Deus poder fazer as pregações nesta 

Igreja e, não somente isso, mas também o poder de chegar a ser pastor sem 

precisar freqüentar um seminário teológico. 

Freston afirma que esta postura fez com que os pentecostais 

crescessem, pois eram os leigos – pregadores sem formação teológica – que 

fizeram com que a Igreja se expandisse, uma vez que não havia a barreira da 
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formação, mas apenas a necessidade da experiência e a “vocação” ou 

“chamada” paramissões e ministério pastoral27. 

Esse tipo de liderança facilitou o crescimento pentecostal, 

pois, não havendo necessidade de formação teológica, as pessoas que se 

convertiam ao pentecostalismo e, tinham alguma experiência como rezadores 

de novenas, rezadores de pagar promessas28, tinham a oportunidade de pregar 

e assim paulatinamente e, às vezes rapidamente, tornavam-se pastores das 

Igrejas Assembléia de Deus.  

Não encontramos relatos de que as mulheres tivessem 

assumido oficialmente cargos de pastoras, porém, elas também podiam pregar,  

dar testemunhos e fazer orações públicas, o que no protestantismo já era mais 

limitado.  

O ministério leigo sempre foi uma das formas do 

pentecostalismo firmar sua identidade, pois, como pregadores de uma ação 

direta do Espírito Santo na vida da pessoa, o estudo da teologia era na prática 

o desprezo por esta ação, logo, era também uma forma de “mundanização”29. 

Não são poucos os relatos de pentecostais que usam o texto de II Coríntios 

                                                             
27

 Paul FRESTON, Nem Anjos nem Demônios, In: Alberto ANTONIAZZI,( Org.)p. 82 
 
28

 Francisco C  ROLIM, O que é pentecostalismo, p.25 
29 Há na pregação evangélica de forma geral uma separação entre as coisas relativas as Igreja, portanto, 
sagradas e, as de fora da Igreja, portanto do mundo, mundanas. Foi exatamente esse tipo de ascese 
percebida por Max Weber em Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, só que para os pentecostais 
ainda com uma diferença, pois, sua ascese se dava também por uma separação do mundo, mas 
fomentada pela expectativa do céu , sendo como condição fundamental para alcançar este, separar-se 
daquele.  
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3.6: “O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, 

não da letra, mas do espírito; porque a letra mata e o espírito vivifica."30 

Mariz31 registra, em seu texto onde tece um comparativo 

entre CEBs e Igrejas Pentecostais, destaca: 

“... a crença na possibilidade de uma 
relação direta com Deus, faz com a os 
participantes de ambos os movimentos se 
sintam contentes para interpretar a Bíblia, 
pregar e liderar.” 

Este é o outro fator fundamental para a propagação do 

ministério leigo na Assembléia de Deus. Sendo a revelação divina, escrita na 

Bíblia, possível de ser acessada por todos os crentes, eles podem ser 

nomeados pastores, pois, o fator fundamental – o conhecimento de Deus – não 

depende da mediação da Igreja, do clero oficial ou de alguma outra esfera ou 

poder. 

De posse desse pensamento, os pentecostais livremente 

nomearam pastores para assumirem seus trabalhos, onde os missionários 

suecos não tinham condição de chegar. Havia, porém, um mal estar crescente 

entre a Igreja brasileira que crescia e o domínio estrangeiro pelos suecos, o 

que na década de 30, foi resolvido na primeira Convenção Geral das 

Assembléias.  

Nessa Convenção Geral das Assembléias de Deus os 

suecos passaram a direção dos trabalhos para os brasileiros e, também 

                                                             
30

 BÍBLIA. Português. Almeida Revista e Corrigida.Sociedade Bíblica do Brasil. São Paulo   
31

 Cecília L  MARIZ, Religião e Pobreza: uma comparação entre CEBs e Igrejas Pentecostais. 
Comunicações Iser. Ano 7 – nº30, 1988 
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doaram patrimônio para esta Igreja32, desta forma a Igreja estava assumindo 

uma identidade cada vez mais nacional e menos estrangeira, sendo os 

pregadores e pastores leigos fundamentais nesta transição. 

Dessa conjugação – sacerdócio universal do crente mais 

desvalorização do estudo teológico, por considerá-lo um fator de esfriamento – 

juntamente com a grande necessidade de expansão do trabalho, a Igreja 

Assembléia de Deus, ao longo dos anos foi construindo um exercito de lideres 

leigos, que foram grandes desbravadores das terras brasileiras para a 

expansão da denominação. 

Atualmente a Assembléia tem modificado sua visão sobre o 

ministério pastoral leigo. Nas Igrejas Assembléias de Deus pertencentes ao 

Ministério do Belém, por exemplo, os candidatos ao ministério precisam fazer 

um curso de teologia, criado e mantido pela própria Igreja.  

Mendonça33, no início dos anos 90, descreveu que a 

Assembléia de Deus possuía uma casa publicadora - CPAD Casa Publicadora 

das Assembléias de Deus – responsável pela edição de livros, revistas e do 

semanário “O Mensageiro da Paz”. Também destaca os Institutos Bíblicos para 

a formação de sua liderança e que estavam começando a sistematizar sua 

teologia. Esses fatores são indicadores de que a Assembléia de Deus caminha 

para a mudança de sua visão quanto ao ministério leigo. 

                                                             
 
32

 Paul FRESTON, Nem Anjos nem Demônios, In: Alberto ANTONIAZZI,( Org.). p. 83 
 
33Antonio G MENDONÇA e Procoro F  VELASQUES, Introdução ao Protestantismo no Brasil, p. 51 



47 
 

O pastor da Igreja Assembléia de Deus em que fizemos a 

pesquisa de campo, noS informou que hoje os pastores que estão sendo 

consagrados ao ministério pastoral, precisam passar por formação teológica, 

em seminário da própria Igreja. 

O curso de teologia dura três anos, sendo oferecido nas 

Sub-sedes da Igreja e com algumas matérias oferecidas na própria sede, no 

bairro de Belém, na capital paulista. 

Apesar dessa nova forma de preparar obreiros, o trabalho 

leigo continua sendo o principal veículo de formação das lideranças, pois, 

primeiro descobre-se a vocação do membro, é dada a oportunidade de 

trabalhar e então, confirmada a vocação para o ministério pastoral, ele é 

encaminhado para o seminário.   

Porém grande parte os pastores na Assembléia de Deus – 

Ministério do Belém - sede da Igreja estudada, não possuem curso de teologia, 

pois, já eram pastores quando o curso passou a ser  obrigado. 

Os diáconos, que também fazem parte a liderança da Igreja, 

hoje, também precisam fazer um curso – não nos mesmos moldes que o curso 

para pastores – a fim de prepararem-se para o trabalho na Igreja. 

Enfim, se nas Igrejas Assembléia de Deus, pertencentes ao 

Ministério do Belém, o líder leigo ainda é uma figura presente, aos poucos, 

institucionalmente, isso vai mudando. A Igreja, através do curso de teologia, 

procura não somente preparar o pastor, mas, talvez, principalmente, unificar 

através do estudo teológico próprio, a forma de ensino na Igreja. 
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5 - ÊNFASE TEOLÓGICA DA ASSEMBLÉIA DE DEUS 

 

Mendonça34 ao descrever a teologia da Assembléia de 

Deus, faz o seguinte apontamento: 

“A teologia das Assembléias de Deus é 

conversionista e nisto ela se iguala às 

Igrejas protestantes brasileiras em geral. 

Seu sistema de governo eclesiástico está 

mais próximo do congrecionalismo dos 

batistas por causa da liberdade das Igrejas 

locais e da limitação de poderes da 

Convenção Nocional. Todavia, a divisão em 

ministérios regionais semi autônomos 

lembra um pouco o sistema presbiteriano. 

Mas, acima de tudo, as Assembléias de 

Deus representam o pentecostalismo 

clássico.” 

 

Esta descrição de Igreja conversionista demonstra o caráter 

ascético da Igreja, pois, uma das marcas dela é o apartamento do mundo. 

Conversão para um crente da Assembléia implica em mudanças de hábitos, 

praticas, forma de vestir-se, abstenção de bebidas alcoólicas, e outras 

mudanças de comportamento.  

Atrelado a este ponto temos, o tipo de expectativa 

escatológica que a Igreja Assembléia de Deus nutre: o milenarismo35. Com 

                                                             
34Ibdem 
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essa visão escatológica de reino de Deus não plenamente realizado, mas 

aguardado, os pentecostais lançavam para o futuro sua expectativa de justiça 

social, pois, no reino do milênio a Igreja seria privilegiada ao reinar com Cristo 

sobre as nações. 

Na declaração de fé da Assembléia, encontramos bem 

demarcadas posições que identificam o pentecostalismo. Extraímos de sua 

declaração e fé os dois pontos abaixo36: 

 “No batismo bíblico no Espírito Santo... 

com evidência inicial do falar em outras 

línguas...;” 

 “... Na segunda vinda prémilenial de 

Cristo, em duas fases distintas. Primeira – 

invisível ao mundo, para arrebatar sua 

Igreja fiel da terra, antes da Grande 

Tribulação; segunda – visível e corporal, 

com sua Igreja glorificada, para reinar pelo 

mundo durante mil anos...” 

A declaração de fé contém catorze pontos, de acordo com o 

descrito no “Mensageiro”. Em muitos deles há uma marca comum com as 

demais denominações conhecidas como evangélicas, tanto históricas quanto 

pentecostais, mas os itens que separamos acima identificam bem o 

pentecostalismo, pois salientam o “batismo no Espírito Santo” e a doutrina 

milenarista da Igreja.  

                                                                                                                                                                                   
35 Período de mil anos em que Cristo reinará na Terra e Satanás será preso, descrito em Apocalipse 20. A 
pregação escatológica pentecostal é milenarista. KASCHEL E ZIMMER. Werner e Rudi. Dicionário da 
Bíblia de Almeida. Sociedade Bíblica do Brasil. Barueri. 1999. P.113 
36 Periódico, Mensageiro da Paz , CPAD, Rio de Janeiro, Ano 82,  Julho 2012 
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O que para muitos seria fator de alienação esse tipo de 

visão, para a Assembléia de Deus – e outros grupos que também pensavam 

assim – era fator de libertação. Por causa disso, a ascese e a complacência 

com o comumente chamado “injusto”, não eram coisas das quais os crentes da 

Assembléia devia se envergonhar, pelo contrário, eram esses pontos que 

sempre foram fortalecidos na pregação deles. 

Dessa forma, estes três pilares de pensamento – batismo no 

Espírito Santo, conversionismo, e milenarismo - ajudaram a constituir a 

identidade da Assembléia de Deus em sua implantação, também foram 

fundamentais em sua organização denominacional e em sua expansão até 

tornar-se hoje a maior denominação evangélica do Brasil.  

5.1 – Perfil teológico dos membros das igrejas pentecostais 

 

Como já foi dito aqui, os pentecostais, principalmente 

aqueles que se instalaram nas periferias dos centros urbanos, eram em sua 

maioria de migrantes do nordeste, pobres e negros ou pardos. 

Além deste perfil sociológico, destacamos também um perfil 

teológico, que segundo Passos é o seguinte37: 

a) O adepto pentecostal se considera 

diferente do mundo profano (rotina diária) 

que, para eles, é comandada pelo mal 

(demônios, etc.); 

b) Em vários grupos existe uma grande 

rigorosidade em relação à forma de se 

                                                             
37 João D PASSOS, Pentecostais, Origens e Começos. p. 35-39 
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vestir, se comportar no meio social e, até 

mesmo, de práticas políticas; 

c) As pregações focam a necessidade de 

mudança o indivíduo caracterizado pelo 

abandono dos pecados, das dores, 

problemas e sofrimentos de todos os tipos 

para uma vida nova repleta de dádivas 

espirituais e materiais; e, 

d) A fim de significar essa mudança, nas 

celebrações, pregações, cantos e 

participações os fiéis encenam vividamente 

e emocionalmente essa passagem da calma 

para a euforia, da passividade à 

participação intensa, do silêncio a 

manifestação, da indiferenciação no grupo 

ao encontro consigo mesmo. 

A descrição principalmente emocional do perfil dos membros 

da Assembléia de Deus tem haver com sua crença teológica. Muito mais que 

uma manifestação sociologicamente identificável, o que Passos descreve 

acima, é antes, uma forma de entendimento teológico, na participação cúltica. 

A ênfase teológica da Igreja, percebida em seus membros, 

demonstra o quanto a Igreja ainda é capaz de influenciar a visão e mundo 

deles. Atualmente, talvez isso esteja um pouco enfraquecido, o que teremos 

oportunidade de verificar a partir do estudo de caso que estamos fazendo. 

 

6 - ENVOLVIMENTO SOCIAL DA IGREJA NO BRASIL 
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Outro fator importante para a Assembléia de Deus formar 

sua identidade foi o fato de que desde sua origem no Brasil e até mesmo antes 

de sua chegada aqui, foi o seu caráter puramente religioso.  

Já nos Estados Unidos com Vingrem e Berg, o viés 

assumido pelo pentecostalismo que eles abraçam não era o da segregação 

racial, pois, estes se tornam pentecostais numa Igreja Batista, num momento 

em que já havia ocorrido certa separação entre brancos e negros no 

movimento pentecostal, sendo eles herdeiros do pentecostalismo branco e, 

portanto não engajado nas lutas de classe. 

Não tendo no seu bojo a luta de classes, ou a segregação 

racial, foi quase que conseqüente não envolverem-se nos movimentos sindicais 

nas décadas de 10 à 30, pois as preocupações no pentecostalismo não 

residiam numa justiça do aqui, mas sim, numa realização no além. 

Também seu tipo de ascetismo contribui para isto, pois, as 

questões de justiça social levantadas pelos sindicados eram tidas como coisas 

deste mundo e, portanto não deviam ser buscadas pela Igreja, que devia 

envolver-se nas “coisas de Deus”, pois o envolvimento em questões ligadas 

aos sindicatos, à política e outras demandas sociais, levavam a Igreja a 

desviar-se de seu objetivo que era servir a Deus e buscar aquilo que agradava 

a Ele. 
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Comparando o arnaquismo sindical com o pentecostalismo, 

Rolin38 define as diferenças entre os dois, o primeiro, fruto das imigrações 

européias, tinha um caráter social, o segundo também trazido por europeus, 

mas via Estados Unidos, tinha um caráter puramente religioso. 

A Assembléia de Deus em sua crença não entedia que as 

demandas por justiça social devessem partir das pessoas, porém, cria, pregava 

e vivia a busca dessa justiça social, no próprio Deus, ou seja, era Deus que 

podia mudar as condições precárias em que as pessoas se encontravam e 

apelar para qualquer insurgência, em muitos casos, era considerado inclusive 

pecado. 

Se houvesse uma adesão a movimentos de classe a partir 

da Assembléia, esta viveria uma dicotomia, pois, sua pregação era numa 

realidade futura e as lutas de classe numa realidade presente.  

Sua base de sustentação era a Bíblia e numa tentativa de 

volta a Igreja ideal, já nas lutas de classe, havia um rompimento com todo tipo 

de passado, por entenderem que as desigualdades eram fruto das 

constituições sociais do passado. 

Percebemos então que uma Igreja não sectária nasce no 

Brasil, fundada na experiência sobrenatural do batismo no Espírito Santo; com 

forte apelo de separação do “mundo”, não poderia engajar-se em questões de 

lutas sociais, pois, não era sua característica. 

