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RESUMO

Esta monografia estuda aspectos preponderantes na Igreja Evangélica Assembleia de Deus de

Feira De Santana (ADEFS): as normas de “usos e costumes”, o comportamento da

membresia. Por normas de usos e costumes, entendem-se preceitos que versam sobre aspectos

cotidianos dos fiéis, como: trajes, corte de cabelo, utilização de certas tecnologias,

maquiagem, entre outros. Contextualiza a Assembleia de Deus (AD) dentro do campo

religioso feirense e compreende como a AD construiu suas práticas e representações sobre a

melhor forma dos membros do grupo religioso se comportarem no período do projeto

“Década da Colheita” entre 1990 e 2000. A “Década da Colheita” foi um grande esforço

expansionista ocorrido na Assembleia de Deus na década de 1990, objetivando manter a AD

na posição de maior Igreja Pentecostal do País.

Palavras-chave: Assembleia de Deus. Década da colheita. Usos e costumes.



RESUME

This monograph studies musts in the Evangelical Church Assembly of God Feira De

Santana (ADEFS) : the rules of " uses and customs " , the behavior of membership. By rules

of customs, shall mean precepts that deal with everyday aspects of the faithful , such as:

clothes, haircut, use of certain technologies , makeup, among others. Contextualizes the

Assembly of God (AD) within the Feirense religious field and understand how AD built their

practices and representations about the best way for members of the religious group to

conduct themselves on project period " Harvest of the Decade" from 1990 to 2000. "Harvest

of the decade " was a great expansionist effort occurred in the Assembly of God in the 1990s

in order to maintain the AD in the largest Pentecostal church in the country position.

Keywords: Assembly of God. Harvest decade. Uses and costumes.
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INTRODUÇÃO

Refletir como os sujeitos, as instituições, as comunidades e os grupos religiosos se

organizam e constroem suas representações ao longo de sua história é fundamental para

compreender as práticas, que norteiam sua visão de mundo. Este trabalho busca conhecer a

trajetória da Igreja Evangélica Assembleia de Deus na Bahia, particularmente na cidade de

Feira de Santana. A Igreja da Assembleia de Deus é atualmente uma denominação de grande

visibilidade social, política e econômica no País. Nessa perspectiva, alguns trabalhos

acadêmicos1 recentemente começaram a aparecer voltados para o estudo da denominação.

Para melhor entendimento do objeto de estudo é necessário fazer uma diferenciação

dos conceitos de denominação, igreja e seita. A igreja é a instituição, com uma teologia

sistematizada e uma estrutura de poder organizada a partir do clero. Igreja Católica e a Igreja

Anglicana são exemplos. Denominação são grupos formados das diversas divisões do

protestantismo, que é o caso da Assembleia de Deus, e outras denominações como a Batista e

a Igreja do Evangelho Quadrangular. E seita é compreendida como um grupo religioso

minoritário que se afasta da igreja institucionalizada, formando sua própria doutrina e seus

próprios costumes.2

A denominação da AD está presente no País desde 1911, quando missionários suecos

fundaram em Belém do Pará a primeira comunidade. Rapidamente a Igreja cresceu, abrindo

frentes em novos estados, e em poucos anos depois já estava em todo o Brasil. Entre os vários

fatores que podemos citar aqui, como: a participação dos leigos neste processo, o estilo de

culto pentecostal que “atraí” as camadas populares, entre outros, o fator de maior relevância

para essa rápida expansão foi, sem sombra de dúvida, o espírito proselitista da igreja. Com o

intuito de “salvar as almas” a AD sempre mobilizou seus fiéis a se tornarem verdadeiros

1COUTO, Clari Alves Ferreira. Orar e vigiar – o poder disciplinador de religião como
representação do pecado na AD de Conceição do Coité, 1970-1990. Feira de Santana: UEFS,

2001.FERREIRA, Sara Silva dos Anjos. O lugar da Mulher na consolidação da Assembleia de
Deus em Feira de Santana. Feira de Santana. UEFS, 2008. (Monografia de Pós-Graduação).SILVA,

Igor Trabuco José da.“Meu Reino não é deste mundo” - A Assembleia de Deus e a política em Feira

de Santana ( 1972 – 1990). Salvador: UFBA, 2009.
2 Ver esses conceitos em SILVA, Elizete da. Configurações Históricas do campo religioso brasileiro.
In: DIAS, André Luis; LEITE, Macia Maria; NETO, Eurelino Teixeira, (orgs.). História Cultura e
Poder. Feira de Santana: UEFS, 2010.
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evangelistas, anunciando a mensagem de salvação nos lugares mais difíceis, fundamentados

na leitura que o grupo fez da bíblia.

Nessa perspectiva expansionista, a AD lança na década de 1990, um projeto em nível

nacional, que tinha como objetivo aumentar o número de membros da Assembleia de Deus,

tornando-se uma das maiores  denominações protestantes do Brasil.3 O projeto foi batizado

de “Década da Colheita” e tinha por objetivo conquistar o maior número de fiéis possível,

entre os anos de 1990-2000. Para este intuito, toda a igreja foi mobilizada para

arregimentação do projeto. Na cidade de Feira de Santana o projeto também foi

implementado, e trouxe mudanças significativas para o cenário religioso da cidade.

Em meio a todas estas campanhas proselitistas, uma característica bem peculiar da AD

tornou o cumprimento do projeto um pouco mais interessante e desafiador. Os conhecidos

“usos” e “costumes” da Igreja Assembleia de Deus. Sobre usos e costumes, entende-se os

hábitos, a forma de como se apresentam para a sociedade e os comportamentos a serem

seguidos por todos os fiéis da denominação, tais como: o modo de vestir, o uso de

maquiagens pelas mulheres, o corte de cabelo, o uso da televisão, do rádio, a ingestão de

bebidas alcoólicas, o uso de tatuagens, enfim, todos os aspectos da vida cotidiana dos sujeitos

que constituíam o grupo religioso.

A AD sempre se notabilizou por exigir uma apresentação bastante recatada de seus

membros, de se vestir de forma simples, evitando ao máximo a sensualidade, e da proibição

dos meios de comunicação, como a televisão, por ir de encontro aos “bons costumes”. Sendo

assim, o objeto de investigação aqui é de como a AD construiu suas práticas e representações

em meio a um projeto proselitista, cujo objetivo principal era a adesão de novos fiéis.

O interesse pelo tema ocorreu durante minhas leituras no Centro de Pesquisa da

Religião (CPR) onde através de discussões de projetos e textos, fiquei instigado a analisar

como uma igreja considerada rígida, conservadora e disciplinarizadora se constituiu no maior

grupo protestante do Brasil. Em outras palavras: a rigidez comportamental foi um obstáculo

ao crescimento da AD?

O trabalho está inserido na perspectiva analítica da História Cultural, da obra História

Cultural: entre práticas e representações, do historiador francês Roger Chartier, alguns

conceitos do campo da história cultural são apresentados. O autor defende como conceito de

3Revista Lições Bíblicas. “A Década da Colheita”: até o ano de 2000. 1. Trimestre de 1993, CPAD.
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representação “identificar o modo como em diferentes lugares e momentos uma determinada

realidade social é construída, pensada e dada a ler”4. Portanto, a referência teórica apresentada

por Roger Chartier foi de grande auxílio para perceber como a Igreja Evangélica Assembleia

de Deus constrói suas representações, suas práticas, suas doutrinas e sua leitura de mundo.

A obra de Roger Chartier tem por objetivo evidenciar que as práticas e representações

sociais, sejam elas individuais ou coletivas, são mediadas por discursos dos grupos que se

apropriam de aspectos sociais para construir sua própria leitura do mundo e sua própria

realidade social. É o que ocorre com o nosso objeto de estudo, a Igreja Assembleia de Deus,

que historicamente se apropriou de elementos da sociedade, que se aproximavam de seus

costumes, como a “moral conservadora”, em determinados momentos históricos e a partir

dessa apropriação montou sua própria realidade, as suas normas e as suas representações de

mundo social, da sociedade em geral, vista como pecadora.

O sociólogo Pierre Bourdieu, por sua vez, contribuiu com a noção de “campo

religioso”, que auxiliou no entendimento da movimentação religiosa no Brasil, em especial na

cidade de Feira de Santana, na década de 1990. A noção de campo de Pierre Boudieu também

é importante para compreender como os grupos religiosos constroem suas estratégias de

expansão e de representação, dentro do campo religioso.5Assim contribuiu para entender

como a AD inseriu seu projeto expansionista dentro de um “campo religioso” marcado pela

presença de outras religiões, com a sua própria forma de organização.

Na perspectiva de Bourdieu o “Campo religioso” é um espaço constituído de agentes

socialmente legitimados que atuam nesse campo e que possuem um capital simbólico que lhes

possibilita legitimar práticas, hábitos e costumes dentro do próprio campo. Nesse sentido, é

fundamental para compreender a vinculação entre a religião e as dinâmicas sociais, isto é, a

forma de como a religião está inserida num determinado contexto, e a partir desse contexto

dialoga com outras instâncias da sociedade.

Levando-se em consideração que um dos objetivos deste estudo é refletir quais os

recursos simbólicos que os grupos evangélicos lançam mão para legitimar sua mensagem, foi

fundamental para este trabalho a utilização de materiais periódicos que foram produzidos

pelas congregações da Assembleia de Deus de Feira de Santana e da produção a nível

4CHARTIER, Roger. A história cultural: entre Práticas e representações. Tradução Maria Manuela
Galhardo Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1990.

5BOURDIEU, Pierre. A economia das trocas simbólicas. São Paulo: Perspectiva, 1992.
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nacional, mas tiveram circulação na cidade no período estudado. O objetivo de abordar essas

fontes é tentar problematizar qual era a intenção dos produtores, tendo em vista que os

discursos presentes no periódico estavam carregados de interesses e da subjetividade de seus

produtores. Destacamos a Casa Publicadora da Assembleia de Deus (CPAD), instituição

criada em 13 de março de 1940, editora responsável pela produção dos mais diversos tipos de

periódicos e literaturas religiosas assembleianas, os quais tem o objetivo de doutrinar seus

fiéis e também divulgar suas mensagens.

Usamos uma memória do jornalista oficial da denominação Emilio Conde o livro de

memória “Histórias da Assembleia de Deus no Brasil”6que traz em seu conteúdo relatos,

entrevistas e diários dos primeiros missionários que narram o surgimento da AD no Brasil, na

Bahia e em Feira de Santana. Nesse intuito, foi utilizado também o livro de memórias do

sueco Daniel Berg, um dos fundadores da AD no Brasil.7

O Jornal O Mensageiro da Paz (de 1990-2000) da CPAD, é um periódico que no

período dedicou uma coluna exclusiva com o objetivo manter os membros informados sobre

os números do projeto década da colheita e as estratégias de evangelização a serem utilizadas.

No ano de 2004 a CPAD lançou uma coletânea dos jornais, um destes exemplares está no

acervo do Centro de Pesquisa da Religião (CPR) da UEFS. Foi importante também para

compreender a postura ético-doutrinário da AD. As revistas Lições Bíblicas (de produção

trimestral), que é um material didático utilizado na Escola Bíblica Dominical, ajudaram a

compreender de que maneira os usos e costumes foram difundidos, a fim de padronizar o

estilo de vida dos assembleianos.

Livro de Atas da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil (CGADB, de

1975-2000) importante para verificar o estatuto da Igreja da Assembléia de Deus do Brasil

que descreve as normas administrativas da instituição. Foi fundamental para a articulação dos

Convencionais a respeito das estratégias do projeto Década da Colheita. Sua importância vem

também pelas resoluções que continham os debates e as normas oficiais da denominação

sobre os usos e costumes instituídos pela Igreja. O acesso a estas atas foi possível graças ao

compêndio História da Convenção Geral das Assembléias de Deus do Brasil de Silas Daniel,

no qual o autor reuniu as Atas das convenções de 1935 até 2003.

6CONDE, Emílio. Histórias das Assembleias de Deus no Brasil. Rio de Janeiro: CPAD, 2000.
7 BERG, Daniel. Enviado por Deus. Rio de Janeiro: CPAD, 2000.
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Outro tipo de fonte crucial usada na investigação foram as entrevistas com membros e

pastores da denominação em Feira de Santana. Isso nos deu a possibilidade de entender a

movimentação do projeto na cidade e engajamento dos membros feirenses durante a década.

Outro aspecto fundamental no discurso dos entrevistados foi perceber as discussões sobre

comportamento dos féis da ADEFS na década de 1990.

Para esse intuito, foi utilizado o contributo de Tania Gandon para a História Oral. A

autora analisa como alguns aspectos relativos à forma como o tempo da experiência vivida se

reflete na maneira como se fala do tempo.8 Utilizamos a História Oral como um método para

o resgate da vida cotidiana dos assembleianos, tendo em vista que se mantém firmemente na

memória e nos discurso dos sujeitos entrevistados. Apesar de poder sofrer alterações como

resultado de experiências posteriores e pelo distanciamento temporal dos fatos.

Foram analisados também artigos do Jornal Folha do Norte e Tribuna Feirense (1990-

2000) buscando informações sobre a atuação das Igrejas da Assembleia de Deus de Feira de

Santana, como a imprensa feirense repercutiu a atuação do grupo. Além de matérias e artigos

que relatavam o contexto histórico da cidade no período.

O trabalho está organizado em três capítulos. No primeiro capítulo, tratamos dos

percursos históricos do pentecostalismo, desde o seu surgimento nos Estados Unidos, no

inicio de século XX. Abordamos também um breve histórico da origem da Assembleia de

Deus no Brasil, na Bahia e na cidade de Feira de Santana, mostrando seus conflitos e sua

expansão.

No segundo capítulo, trazemos informações sobre a cidade de Feira de Santana, na

década de 1990, buscando tratar a conjuntura social da cidade em meio a este período.

Verificamos também o projeto “década da colheita” analisando suas metas, suas limitações e

suas possibilidades. Destacando nesse sentido, o engajamento dos cristãos assembleianos

feirenses.

No terceiro capítulo, nos envolvemos em apresentar um aspecto preponderante da

ADEFS, as normas de “usos e costumes”. Para este intuito, analisamos como essas normas de

comportamento foram historicamente construídas dentro da instituição, de que forma elas

foram apresentadas para os fiéis como um padrão a ser seguido/vivenciado pelos membros da

8GANDON, Tania Riseiro. Entre memória e história: tempos múltiplos de um discurso a muitas
vozes. São Paulo: Proj. História, 2001.