                                                             
38 Francisco C ROLIM,  O que é pentecostalismo, p.55 
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Se Rolin relata essa separação que a Igreja Pentecostal fez 

entre adesão religiosa e lutas de classe, até a década de 50, é a partir daí, com 

a chegada das Igrejas de segunda onda, já mencionadas aqui, que começam a 

ter em seu meio membros envolvidos com a política, que a Assembléia de 

Deus também vai mudando seu discurso em relação à política. 

Durante a ditadura militar houve pouco envolvimento direto 

das Igrejas evangélicas na política partidária, mas com a redemocratização do 

país, percebemos um fluxo grande de políticos que eram apoiados e, muitas 

vezes até lançados por suas Igrejas.  

Por outro lado ao olharmos para as atuações de seus 

membros, Novaes39, por exemplo, destaca a participação dos membros da 

Assembléia de Deus em Santa Maria, no sindicato, mas, com ela descreve que 

os membros entrevistados, viam a filiação ao sindicato com um direito e, 

procuravam não vincular a filiação sindical com a Igreja. 

Para os crentes pesquisados por Novaes, pertencer ao 

sindicato era um direito, pois, era através deste, que podiam ter acesso aos 

benefícios que o governo delegava ao sindicato a administração. 

Vemos então que apesar da Igreja, enquanto instituição, não 

promover a inserção social de seus membros em movimentos sociais, ela não 

impedia que esses fossem participantes ativos deles. 

Um fato ainda curioso relatado por Novaes é que os muitos 

membros da Assembléia de Deus em Santa Maria, após sua conversão, 

                                                             
39 Regina NOVAES, Os escolhidos de Deus, pentecostais, trabalhadores e cidadania, p. 129 
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tornavam-se ainda mais duros em suas brigas por direitos, muitas vezes até 

evocando textos bíblicos para justificar suas posições, como exemplo, abaixo 

transcrevemos um trecho de uma entrevista feita com o advogado que 

trabalhava no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santa Maria40:  

“... Quando ocorre que uma pessoa seja 

protestante, crente, trazer um caso a Justiça 

logo nas primeiras palavras se identifica 

como tal. Tem deles que diz „eu vim por 

ordem de Cristo‟, ou „nos salmos tal diz que 

...‟, ou „na Sagrada Escritura ...o mal deve 

ser combatido.‟” 

Desta forma, indiretamente a Igreja, através de seu discurso, 

está dando subsídios para o crente participar ativamente do Sindicato e lutar 

pelos seus direitos.  

Deve-se observar ainda, de acordo com Novaes,41 em seu 

trabalho já citado aqui, os crentes entendiam que filiar-se ao sindicato não 

confrontava a fé cristã, pois este era reconhecido pelas leis do país. Sendo 

visto por este prisma a filiação aos Sindicatos, os membros da Igreja sentiam-

se a vontade, a partir de sua fé, para participar dessa entidade. 

Em São Paulo também temos casos onde a adesão religiosa 

pentecostal, não impediu a organização social na busca por direitos. 

Abumanssur42 relata em uma entrevista feita com um pastor pentecostal – 

Igreja Cristo é a Libertação-, o seu envolvimento social, lutando com a 

comunidade onde morava, pela urbanização da favela onde esta comunidade 

                                                             
40

 Ibid.,p. 131 
41

 Ibid.,p. 131 
42 Edin S ABUMANSUR. ComunicaçõesISER, ano 6, n.º 4, março de 1987, pag. 26. 
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estava situada. Mesmo esse pastor, procura demonstrar na entrevista, que, 

apesar de fazer algumas reuniões na Igreja, havia uma separação entre o 

movimento social e a Igreja. 

Abumanssur ressalta nessa edição das comunicações da 

Iser, o caráter envolvido na atuação política, por parte do crente, muito mais 

“pela dinâmica do movimento, do que a alguma espécie de convicção 

religiosa”43 

Embora o exemplo acima não seja de um membro da 

Assembléia de Deus, torna-se pertinente à medida que nas periferias, as 

Igrejas pentecostais muitas vezes surgem de forma muito parecidas e com 

necessidades também muito parecidas, pois, o contexto social é o mesmo e o 

estilo religioso também.  

Algumas Igrejas Assembléia de Deus também surgem em 

favelas e/ou apropriações de terrenos não ocupados, ou então os seus 

membros são moradores nestas comunidades. Daí surgem as lutas inerentes a 

essas ocupações. Por esse motivo os membros dessas Igrejas têm seus 

interesses diretamente ligados a esses movimentos reivindicatórios de direitos.    

Essas pesquisas demonstram que a Igreja Assembléia de 

Deus, embora não organizasse, em seu meio formas de envolvimento 

social/político, em alguns lugares e situações, esses envolvimentos a partir dos 

membros, mas sem a proibição da Igreja, já existiam. 

                                                             
43Ibid., p 26 
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Também é importante ressaltar que apesar da postura das 

Igrejas pentecostais e, objetivamente da Assembléia de Deus, de uma ascese 

do mundo, são percebidas contribuições sociais aos seus membros, talvez sem 

a intencionalidade “social”, mas com certeza com efeitos sociais.  

Mariz44, por exemplo, ao pesquisar a relação entre as CEB‟s 

– Comunidades Eclesiais de Base - e os pentecostais, tendo como premissas a 

religião e a pobreza, destaca sete elementos que ela considera importantes no 

enfrentamento da pobreza, nestes dois grupos:  

1. Adoção de valores que aumentam a 

auto-estima do pobre; 

2. Uma rede social de apoio de dimensão 

nacional; 

3. O desenvolvimento da habilidade de 

liderança, de falar em público e de 

organização e mobilização popular; 

4. Estímulo e motivação para aprender a 

ler; 

5. Estímulo para adotar um estilo de viva 

sóbrio, utilitário e ascético; 

6. A formação de um canal de defesa de 

interesses grupais e/ou de classe; 

7. Apoio psicológico durante crises 

pessoais. 

Pelo descrito acima, a Igreja pentecostal, incluindo a 

Assembléia de Deus, sua maior Igreja no Brasil, tem um “ethos” que gera 

benefícios sociais aos seus membros, e não só isso, mas de algumas formas, 

aparelha-lhes para inserirem-se socialmente. Tratando especificamente da 

Assembléia de Deus, esse esforço empreendido não é para um fim “social”, 

                                                             
44 Cecília L MARIZ. Comunicações ISER, ano 7, n.º 30,  1988, pag. 17 
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mas fundamentalmente para um fim religioso, porém, pode levar o crente a 

uma socialização inclusive política. 

Enfim, podemos olhar por dois prismas o trabalho de 

mobilização social feita na Igreja Assembléia de Deus: 

1. Parece não ser a preocupação de a Igreja desenvolver 

políticas, trabalhos e/ou ações, que institucionalmente 

envolvam seus membros em movimentos sociais ou políticos. 

Embora nos pareça isso, por outro lado, a dinâmica gerada na 

Igreja, através do trabalho cotidiano com seus membros, de 

alguma forma, como vemos acima, muitas vezes ajuda alguns 

a envolverem-se de forma até mais ativa nesses movimentos; 

2. A Igreja, embora, enquanto instituição, não promova a 

organização de ações sociais e/ou políticas, de aspecto 

reivindicatório de direitos, ao não proibir que seus membros 

participem desse tipo de movimento, legitima a participação 

nestes. Ao fazer isso, a Igreja contribui, ou pelo menos não 

atrapalha o envolvimento de seus membros nesses 

movimentos, que em muitos casos são fundamentais para 

ajudar na busca de uma vida digna para eles. 

 

7 - ENVOLVIMENTO POLÍTICO DA IGREJA NO BRASIL 
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Eis uma afirmação que descreve bem a visão evangélica da 

política, pois, para a Igreja evangélica, que se envolve na política partidária, em 

geral, quando um de seus membros é eleito, não é um parlamentar que está na 

Igreja é, antes um crente que está no parlamento.  

A importância da participação política da Igreja toma forma 

com redemocratização, é a partir dela que a muitas Igrejas evangélicas, 

passam a empunhar essa bandeira como uma forma de conquistar espaço no 

poder público e garantir direitos.  

Falamos acima do envolvimento social e político da Igreja, 

mas é importante também, abrir um espaço para tratarmos exclusivamente do 

envolvimento político-partidário. Tal importância deve-se ao fato de que, de 

uma postura totalmente ascética, no início da Igreja, ela passa a ter uma 

postura de quase total envolvimento, principalmente em épocas de eleição. 

Se a Igreja, em sua história, teve membros fortemente 

envolvidos com a luta de classes, isso não aconteceu na questão político-

partidária. Essa diferença é ainda mais marcante se, observarmos que no 

primeiro caso a Igreja institucionalmente não se envolveu no passado e ainda 

não o faz no presente, porém, na segunda questão, ela tem feito isto como 

instituição, ou pelo menos a partir de suas lideranças mais altas e importantes. 

O pastor José Wellington – presidente da Assembléia de 

Deus Ministério do Belém e da Confederação das Assembléias de Deus no 

Brasil – por exemplo, ao justificar a mudança de postura na época da eleição 
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para Assembléia Constituinte, em entrevista concedida e registrado por 

Pierucci, diz:45 

”A Assembléia de Deus sempre foi apolítica, 

em virtude de nossa origem. (...) mas 

quando tivemos agora essa última reforma 

da nossa Carta Magna, da Constituição, nós 

descobrimos que havia um pacto da religião 

maior do Brasil para querer se assenhorear 

do direito de culto religioso no pais. Eles 

queriam simplesmente, eu não digo ligar 

novamente o Estado à Igreja, mas eles 

queriam prioridade. A prioridade, eles 

queriam isso aí. Foi quando nós acordamos 

e dissemos: „Nós vamos eleger os nossos 

representantes para que eles nos 

representem na política nacional‟. E aí 

fizemos. (...). ” 

Percebemos que o medo da perda dos direitos de liberdade 

religioso – não trataremos aqui da legitimidade ou não desse medo -, foi o 

principal agente declarado dessa mudança de postura. Por isso, a Igreja 

envolve-se de forma tão presente, pois, participar da vida  político partidária do 

país e, eleger representantes do meio evangélico, era, e continua sendo, uma 

forma de preservação da própria Igreja. 

Pierucci, na mesma obra citada, relata ainda que nas 

eleições para presidente em 1989, o medo de eleger um presidente comunista, 

fez as Igrejas evangélicas, principalmente pentecostais e, é claro a Assembléia 

de Deus, pregarem fortemente contra o candidato de esquerda. Havia um 

medo instalado nas Igrejas de que ao elegerem um candidato de esquerda, 

                                                             
45Antonio F PIERUCCI,  A realidade Social das religiões no Brasil, p. 209. 
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este cercearia a liberdade, a exemplo do se ouvia falar do acontecera em 

países como Rússia, Cuba e outros socialistas. Essa crença alardeou a 

comunidade evangélica e a pregação foi de que não se deveria votar num 

candidato que ao ser eleito, poderia fechar as Igrejas.  

Então, da década de 80 em diante, a Assembléia de Deus, 

tem participação ativa na vida política do país.Na Assembléia Constituinte 

eleita em 1986, por exemplo, foi eleita uma bancada evangélica de 33 

parlamentares, sendo 14 da Assembléia de Deus, conforme quadro abaixo, 

extraído da obra de Pierucci:46 

Quadro de parlamentares constituintes 
membros da Assembleia de Deus 

1 Anotnio de Jesus PMDB/GO 

2 Benedita da Silva PT/RJ 

3 Costa Ferreira PFL/MA 

4 Eliel Rodrigues PMDB/CE 

5 Gidel Dantas PMDB/CE 

6 João de Deus PDT/RS 

7 José Fernandes PDT/AM 

8 José Viana PMDB/RO 

9 Manoel Moreira PMDB/SP 

10 Matheus Iensen PMDB/PR 

11 Milton Barbosa PMDB/BA 

12 Orlando Pacheco PFL/SC 

13 Salatiel Carvalho PFL/PE 

14 Sotero Cunha PDC/RJ 

    

Atualmente a Assembléia de Deus tem 22 deputados 

federais.Segundo um site consultado47, foi o próprio presidente da 

                                                             
46

Antonio F PIERUCCI, A realidade Social das religiões no Brasil, p. 169. 
47

“http://www.paulopes.com.br/2011/08/assembleia-de-deus-tem-um-partido 
com.html#ixzz22RI5OO6X, consultado em 02.08.2012, às 21horas e 39 minutos” 

http://www.paulopes.com.br/2011/08/assembleia-de-deus-tem-um-partido%20com.html#ixzz22RI5OO6X
http://www.paulopes.com.br/2011/08/assembleia-de-deus-tem-um-partido%20com.html#ixzz22RI5OO6X
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Confederação das Assembléias de Deus – Pr. José Wellington Bezerra, que 

escolheu os 30 candidatos a deputado federal, dos quais foram eleitos 22. 

O site cita que é comum ver candidatos apresentarem-se  e 

distribuir santinhos na porta da Igreja. Esses candidatos têm apoio da Igreja e 

em seu discurso está inclusa a pregação de defesa dos valores cridos pela 

denominação. 

Vemos, então, uma mudança de paradigma nas Igrejas 

evangélicas, e especificamente na Assembléia de Deus. Se no início esse 

envolvimento político não era pensando, hoje, não se envolver politicamente, 

pelo menos tentando eleger candidatos da Igreja, é que não é pensado. 

Muito desse esforço deve-se a visão de que os valores 

defendidos pela Igreja precisam ganhar força pela via política, pois, é essa uma 

forma de preservá-los. Desta forma, os parlamentares eleitos o são com o 

compromisso de lutarem pela defesa dos valores da Igreja, que é visto como os 

valores de todo cristianismo. 

Eles são de diferentes siglas partidárias e de 15 Estados, 

mas seguem um único comando, o da Assembléia de Deus, que, assim, acaba 

operando informalmente como um partido político. Somam o total de 22 

deputados federais, um terço da poderosa Frente Parlamentar Evangélica, a 

qual eles controlam. Seu presidente é o deputado João Campos, seguidor da 

denominação. 
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É interessante verificar que os parlamentares evangélicos, 

que são eleitos, são muitas vezes de partidos opositores, porém, são 

irmanados por uma causa suprapartidária, a do cristianismo evangélico.  

Quando existe alguma lei que contraria os princípios da 

Igreja, os parlamentares, independentemente de sua bandeira partidária, 

votaram de acordo com sua convicção religiosa. 

As Igrejas Assembléia de Deus – não somente elas – tem 

claramente a visão de eleição de representantes para o poder. Muitas vezes, o 

próprio candidato vê em sua eleição um tipo de “ministério”, “vocação” que lhe 

leva a defender a visão que é um representante da vontade de Deus na esfera 

política.  

Enfim, O engajamento político-partidário da Assembléia de 

Deus, que a fez mudar sua postura histórica, e no qual há um hoje um 

importante espaço em épocas de eleição, é antes um movimento que prima 

pela preservação da própria Igreja e daquilo crido por ela, do que, pelo desejo 

de participar da vida social do país. Ao falarmos isso, não estamos afirmando 

que não exista por parte da Igreja, através de seus parlamentares, ações que 

contribuam para o bem de toda a coletividade, mas, que o bem da coletividade 

é entendido a partir da visão religiosa e que esta, via de regra, é o crivo para 

entendê-lo. 

Voltando então ao pensamento de Regina Novaes, entende-

se que o caminho da Assembléia de Deus, e de outras denominações 
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evangélicas, não é o de politizar a religião, mas de tornar um pouco mais 

religiosa a política. 

Agindo assim, a Igreja, na esfera política, entende estar 

cumprindo seu papel religioso de transformar a sociedade a partir de sua visão 

de mundo e realidade. 

 

.  
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Capítulo II 

IDENTIFICAÇÃO DO MOTIVO DE ESCOLHA DE UMA IGREJA 

ESPECÍFICA DA ASSEMBLÉIA DE DEUS 

 

Como estamos pesquisando a Igreja Assembléia de Deus 

na periferia de São Paulo, procuramos uma Igreja local cujas atividades 

pudéssemos observar e fazer aproximação com a juventude, a fim de 

podermos verificar como, em uma Igreja específica da denominação, o trabalho 

com a juventude é organizado e principalmente, como a Igreja tem influenciado 

essa juventude em suas relações fora dela.   

Chegamos à Igreja Assembléia de Deus no bairro do 

Limoeiro – São Miguel Paulista, após indicação de dois líderes de jovens em 

outra Igreja Assembléia de Deus, onde não foi possível realizar a pesquisa, 

porque o pastor local não autorizou nosso trânsito pela Igreja. 

Ao procurarmos o pastor local dessa Igreja no bairro do 

Limoeiro, fomos muito bem recebidos e obtivemos autorização para realizar a 

pesquisa. Conversei pela primeira vez – pessoalmente – com o pastor num 

domingo pela manhã e, à noite participei do primeiro culto nessa Igreja.  

Para minha surpresa o pastor apresentou-me na hora do 

culto, para toda a Igreja e, sem entrar em detalhes sobre a pesquisa, informou 

a Igreja que eu estaria freqüentando os cultos e programações da Igreja, pois 

tinha – nas palavras dele – “um trabalho a realizar”.  
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Fui apresentado ao líder dos jovens que igualmente com a 

mesma simpatia do pastor, prontificou-se a me ajudar com as informações de 

que eu precisasse.  

Enfim, em minhas visitas à Igreja Assembléia de Deus no 

bairro do Limoeiro, fui sempre muito bem tratado por todos ali e, na medida do 

possível, tive as informações que precisava para completar minha pesquisa. 

 

1 - HISTÓRICO DA IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS ESCOLHIDA - 

ASSEMBLÉIA DE DEUS LIMOEIRO– MINISTÉRIO BELÉM 

 

A Igreja pesquisada encontra-se no bairro do Limoeiro, 

região de São Miguel Paulista, zona leste da cidade de São Paulo. 

A Igreja foi fundada em 26 de abril de 1956, nesse período  

era localizada na Rua Benedito Carlos Brunini, em um pequeno salão. 

O líder da Juventude na Igreja, conta que ao levantar as 

condições de origem da Igreja, junto a membros fundadores, descreve que 

existiam muitas dificuldades à época, o bairro não possuía rede elétrica e os 

cultos eram feitos com lampião; em frente da igreja passava um córrego e as 

ruas não eram asfaltadas dificultando o acesso dos irmãos.  

A Igreja está localizada em sede própria na Av. Augusto 

Antunes no numero 78, bairro do Limoeiro. O terreno para construção da Igreja 
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foi doado pela irmã Isabel Lino (em memória), informa o líder do juventude na 

Igreja. 

Do trabalho realizado nessa Igreja, várias outras foram 

fundadas, as igrejas são: Vila União, Vila Ramos, Camélia, Pedro Nunes, 

Jardim. São Carlos, Monte Santo, Ermelino Matarazzo e outras. Todas na 

região de São Miguel Paulista, zona leste da cidade de São Paulo.  

 

2 - ESTRUTURA LOCAL E ATIVIDADES DA IGREJA; 

 

2.1 - Atividades da Igreja 

 

As atividades da Igreja estão divididas em: escola bíblica 

aos domingos das 09 (nove) às 10(dez) horas e 30 (trinta) minutos; culto 

vespertino aos domingos das 18 (dezoito) às 20 (vinte) horas 

aproximadamente; reunião de doutrina – para os membros da Igreja - às 

terças-feiras das 20 (vinte) às 21 (vinte e uma) horas e culto público às sextas-

feiras das 20 (vinte) às 21 (vinte e uma) horas. 

A escola bíblica que acontece aos domingos tem o objetivo 

de ensinar os membros da Igreja sobre o conteúdo da Bíblia, vista como “a 

palavra de Deus”, sendo, para eles, considerada pela Igreja, autoridade em 

matéria de conhecimento do próprio Deus. 
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O ensino na Escola bíblica é feito com divisão de faixas 

etárias, tendo salas separadas para crianças, adolescentes, jovens, homens e 

mulheres. Os professores são os próprios membros da Igreja que são treinados 

e nomeados pelo pastor da Igreja e alguns já fizeram curso teológico oferecido 

pela própria denominação. 

 

2.2 - Perfil da Igreja Assembléia de Deus - bairro do Limoeiro 

 

A Igreja Assembléia de Deus do Limoeiro, que passaremos 

a chamar de AD Limoeiro, tem 230 (duzentos e trinta) membros.  

Sua liderança principal é composta por: dois pastores – um 

principal e um auxiliar; três presbíteros e dois diáconos, também fazem parte 

da liderança os coordenadores dos grupos da Igreja – crianças, adolescentes, 

jovens, mulheres, etc. 

As decisões administrativas, geralmente são tomadas em 

reunião com toda a liderança. Essas reuniões são lideradas e convocadas pelo 

pastor principal da Igreja. 

A música tem um espaço muito importante na Igreja, pois, 

na AD do Limoeiro, há uma orquestra, conjunto de mulheres, jovens, 

adolescentes, criança e o coral. 

A igreja AD Limoeiro, tenta preservar ainda por meio de uma 

pregação focada em suas doutrinas, o ascetismo pentecostal. Mas na prática, o 
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próprio pastor da Igreja local reconhece que, a Igreja não exerce sobre a vida 

dos membros o nível de controle que já exerceu. 

Apesar de procurar resguardar as doutrinas aceitas pela 

Assembléia de Deus – Ministério Belém, que é a sede do trabalho no Limoeiro 

– a AD Limoeiro, procura contextualizar um pouco mais suas atividades e 

práticas. Um exemplo desta tentativa é o tipo de literatura usada na escola 

dominical para jovens, pois eles têm usado uma revista de uma editora não 

pentecostal e que aborda temas como: sexo, sociedade, formação profissional, 

etc. 

Outro exemplo que também vimos, foi o pastor da AD 

Limoeiro – que também é líder dos jovens de 42 Igrejas Assembléias de Deus 

na região de São Miguel Paulista – liderar a organização de um torneio de 

futebol, o que mesmo nos dias atuais não é usual na Assembléia de Deus 

Ministério Belém. 

 Mariano48 escrevendo sobre uma entrevista com um 

membro da Assembléia de Deus Ministério do Belém, relata que este 

reconhece que a Assembléia de Deus vem flexibilizando sua forma de 

“entender o que é ser cristão”, o que permite, segundo esse entrevistado, uma 

aproximação sem contaminação. 

Ao conversarmos com alguns membros da Igreja, todos 

pontuam que a AD Limoeiro, está na vanguarda das Igrejas Assembléias de 

                                                             
48

 Ricardo  MARIANO, Neopentecostais – Sociologia do Novo Pentecostalismo no Brasil,p. 207. 
Entrevista realizada em 20.11.1992 com Kalil Luta, na época já era membro há cinco décadas da 
Assembléia de Deus do Ministério  do Belém. 
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Deus na região, pois, tenta contextualizar-se o máximo possível, desde que 

não perder sua identidade denominacional.  

Os cultos aos domingos que começam às dezoito horas têm 

uma estética muito parecida com os cultos das demais Igrejas assembléia, 

pois, elas seguem mais ou menos um padrão:  

 Iniciam com cânticos congregacionais – geralmente os hinos são do 

hinário oficial da Igreja, chamado “Harpa Cristã”, são cantados com a 

Igreja dois ou três hinos; 

 Os conjuntos da Igreja, um a um, apresentam-se; observamos que 

nessa Igreja existem conjuntos das crianças, adolescentes, jovens, 

senhoras e o coral que reúne várias faixas etárias. Todos eles 

participam do culto, com pelo menos uma música; nem sempre eles 

cantam todos os domingos. 

 Geralmente entre as apresentações dos conjuntos ou durante a 

apresentação de um deles é recolhido na Igreja as 

contribuições/dízimos; 

 Também há nesse ínterim a apresentação dos visitantes; 

 Existe um momento onde são lidos pedidos de oração e uma pessoa ora 

por esses pedidos, geralmente um líder – diácono, presbítero ou o 

pastor; 

 Segue a esses momentos a mensagem, geralmente trazida pelo pastor 

da Igreja, mas também presenciei ocasiões em que, mesmo o pastor 

estando presente, convidou outro irmão para pregar; 
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 Após a pregação o pastor faz algumas comunicações ou dá 

oportunidade para alguém fazê-lo e encerra o culto com uma oração 

final. 

Destacamos os cultos do domingo à noite, pois, são os 

cultos com maior número de freqüentadores, geralmente vê-se na Igreja em 

torno de 150 (cento e cinqüenta) pessoas às vezes uma pouco mais. Esses 

cultos tem duração aproximada de 2 (duas) horas, sendo uma hora para os 

cânticos, apresentação dos visitantes, recolhimento de dízimos e outros 

momentos e uma hora para a pregação. 

 

2.3 -Juventude da Assembléia de Deus do Limoeiro 

 

Ao levantar dados sobre a juventude, chegamos às 

informações que passaremos a descrever.  

A Igreja tem 46 (quarenta e seis) jovens, a idade desses 

jovens é variável, na pesquisa que fizemos, por exemplo, tivemos jovens de 18 

(dezoito) a 32 (trinta e dois) anos. Desses 42(quarenta e dois) jovens, 

18(dezoito) são casados e 24 (vinte e oito) são solteiros, do total a juventude, 

5(cinco) são líderes.  

O entendimento da Igreja é que o fator predominante para 

poder participar do trabalho organizado para a juventude é que os jovens sejam 

solteiros e se forem casados, eles não podem ter filhos, pois, a partir do 
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momento que tiverem filhos, são direcionados a outros trabalhos da Igreja para  

auxiliar casais novos com filhos. 

Outro detalhe importante é que os jovens que são casados, 

só podem participar do grupo de jovens se o cônjuge estiver junto, caso 

contrário, ele deverá participar dos trabalhos com as mulheres ou com os 

homens, desta forma não há, a principio uma limitação de idade, mas, para os 

casados, o fato de ter filhos limita-os no trabalho com os jovens. Uma exceção 

é caso dos líderes que podem ser casados com filhos. 

Uma área forte na Igreja é a música, praticamente todos os 

jovens participam do grupo musical da juventude, que ensaiam aos domingos 

às 12 horas. O grupo musical foi formado no ano de 1975, o nome dele é 

“Mocidade Florescente”, de acordo com um dos líderes dos jovens, o objetivo é 

“levar os jovens da Igreja a adoração através do louvor”.  

Através do conjunto, pelo que pudemos perceber, existe 

uma facilidade de agregar a juventude, por isso, todos os jovens da Igreja 

podem participar do conjunto musical, que praticamente todos os domingos, no 

culto vespertino, cantam uma ou duas músicas. 

Ainda na área da música, existem pelo menos 12 (doze) 

jovens que são instrumentistas e fazem parte da orquestra da Igreja, que tem 

cerca de 30 (trinta) músicos e, também tocam outros instrumentos, como 

violão, guitarra, teclado, contrabaixo e bateria. Esses participam do grupo que 

toca acompanhando a Igreja nos cânticos congregacionais no início do culto. 
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Não somente nessa Igreja Assembléia de Deus, mas 

também em outras que freqüentamos, vimos que o envolvimento com a música 

é uma das principais atividades com os jovens. Muitas Igrejas têm orquestras e 

as que não têm geralmente a juventude se organiza para formar um grupo 

musical, a fim de apresentarem-se nos cultos da Igreja e em outras atividades, 

principalmente da denominação, pois, nos cultos em quase todos às 

Assembléias de Deus, a juventude tem um momento para apresentar-se.  

A proposta da Igreja e da liderança dos jovens vai além da 

música e, eles procuram diversificar suas atividades, para tentar incluir um 

número maior de jovens em suas atividades, a partir do próximo parágrafo 

descreveremos sucintamente as principais atividades desenvolvidas pela 

juventude da AD do Limoeiro, além da música. 

A Igreja também tem um projeto que eles chamam de 

“Somos um”, que através de encontros, palestras, retiros e outros eventos, 

procuram ajudar os jovens casados em sua relação conjugal.  

Os jovens fazem um trabalho que eles denominam de 

“Projeto Visitar”, onde tentam acompanhar, através de visitas nas residências, 

os jovens da própria Igreja, os que visitam ou outros que eles tenham 

conhecimento de alguma necessidade especial. A equipe que atua neste 

trabalho é composta por 5 (cinco) jovens. 

Outra atividade desenvolvida pela juventude da Igreja é o 

Teatro, através das dramatizações, eles procuram principalmente evangelizar e 

fazer algum tipo de conscientização para envolver a juventude e, toda a Igreja 
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no trabalho, e/ou levá-los a seguirem mais as doutrinas da Igreja. Este trabalho 

tem 4 (quatro) pessoas fixas e outros que são convidados especiais de acordo 

com cada ação feita por eles. 

A Igreja, com já descrevemos anteriormente, todos os 

domingos pela manhã tem escola bíblica dominical, 11 (onze) jovens atuam 

nela como professores. Eles estão nas classes para crianças adolescentes, 

jovens e algumas vezes até mesmo na sala de adultos.  

Isso, por um lado, demonstra o grau de engajamento da 

juventude na Igreja, mas por outro, ao verificarmos a freqüência média dos 

jovens, na sala de jovens, ela é de 10 (dez) pessoas apenas. Além dessa 

freqüência baixa, se comparada à quantidade de 42 (quarenta e dois) jovens, 

segundo o que um dos líderes dos jovens nos informou, há uma rotatividade 

razoável nos freqüentadores, ou seja, a cada domingo, uma parcela 

significativa dos jovens que vão à escola bíblica dominical é diferente. 

Esses trabalhos que vimos acima, com exceção da música e 

escola dominical, são trabalhos que poderíamos chamar de “trabalhos por 

demanda”, ou seja, não tem uma periodicidade definida, mas surgem 

dependendo da atividade a ser desenvolvida ou da necessidade percebida.  

Os jovens têm uma agenda regular de atividades da Igreja 

ou próprias onde têm participação, são elas: Escola bíblica dominical às 9 

(nove) horas; Culto da família todo domingo 18 (dezoito) horas; Oração para 

Jovens aos sábados as 9 (nove) horas; Ensaio do conjunto no domingo 12 

(doze) horas.  
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Mensalmente é realizada uma atividade especifica para a 

juventude. Ex.: no mês de Janeiro de 2012 – de outros anos também o projeto 

“Minhas Férias para Deus”, onde todos os cultos oficiais da igreja foram 

voltados aos Jovens.  

2.4 – Perfil social da juventude da Assembléia de Deus do Limoeiro 

 

Realizamos com a juventude da Igreja uma pesquisa 

quantitativa, em que participaram, aleatoriamente, 60% (sessenta por cento) do 

total da juventude, para podermos identificar o perfil social dos jovens e 

também como eles enxergam a atuação da Igreja na juventude em relação a 

diversos temas relacionados à vida deles. 

O modelo dessa pesquisa encontra-se na parte de anexos 

desse trabalho. 