14

instituição. Neste capítulo verificamos quais foram às influências do projeto para as normas

comportamentais da Assembleia de Deus, na cidade de Feira de Santana, na década de 1990.
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I AS RAÍZES DO PENTECOSTALISMO NOS EUA

Suas origens e experiências nos EUA

O termo Pentecostal vem de Pentecostes, referente a uma festa judaica que já existia

antes de Cristo. Em uma dessas festas, segundo a narrativa bíblica, o Espirito Santo “desceu”

sobre as pessoas que se encontravam reunidas na festa, o fato ocorreu logo após a ascensão de

Cristo. O relato está narrado na Bíblia especificamente no livro de Atos,9 no qual os apóstolos

estavam reunidos na cidade de Jerusalém. Segundo o relato: “Todos ficaram cheios do

Espirito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que

falassem”.10

Os fenômenos, atualmente denominados de “Pentecostalismo”, como falar línguas, a

“língua dos anjos”, em outros idiomas, revelações, curas, entre outros, são manifestações

comuns na História das Religiões. Tendo ocorrido episódios de forma aleatória nos

monastérios medievais. Contudo, o fenômeno ganhou mais notoriedade nos Estados Unidos

através dos movimentos avivalistas dos séculos XVIII e XIX. Um desses episódios ocorreu no

seio da Igreja Metodista pastoreada por John Wesley que pregava à doutrina da santificação.11

Mas foi Charles Parham quem realmente aprofundou a discussão/prática em torno do batismo

do Espírito Santo, segundo Parham, uma evidencia fundamental do batismo no Espírito Santo

seria o “falar em línguas” 12, como forma de santificação pessoal. Nesse sentido, a glossolalia

era e é uma característica peculiar do movimento Pentecostal.

Em 1905, Parham fundou a Escola Bíblica de Houston, como um espaço de discussão

sobre a ocorrência da glossolalia, dentre seus alunos, destacava-se Seymour, um pregador

negro, que tinha a convicção de que o “falar em línguas” era um sinal nítido do batismo no

Espírito Santo. A partir de então, o pregador passou a dar ênfase sobre esse fenômeno em suas

pregações, fundamentalmente na cidade de Los Angeles.13 Seymour prosseguiu nas suas

pregações com ênfase no batismo do Espírito Santo na cidade de Los Angeles, num desses

9 Bíblia Sagrada, Traduzida em português por: João Ferreira de Almeida. Edição Revisada e Corrigida,
1999. livro de Atos, capítulo 2, versículo  4.
10 Bíblia Sagrada, Traduzida em português por: João Ferreira de Almeida. Edição Revisada e
Corrigida, 1999.
11 CAMPOS JR, Luís da Castro. Pentecostalismo: sentidos da palavra divina. São Paulo: Ática, 1995.
12 Glossolalia: o ato de falar em “línguas estranhas”, “línguas dos anjos”, ou em outros idiomas.
13 CAMPOS JR, Luís de Castro. Op. cit., p.22.
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encontros “No dia 6 de abril de 1906, sete pessoas, entre elas um menino de oito anos,

falaram em línguas estranhas e aqueles que ouviram os sons intensos começaram a frequentar

a casa onde as pregações ocorriam” (CAMPOS JR, 1995, p. 23).

A maioria das pessoas que frequentavam os primeiros cultos Pentecostais nos Estados

Unidos eram negras, descendentes de alforriados e parte da população com baixo poder

aquisitivo, conforme Campos Júnior:

No entanto, o fato ocorreu com pessoas pertencentes a um segmento da
população marginalizada pela discriminação racial e social, e que
encontraram na religião, de cunho popular, uma maneira de enfrentar essas
dificuldades.14

O culto pentecostal assumia, dessa forma, uma ligação forte entre religiosidade e

questões sociais, aderindo os negros em sua maioria, por se identificarem tanto quanto com a

liturgia do culto: mais emocional e espontâneo quanto pela sua característica de luta social.

O movimento Pentecostal não ficou restrito aos Estados Unidos, muitos missionários

foram enviados a diversas partes do mundo, a fim de expandir seu alcance. No Brasil, o

pentecostalismo chegou ainda em sua fase inicial. “Dentre outros fatores, a crescente

urbanização do país é um fator a ser considerado na implantação e no desenvolvimento do

pentecostalismo brasileiro”.15 Segundo Émile Leonard as imigrações italianas e de outros

europeus foram outros elementos fundamentais para a chegada do pentecostalismo brasileiro.

Nas palavras do autor:

Por outro lado, foram as imigrações escandinavas e italianas que trouxeram
para o Brasil o grande movimento que, em nossos dias, representam um poder
e uma expansão remarcáveis o protestantismo “espiritual”, o pentecostalismo
(LEONARD, 1988, p. 67).

Segundo Paul Freston, o fenômeno pentecostal no Brasil pode ser compreendido como

a história de três gerações de estabelecimento de igrejas. 16A primeira geração aconteceu com

a chegada quase simultânea da Igreja Congregação Cristã (1910), de seu fundador Luigi

Francescon, um missionário nascido na Itália e imigrado nos Estados Unidos (onde teve

contato com o pentecostalismo), fundamentalmente na cidade de São Paulo, e a Assembléia

14Idem Op. Cit., p. 23.
15 SILVA, Elizete da. “Configurações Históricas do campo religioso brasileiro”. IN: DIAS, André
Luis; LEITE, Marcia Maria Barreiros; NETO, Eurelino Coelho. (orgs.). História, cultura e poder.
Feira de Santana: UEFS Editora, 2010.
16 FRESTON, Paul. “Breve história do pentecostalismo brasileiro”. IN: ANTONIAZZI, Alberto (org.).
Nem anjos, nem demônios: intepretações sociológicas do pentecostalismo. Rio de Janeiro: Vozes,
1994.
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de Deus (1911), sujeito de estudo desta pesquisa, fundada pelos viajantes Daniel Berg e

Gunnar Vingren, que também tiveram nos EUA a experiência pentecostal. Segundo Freston,

“A primeira onda, nos anos de 1910, é o momento de origem mundial e expansão do

pentecostalismo para todos os continentes”.17

A segunda geração iniciou-se, a partir dos anos 50 quando surgem: A Igreja do

Evangelho Quadrangular (1951) fundada por Aimeé Sumple Mcpherson (destaca-se a

ordenação das mulheres na liderança da igreja), Igreja Evangélica o Brasil Para Cristo (1955)

e Deus é Amor (1962). Segundo Freston, o contexto histórico para o surgimento da segunda

geração no Brasil ocorre mediante a urbanização e a formação de uma sociedade de massas

que possibilitaram um crescimento pentecostal que rompe com as limitações dos modelos

existentes, especialmente em São Paulo.18

Os Neopentecostais, que constituem a terceira onda, surgiram a partir dos anos 70,

dando ênfase a três elementos fundamentais na sua doutrina: o exorcismo, a cura e a teologia

da prosperidade. Destaca-se, entre outras, a Igreja Universal do Reina de Deus (1977), a

Igreja Internacional da Graça de Deus (1980) e mais recentemente a Igreja Mundial do Poder

de Deus (as duas últimas dissidências da Igreja Universal de Reino de Deus).

A terceira geração começou, de acordo com Freston,o processo de modernização do

país, principalmente na área das comunicações quando a urbanização já atingiam dois terços

da população. A economia do país estava em “crise” e as dificuldades administrativas dos

anos 80 se iniciam. “A onda começa e se firma no Rio de Janeiro, economicamente

decadente, com sua violência, máfias dos jogos e a política populista”.19

O pentecostalismo brasileiro desde seu surgimento, nos primeiros anos do século XX,

se estruturou e expandiu muito rapidamente. Segundo o censo realizado no ano de 2013, pelo

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), verificou-se o acentuado crescimento

quantitativo dos pentecostais e neopentecostais, entre os religiosos brasileiros nos últimos

anos. De 10% em 1994 entre o percentual dos religiosos, os pentecostais deram um salto para

19% no ano de 2013. Entre os neopentecostais, o crescimento também foi significativo,

passou de 4% em 1994, para 9% no ano de 2013 entre os que se declaram religiosos no país.