Abaixo disporemos em forma de gráficos, os resultados e 

pontuaremos seus resultados: 

Para composição do perfil pessoal dos jovens respondentes, 

sintetizado na Tabela 1, a seguir, foram tomadas, inicialmente, as respostas às 

seguintes questões do questionário: 

 

 

 

 

Idade:  Sexo:   Estado Civil:    Filhos: 

Etnia:  

Moradia: Casa ( )   Apto ( )  Alugada ( ) Cedida ( )  Próprio ( ) 
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Tabela 1: Perfil pessoal dos jovens da assembléia de Deus no Bairro do Limoeiro. 

Idade Sexo Estado civil Filhos Etnia 

     
18 a 20 anos             
21 a 25 anos           
26 a 30 anos  
A partir de 31 
anos          

  02 
  12 
  06 
  05 

Fem. 
Masc.              

12 
13 

Solteiro 
Casado            

  18         
07 

Não                    
01 filho     
02      filhos 

22 
02 
01 

Negros06                 
Pardos09 
Mulatos 02 
Brancos 08               

 
 

Total:                      25 Total:             25 Total:             25 Total:             25 Total:          25 

 

A pesquisa nos mostra que a maioria dos respondentes -12 

(doze) dos 25 (vinte e cinco) jovens - quase metade dos jovens estão na faixa 

etária entre 21 e 25 anos. Dos respondentes 18 (dezoito) são solteiros e 7 

(sete) são casados.13 (treze) são do sexo masculino e 12 (doze) do sexo 

feminino.  

Quanto à etnia, juntado pardos, negros e mulatos, temos um 

total de 17 (dezessete), ou seja, a maioria na juventude. Vale ressaltar que 

apenas encaminhamos o questionário e cada indivíduo classificou-se na 

categoria que entendia pertencer.  

A pesquisa mostra que a juventude está concentrada na 

faixa etária entre os 20 (vinte) e 30 (trinta) anos, o que demonstra que os 

jovens que estão engajados na Igreja, são principalmente aqueles que 

começam conquistar ou que já possuem autonomia pessoal. 

Outro fator importante é que o número de homens e 

mulheres não é significativamente diferente, pois, os homens têm apenas uma 

pessoa mais, o que demonstra que a juventude dessa Igreja está equilibrada e 
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que ao contrário de outros grupos pentecostais as mulheres não são maioria, 

mesmo na juventude. 

O perfil étnico é também um reflexo da própria Igreja e 

provavelmente do próprio bairro, pois, predominantemente a juventude é 

composta por negros, pardos e mulatos, o que é característico em geral da 

periferia.  

Para buscar indícios do perfil sócio-econômico desses 

jovens os dados para compor a Tabela 1, a seguir, foram extraídos das 

seguintes perguntas feitas aos jovens: 

Renda pessoal: 
(  ) Até 01 salário mínimo (  ) 01 a 03 salários mínimos (  ) 04 a 10 salários mínimos) 
(  ) 11 a 20 salários mínimos (  ) acima de 20 salários mínimos  ( ) Sem emprego 
 
Renda familiar: 
(  ) Até 01 salário mínimo (  ) 01 a 03 salários mínimos (  ) 04 a 10 salários mínimos) 
(  ) 11 a 20 salários mínimos (  ) acima de 20 salários mínimos 
( )  Outros dependentes            (  ) Números de pessoas na família  
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Tabela 2: Perfil Sócio-Econômico 

Faixa salarial * 

Renda pessoal 

 
Renda familiar  

Número de pessoas na 
família 

Moradia Outros 
dependentes 

 
Até 01 S.           03 
01 á 03 S.         16 
04 á 10 S.         01 
11 á 20 S.         01 
Sem emprego 04 

 
Até 01S.        0 
01 á 03 S.      01 
04 á 10 S.      22 
11 á 20 S.      02 

 
 

1á 3 pessoas        14 
4á 6 pessoas        10 
7 á 9 pessoas        01 

 

 
Casa               15             
Apto.               10              
Total 25 

 
Própria             17 
Alugada           07 
Cedida             01 
Total 25 

 
 
 
Não há outros 
dependentes 
entre os jovens 

      
 
 
 

  
 
 
 

 

 Total:              25 Total: 25 Total:               25 Total:25 Total * 

 

Obs. * O valor do salário mínimo no momento da coleta de dados era de: R$ 622,00. 

** Não há valores numéricos para esta coluna. 

Os dados da Tabela 2 revelam que predominantemente a renda Da 

juventude é de até 3 (três) salário mínimos, enquanto que a renda familiar 

predominante varia de 4 (quatro) a 10 (dez) salário mínimos.  

Isto demonstra que o perfil econômico, não só Da juventude, mas da 

própria Igreja está dentro de uma camada social mais modesta.  

Apesar de não observarmos uma renda familiar elevada, a maioria Dos 

jovens (dezessete) declara residir em casa própria, embora não tenhamos feito 

questionamento quanto às condições dessas casas, isto demonstra que ter 

casa própria é um fator importante para as famílias dos jovens. 
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Os dados da Tabela 3 extraídos da pergunta a respeito da formação 

acadêmica dos jovens. 

(  ) Fundamental: (  ) completo (  )incompleto 
(  ) Médio:   (  ) completo (  ) incompleto  
(  ) Universitário:  (  ) completo  (  ) incompleto  
Qual curso ___________________________________ 
Pós-Graduação: _______________________________ Especialização em : ____________ 
(  ) Mestrado  
(  ) Doutorado  
Área de concentração: _______________________________________________________ 
(  ) Completo  (  ) incompleto  
Você acha que a Igreja influenciou na sua formação educacional? (  ) Sim (  )Não 

 

 

Tabela 3 Formação acadêmica 

 

Médio Universitário Pós 

Graduação 

Área de 

construção 

Influência na 

formação 

 

Completo          11 

Incompleto        01 

 

Completo        07 

Incompleto      06 

 

Não há 

 

Não há  

 
Sim12 

 Não13 

Total **             12 Total***              13 Total**** Total**** Total 25 

 

**Os valores desta coluna, não se referem ao número de respondentes (25), mas aos números 

de jovens que completaram ou não o respectivo ciclo. 

***alguns cursos universitários citados pelos jovens: Administração, letras, pedagogia, ciências 

e turismo 

**** não houve citações. 

Os dados dessa tabela demonstram três coisas importantes: 

quase todos os jovens respondentes, possuem pelo menos o ensino médio, 

sendo que apenas um deles, não possui o ensino médio completo; outro fator 

importante é que metade dos jovens cursou ou está cursando o nível superior e 
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em último lugar, somente metade deles 12 (doze) diz que a Igreja influenciou 

na formação acadêmica, para a outra metade, a Igreja não influenciou na 

formação. 

Percebemos que o grau de instrução na Igreja, é superior ao 

da média da população na periferia, porém, se olharmos para a renda 

individual, informada na tabela anterior, essa formação não necessariamente 

significa uma renda maior. Isso aconteça talvez, porque muitos jovens ainda 

conseguiram estabilizaram-se em suas profissões ou não estão atuando na 

área em que estão estudando. 

O exame dos dados da Tabela 4, a seguir, revela a situação 

funcional do perfil profissional do jovem. 

Função ou Cargo atual que exerce _______________________________________________ 
Quanto tempo você trabalha na sua função atual?____________________________________ 
Tem outra atividade remunerada? () Sim  () Não  
Tempo de serviço total 
 () Menos de um ano () Entre um e quatro anos () Entre cinco e sete anos () Entre oito e 10 anos 
 () Entre 11 e 13 anos () Entre 13 e 16 anos () Entre 16 e 19 anos 
 () Entre 19 e 21 anos () Entre 21 e 24 anos () Mais de 24 anos 
Você diria que a Igreja lhe ajudou e/ou influenciou você na escolha profissional? (   ) sim    (   ) não 
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Tabela 4: Perfil Profissional 

Tempo de trabalho * Outra atividade 
remunerada 

Tempo de serviço total Influencia da igreja na 
área profissional 

 
Até02 anos         15 
 
03 á 06 anos         03 
 
07 á 11 anos         03 
 
Sem emprego          04 
 

 
 
  Sim                  02 
 
  Não                 23 

Menos de1 ano           04 

1á 4 anos                      14 

5 á 7 anos                     04 

08 á 10 anos                 01 

11 á 13 anos                 02 

 

 
 
Sim     12 
 
 
 
Não     13 

Total       25 Total         25     Total       25        Total 25 

 

Obs. * Alguns cargos ocupados pelos jovens e citados por eles na pesquisa: Recepcionista, 

administrador, assistente fiscal, caixa, mecânico e ambulante. 

 

A maior parte dos jovens está no mercado de trabalho a 

menos de 3 (três) anos. Esse é um fator que pode ajudar a entender o maior 

número de jovens que tem renda da até 3 (três) salários mínimos, pois, com 

pouco tempo no mercado de trabalho, ainda não teriam conseguido uma 

melhor remuneração.  

Metade afirma que a Igreja influenciou na escolha da 

profissão e/ou trabalho. Conversando, por exemplo, com um jovem, ele 

demonstrava-se muito satisfeito com o trabalho, pois, apesar estar em um 

serviço que geralmente trabalha nos finais de semana, ele conseguiu ter os 

finais de semana livres para poder trabalhar na Igreja.  

As respostas às perguntas específicas, apresentadas a 

seguir, destinadas a traçar o perfil de lazer dos respondentes – cujos dados 

são reunidos na Tabela 5. 



82 
 

 
Leitura/ quais? ____________________________________________ 
Passeios/ quais? :  
Baladas  (   ) Sempre   (   ) As vezes   (   ) Nunca                                            
Cinema:  (   ) Sempre       (   ) As vezes  (   ) Nunca                                            
Teatro:  (   ) Sempre             (   ) As vezes  (   ) Nunca                                            
Shows:  (   ) Sempre       (   ) As vezes   (   ) Nunca                                            
Museus:  (   ) Sempre       (   ) As vezes  (   ) Nunca                                            
Clube:   (   ) Sempre        (   ) As vezes  (   ) Nunca 
Esportes:  (   ) sempre       (   ) As vezes  (   ) Nunca  
Quais? _____________________________________________________ 
Realiza atividades de lazer com grupo da Igreja, (   ) Sempre  (   ) As vezes (   ) Nunca  
Quais:____________________________________________________ 

 

 

 

Tabela 5- Perfil de lazer 

Livros Balada Cinema Teatro  show 

 
06 fizeram 
citações 

Sempre 01 
Às vezes 07 
Nunca17 

Sempre02    
Às vezes20 
Nunca     03 

Sempre01 
Às vezes 14 
Nunca10 

Sempre01 
Às vezes12 
Nunca12 

 
Total*06 

 
Total: 25 

 
Total 25 

 
Total 25 

 
Total 25 

     
     

 

Obs:* Total nesta coluna não se refere aos números de respondentes (25), mas ao número dê 

jovens que fizeram citações. Alguns livros citados pelos jovens: bíblia, livros na área 

profissional, educativos, Nicolas Sparks, auto-ajuda e religiosos. 

 ** Alguns esportes citados pelos jovens: caminhadas, academia, musculação, muaythay, e 

futebol . 

***Atividades - sítios, outras igrejas, pizzarias, cinemas e shows. 

Nesta tabela, que dividimos para caber na página, 

percebemos que a vida social dos jovens, fora da Igreja, não é muito ativa, pois 

Museu Clube Esportes Atividades   

Sempre01 
Às vezes 16 
Nunca   08 

Sempre02 
Às vezes 16 
Nunca     07      

Sempre01 
Às vezes 18 
Nunca 06 

Sempre05 
Às vezes 18 
Nunca      02   

 
Total 25 

 
Total 25 

 
Total 25** 

 
Total 25 *** 
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para todas as atividades de lazer, o grupo predominante respondeu na coluna 

do “às vezes”. Como a Igreja tem uma série de atividades para os jovens, é 

possível que o maior espaço na agenda dos jovens, além dos trabalhos e 

estudos, seja a estada na própria Igreja. 

Os dados da Tabela 6, foram extraídos das perguntas a 

respeito de como os jovens vêm a Igreja, em relação ao estímulo que recebem  

para participarem de movimentos sociais e/ou políticos. 

 

 
Você acha importante participar de movimentos sociais (sindicatos, associações de bairro, 
órgãos de classe, etc.)? (  ) Sim (  )Não   
 
Em sua opinião a Igreja incentiva a participação em movimentos sociais?(   ) Sim (   ) Não 
 
Você acha importante um crente participar ativamente na política? (   ) Sim (   ) Não   
 
Você acha que a Igreja incentiva a participação de seus membros na política?(   ) Sim  (   ) Não 

 
 

Tabela 06- Participação em movimentos sociais e políticos 

 

Importância na participação 
de movimentos sociais. 

Incentivo da igreja 
para a participação 
em movimentos 
sociais 

Importante a 
participação do crente 
na política. 

Incentivo da igreja 
para a participação 
em movimentos 
sociais 

    
Sim       21 
 
Não       04 
 

 Sim09 
 
Não16 

 
 

 
 

Sim     20 
 
Não     05 

 

 
 

Sim      10 
 
Não      15 

 

 
 

Total:                      25 Total:             25 Total:             25 Total:             25 

 

Percebemos que a maioria dos jovens considera importante 

participar de movimentos sociais e políticos, porém em números quase iguais 
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(nove e dez), ou seja, a minoria deles acha que a Igreja não os incentiva a ter 

essa participação. 

Esse é um ponto fundamental em nossa pesquisa, apontam 

pelo menos duas coisas:  

 Primeiro predominantemente os jovens enxergam na Igreja um discurso 

e ações que não os estimula ou direciona para a participação ativa em 

movimentos sociais e/ou políticos; 

 Em segundo lugar, a maioria dos jovens entende ser importante 

participar desses movimentos e nenhum deles colocou nas observações 

que Igreja tenta impedir a participação nesses movimentos. 

Quando estivermos fazendo a análise conclusiva do trabalho 

voltaremos a esse ponto. 

As tabelas 07. 08, e 09 a seguir, referem-se a avaliação e visão do 

jovem em relação a igreja baseado nas respectivas perguntas: 

 
 
Através do grupo da igreja você conheceu pontos turísticos?  
(  )Sim (  ) Não 
 
A igreja te auxilia a defender suas opiniões e convicções pessoais frente a 
sociedade? 
(  )Sim (  ) Não 
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Tabela 07 - Influência da igreja 
 
 

Conhecer pontos turísticos através da 
igreja 

A igreja auxilia nas definições de 
opiniões e convicções. 

  
Sim       14 
 
Não       11 
 

 Sim     22 
 
Não     03 

 
 

 
 

Total:                      25 Total:             25 

 
 

 

Com relação a conhecer pontos turísticos, 14 (catorze) 

jovens, portanto uma ligeira maioria, disseram que a Igreja ajudou-os a 

conhecê-los, isso, provavelmente através dos retiros e passeios que são 

realizados com a Igreja. 

Mas o que nos chamou a atenção foi o grande número de 

jovens que afirmam ser a Igreja uma auxiliar nas definições de suas 

convicções, o que demonstra que essa juventude sempre considera a Igreja 

como um ente formativo das próprias convicções, mesmo no nosso tempo. 