Outro dado importante é a redução de fieis da Igreja Católica, no ano de 1994, 75% dos

17 FRESTON, Paul. Op. Cit., p. 72.
18 Op. Cit., p. 73.
19 Op. Cit., p.72.
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religiosos brasileiros eram católicos, menos de duas décadas depois em 2013 esse número

diminui para 57%.20

Ainda hoje, a Igreja Católica detém uma hegemonia no campo religioso brasileiro,

entretanto, fica evidente, pelos dados acima, que as transformações no campo religioso

brasileiro apresentam uma inclinação para a perda de fieis do catolicismo brasileiro,

fundamentalmente para as igrejas pentecostais e neopentecostais.

A respeito da perda de fiéis católicos para as denominações pentecostais, Alberto

Antoniazzi produziu uma análise em que investiga o posicionamento da Igreja Católica face à

expansão do pentecostalismo, no caso brasileiro.21 Segundo o autor, as atitudes católicas em

relação à ascensão do pentecostalismo se manifestam, sobretudo, na segunda metade dos anos

80. Quanto às estratégias usadas pelas lideranças católicas, três distintos momentos

evidenciam o posicionamento da igreja a este respeito, há de se ressalvar que a visão dos

católicos frente ao pentecostalismo não é homogênea no interior da própria Igreja Católica.

A primeira atitude é o estudo mais sistemático do fenômeno, objetivando conhecer as

raízes do movimento e debater sobre sua expansão, nos espaços mais formalizados, como a

Assembleia Geral do Episcopado. A segunda ação foi a da crítica aberta ao movimento,

principalmente, no que diz respeito ao pouco envolvimento das denominações pentecostais

nas causas emergentes da sociedade. A terceira posição seria uma reafirmação da identidade

Católica e a busca de uma pastoral mais próxima dos segmentos da sociedade, interessada, de

fato, pelas causas sociais. Dessa forma, de acordo Antoniazzi:

O pentecostalismo não traz para a Igreja Católica uma contribuição
teológica. Serve porém, para sacudir os católicos e a hierarquia da
Igreja, demasiadamente acomodados a uma situação em que o
catolicismo detinha o quase monopólio da religião.
Apesar dos grandes esforços e das excelentes realizações dos anos 70
e 80, a Igreja Católica está diante de novos desafios (ANTONIAZZI,
1994, p. 22-23).

Portanto, as igrejas pentecostais se estabeleceram no Brasil num campo religioso

perceptivelmente com forte influência católica, porém marcado pelas religiões de matrizes

20 AVEVEDO, Reinaldo. O IBGE e a religião. Disponível em:
http://veja.abril.com.br/blog/reinaldo/geral/o-ibge-e-a-religiao-%E2%80%93-cristaos-sao-868-do-
brasil-catolicos-caem-para-646-evangelicos-ja-sao-222/. Acesso em: 11 de abril de 2014.
21 ANTONIAZZI, Alberto. A Igreja Católica face à expansão do pentecostalismo. IN: ANTONIAZZI, Alberto
(org.). Nem anjos, nem demônios: intepretações sociológicas do pentecostalismo. Rio de Janeiro:
Vozes, 1994.p.17-23.
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africanas e de igrejas protestantes tradicionais, sem deixar de mencionar a expansão do

Espiritismo, Umbanda e outros grupos religiosos. Nesse processo de expansão, o

pentecostalismo se espalhou tanto na forma de movimento, denominação, seitas, como

também de hábitos.

O surgimento da Assembleia de Deus no Brasil: sua organização e expansão

A Assembleia de Deus no Brasil surgiu através dos esforços dos imigrantes suecos

Daniel Berg e Gunnar Vingren que tiveram a experiência pentecostal em Chicago. Atraídos

pelos acontecimentos de Chicago os dois jovens participaram de uma reunião da Igreja

Batista, que havia aderido ao movimento pentecostal, ali eles se conheceram e foram

“batizados no Espirito Santo”. A partir do contato com Gunnar Vingren é que Daniel Berg

sentiu-se motivado para realizar uma obra missionária. Em suas memórias, Berg relata a sua

aproximação com Gunnar Vingren:

Durante uma conferência evangélica de que participei na cidade de Chicago,
conheci um jovem sueco chamado Gunnar Vingren. Ele estava na América
havia vários anos, mas fazia pouco tempo que terminara os estudos em um
instituto bíblico batista. Sentia-se desejoso de iniciar o trabalho como
missionário da Igreja Batista. Conversamos longamente. Ele me contou que
após orar muito, recebera o batismo com o Espírito Santo, e que com o
batismo adquirira certeza no futuro missionário, aonde quer que o Senhor
mandasse (BERG, 2000, p. 31-32).

Esse dois imigrantes, assim como Luigi Francescon (fundador da Congregação Cristã)

foram ouvintes das pregações pentecostais do pastor Durham.

Os protestantes suecos do início do século XIX eram marginalizados da religião

estatal, a Igreja Luterana, em suma, uma igreja extremamente hierarquizada, com altos status

sociais e políticos e que desprezava as Igrejas dissidentes protestantes, na Suécia. Gunnar

Vingren e Daniel Berg imigraram para os Estados Unidos, também em busca de emprego, há

de se ressaltar também, as dificuldades econômicas vivenciadas pela Suécia no final do século

XIX e inicio do século XX.22 Nos relatos de Berg:

Resolvi fazer aquela viagem não para satisfazer qualquer tipo de curiosidade
ou aventura; havia razões muito fortes que me levaram fazê-la. Naquela época
a Suécia passava por uma tremenda depressão financeira. Como consequência

22 FRESTON, Paul. Op. cit., p.76.
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dessa crise, muitas fabricas e casas comerciais faliram. Aqueles que ainda se
conservavam nos empregos sabiam que podiam ficar desempregados de uma
hora para outra. A produção nacional era cada vez menor, em razão de não se
encontrar mercado para os produtos. Nós, os jovens, naturalmente, seríamos
os primeiros a ser despedidos dos empregos. E ninguém sabia quando aquela
situação se normalizaria (BERG, 2000, p.15).

A ida de Berg e Vingren aos EUA está inserida em um contexto político e econômico

próprio do final do século XIX, no qual muitos sujeitos de vários países do continente

europeu viam nos EUA uma possibilidade de ascensão social.  Motivo este que levou alguns

suecos a imigrarem para o país, entre eles Daniel e Gunnar Vingren.

Berg e Vingren chegaram ao Brasil no ano de 1910, motivados, segundo suas

memórias, por uma profecia que receberam enquanto participavam de uma reunião de oração

ainda nos Estados Unidos, além de estarem atraídos pelo comércio da borracha. Segundo a

profecia, o estado do Pará, no Brasil, deveria ser o lugar onde se iniciaria o trabalho de

evangelização, assim partiram os missionários, sem sustento e quase nenhum conhecimento

do que encontrariam no Norte brasileiro23. Conforme relata Emilio Conde:

A chamada divina foi confirmada quando eles se reuniram para orar nesse
sentido. Tratava-se de uma chamada de fé. Pois só exercitando a fé eles
poderiam deixar tudo para trás, dar adeus aos Estados Unidos – um país rico e
especialmente promissor aos pregadores do evangelho- e sair rumo ao
desconhecido.  Não tinham qualquer promessa de sustento, quer de igrejas,
quer de particulares [...]. No dia 19 de novembro de 1910, em um dia de sol
causticante dos trópicos, os dois missionários desembarcaram em Belém. Não
traziam endereço de alguém que os acolhesse ou orientasse (CONDE, 2000, p.
24-26).

O jornalista Emílio Conde realizou uma pesquisa de cunho apologético, a respeito da

História das Assembleias de Deus no Brasil, na qual buscou resgatar as memórias dos

primeiros missionários suecos e brasileiros da AD, manuseando diários, atas e entrevistas com

alguns dos expoentes.

Inicialmente Daniel Berg e Gunnar Vingren ficaram alocados nos porões de uma

Igreja Batista (tradicional) no Pará. Os dois imigrantes demoraram certo tempo para aprender

a língua. Mas, assim que dominaram as primeiras palavras, começaram o seu trabalho junto

aos membros. Berg e Vingren logo perceberam que a doutrina pentecostal era uma novidade

para os membros da Igreja Batista, parecendo imaginar as divergências que ocorreriam

posteriormente.

23CONDE, Emílio. História das Assembleias de Deus no Brasil. Rio de Janeiro: CPAD, 2000.
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Iniciamos assim nossas atividades no Brasil, dirigindo cultos e pregando na
Igreja Batista. É claro que não fazíamos reservas quanto à doutrina pentecostal
que havíamos aceitado. Quando nos sentíamos dirigidos a pregar acerca dessas
verdades, nós o fazíamos com toda a franqueza. Aquele assunto era novidade
para os ouvintes. Eles tinham lido e ouvido falar a respeito, mas apenas de
forma passageira, sem a ênfase de que essas experiências são para os nossos
dias, e que podiam ser para eles também. (BERG, 2000, p. 48).

Alguns creram na doutrina do batismo no Espirito Santo, outros, mostraram-se

insatisfeitos com a nova doutrina. Portanto, dois partidos estavam criados.24Não demorou

muito tempo para que as divergências doutrinárias fomentassem o clima de efervescência

dentro da Igreja Batista. Foi então que o Pastor Raimundo Nobre (no momento o pastor titular

da Igreja Batista) convocou uma reunião extraordinária, desvinculando Daniel Berg, Gunnar

Vingren e mais 17 sujeitos que aderiram ao movimento.25

Com esses 17 membros Gunnar e Vingren iniciaram o movimento denominado de

Missão da Fé Apostólica, o nome Assembléia de Deus só foi adotado em 1918. Os anos

iniciais do movimento pentecostal da AD no Pará foram marcados pela ênfase no batismo

com o Espírito Santo, a este respeito Gunnar Vingren publicou em janeiro de 1919, no jornal

“Boa Semente”, um artigo intitulado O batismo no Espírito Santo esclarecendo para os novos

membros da AD o que seria essa doutrina, nas palavras de Vingren:

Portanto, a língua estranha é a manifestação mais perfeita e real da evidência
do batismo no Espírito Santo, pois que, no momento em que o crente recebe o
dom no Espirito Santo, ele fala em língua que lhe é estranha e desconhecida.
Isto mais uma vez quer provar até a sociedade, satisfazer as investigações mais
exigentes, derruir até o cerne da arvore má que frondeja contra o batismo no
Espírito Santo, que a promessa do Pai, o batismo do Espírito consolador é para
todo o tempo, e para hoje, é para agora.26

O movimento rapidamente foi se estruturando e logo se espalhou pelo estado do Pará,

em 1914 a AD inaugurou seu primeiro templo. Nesses primeiros anos o movimento contou

com a chegada de outros missionários suecos, que compareceram posteriormente, além da

efetiva participação dos convertidos paraenses que se engajaram no movimento.

Para Paul Freston o cenário de martírio e marginalização religiosa e cultural

vivenciada pelos missionários suecos, contribuiu fundamentalmente para a popularização e

aceitação da AD no Brasil.27 De certa forma os missionários perceberam no sofrimento dos

paraenses, fundamentalmente pela pobreza e pelos altos índices de leprosos, um terreno

24 Idem. Op. cit., p. 29-31.
25 Idem. Op. cit., p.32.

26 Apud, Jornal Boa Semente, Janeiro de 1919.
27 FRESTON, Paul. Op. cit., p.77.
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propicio para a chegada de uma nova mensagem restauradora. Emílio Conde tentou

caracterizar as impressões que os missionários tiveram ao iniciar o trabalho:

Naquela época, Belém não possuía muitas atrações. Além disso, fora invadida
por multidões de leprosos vindos até de limítrofes com a Amazônia, atraídos
pela descoberta de uma erva que, diziam, curava a terrível doença. A pobreza
do povo também constatava com o padrão de vida de outra América. O diabo
aproveitou-se de tudo isso para desanimar os recém-chegados. (CONDE,
2000, p. 26).

Dessa forma, a AD desenvolveu características culturais tanto dos missionários suecos

e americanos como dos nortistas e nordestinos brasileiros “a mentalidade da AD carrega as

marcas dessa dupla origem: era experiência sueca das primeiras décadas do século, de

marginalização cultural; e da sociedade patriarcal e pré-industrial do Norte/Nordeste dos anos

30 e 60” (FRESTON, 1994, p.84).

Destaca-se nesse momento, o empenho proselitista dos primeiros fiéis da AD, no que

possibilitou a expansão de igrejas pelo estado. A AD se espalhou, não simplesmente pela ação

planejada dos lideres da instituição, mas, sobretudo, pela influencia de leigos. Por volta dos

anos 30, cerca de 20 estados já possuíam ao mínimo uma congregação da AD.28 No ano de

1930, ocorreu a transferência da sede da denominação de Belém para o Rio de Janeiro. A

década de 1930 foi marcada também, pela atuação dos primeiros pastores brasileiros nas

Convenções Gerias da AD, instancia máxima da denominação, nas quais são deliberadas as

principais pautas organizacionais da Instituição. Participam dela o pastor presidente, os

pastores regionais, entre outros, até então espaço dominado quase que exclusivamente pelos

pastores suecos.

A partir de 1950 as lideranças da AD passaram a ser fundamentalmente, de pastores

brasileiros. É, sobretudo, neste instante, que se acentua um período de maior crescimento da

Igreja no País, a partir da nacionalização da “obra”. A organização administrativa nos

primeiros anos da denominação tinha a supervisão centrada nas lideranças suecas. O que de

certa forma, gerou um descontentamento entre os pastores brasileiros.29

Alguns aspectos tornam-se centrais no debate sobre as características da AD, pois

possuem certos particlaridades que se relacionam ao interesse desta pesquisa. Dentre esses

aspectos está a normatização dos usos e costumes da AD. Já nos primeiros anos da

28 FRESTON, Paul. Op. cit., p.83.
29 CORREA, Marina. Assembleia de Deus: ministério, carisma e exercício de poder. São Paulo:
fonte editorial, 2013, p. 84.
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denominação percebe-se a preocupação entre as principais lideranças, em doutrinar a

membresia da igreja da AD, a respeito da necessidade de se padronizar normas de

comportamentos e de costumes que distinguissem a denominação dos não crentes. Nesta

perspectiva, Frida Vingren (esposa do pastor Gunnar Vingren), uma das pioneiras na

publicação de textos em periódicos da instituição, publicou um artigo no jornal “Som Alegre”

alertando a comunidade sobre a ética do crente assembleiano:

Um salvo não tem vício, mas está liberto pelo precioso sangue de
Cristo. Um salvo não é mundano – nos seus modos de viver, no falar –
no vestir – e no seu procedimento em geral. Mas ele vive para Cristo –
uma vida reta e pura no meio de uma geração corrupta.30

Até este instante as normas de comportamento não eram tão especificas, no que diz

respeito ao que era permitido e proibido aos membros da instituição. Contudo, a partir do

fragmento acima, retirado do Jornal “Som Alegre”, percebe-se que Frida Vingren e outras

lideranças da AD já sentiam a necessidade de instruir os convertidos brasileiros a viverem de

forma diferente dos demais indivíduos da sociedade, os não convertidos, e também dos

demais protestantes.

Sobre o papel feminino neste cenário, Frida Vingren publicou um artigo em 1930,

sinalizando a importância das mulheres no ensino e no evangelismo para o crescimento da

denominação. Vingren também questiona o papel secundário atribuído às mulheres no

contexto da AD, uma vez que, a construção da identidade feminina dentro da AD é mediada

por praticas tradicionalmente patriarcais e por relações de poder.