 

 
Sua igreja influência em suas decisões? Indique abaixo em quais: 
 
Amizades   (   ) Sempre   (   ) As vezes  (   ) Nunca                                            
Relacionamentos afetivos (   ) Sempre    (   ) As vezes   (   ) Nunca                                            
Sociais   (   ) Sempre   (   ) As vezes   (   ) Nunca                                            
Financeiras (   ) Sempre   (   ) As vezes   (   ) Nunca                                            
Sexo   (   ) Sempre   (   ) As vezes   (   ) Nunca                                            
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Tabela 08 – influência da igreja. 

Amizade Relacionamento 
afetivo 

Social Financeiro Sexo 

Sempre18 

As vezes   04 

Nunca       03 

Sempre17 

As vezes  07 

Nunca      01  

Sempre18 

As vezes  03 

Nunca      04 

Sempre15 

As vezes  06 

Nunca      04 

Sempre17 

As vezes  04 

Nunca      04 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Total:                  25 Total:             25 Total:             25 Total:             25 Total:          25 

 

Corroborando com o que percebemos na tabela anterior, a 

maioria dos jovens, afirma que a Igreja influencia em áreas muito particulares 

da vida deles, como amizades, namoro/casamento, vida social, finanças e 

sexo.  

Podemos apreender destes fatores, que nessa Assembléia, 

pelo menos, a visão de pertencimento – que abordaremos em nosso último 

capítulo - é muito forte, pois, o jovem considera fortemente a posição da Igreja 

em sua viva cotidiana. 

Você encontra na igreja referência quanto a: 
Sucesso profissional (   ) Sempre   (   ) As vezes  (   ) Nunca                                            
Representação na sociedade-(   ) Sempre  (   ) As vezes (   ) Nunca                                            
Política  (   ) Sempre      (   ) As vezes   (   ) Nunca                                            
Persistência (   ) Sempre      (   ) As vezes  (   ) Nunca                                            
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Tabela 09- Referência na igreja  

 

Sucesso 
profissional 

Representação na 
sociedade 

Política Persistência 

Sempre10 

As vezes   14 

Nunca       01 

Sempre11 

As vezes  11 

Nunca      03  

Sempre06 

As vezes  09 

Nunca       10 

Sempre15 

As vezes  08 

Nunca      02 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Total:                  25 Total:             25 Total:             25 Total:             25 

 

Aqui queríamos enxergar se o jovem ao olhar para pessoas 

na Igreja, líderes ou não, conseguiam encontrar referências para as suas vidas, 

neste ponto encontramos certo contra-senso, se compararmos com a tabela 

anterior e verificarmos que há forte influência da Igreja na vida dos jovens, 

onde em todas as áreas questionadas, eles afirmam sofrer influencia da Igreja.  

Ao olharmos isso que nos referimos acima, percebemos que 

o peso institucional é forte na vida dos jovens, porém, para mais da metade as 

pessoas da Igreja não seriam referências de em suas escolhas de sucesso 

profissional, representação na sociedade e política. Pode ser que isso se deva 

pelo fato de a geração deles está estudando e almejando coisas maiores que a 

geração dos pais. 

 

A tabela 06 a seguir, refere-se ao perfil religioso, baseado nas perguntas a 

seguir: 

Há quanto tempo você pertence a essa Igreja? _________________ 
Por que você considera que pertencente a essa Igreja:  
(  )Porque foi batizado/a ( ) Pôr opção própria (  ) Por que seus pais já pertenciam ( ) Por outro 
motivo  
Qual?_______________________________________________________________________
____ 
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Com que freqüência você assiste aos cultos de sua Igreja? 
(  ) 1 vez pôr semana (  ) 2 vezes pôr semana (  ) às vezes (  ) quando sente necessidade  
Você está satisfeito com sua Igreja? (  ) Sim (  ) Não 
Caso tenha respondido não, qual seria o 
motivo?_________________________________________ 

 

 

A tabela 10 – perfil religioso 

 

 

Obs: * motivos citados para a não satisfação: relacionamento, e intrigas.  

Quando nossa análise recai sobre o tempo que os jovens 

têm e Igreja, percebemos que um número ligeiramente maior naqueles que 

estão na Igreja de 8 (oito) a 14 quatorze) anos, porém, o desvio anterior e 

posterior ao números mais equalizados, pois, temos 6 (seis) jovens em cada 

um deles. Se juntamos os números de jovens que estão na Igreja a pelo menos 

8 (oito) anos, teremos então a maioria, 15 (quinze) o que demonstra uma 

estabilidade dessa juventude na Igreja. 

 
Tempo na igreja 

 
Porque acha que 
pertence a igreja 

 
Freqüência aos cultos 

 
*Satisfação com a igreja 

 
 
06 m. á 02 anos         04 
 
03 á 07 anos              06 
 
08 á 14 anos              09 
 
15 á 20 anos                 06 
 
Mais que 20 anos         0 

 
 
Porque foi batizado       04 
 
Por opção própria            15 
 
Pais já pertenciam           03 
 
Por outro motivo              03 

 
 

 

1 vez por sem.            09 

2 vezes por sem.        16 

As vezes                       0 

Quando necessário      0 

 

 

 
 
Sim     21 
 
 
 
Não     04 

Total       25 Total         25     Total       25        Total 25 
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Outro fator importante que demonstra o engajamento desses 

jovens é que eles freqüentam a Igreja pelo menos uma vez por semana. O 

número de jovens que afirmou freqüentar “as vezes” ou “quando necessário”, 

foi zero. 

Tabela 11 -. Visão do jovem em relação à igreja, baseado nas perguntas a 

seguir: 

Você acredita que a igreja pode limitá-lo a desenvolver-se: 
Academicamente (   ) Sempre   (   ) As vezes  (   ) Nunca                                            
Financeiramente (   ) Sempre   (   ) As vezes     (   ) Nunca                                            
Socialmente (   ) Sempre   (   ) As vezes  (   ) Nunca                                            
Sexualmente (   ) Sempre   (   ) As vezes  (   ) Nunca                                            
Amorosamente (   ) Sempre   (   ) As vezes  (   ) Nunca                                            
Profissionalmente (   ) Sempre   (   ) As vezes  (   ) Nunca                                            

 

Tabela 11 – Visão do jovem em relação à igreja 

Academicamente Financeiramente Socialmente Sexualmente Amorosamente Profissionalmente 

 
Sempre02 
As vezes  03 
Nunca      20 

 
Sempre02 
As vezes  02 
Nunca     21 

 
Sempre     03 
As vezes   04 
Nunca       18 

 
Sempre      02 
As vezes    02 
Nunca        21 

 
Sempre     02 
As vezes   03 
Nunca       20 

 
Sempre      03 
As vezes    04 
Nunca         18 

Total 25 Total: 25 Total 25 Total 25 Total 25 Total 25 
 

Encerrando a pesquisa, fizemos uma pergunta um pouco 

diferente das anteriores, pois, nesta tabela não nos interessa saber o fator 

positivo da Igreja na vida do Jovem, mas o fator negativo. Diante disso, 

perguntamos se os jovens entendiam que a Igreja limitava-os em diversas 

áreas, em todos os quesitos, a maioria respondeu que não, o número médio foi 

de 19 (dezenove) jovens afirmando que a Igreja não os limita em nenhuma das 

áreas questionadas.  

Essa pergunta que encerra nossa pesquisa foi importante, 

pois ela mede a satisfação dos jovens em relação à Igreja, e percebemos que 
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eles estão satisfeitos com a Igreja, isso também demonstra  porque a maioria 

dos jovens está na Igreja  pelo menos oito anos. 

Enfim essa pesquisa foi fundamental para podermos fazer 

uma aproximação com os jovens e tentarmos enxergar com os olhos deles a 

Igreja. 

No capítulo que se segue confrontaremos esses dados 

coletados com nosso referencial teórico e compararemos com a Igreja 

Assembléia de Deus descrita em nosso primeiro capitulo. Poderemos então 

verificar o quanto a AD Limoeiro aproxima-se do perfil geral da sua 

denominação e, se, pelo seu discurso e ações, tem contribuído para inserção 

social dos jovens de sua Igreja. 
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Capitulo III 

 

Analise comparativa de dados e conclusões do trabalho de 

campo  
 

A questão da influência religiosa sobre a vida das pessoas 

passa inequivocamente, pelo conceito de modernidade, ou muito mais que o 

conceito, passa pela realidade vivida nas sociedades modernas. 

Nesta sociedade contemporânea, a religião ainda é capaz 

de determinar as diretrizes das vidas das pessoas? Neste momento, em que a 

sociedade ocidental caminha a cada dia para um tipo de “emancipação do ser 

humano”, podemos ainda encontrar pessoas que em todas as esferas de suas 

vidas, reconhecem na religião a sua fonte de orientação? 

Diante dessas questões, procuramos através de um estudo 

de caso realizado com a juventude da AD Limoeiro, conferir se ali percebemos 

um novo tipo de paradigma, a religião está sendo relegada a esfera privada e 

outras questões na vida dos jovens, por serem de ordem pública, não passam 

pelo crivo da Igreja.  

Mas também quisemos entender se a própria Igreja contribui 

para essa separação entre público e privado, ou se, institucionalmente ela a 

partir da religião tenta conduzir todas as outras esferas da vida de seus jovens. 

É a juventude a partir da Igreja estimulada a ter uma 

participação social ativa? A juventude pelo seu vínculo com a Igreja tem sido 
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motivada a ter uma participação ativa na sociedade, através de partidos 

políticos, sindicatos, associações civis de direitos humanos, etc.? 

Há ainda uma preocupação, é de tentar entender o quanto o 

jovem absorve o discurso da Igreja, o quanto independentemente do tipo de 

discurso, este tem influência sobre a juventude. 

Juventude e Igreja, qual é o peso dessa relação nas 

escolhas dos jovens? Eles casam-se, votam, divertem-se, emitem opiniões não 

religiosas, fazem amigos, enfim, todas as ações de suas vidas, são feitas a 

partir da crença observada na Igreja, ou será, que a Igreja não consegue afetar 

esse universo de valores e ações na vida dos jovens, como já conseguiu no 

passado? 

Então, depois de fazermos em loco, um trabalho de 

acompanhamento da juventude da AD Limoeiro, faremos uma análise, entre o 

perfil da Igreja Assembléia de Deus, instituída com um ascetismo muito grande 

em sua historia, a realidade da AD Limoeiro e o tempo em que estamos. 

No primeiro capítulo, fizemos um levantamento do perfil da 

Assembléia de Deus e, percebemos que em aspectos marcantes ela tem 

mudado, como por exemplo, o seu envolvimento com a política partidária.  Por 

outro lado, ela não se envolve institucionalmente em movimentos sociais. 

Embora a história traga a tona o fato de que muitos de seus membros estão ou 

foram envolvidos nesses movimentos, como sindicatos, associações de luta 

por moradia, e até mesmo reportando-nos as décadas de 50 e 60 eles também 

estivem presentes nas “Ligas Camponesas”. 
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No segundo capitulo, fizemos uma aproximação com a AD 

Limoeiro, primeiro para conhecer a Igreja e tipo de discurso/prática desta, 

depois, para conhecermos a juventude, pois esta é o alvo último de nossa 

análise.  

Ali vimos uma Assembléia de Deus, que procura preservar 

as doutrinas de sua denominação, mas, que é um pouco mais flexível em 

questões de usos e costumes. Por exemplo, soubemos que as moças não 

estão proibidas de usarem calças compridas fora da Igreja, o que a 

denominação ainda proíbe49. 

Tentamos identificar não só o discurso/praticas dessa Igreja, 

mas principalmente a relação dos jovens com eles, pois, se nossa questão era: 

“a Igreja está contribuindo para a inserção social do jovem?” cabia-nos, 

primeiro identificar se a Igreja tinha um discurso que contribuísse para isso, 

mas em segundo lugar, caso a Igreja tivesse, se ele afetava a juventude, no 

sentido de produzir os efeitos esperados pela Igreja em seus jovens. 

Mas quais seriam então os nossos termos de comparação 

para juntarmos essas peças?  

A primeira questão a ser analisada é tipo de tempo em que 

estamos vivendo, a segunda é o tipo de crente que esse tempo tem produzido 

e uma terceira que tipo de Igreja esse crente tem encontrado. 

                                                             
49

 Embora em algumas Igrejas Assembléia de Deus, ministério do Belém, perceba-se essa abertura, o 
regimento interno da denominação ainda proíbe o uso de calças para as mulheres.  
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Para responder as duas primeiras questões nos valeremos 

da análise feita por Danièle Hervieu-Lèger, em seu livro “O peregrino e o 

Convertido – a religião em movimento”50, pois nele ela tenta nos mostrar o tipo 

de crente do nosso tempo, mas antes de apresentar-nos isto, ela tenta 

decodificar o nosso tempo.  

Essas duas questões respondidas por ela nos ajudarão a 

entender os dados levantados durante as visitas à Igreja e na pesquisa 

realizada com os jovens, pois vimos ali uma tentativa de manutenção de 

paradigma de conduta, que para a autora a partir da realidade estudada por ela 

na França, não é mais comum em nosso tempo.  

Mas se observamos isso, também, encontramos 

insatisfações com o tipo de religiosidade que a Igreja procura impor aos seus 

membros, e isto demonstra uma tensão entre o discurso da Igreja e a recepção 

deste pelos seus adeptos. 

Para respondermos a terceira questão, nos apoiaremos 

além do texto de Hervieu-Lèger, em dois clássicos da sociologia, “A construção 

social da realidade- tratado de sociologia do conhecimento” de Peter Berger e 

Thomas Luckman51 e, “O dossel sagrado - elementos para uma teoria 

sociológica da religião” de Peter Berger.  

                                                             
50

Daniele HERVIEU-LÈGER, O peregrino e o Convertido – a religião em movimento. Vozes, Petrópolis, 
2008 
51 Peter L BERGER,. O dossel sagrado – elementos para uma teoria sociológica a religião. Ed. 2.  Paulus, 
São Paulo, 1985 

Peter L BERGER, e Thomas LUCKMANN, A construção social da realidade – tratado de sociologia do 
conhecimento. Ed. 29. Vozes, Petropolis, 2008 
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Nesses textos entenderemos que o tipo de Igreja que o 

crente encontra, tem relação com o próprio tipo de crente que está na Igreja, 

que é influenciado pela sociedade sempre dinâmica, nunca estática e, portanto, 

ainda que qualquer instituição tente manter suas raízes de forma imutável, 

sempre haverá mudanças. 

1 - Daneièle Hervieu-Léger em “O convertido e o peregrino” 

 

A obra em referência é o nosso principal referencial teórico, 

pois, em seus seis capítulos, pelo menos quatro deles são indispensáveis, para 

nossa análise. Em primeiro lugar Hervieu-Lèger nos posiciona sobre o contexto 

contemporâneo onde a religião deve ser analisava; em segundo lugar, após 

refletir sobre o fato de termos uma religião em movimento, surge a figura do 

que ela chama de “peregrino”; a partir da mesma premissa, em terceiro lugar, 

também é identificada a figura do “convertido”; em quarto lugar, a análise, recai 

sobre a instituição, pois, esta perde a cada dia o seu poder regulador e, precisa 

ser incluída nesta análise. 

Estamos num tempo em que a religião está perdendo o 

poder controlador sobre seus adeptos, isso, para muitos pode significar o fim 

da própria religião, pois o ser humano já não procura mais todas as respostas 

na religião e, não só isso, mas também já não teme tanto os efeitos negativos 

da descrença.  

Ao falar sobre o efeito da modernidade sobre as pessoas e 

suas relações com a religião, a autora destaca três traços da modernidade que 
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podem ser identificáveis como enfraquecedores da religião, são eles (2008, 

31): 

A preponderância da racionalidade em 

todas as ações; 

A autonomia do “individuo-sujeito”, capaz de 

construir ele mesmo a realidade na qual 

está envolvido; 

A diferenciação de instituições, gerando, por 

exemplo, a separação entre o político e o 

religioso. 

Esta é a modernidade, que foi fomentada pela própria 

religião, se pensarmos – e a autora faz essa reflexão – que o cristianismo, ao 

emancipar o acesso a Deus a todas as pessoas, deu ao ser humano o poder 

de não depender mais da instituição, o que, paulatinamente, possibilitou a 

reflexão de que o ser humano podia ser o agente da construção de sua própria 

vida. 

Diante disso então, vemos uma Igreja que ainda intermedeia 

a divindade e a humanidade (2008, pag. 36), porém, que em última análise é o 

próprio ser humano que acessa Deus e mais do que isso, que define se ele 

quer ou não escolher esse Deus. 

Um dos maiores enfraquecedores da religião nesta ótica não 

é, o afrouxamento do tipo de discurso religioso, mas o poder que o ser 

humano, muitas vezes sem perceber, assume na relação religiosa, onde ele, e 

não a instituição diz sim ou não para a religião, seus dogmas e suas 

imposições.  
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Mas esse tipo de sociedade não extingue a religião, faz 

outras formas de religiosidade surgirem autonomamente, pois, o próprio ser 

humano formula suas crenças sem precisar da autenticação da Igreja. 

A partir da leitura dessa obra vemos uma mudança de 

paradigma fundamental – à medida que a religião deixa de ser herdada, para 

ela ser aceita, precisa enquadrar-se nos padrões de quem fará a adesão a ela.  

Tornar-se agente da construção de sua própria realidade 

possibilita ao ser humano, fazer o que a autora chamou de “direito de bricolar e 

ao mesmo tempo de escolher suas crenças” (2008, pag. 64), neste sentido, 

não só a escolha tem a predominância, mas também o recorte que as pessoas 

fazem das religiões ao ponto de constituírem elas mesmos, na prática, uma 

nova religião que atenda suas expectativas.  

Muitas vezes esse não é um processo consciente, pois, de 

posse do direito de escolher e juntar na religião aquilo que parece mais 

próximo da necessidade da pessoa, essas novas realidades religiosas não 

surgem muitas vezes como uma ruptura, mas sim como uma adaptação, uma 

adequação ao tempo em que estamos vivendo. 

Por isso, não estamos vivendo um abandono da religião, 

mas, antes uma adaptação desta aos tempos da modernidade. 

O foco da autora é, sobretudo, demonstrar que estamos 

vivendo uma religião em movimento: “A religiosidade das sociedades modernas 

está em movimento: é este movimento que se precisa conseguir identificar 

(2008, p. 80)”.  
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O religioso em movimento identificado como “peregrino” 

(2008, 89) e o convertido (2008, 107), são figuras de religiosos que definem em 

nosso tempo o tipo de “crente” que povoa as Igrejas cristãs e, produzindo 

profundas mudanças na relação crente X Igreja e Igreja X crença, ou seja, não 

só a adesão a religião é modificada, tendo esta um poder dominador menor, 

mas também e, em virtude disso, a disposição da religião em tentar obrigar o 

crente a cumprir com rigor um papel ético-religioso, definido pela Igreja, é 

também revisto e conseqüentemente, menos imposto e mais flexível. 

Para definir o peregrino, Hervieu-Lèger, escreve: 
 
 

 “Essa „religiosidade peregrina‟ individual, 

portanto, se caracteriza, antes de tudo, pela 

fluidez dos conteúdos de crença que 

elabora, ao mesmo tempo que pela 

incerteza das pertenças comunitárias às 

quais pode dar lugar” (2008, p. 89-90). 

 

Por um lado, o religioso peregrino busca a crença, mas de 

uma forma que o afete principalmente emocionalmente, por outro lado, ele não 

vincula essa crença a um engajamento religioso. Estamos diante de um novo 

tipo de crente, possível em grande escala pela sociedade contemporânea, 

embora a autora reconheça que essa figura sempre existiu, mas não na 

proporção de hoje.  

O peregrino tem uma crença sem pertença, é uma nova 

figura  cada dia mais presente em nossas sociedades. 
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Outra figura importante é do “convertido”, a autora  

apresenta três tipos dessa “figura”: “individuo que muda de religião” (2008, 

109); “o individuo sem religião que se converte” (2008, 110) e o “reconvertido, 

re-afiliado, ou convertido de dentro” (2008, 111).  

Ao afirmar o enfraquecimento da religião, parece 

contraditório falar sobre o convertido que adere a religião, mas esse 

engajamento, antes de apontar uma contradição no enfraquecimento da 

religião, demonstra exatamente outra vertente disso, pois, nesta conversão, o 

fator principal é o voluntarismo. O valor dessa conversão é a própria 

individualidade de crente, que opta não pela coerção abraçar a religião, mas 

sente-se compelido por si mesmo a fazê-lo, o que o torna mesmo suscetível a 

regulação religiosa. 

Mas também nesta discussão, sem desprezar outros pontos 

abordados por Herveu-Lèger, é preciso, para entendermos o porque das 

religiões enfraquecem a crise nas instituições. A Igreja vive um processo de 

dessacralização, sendo assim, as portas para outras instituições serem criadas 

a partir dos anseios e entendimentos dos próprios adeptos, é muito grande.  

A autora, ao citar caso protestante como referência, escreve 

(2008, 181-183): 

“A partir do momento em que a instituição 

eclesiástica não é mais considerada santa 

em si mesma, nada se opõe à criação de 

outras organizações eclesiásticas, se se 

considera que a Igreja não é 

suficientemente fiel”.  
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A crise na instituição existe, e este é o ponto principal a ser 

focado aqui, porque a partir do próprio protestantismo, corroborado por essa 

sociedade moderna, a centralidade da fé deixou de ser a instituição, e passou a 

ser o próprio ser humano.  

Enfim, é principalmente com essas lentes que estamos 

lendo a AD Limoeiro, pois estamos pesquisando uma Igreja que surgiu no 

Brasil há 101 (cento e um) anos. A partir de um estudo de caso, bem 

característico das Assembléias de Deus, mas que, percebemos que ao longo 

do tempo, algumas concessões sempre são feitas, e sendo feitas, para alguns 

soa como contemporização da religião, mas para outros, como degradação 

dela.  

O fato é que embora tenhamos percebido uma forte adesão 

na Igreja pesquisada, também notamos outro fenômeno, a insatisfação com 

algumas diretrizes por parte da forma como a Igreja sede, ou os líderes 

denominacionais conduzem algumas questões a Igreja. Não fosse, a 

possibilidade do questionamento, fortalecido na modernidade, talvez isso não 

acontecesse, ou talvez não ficasse visível. 

2-  Institucionalização – Peter Berger e Thomas Luckmam 

 

Ampliando um pouco a discussão sobre a institucionalização 

e sua continuidade, ou não, na sociedade, nos apoiamos também em Peter 

Berger e Thomas Luckmam, através de sua obra “A construção social da 

realidade – Tratado do conhecimento”, fundamentalmente, ao tratar 



101 
 

especificamente desse assunto no livro e também no livro de Berger” O dossel 

sagrado – elementos para uma teoria sociológica da religião”. 

Berger e Luckmam escrevem que o ser humano através de 

suas realizações produz sociedades, ou seja, os empreendimentos humanos 

resultam e acontecem em um âmbito social segue abaixo (2008 74-75): 

“A auto-produção do homem é sempre e 

necessariamente um empreendimento 

social. Os “homens em conjunto produzem 

um ambiente humano, com a totalidade de 

suas formações sócio-culturais e 

psicológicas.” 

A Igreja não é uma unidade possível de ser separada dessa 

concepção, pelo contrário, é antes plena demonstração disso, pois, é a vida 

comunitária que a Igreja quer cultivar e através desta, perpetuar suas crenças. 

Mas ao tentar perpetuar suas crenças, apresentam dois 

aspectos importantes a serem destacados: “a historicidade e o controle” (2008, 

79). Afirmam o caráter histórico das instituições, e que é esse fator que constrói 

a identidade dela, mas também “pelo simples fato de existirem, controlam a 

conduta humana” (2008, 80).  

Há, porém, na transmissão da tradição o que eles chamam 

de “sedimentação” (2008, 95), ou seja, nunca uma tradição é transmitida 

integral e perfeitamente, pois ela nunca também é absorvida integralmente, 

mas sempre de forma sedimentada. 
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Outro fator importante colocado por Berger e Luckmam, é a 

questão os papeis, pois em toda instituição haverá sujeitos distintos e ações 

distintas desses sujeitos (2008, 101), sendo assim, um ponto fundamental para 

entendemos as instituições, nas quais a Igreja se enquadra, é entendermos os 

papeis presentes nela. 

Berger ao falar de três conceitos importantes e fundadores 

da sociedade, e conseqüentemente das instituições, usa as seguintes 

definições: exteriorização (2008, 21), objetivação (2008, 22) e a interiorização 

(2008, 30), aqui vemos um processo, em que o ser humano é agente e alvo, 

pois, as ações humanas, ainda que individuais, geram processos sociais, 

possíveis de virem a existir pela ação que é exteriorizada.  

Ao ser exteriozada essas ações, temos o segundo elemento, 

a realidade objetiva, ou seja, Berger ilustra que após ação humana, é criado 

um “instrumento que tem um ser próprio” (2008, 22), e neste estado, já não 

pertence mais a quem o criou, mas tornou-se parte da realidade social.  

A perpetuação da instituição, porém, passa por outro 

processo humano, o da interiorização, pois, o ser humano faz a ação, e após 

isso, cria uma realidade social, muitas vezes alheia a vontade do agente da 

ação, mas somente quando há absorção dessa realidade criada é que 

podemos ver a sociedade e as instituições serem transmitidas. 

A religião segue esse processo descrito acima, pois Berger a 

define como um “empreendimento humano” (2008, 38), ainda que ela remeta 

uma realidade para além do humano, é sempre o ser humano o seu agente de 
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exteriorização, objetivação e interiorização, concluindo assim o ciclo que 

possibilita a institucionalização também a religião. 

Enfim, juntamos complementarmente Berger e Luckmam a 

Hervieu-Lèrger, para termos um paralelo de visão institucional, pois a ênfase 

deles, que fizeram reflexões anteriores a Hervieu-Lèger, é da instituição e sua 

forma de permanecer, ainda que se modificasse, pois é impossível, numa 

sociedade dinâmica, vermos uma realidade estática. Hervieu-Lèger, ao 

contrário, tem sua ênfase exatamente no movimento, encontramos então duas 

ênfases que podem se complementar, pois, ao enfatizar a instituição, o 

contrabalanceamos com o movimento e, ao enfatizarmos o movimento, 

fazemos o mesmo com a permanência da instituição. 

 

3 - Conclusões sobre a pesquisa de campo 

 

Pesquisamos a AD Limoeiro, ao olharmos para a história da 

Assembléia de Deus e compararmos com esta Igreja, chegamos a algumas 

conclusões que desde o início da pesquisa pareciam apontar para esse 

desfecho. 

A AD Limoeiro é uma Igreja com identidade já definida, pois, 

são 56 (cinqüenta e seis) anos de história dessa Igreja, o que a faz ter um 

padrão bem demarcado. O padrão, porém, não é estático, assim como a 

sociedade não é estática, talvez a marca distintiva do padrão dessa Igreja 

pesquisada seja exatamente esse – o esforço para permanecer uma Igreja 
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Assembléia de Deus, portanto pentecostal, mas ao mesmo tempo, um esforço 

para contemporizar-se, segundo a visão de atualidade de sua liderança local. 

Como Berger conclui há uma mudança permanente nas 

instituições, ou pela ação do próprio tempo, ou pelos conflitos comuns entre os 

interesses dos grupos pertencentes a ela, inclusive no tempo (2008, 49): 

“... as instituições estão sempre mudando à 

medida que mudam as exigências da 

atividade humana sobre as quais elas se 

baseiam. As instituições estão sempre 

ameaçadas não só pelos estragos do 

tempo, como também pelos conflitos e 

discrepâncias entre os grupos cujas 

atividades elas pretendem regular.” 

A própria Igreja Assembléia de Deus como um todo não 

escapa a essa regra, mas na AD Limoeiro em particular percebe-se isso com 

mais clareza, podemos apontar alguns distintivos, como por exemplo, apesar 

de estarmos numa Igreja pentecostal, foram poucas as ocasiões que vimos no 

culto de domingo à noite os membros da Igreja falarem em línguas estranhas. 

 Pareceu-nos que o pastor da Igreja seja o agente 

principal dessa postura, o que é natural, pois se espera que a partir do 

líder posturas sejam mudadas ou mantidas, pois em todas as vezes que 

estivemos na Igreja o pastor, na condução do culto, não estimulou a 

Igreja a uma ter um momento onde o estase tomasse conta do culto. 

Se em seu início a Assembléia surge, no Brasil, 

exatamente da ruptura com a Igreja Batista, por causa do batismo no 
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Espírito Santo com manifestação do dom de línguas, ousamos dizer, 

com algumas exceções, que a AD Limoeiro, e talvez muitas outras 

Igrejas Assembléia de Deus, conseguiriam caminhar sem muitas 

dificuldades com muitas Igrejas Batistas atuais. 

Voltando a Berger, já citado, embora haja sempre um 

esforço para manter a tradição da instituição, da religião, ela sempre vai 

sofrer mudanças, e a AD Limoeiro, é um exemplo disso, pois a partir de 

seu culto, percebemos uma preocupação, por exemplo, com o tempo da 

pregação, pois em duas horas de culto, uma é reservada somente para 

este item. 

É a pregação importante objeto a ser referido aqui, 

pois, além dela ter um espaço muito significativo no culto, ela também 

demonstra essa mudança de perfil, pois, há nitidamente uma 

preocupação homilética, hermenêutica e exegética52 na fala dos 

pregadores da Igreja.  

Embora seja o sermão uma parte distintiva nessa 

mudança percebida na AD Limoeiro, este é ao mesmo tempo uma 

marca afirmativa identitária, do perfil ascético dessa Igreja, pois 

percebemos que o novo está na pesquisa teológica, mas o estático está 

na referência social. 

                                                             
52

 Na teologia protestante homiletica consiste num conjunto técnico de estruturação do sermão, 
hermenêutica é a técnica para interpretar o texto bíblico e exegese a principal ferramenta para esse 
trabalho, pois, dentre outras coisas trabalho com os textos nos idiomas originais – grego e hebraico 
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Vemos uma Igreja que a cada dia profissionaliza sua 

teologia, criando seminários, fazendo os pastores estudarem nele para 

poderem assumir o pastorado, tendo uma editora própria com muitos 

livros, revistas e periódicos lançados. 

Essa Igreja, porém, com exceção do campo político, 

como já vimos aqui nesse trabalho, continua identitariamente, sendo 

uma Igreja ascética. Essa ascese deve ficar claro que se dá no campo 

institucional, pois, como também vimos são muitos os casos de 

membros da Assembléia de Deus que participam de movimentos 

sociais. 

Mas ao nos referirmos à política, se ela é um elo 

rompido com a tradição, retornamos a questão abordada e concluímos, 

pela própria fala do líder da Igreja o pastor José Wellington (neste 

trabalho, citando Pierucci, pag. 45) que a Igreja entra no campo político 

fundamentalmente por uma questão religiosa, ou seja, é a defesa da fé, 

mesmo no campo político que em primeiro lugar ocupa a preocupação 

da Igreja. 