É que, tanto homens como mulheres podem receber o dom da “palavra da
ciência”. [...]. E qualquer que tenha recebido um dom torna-se responsável
diante do Senhor. A mulher recebendo-o entra assim no ministério da palavra,
e pode então pregar e ensinar, conforme a direção do Espírito Santo. Não
desejamos outra coisa, senão liberdade no uso dos dons espirituais.31

As mulheres assembleianas historicamente sempre estiveram atuando ativamente nas

instituições criadas pela Assembleia de Deus, realizando diversas tarefas, entre elas, a de

serem dirigentes do “círculo de oração” 32, participarem, com direito de fala, da liturgia e até

30 Jornal Som Alegre, Fevereiro de 1930.
31 Jornal Som Alegre, janeiro de 1930.
32 O Circulo de oração é um encontro semana que acontece em todas as ADs, onde as mulheres se
reúnem para orarem. Mas além da oração, realizam visitas, trabalhos evangelísticos e de assistência
social.



24

de ensinar nos espaços destinados à doutrinação bíblica. Contudo, sempre lhes foram negados

os cargos de mais representatividade de poder, por exemplo, o cargo de pastora.

Relacionado à participação das mulheres no contexto pentecostal da AD, alguns

trabalhos analisam essa experiência. O trabalho de Sara Ferreira “O papel das mulheres na

expansão e consolidação da Assembleia de Deus em Feira de Santana (1949-1980)” investiga

a atuação das mulheres do círculo de oração da AD em Feira de Santana33. A dissertação de

Célia Santana Silva analisa o processo de reelaboração da identidade feminina no contexto

pentecostal da Assembleia de Deus34 e Clari Couto que analisou as normas, costumes e

doutrinas da Assembleia de Deus de Conceição do Coité.35

Desde as origens em Belém do Pará, quando o núcleo denominava-se ainda como

missão de Fé Apostólica, o proselitismo foi parte integrante da expansão do pentecostalismo

assembleiano. Os pentecostais, ao longo de décadas, aplicaram sistematicamente suas

estratégias de evangelização ao longo do País, que tinha como principal meta a abertura de

novos pontos de pregação, isto é, novos templos. Objetivando, portanto a conversão de

católicos e membros de outras religiões brasileiras, como as religiões afro-brasileiras.

Assembleia de Deus em terras baianas e sua chegada à Princesa do Sertão

Boa parte das informações a respeito do surgimento e da expansão da AD no estado da

Bahia é proveniente de autobiografias, de jornalistas e memorialistas da instituição, destaque

especial para o trabalho de Emílio Conde, que traz um capítulo de sua investigação narrando

as aventuras da implantação da Igreja no Estado, intitulado: “Bahia – a vitória do Espírito

Santo sobre os maus Espíritos”. Como o próprio subtítulo do capítulo sugere, nesta obra o

autor menciona as disputas por notoriedade entre os assembleianos e as religiões de matrizes

africanas, no estado da Bahia. Nesse sentido, o discurso assembleiano tenta descaracterizar as

religiões de matrizes africanas, na tentativa de categorizar as religiosidades africanas como

maus espíritos.

33 FERREIRA, Sara Silva dos Anjos. O lugar da Mulher na consolidação da Assembleia de Deus
em Feira de Santana. Feira de Santana. UEFS, 2008. (Monografia de Pós-Graduação).
34 SILVA, Célia Santana. Identidade Feminina no contexto Pentecostal da Assembleia de Deus.
Dissertação apresentada ao programa de Pós-Graduação em Sociologia  da UFPE: Recife, 2001
35 COUTO, Clari Alves Ferreira. Orar e vigiar – o poder disciplinador de religião como
representação do pecado de Conceição do Coité, 1970-1990. Feira de Santana: UEFS, 2001.
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A Assembléia de Deus chegou ao estado da Bahia no final da década de 1920, na qual

as primeiras atividades foram realizadas na cidade de Canavieiras. Destaca-se, neste intuito

Joaquina de Souza Carvalho, uma mulher que se mudou para o estado e enfatizou em suas

pregações o batismo no Espírito Santo, conquistando a adesão de outros sujeitos que recebiam

a sua mensagem. Em 1927, realizou-se o primeiro batismo nas águas da AD na Bahia.

Batismo nas águas é um ato simbólico36, praticado também, pela maioria das Igrejas

evangélicas, seu objetivo é testemunhar publicamente acerca da fé recebida e do

arrependimento dos pecados cometidos37.

A inserção da Denominação na Bahia se deu de forma bastante conflituosa, num

estado marcadamente “dominado” pela Igreja Católica, estreitamente influenciada pelas

religiões de matrizes africanas, além da presença das Igrejas protestantes tradicionais, nesse

sentido, que não creem nas manifestações do movimento pentecostal, como o glossolalia, a

cura e outros, em especial a Igreja Batista. Nos relatos de Conde, sobre a chegada da AD:

Essas coisas, porém, não agradavam aos religiosos da cidade, tanto aos
católicos como aos evangélicos de outras denominações. Por esse motivo foi
iniciada uma tremenda perseguição contra a Assembléia de Deus. O objetivo
era impedi-la de continuar progredindo, conforme os perseguidores supunham
que podiam, como se fosse possível impedir a pregação do poder de Deus.
Entre os perseguidores mais exaltados estava o pastor da Igreja Batista local
(CONDE, 2000, p. 168).

Na cidade de Salvador as atividades tiveram início, oficialmente, em 1930, com os

primeiros cultos realizados na casa do missionário sueco Otto Nelson, que foi enviado ao

estado exclusivamente a fim de consolidar o trabalho evangelístico. As disputas no campo

religioso floresceram ainda mais na cidade de Salvador:

O início do trabalho em Salvador não foi tarefa fácil. É conhecida de todos a
grande idolatria que domina a cidade, cheia de igrejas do Catolicismo romano,
onde imagens de escultura são cultuadas. Não menos numerosos são os
terreiros e cultos pagãos de origem africana trazidos pelos escravos, cujo
desenvolvimento mais acentuado ocorreu na Bahia (CONDE, 2000, p. 170-
171).

Na citação acima, a atenção dada ao catolicismo e as religiões de origens africanas

decorre da característica geralmente despojada das denominações pentecostais, que é a

36 Sobre o batismo nas águas, existem pelo menos dois modos praticados pelas Igrejas Cristãs, que são
o batismo por imersão ou por aspersão. A imersão é quando o ministro afunda a pessoa na água
levantando em seguida, é o caso do tipo de batismo realizado na Assembleia de Deus. Por aspersão é
quando o ministro aplica certa quantidade de água sobre a pessoa.
37 Ver em Jornal: O Mensageiro da Paz. Janeiro de 1986.
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deslegitimarão do outro. A AD concorria com a familiaridade da sociedade feirense, com a

Igreja Católica, com os cultos afros e demais grupos religiosos em Feira de Santana.