A partir dessa premissa exposta acima, percebemos 

que há uma mudança na Igreja, mas até mesmo essa mudança tem a 

intencionalidade, pelo menos aparente, de permanência. Muito 

provavelmente seja por isso que a Igreja envolve-se tão diretamente na 

política partidária, para eleger candidatos seus, e não se envolve nas 
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questões sociais de forma direta, como a questão ambiental, por 

exemplo. 

Nesse ponto então, não pudemos enxergar na AD 

Limoeiro, uma mudança de discurso, pois lá claramente existe uma 

preocupação teológica, mas de forma objetiva, sua preocupação social 

dá-se no campo da assistência aos próprios membros ou pessoas que 

são trazidas por estes.  

Não vimos então, mesmo na AD Limoeiro, um 

entendimento de que a Igreja deva ser agente de inserção social de 

seus jovens, no sentido de criar mecanismos ou ferramentas, para que 

estes tenham acesso, a partir da Igreja, a debater e/ou engajarem-se em 

organizações que estejam discutindo questões sociais no nosso tempo. 

Por outro lado, vimos na Igreja uma preocupação com 

a juventude em promover espaços de sociabilidade dentro da própria 

Igreja, para isso são criadas várias atividades para os jovens, como 

passeios, acampamentos, cultos mensais, a própria orquestra e conjunto 

dos jovens, as atividades nas férias, etc., que tentam fazer o jovem ficar 

na Igreja.  

Sem podermos comparar a AD Limoeiro com outras 

Igrejas Assembléias de Deus, poucas Igrejas da região têm essa 

preocupação com a juventude, nos relatou em entrevista Samuel, líder 

de jovens. “por isso, esta Igreja é diferente das outras”. 
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Destacamos em nosso texto três pontos importantes 

da visão da Igreja Assembléia de Deus, que marcam juntamente com o 

batismo no Espírito Santo, embora mais discretamente, o perfil dessa 

Igreja.  

O primeiro refere-se ao ministério pastoral leigo, um 

dos principais responsáveis pelo franco crescimento dessa Igreja, esse 

fator já não é mais tão marcante, pelo que pudemos pesquisar e através 

do contato com a AD Limoeiro, vemos que a Igreja percebeu a 

necessidade no nosso tempo de ter uma teologia estruturada e pastores  

com formação teológica institucional.  

O ministério leigo na prática hoje, nas Igrejas do 

ministério do Belém, é uma realidade a ser extinta paulatinamente, a 

medida que pastores mais antigos forem deixando o ministério pastoral, 

pois, o novos pastores estão todos, pelo menos até onde pudemos 

saber, tendo formação teológica, ainda que em nível médio. 

Em segundo lugar, falamos do tipo de discurso, que 

era o principal promotor do ascetismo dela, ou seja, sua pregação 

fortemente escatológica, colocando as expectativas de realização 

humana de forma plena, sempre no futuro além daqui, no reino milenar, 

o que fez a Igreja não querer envolver-se, enquanto instituição, nas 

questões sociais.  

Essa é ainda a pregação presente na Assembléia de 

Deus, isso apreendemos a partir da AD Limoeiro, mas com uma 
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diferença, a Igreja também tem demonstrado preocupação com a 

juventude no presente, prova disso é que na pesquisa que fizemos, a 

maioria dos jovens respondeu que a Igreja não os limita em nenhuma 

área. 

Embora a pergunta tenha sido feita como termo de 

comparação entre estímulo dado aos jovens e concessão pacífica diante 

das escolhas deles, percebemos que a Igreja é acolhedora embora nem 

sempre estimuladora, mas isso, já é um diferencial nessa Igreja.  

O terceiro ponto era o envolvimento social da Igreja, 

como já pontuamos aqui, a não ser no campo político partidário a Igreja 

continua com uma separação institucional em relação as questões 

sociais.  

Na AD Limoeiro, não conseguimos observar se existe 

alguma postura diferente, antes lá também esse ascetismo é bem 

marcado, o que demonstra que esse passo a Assembléia de Deus, não 

se deu e talvez não se dará, até porque os seus membros tem liberdade 

para agirem socialmente e a Igreja, continua entendendo que como 

instituição não deve envolver-se nos debates presentes em nossa 

sociedade, a não ser na esfera da política partidária em questões que de 

alguma forma afetem sua visão de mundo cunhada em suas doutrinas. 

O traço pentecostal mais marcante, o batismo no 

Espírito Santo, continua sendo, também na AD Limoeiro, a principal 

marca da Igreja, porém, com uma moderação, que confesso, causou-me 
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certo espanto, pois, não esperava que uma Igreja pertencente ao 

Ministério do Belém, um dos mais tradicionais do Brasil, tivesse uma 

postura tão moderada em seus cultos nesta questão. 

Enfim, pesquisando essa igreja, pude encontrar traços 

de ruptura e de permanência, onde idéias novas são ventiladas e 

posturas tradicionais são mantidas, talvez isso ilustre bem o processo 

escrito por Berger onde há sempre um fluxo de exteriorização, 

objetivação da realidade e interiorização desta, pois, nessa Igreja 

percebemos mudanças, porque nunca se constrói um processo 

totalmente igual, mas também percebemos permanências, pois, sempre 

na interiorização da realidade, ficam marcas que permitem identificar a 

instituição, caso contrário teríamos o surgimento de outra coisa e, não a 

atualização desta. 

 

4 - Avaliação dos dados levantados com a teoria aplicada 

 

Levantaremos ainda uma última questão nesta análise, ao 

pesquisar a AD Limoeiro, encontramos mais “peregrinos” ou mais 

“convertidos”, uma Igreja em crise ou com estabilidade “sugeneris”53?  

Com base nos dados levantados queremos tentar responder 

essas questões. 

                                                             
53 Particular, especial, diferente. 
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Em primeiro lugar, ao freqüentarmos a Igreja, não 

percebemos uma presença grande de pessoas de fora, apesar de a Igreja fazer 

muitos esforços evangelísticos, os visitantes, são geralmente vizinhos e ou 

amigos trazidos pelos próprios membros.  

O pastor Itamar, sendo entrevistado nos afirmou que:  

...”Há uma certa estabilidade na membresia 

da Igreja, pelo menos a uns 5 (cinco) anos o 

número de membros está na faixa de 230 

(duzentos e trinta) pessoas.  

Remetendo isso, às análises de Hervieu-Lèger parece 

termos ali uma Igreja de “convertidos”, pessoas que se engajaram no trabalho 

e  estabilizaram-se nele. 

Na pesquisa realizada com os jovens, pudemos perceber 

essa marca de estabilidade na adesão, pois, dos 25 (vinte e cinco) que 

responderam a pesquisa, apenas 4 (quatro) estão na Igreja a  menos 3 (três) 

anos.  

Por outro lado, assim como a autora, descreve o convertido 

como, embora aderente da religião, um voluntário, uma pessoa que exerceu o 

seu arbítrio de escolha (2008, 109), a partir a conjugação de três fatores 

descritos na tabela 10 (p.88), podemos concluir isso. Primeiro é que a maioria 

dos jovens acham que pertencem a Igreja por opção própria e somente 3 (três) 

deles  porque os pais já pertenciam. Em segundo lugar, todos responderam 

que freqüentam a Igreja pelo menos uma vez por semana, sendo que a maioria 

16 (dezesseis) afirma freqüentar a igreja pelo menos duas vezes por semana. 
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Por último, quando a questão foi a satisfação com a Igreja, apenas 4 (quatro) 

disseram não estarem satisfeitos com a Igreja.  

Conjugando as respostas às questões acima, vemos que o 

engajamento na Igreja, passa muito mais pelo crivo da pessoalidade do que da 

imposição, então podemos dizer que é esse o tipo de convertido que a 

encontramos também na AD Limoeiro. 

Sobre esse crente, que pensa individualmente, a Igreja 

exerce um controle menor, isto o próprio pastor da igreja reconheceu, pois, se 

a igreja tenta regular, a partir do campo religioso, todas as esferas das vidas 

dos seus membros, ela mesma esbarra no fato de que os seus membros não 

se sentem mais obrigados a permitir essa ingerência por parte da Igreja de 

forma coercitiva. 

Segundo o pastor Itamar, em entrevista, diz:   

... “comparando  o presente da Igreja e seu 

passado, lembro-me do medo que os 

crentes tinham de serem disciplinados há 20 

(vinte), mas que esse medo é muito menor 

hoje, pois muitos crentes, não admitem que 

a Igreja tenha controle sobre suas decisões, 

então, o que a Igreja procura fazer é 

influenciar e não obrigar. 

A Igreja AD Limoeiro, tem conseguido fazer isso com seus 

jovens, pois quando questionado (tabela 8, p. 86) sobre a influência da Igreja 

nas escolhas vê amizade, relacionamento afetivo, social, finanças e sexo, a 

maioria dos jovens respondeu que a Igreja sempre os influencia, ou seja, se a 

Igreja não consegue mais exercer um papel de controle, está conseguindo 
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ainda ter forte influência o que demonstra estarmos num universo de 

convertidos.   

Na tabela 7 (p. 85) a maioria dos jovens respondeu que a 

Igreja auxilia nas definições de opiniões e convicções, esta forma, vemos uma 

Igreja internalizada na vida do jovem, ele sempre considerará a visão da Igreja 

em sua própria visão.  

A partir dessa lógica, observamos a religião olhando o ser 

humano moderno, portanto autônomo, se voluntariando na religião e, esta 

consciente ou não desses fatores, radicaliza-se a cada dia menos em seu 

controle, mas essa mudança de perfil parece ser a única forma que a Igreja 

encontrou de tentar continuar a exercer o controle sobe seus membros. 

Hervieu-Lèger, vê no próprio berço protestante as raízes 

para o enfraquecimento do poder da Igreja, pois, foi na reforma que se 

transferiu o poder da instituição para o individuo (2008, 181), mas se isso, 

acontece lá, aqui, depois, de 500 (quinhentos) anos, a Igreja se vê cada vez 

mais enfraquecida, pelo desdobramento do seu próprio marco fundante, a 

individualização da crença e do acesso a Deus. 

Os jovens pensam autonomamente, eles também são um 

produto da modernidade. Na tabela 6 (p. 83) temos uma disparidade visível 

entre a ação da Igreja percebida pelos jovens e a concepção de mundo 

compreendida por eles. 

Por um lado se a maioria dos jovens acha importante a 

participação em movimentos sociais e na política, por outro, ao dizerem que a 
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Igreja não os estimula a essas participações, estão afirmando que tais 

concepções  não são fruto do trabalho da Igreja, pelo menos para a maioria 

deles.  

Esse é um reflexo da “autonomia da modernidade” descrito 

pela autora, pois, em questões tidas como públicas, os jovens não vêem a 

participação da Igreja em suas posições Podemos inferir, pelo menos duas 

coisas: a primeira é que já reiteradamente percebemos em nosso pesquisa, 

que a Igreja não entende ser papel da instituição ter tal preocupação, mas há 

também, atrelado a isto e, talvez até por causa disto, a visão dos jovens de que 

de fato essas questões devem ser individualizadas e não institucionalizadas. 

A autora, ao falar da desinstitucionalização na religião cristã 

(2008, 175-184), usa como termo de comparação a proliferação de pequenas 

Igrejas neo-pentecostais na França. Afirma que as tensões geradas pelas 

práticas não institucionais dessas Igrejas desafiam o “magistério institucional 

ideológico”. Transferindo isso para nossa pesquisa, pudemos perceber que a 

juventude vive na instituição, mas pensa individualmente, o que também é um 

desafio para as lideranças, mesmo numa Igreja com um grau muito menor de 

institucionalização do que a Igreja católica, objeto da pesquisa da autora. 

Nas tabelas de 1 a 5 (p. 74-82), procuramos conhecer o 

perfil socioeconômico dos jovens pesquisados, e lá já fizemos apontamentos 

sobre esse perfil, cabe aqui apenas algumas observações. 

Quanto ao nível educacional, percebemos que metade os 

jovens tem ou estão cursando o nível superior e, a outra metade tem ensino 
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médio completo, esse fator, pode ser indicativo da absorção maior de conceitos 

modernos da individualização do ser humano. 

Fizemos a pesquisa numa Igreja da periferia e, embora o 

grau de escolaridade tenha sido bom, vemos que a média salarial, tanto dos 

jovens, quanto de suas famílias é baixa, somado a isso o perfil étnico, de 

maioria negra ou parda, vemos que a constituição social das Igrejas 

Assembléia de Deus, na periferia pelo menos, não mudou muito das 

referências descritas por Rolin54 (1980, 143), se a Igreja atual já não é mais 

constituída majoritariamente de migrantes, ainda o é na questão étnica e 

apesar de uma razoável evolução, também na questão social. 

Enfim, procuramos aqui fazer uma análise, a partir da Igreja 

pesquisada, com a ajuda das obras que citamos no texto, de como na 

atualidade se dá a relação da Igreja com seus jovens, e também da visão dos 

jovens em relação a sua Igreja. 

 

 

  

                                                             
54 Francisco C  ROLIM, Religião e classe populares, p. 143 
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Considerações finais 

 

Como vimos ao longo desse trabalho, o pentecostalimo foi 

inicialmente, visto por seus fundadores, como um movimento de retorno às 

origens do cristianismo. Essa foi a princiapal defesa do movimento. Advindo 

embrionáriamente do movimento de santidade, que por suas vez, tem sua raiz 

no Metodismo de Wesley. Teve como principal desdobramente destes, a 

crença na atualidade dos dons, descritos na Bíblia, no início da Igreja cristã. 

Tendo surgido primeiramente nos Estados Unidos da 

América, é trazido para o Brasil e instalado em 1910, pela fundação da 

Congregação Cristã do Brasil e, em 1911 com a fundação da Assembléia de 

Deus. 

Sua pregação é fortemente ascética, o que faz essas Igrejas 

levarem seus membros a separarem-se radicalmente dos costumes cotidianos 

e, desta forma, criarem uma marca distintiva entre o “ser crente” e o “ser do 

mundo”, como a própria Igreja, define aqueles qua não pertencem a uma Igreja 

evangélica.  

O trabalho foi desenvolvido tendo como foco a Assembléia 

de Deus, em três momentos: Primeiro, levantamento de dados históricos; o 

segundo um trabalho de campo, com a Igreja Assembleias de Deus do 

Limoeiro, no bairro de São Miguel Paulista; o terceiro, uma análise do trabalho 

de campo, retomando elementos do levantamento histórico. 
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O pentecostalismo que surge no Brasil com a Assembléia de 

Deus – e também com a Congregação Cristão do Brasil, vimos que teve uma 

preocupação fundamentalmente religiosa. A Igreja não se envolveu, enquanto 

instituição, em questões sociais e políticas, no seu processo de formação. A 

visão teológica da Assembléia de Deus no Brasil, foi desde a sua fundação, 

ascetica, predominantemente reliogiosa e não de interação com as demandas 

sociais. Ao não envolver-se, criou um cultura muito forte de sepação entre a 

Igreja e as questões públicas, entre Igreja e Estado. 

Ser pentecostal é crer na atualidade dos dons e ser batizado 

no Espírito Santo, que é a segunda benção. Esse batismo, muitas vezes, 

manisfesta- se no falar em línguas estranhas, essa é muitas vezes a maior 

busca do crente pentecostal. Não falar em línguas, pode as vezes ser um 

motivo de vergonha para o crente pentecostal.  

Vimos também que a constituição social dessa Igreja era de 

pessoas de nivel econômico e social pertencentes as camadas mais humides 

da sociedade. Quando essa Igreja sai do campo e começa, com o êxodo rural, 

a crescer também nas cidades, é nas periferias que ela se concentra e cresce.  

Nas periferias hávia uma fator agregador que facilitava 

essas Igrejas crescerem, pois, sua pregação fomentanta o acolhimento dos 

migrantes, muitas vezes as márgens da sociedade. Eles encontravam na Igreja 

Assembleía de Deus, um lugar de socialiazação, onde podiam encontrar apoio 

e ajuda em suas necessidades. 
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Vimos que essa Igreja cresce também, pela facilidade que 

teve em constituir líderes, sendo estes, pessoas simples, com pouca e, as 

vezes nenhuma formação educional, mas, que demonstrando aptidão para a 

liderança, passavam em pouco tempo de crentes inciantes a pregadores 

puljantes. Homens e mulheres destemidos, que ousavam desafiar o poder 

religioso católico e, criticar as Igrejas reformadas chamando-as de frias. Eram 

essas as pessoas que prouziram o crescimento espantoso da Assembléia de 

Deus e, a partir dela, de boa parte do pentecostalismo brasileiro. 

Vimos entao, três traços marcantes na Assembléia de Deus: 

primeiro, sua crença na atualidade dos dons, com ênfase ao falar em linguas – 

isso a partir do batismo no Espírito Santo; o segundo, sua pregação fortemente 

escatológica, que ao apontar para uma esperaça futura no reino milenar, 

projetava para este suas espectativas e, como instituição não se envolvia com 

as questões sociais e, o terceiro a formação de líderes leigos, que possibilitou a 

propagação dessa Igreja, uma vez que, o convertido em pouco tempo podia 

tornar-se líder e até mesmo pastor. 

Ainda no primeiro momento, chamou nos a atenção, o fato 

de a ascese pregada com tanta força pela Assembleia de Deus, na década de 

80, sofre uma reviralvolta no campo político, pois, com medo do catolicismo 

dominar o cenário religioso, as Igrejas pentecostais e neopentecositais em 

geral e,  a Assembleia em particular, entram de vez na política partidaria, mas o 

fazem com um interesse religiso. 
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Ao que nos parece, a Igreja continua a não envolver-se 

institucionalmente com as questões sociais, mas politicamente ela não só se 

envolve, mas os seus líderes definem que serão os candidatos da Igreja e, 

estes estão em seus mandatos a serviço da Igreja. Assim a Igreja ao entrar na 

esfera pública, o faz pricipalmente com um carater e interesses privados. 

Na pesquisa de campo, pudemos fazer uma aproximação 

com uma Igreja que preserva as doutrinas históricas da Assembleia de Deus, 

mas que, questiona alguns de seus costumes, vimos por exemplo um pastor 

que vai para Igreja, no domingo pela manhã sem paleto e gravata. Moças que 

foram autorizadas, pela Igreja local, a usarem em seus trabalhos, escolas, e 

outras atividades fora da Igreja, calça comprida. Não seria isso motivo de 

espanto, não fosse o fato de que oficialmente as mulheres estão proibidas de 

usarem calças, pois este tipo de roupa é considerado roupa de “homem”. 

Pudemos conhecer melhor a juventude dessa Igreja, através 

do trabalho de campo. São jovens que em sua grande maioria possuem pelo 

menos o ensino médio completo; apesar da escolaridade, o salário médio não 

passa de três salários mínimos e para nossa surpresa, a maioria deles estão 

na Igreja a mais de 3 anos e apenas a minoria declara estar por causa dos 

pais. 

Nesses jovens, outra coisa curiosa e indicadora da ruptura 

que as instituição estão sujeitas, é o fato deles terem uma aceitação e afeição 

pela AD Limeiro, mas questionarem a denominação. Entedem que a Igreja 
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local está numa posição atualizada, enquanto que a denominação na questão 

dos costumes, ultrapassada, por isso, sentem-se bem em sua Igreja. 

Na análise de dados, identificamos uma tensão: A AD 

Limoeiro busca atualizar-se, mas parece-nos que o faz, como tantas outras 

Igrejas e religiões, manter-se sem alterações. A Igreja enxerga pontos centrais 

– doutrinas, que não precisam ser alterados e, pontos periféricos – costumes, 

que precisam ser adaptados. 

A AD Limoeiro, então, partindo desse ponto, não é uma 

Igreja de ruptura, mas de continuidade, apoiando assim, nossa premissa inicial 

de que na periferia as mudanças estruturais na religião são mais lentas. O pilar 

da Igreja que é sua doutrina de atualidade dos dons  sua visão ascetica, 

embora tenhamos percebido uma ênfase menor na Igreja pesquisada, ainda 

são o discurso predominante nessa Igreja. 

Quando direcionamos isso para o ponto chave do nosso 

trabalho que éra, após termos identificada que Igreja era a Assembléia de Deus 

através de sua história, qual seria sua influencia na atualidade para inserção do 

(a) jovem na sociedade. Percebemos que neste item também não há uma 

ruptura, pois, como descrevemos no terceiro capitulo, a Igreja é acolhedora, 

mas não é estimuladora, isso no sentido ter ferramentas que ajudam os (as) 

jovens a se inserirem socialmente. 

Usando então os nossos refenciais teóricos, pudemos 

entender que estávamos diante de uma Igreja de “convertidos”, gente que fez a 

adesão religiosa, mas que, assim como fundamenta Hervieu-Lèger (2008, 109), 
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o centro gravitacional da fé deixou de ser a Igreja e passou a ser o crente. Há 

uma redução da obrigatoriedade, ao mesmo tempo que existe uma aumento da 

voluntariedade.  

Isto talvez explique em parte, porque os (as) jovens aderem 

a religião, eles (as) o fazem porque ser crente é menos pesado, é uma ato e 

vontade. Eles se obrigam menos e são menos cobrados, além de continurem a 

ter na Igreja um espaço de socialização, onde, embora não os impusionem 

para atuarem e questionarem os grandes problemas sociais, tem na Igreja um 

lugar em que a tensão para viverem uma vida “santa” que os conduza ao “céu” 

e menor, e melhor, do que a tensão de terem que participar das questões 

sociais que lhes faça olhar para as “misérias da terra”.  

Essa percepção a que chegamos, foi sobretudo, fruto de um 

processo de internalização que verificamos nos (as) jovens, quanto ao papel da 

Igreja, pois, eles também, e não somente a Igreja, tem uma pregação de 

ascese a partir da Igreja. Percebemos nos próprios jovens uma diferenciação 

entre a atuação da Igreja que entendem deve ser religiosa e a atuação de 

outras entes públicos, que deve pública, assim, Igreja e Estado não se 

misturam, a não ser nas questões político-partiárias. 

Aqui mais uma vez, vemos um processo de internalização, 

que não gera rupturas, pelo contrário produz permanências, mesmo 

reconhecendo o voluntarismo dos crentes contemporâneos, não podemos 

negar a permanência, ainda que o motivo possa ser distinto, o fato é que o 

resultado final é o mesmo. 
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Enfim, na periferia temos uma Igreja constituida hoje não só 

pelos migrantes, mas também pelos seus filhos e netos. O perfil social dos 

membros dessas Igrejas, como esperávamos, é o perfil do próprio morador da 

periferia. A Igreja Assembléia de Deus fez, pelo que pudemos observar, 

adaptações, mas não descaracterizou-se e nem transformou-se. 

A Igreja pesquisada tem uma grande preocupação em 

atender seus/suas jovens, mas também, parece não ter desenvolvido, ou 

entendido ser necessário, ter  a percepão de que uma parte desse 

atendimento, poderia ser ajuda-los (as) a enxergar os problemas sociais da 

própria periferia e contribuir, como instituição, para eles (as) fizessem parte na 

busca por soluções. Por isso, é que, apesar de a Igreja pesquisada, ter nos 

supreendido com cuidado com as pessoas, ela demonstra ter um perfil de 

afirmação identitária, que remete para as oringens da Assembléia de Deus no 

Brasil. 

Não queremos aqui trazer conclusões, mas apontar 

caminhos. Talvez, essa Igreja que vimos ser mais resistente às mudanças na 

periferia, pode também, ser um canal para convergências, numa afimação das 

doutrinas clássicas do pentecostalismo ao mesmo tempo que abre mão de 

outras questões mais periféricas para continuar a ser ela mesma.  

Neste trabalho, percebemos que até as mudanças são 

desejo de continuidade, e essa continuidade só é possivel com a mudança. A 

questão talvez não necessariamente essa, mas sim, até onde uma instituição 

pode mudar para permanecer, e essa permanência não ser uma de fato uma 
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mudança? Talvez ainda não tenhamos essa resposta, mas com certeza o 

tempo nos responderá. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1 – Pesquisa quantitativa – questionário aplicado a juventude 

 

QUESTIONÁRIO JUVENTUDE ASSEMLÉIA DE DEUS LIMOEIRO 

 

 

São Paulo, Julho/2012 

 

Sou aluno do Mestrado em Ciências da Religião da PUCSP e venho, por meio deste 

Questionário, “conversar” com os jovens desta Igreja Assembléia de Deus no bairro do 

limoeiro, pois, minha pesquisa busca entender como  a Igreja contribui para a inserção 

social do jovem. 

 

 Se você concordar em colaborar com meu estudo, respondendo a este 

questionário, esclareço desde já que fica garantido o total anonimato dos 

respondentes. 

 

Agradeço muito por sua participação.  

 

Eli Cassiano de Souza 

 

1. PERFIL 

Idade: ____    Sexo:  __________ 

Você se considera: Indígena (...) Negro/a ( ) Pardo/a ( ) Amarela/o ( ) Mulata/o ( ) 

Branco/a ( ) 

Estado Civil: ________________  Filhos: ____ 

Outros Dependentes: _________________________________________ 

Moradia: casa (   )    apto (  )    

     própria (   )    alugada (  )    cedida (  )  

OBS: nº de pessoas na família: ____ 
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2. Escolaridade: 

Fundamental ( ) completo ( ) incompleto ( ) 

Médio ( ) completo ( ) incompleto ( ) 

Universitário: ( ) completo ( ) incompleto ( ) 

Qual curso __________ 

Pós-Graduação: ________ Especialização em : __________ 

Mestrado ( ) 

Doutorado ( ) 

Área de concentração: ____________ 

Completo ( ) incompleto  

Você acha que a Igreja influenciou na sua formação educacional? (  ) Sim (  )Não  

Se sim, como? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

3- Profissão: __________________________________________________________ 

Função ou Cargo atual que exerce _________________________________________ 

Desempregado: _______ 

Quanto tempo você trabalha na sua função atual?____________ 

Tem outra atividade remunerada? Sim ( ) Não ( ) 

Tempo de serviço total 

( ) Menos de 1 ano ( ) Entre 1 e 4 anos ( ) Entre 4 e 7 anos ( ) Entre 7 e 10 anos 

( ) Entre 10 e 13 anos ( ) Entre 13 e 16 anos ( ) Entre 16 e 19 anos 

( ) Entre 19 e 21 anos ( ) Entre 21 e 24 anos ( ) Mais de 24 anos 

Você diria que a Igreja lhe ajudou e/ou influenciou você  na escolha profissional? (   ) 

sim    (   ) não 

Em caso positivo, como?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

3.1  Faixa Salarial: 

Até 01 salário mínimo ( ) 01 a 03 salários mínimos ( ) 04 a 10 salários mínimos ( ) 

10 a 20 salários mínimos ( ) acima de 20 salários mínimos ( ) 

 

3.2  Renda familiar: 

Até 01 salário mínimo ( ) 01 a 03 salários mínimos ( ) 04 a 10 salários mínimos ( ) 

10 a 20 salários mínimos ( ) acima de 20 salários mínimos ( ) 
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4- Lazer  

Leitura/ quais? _______________________________________________ 

Passeios/ quais? :  

Baladas  (  ) Sempre    (   ) As vezes   (   ) Nunca                                            

Cinema:  (   ) Sempre           (   ) As vezes  (   ) Nunca                                            

Teatro:  (   ) Sempre             (   ) As vezes  (   ) Nunca                                            

Shows:  (   ) Sempre            (   ) As vezes   (   ) Nunca                                            

Museus:  (   ) Sempre             (   ) As vezes  (   ) Nunca                                            

Clube:   (   ) Sempre          (   ) As vezes  (   ) Nunca 

Esportes:   (  ) sempre       (  ) As vezes  (   ) Nunca  

Quais? _____________________________________________________                                               

Realiza atividades de lazer com grupo da Igreja, (   ) Sempre       (   ) As vezes (   ) 

Nunca  

Quais:________________________________________________________________

_____________________________________________________________________                                            

Trabalhos Manuais: Quais? 

_____________________________________________________________________ 

Outros: 

_____________________________________________________________________ 

 

5. Experiência religiosa: 

A quanto tempo você pertence a essa Igreja? ________________________________ 

Por que você considera que pertencente a essa Igreja:  

(  )Porque foi batizado/a ( ) Pôr opção própria (  ) Por que seus pais já pertenciam ( ) 

Por outro motivo  

Qual?________________________________________________________________ 

Com que freqüência você assiste aos cultos de sua Igreja? 

1 vez pôr semana ( ) 2 vezes pôr semana ( ) às vezes ( ) quando sente necessidade ( ) 

Você está satisfeito com sua Igreja? (    ) Sim (   ) Não 

Caso tenha respondido não, qual seria o motivo? 

_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

6 - Sociedade: 

Você acha importante participar de movimentos sociais (sindicatos, associações de 

bairro, órgãos de classe, etc)? (   ) Sim (   )Não     

Em sua opinião a Igreja incentiva a participação em movimentos sociais? 

(   ) Sim (   ) Não 

Você acha importante um crente participar ativamente na política?   

(   ) Sim (   ) Não   

Você acha que a Igreja incentiva a participação de seus membros na política? 

(   ) Sim  (   ) Não 

Caso queira, faço suas considerações sobre o tema: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

Novamente, muito obrigado por sua colaboração. 
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ANEXO 2 - ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

1- Nós faremos uma conversa informal,  onde você pode responder as 

perguntas de acordo com o seu entendimento, sem preocupar-se com certo ou 

errado. 

2- Em primeiro lugar gostaria de conhecê-lo um pouco melhor, por isso, 

peço que me fale sobre sua viva, profissão, família, onde mora, se é casado, 

tem filhos, etc. 

3- Como e quando foi que você veio para Assembléia de Deus do 

Limoeiro? 

4- Antes de vir para AD Limoeiro, já pertencia a alguma Igreja? Por que 

saiu dela? 

5- Como você vê a AD Limoeiro em relação a denominação como um 

todo? 

6- Existem coisas na Igreja que não concorda? 

7- Você, no tempo em que está aqui, percebeu mudanças na Igreja? 

8- Se houveram mudanças, em sua opinião, elas foram boas ou ruins? 

9- Você acha que a Igreja estimula o jovem a querer participar ativamente 

das programações? 

10- Você entende que a Igreja consegue exercer autoridade sobre os seus 

membros? 

11- Você acha que os membros da Igreja, tomam decisões com base no que 

a Igreja orienta? 

12- Em relação a política e envolvimento em movimentos sociais, você 

entende que a Igreja deve estimular os jovens a terem atuação nessas áreas? 

13- Para concluirmos, fale o que você espera da Igreja Assembléia de Deus 

para o futuro. 