O ano de 1937 marcou as primeiras movimentações da Assembleia de Deus em Feira

de Santana (ADEFS). José Carlos Guimarães se destacou como um dos pioneiros da pregação

pentecostal na cidade. Segundo Conde, José Carlos era um negociante e adepto do

movimento, e foi através de suas pregações que os primeiros feirenses passaram a aderir e

seguir o pentecostalismo.38

Os primeiros cultos foram realizados na casa da irmã Maria Júlia, uma das primeiras

feirenses que aceitaram a nova doutrina. Mais uma vez fica claro a importância da ação das

mulheres no estabelecimento de novas congregações da AD. Posteriormente, os cultos se

transferiram para um salão situado na Rua Barão de Cotegipe, mais tarde para a travessa

Intendente Freire, 55. Os primeiros batismos foram realizados no Rio Paraguaçu, na cidade de

Cachoeira, pelo Pastor José Moreira e Silva.39

A repressão da Igreja Católica também ocorreu no contexto de estabelecimento da

Igreja da Assembleia de Deus na cidade de Feira de Santana. Uma vez que o catolicismo

sempre esteve muito presente na identidade da sociedade de Feira de Santana, nas palavras de

Zózimo Trabuco40 “O catolicismo fez parte do mito de fundação da memória feirense, com a

capela que servia de repouso para os vaqueiros e pessoas que se mobilizavam com as feiras do

gado”.41

A AD instalou-se em Feira de Santana num período oportuno para sua expansão, num

contexto de crescente urbanização e ampliação demográfica, sobretudo na década de 30. Estes

fatores foram determinantes para o crescimento do Protestantismo e Espiritismo em Feira de

Santana. Provocando, a partir deste momento, grandes alterações na configuração do campo

religioso feirense. Nas palavras de Igor Trabuco Silva:

Feira de Santana, na década de 1950, começava a abrigar um numero cada vez
mais crescente de protestantes, inclusive pentecostais que rapidamente foram
crescendo numericamente e disputando espaços com católicos e com os
membros das religiões afro-brasileiras (SILVA, 2009, p. 40).

38 CONDE, Emílio. Op. cit., p.170.
39 CONDE, Emílio. Op. cit., p.174.
40 TRABUCO, Zózimo Antônio Passos. O instituto bíblico Batista do Nordeste e a construção da
identidade Batista em Feira de Santana (1960-1990). Salvador: UFBA (Dissertação de Mestrado),
2009.
41 Idem. Pc. Cit., p. 70.
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Os primeiros cultos aconteceram na casa da “irmã” Maria Julia, posteriormente, a

ADEFS adquiriu um terreno estrategicamente localizado, próximo à estação rodoviária da

cidade, local de forte circulação de pessoas. Sobre a fundação do templo da AD em Feira de

Santana, Sara dos Anjos Ferreira afirma que:

Em Feira de Santana, a congregação central da Assembleia de Deus instalou-
se em 1938. Posteriormente, foi construído um grande templo próximo e
estação rodoviária, local de intensa movimentação de moradores da cidade,
passageiros migrantes que se deslocavam para outras regiões do Estado e do
País, especialmente para São Paulo. Feira de Santana, no período, não era
apenas um grande centro comercial, mas uma cidade entroncamento, ligando
por via de transporte terrestre, o nordeste e o sudeste do País.42

Assim como nas demais cidades do Brasil, a AD foi se expandido rapidamente em

Feira de Santana. O pastor feirense Severino Soares43 merece um destaque especial, com uma

mensagem evangelizadora de incentivo ao proselitismo assembleiano. Severino Soares foi

responsável pela construção de 37 templos da AD na cidade.44

O Amparo ao Menor Abandonado (AMA) também foi uma instituição criada por

Severino Soares, que tinha por objetivo um trabalho de assistencialismo social conjuntamente

com órgãos governamentais a fim de atender as necessidades alimentares e educacionais das

crianças abandonadas pela Cidade. Outra instituição criada por Severino Soares foi o Desafio

Jovem de Feira de Santana, que promovia cruzadas evangelísticas e trabalhos de combate às

drogas que viraram reportagem no jornal Folha do Norte:

Cerca de 250 viciados em drogas já foram recuperados pelo Centro de
Recuperação para Toxicômanos, mantido pelo Desafio Jovem, órgão da Igreja
Assembleia de Deus. Domingo membros da Igreja internos e ex-viciados,
reuniram-se no Centro para comemorar o Dia Nacional de Combate às Drogas
[...].45

O trabalho realizado por Severino Soares foi fundamental para expandir e fortalecer a

representação de poder da Igreja Assembleia de Deus no campo religioso, político e social de

Feira de Santana, entre as décadas de 1970 a 1980. Ao pedir jubilamento em 1989, o Pastor

Severino Soares iniciou sua campanha para vereador. Os projetos e ações de Severino na

42FERREIRA, Sara Silva dos Anjos. O lugar da Mulher na consolidação da Assembleia de
Deus em Feira de Santana. Feira de Santana. UEFS, 2008.p. 36.
43 Tornou-se pastor na AD no ano de 1939 e tornou-se Pastor da ADEFS em 1973-1989,foi um pastor
muito importante na expansão assembleiana em Feira de Santana pelas suas estratégias proselitistas e
pela criação Centro de Recuperação.
44 Revista do Jubileu de Ouro do Pastor Severino Soares. Edição especial em comemoração aos 50
anos de atuação do pastor na denominação, material elaborado pela CPAD.
45 Jornal Folha do Norte, 07 de Julho de 1990, p. 03.



28

política feirense se voltaram para as entidades evangélicas, sobretudo em especial a ADEFS.

Severino assumiu o cargo de vereador em 1994, assumindo a vaga do vereador José Martins

Vitório após a sua morte.46

A rápida expansão das Igrejas da ADs pela cidade de Feira de Santana deu-se a partir

das campanhas que atraíram uma maioria de adeptos com baixa escolaridade e pertencentes às

camadas mais pobres da população. Nesse sentido, as lideranças assembleianas sempre

fizeram incisivas convocações para o envolvimento dos fieis nas campanhas proselitistas da

denominação, como estratégia maior de expansão. Segundo seus dirigentes seguiam as

determinações bíblicas:

“Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura”. Em obediência a
essa ordem a ADESAL implantou o departamento de Evangelismo,
objetivando envolver todos os crentes em cujo coração arde o sincero desejo
de ganhar almas para Cristo.47

Nessa perspectiva, na década de 1990 a Assembleia de Deus já se configurava como

uma importante denominação protestante em terras feirenses, entre outros fatores, pela ativa

participação no cenário político, através de atuações de pastores como: Lucivaldo Teixeira,

Severino Soares, Manoel Joaquim e Gerson Gomes48. Pelas campanhas Evangelísticas pela

Cidade e sobretudo, pela construção de novos templos. A este respeito o Jornal Folha do

Norte faz menção para o crescimento da denominação na cidade. “A Assembleia de Deus, em

Feira de Santana, conta com cerca de 60 congregações e o templo central, na Rua Vasco

Filho, com mais de seis mil membros, dela provém a maioria das doações para a manutenção

do Centro de Recuperação”49.

Aos poucos a ADEFS se expandiu na cidade, além de difundir seus cultos e suas

práticas em Feira de Santana e em 1990 já havia se consolidado como um elemento de grande

representação religiosa, politica e econômica da sociedade feirense. Mantendo sua

característica de construir templos nas principais ruas dos bairros da cidade, a AD ganhou

força nos últimos anos, somando-se à influência dos trabalhos evangelísticos, como foi o caso

do projeto “Década da Colheita”, que aconteceu de 1990 a 2000.

46 Ver em: DA SILVA T. 2009, p. 140.
47Edição especial da Revista Assembleia de Deus na Bahia, Novembro de 2000, p. 44. O material está
disponível no acervo do Centro de Pesquisa da Religião (CPR) da Universidade Estadual de Feira de
Santana.
48 SILVA, Igor Trabuco José da. “Meu Reino não é deste mundo” - A Assembleia de Deus e a
política em Feira de Santana ( 1972 – 1990). Salvador: UFBA, 2009.
49 Jornal Folha do Norte, 01 de Dezembro de 1990, p. 03.
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II “É O TEMPO DE SEGAR”: PROJETO DÉCADA DA COLHEITA

O contexto feirense antecedentes dos anos 90

A cidade de Feira de Santana, no interior da Bahia, está localizada a aproximadamente

108 km da capital do estado, a cidade de Salvador. Em meados do século XVIII a região

passou a ser um ponto de referência para os comerciantes que trafegavam pela região, em

especial os boiadeiros. Na primeira metade do século XVIII devido ao desenvolvimento do

comércio na região, e ao fato de muitos desses boiadeiros e comerciantes que trafegavam pela

região serem católicos devotos, inicia-se uma feira, que viria a se transformar num centro de

negócios. “Inicia-se o desenvolvimento de uma feira periódica na fazenda na primeira metade

do século XVIII, fazendo parte do dinamismo econômico da região, tendo por base o

comércio de gado” (FREITAS, 1998, p. 67).

Com o fortalecimento do comércio e o crescimento do número de feirantes, ruas foram

abertas, para facilitar o trânsito de mercadorias e o deslocamento dos comerciantes. Lojas

começaram a surgir desenvolvendo outras formas de comércio para além da feira do gado, e a

construção de uma ferrovia que fazia ligação com Cachoeira foi criada, a construção dessa

ferrovia “foi marcante na evolução da cidade, determinando o crescimento no sentido norte-

sul, com o adensamento populacional em suas margens” (OLIVEIRA, 2000).

Um elemento fundamental para o desenvolvimento urbano de cidade, foi a criação da

rodovia Bahia, que ligava Salvador a Feira de Santana, esse fato foi fundamental para o

crescimento econômico da Cidade e para o importante comércio de gado que havia na região.

Segundo Clóvis Oliveira, o comércio de gados foi fundamental para o crescimento

populacional da cidade.50 Segundo o autor, “entre os finais do século XIX e as três primeiras

décadas do século XX a cidade experimentou um considerável crescimento populacional”.

Já Larissa Penelu analisando o processo de urbanização da cidade, aponta os fatores

das feiras, dos centros comerciais, do transporte, da limpeza pública como aspectos

50 OLIVEIRA, Clóvis Frederico Ramaiana M. Do empório a Princesa do Sertão: utopias
civilizadoras em Feira de Santana (1893-1937). Salvador: UFBA. 2000. Dissertação de mestrado.
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determinantes para o planejamento urbano de Feira.51Sobre a criação do Centro de

Abastecimento, atual centro comercial feirense, a autora traz alguns dados importantes para

visualizarmos o potencial econômico e populacional de Feira de Santana, na segunda metade

do século XX:

Em 1960, possuía cerca de 40 mil habitantes. Em 1968, quando foi
elaborado o Projeto Cabana, para organização do mercado de abastecimento,
foram contabilizados cerca de 250 “ambulantes estacionados”, trabalhadores
vendiam no centro da cidade além do dia da feira. Em 1976, nas vésperas de
construção do Centro de Abastecimento, foram contabilizados cinco mil
feirantes, havendo inicialmente 1500 vagas para cadastro no novo local
(PACHECO, 2008, p.1).

No campo religioso, a cidade de Feira de Santana sempre foi historicamente de

maioria católica, segundo Elizete da Silva, a Igreja Católica estava presente na região desde o

início do século XVIII. Essa tradição católica manteve-se ainda muito forte até a década de

1950. Segundo Rollie Poppino, a população feirense neste período era majoritariamente

católica, e o protestantismo ainda não se apresentava como uma ‘concorrência’

considerável.52

A presença protestante em Feira de Santana é datada nos primeiros anos da década de

30. Respectivamente, estabelecem-se na cidade: a Igreja Evangélica Unida de Feira de

Santana, os Fundamentalistas, Batistas, Congregacionais, Presbiterianos, Assembleianos e

posteriormente os Iurdianos (Igreja Universal do reino de Deus).53 O avanço demográfico, o

crescimento populacional e a abertura religiosa são os fatores condicionantes para a chegadas

dessas denominações protestantes no território.

Segundo Elizete da Silva, em 1937 a Igreja Evangélica Unida de Feira de Santana é a

primeira denominação a se estabelecer de forma sistemática na cidade. Os primeiros anos da

denominação foram marcados pela perseguição da Igreja Católica e pelo crescimento

gradativo do grupo na cidade. Porém em 1966 a comunidade adotou as concepções

51 PACHECO, Larissa. Um lugar na Feira: direito costumeiro e negociação do uso de espaço
urbano. IV Encontro Estadual de História, Vitória da Conquista, 2008.
52 POPPINO, Rollie E. Feira de Santana. Salvador: Itapuã, 1968.
53 SILVA, Elizete da. Protestantismo em Feira de Santana: algumas considerações. Universidade
Estadual de Feira de Santana: UEFS.
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doutrinárias do fundamentalismo, modificando sua liturgia, seus costumes e tornando-se mais

conservadora.54

Os Batistas, por sua vez, chegaram ao início da década de 1940. Nas primeiras

décadas da denominação na região a composição social era formada pelas camadas mais

baixas da população.55 Com um crescimento lento, mas contínuo a comunidade cresceu e

espalhou-se por vários bairros da cidade. Segundo Elizete da Silva, a partir da década e 1980,

começou a haver uma certa diversificação na composição social dos batistas, sujeitos com

melhores condições econômicas e com profissões de prestigio social começam a fazer parte

da composição da membresia da Igreja Batista.56

O Pentecostalismo através da AD, sobretudo pelos esforços proselitistas dos

missionários que foram enviados para a cidade, chegou no ano de 1939, aproveitando-se do

contexto de modernização que acontecia na cidade, reforçando mais uma vez, a tendência das

denominações pentecostais de instalar-se em lugares de crescente processo de urbanização.

Duas décadas depois a Igreja ainda buscava seu espaço dentro do campo religioso feirense,

até o momento a denominação não possuía muitos adeptos, nem templos. Segundo Elizete da

Silva  “em 1958 a Assembléia de Deus contava com três templos e vários pontos de pregação,

perfazendo um total de 338 membros batizados”. (p.7).

Os Neopentecostais se estabelecem na cidade no ano e 1985, através da Igreja

Universal do Reino de Deus (IURD). Conforme uma tendência nacional a IURD constrói

grandes templos, com capacidade de comportar milhares de pessoas, em Feira de Santana. A

composição social da IURD, segundo Elizete da Silva são de sujeitos de baixa renda,

desempregados e de pessoas com profissões com pouco prestígio social.57 Mediante sua

mensagem “acolhedora” que enfatiza a prosperidade de seus fiéis.

Contudo, não se pode esquecer a contribuição de outros grupos religiosos no campo

religioso feirense. Quanto aos espíritas, estes, assim como os protestantes, também se

estabelecem na década de 1930. O estabelecimento do Espiritismo aconteceu através da

contribuição de pessoas da classe média e alta, basicamente de funcionários públicos e

54 Idem, op, cit., p. 04.
55 Idem, op, cit., p. 06.
56 Idem, op, cit., p. 07.
57 Idem, op, cit., p. 09.
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profissionais liberais.58 Zózimo Trabuco, menciona que a presença espírita se expandiu na

cidade a partir da década de 1950, criando condições para a primeira transmissão radiofônica

na Rádio Sociedade de Feira de Santana, no ano de 1958.59

Outra religião importante no cenário religioso feirense são as religiões de matrizes

africanas. Desde o seu inicio na cidade as religiosidades africanas sofreram uma intensa

campanha de repressão, em Feira de Santana. Nesse sentido Josivaldo Oliveira investiga

alguns casos de repressão aos candomblés na cidade, em meados do século XX, sinalizando

como as práticas dos cultos afros recebiam fortemente vigilância do poder público.60 Contudo,

o candomblé, organizou-se frente às repressões, na cidade, e na década de 1980 possuía

aproximadamente quarenta terreiros em Feira de Santana.61

Feira de Santana, sobretudo a parir da década de 30 em diante, possuía um campo

religioso bastante diversificado. O conceito de “campo religioso”, proposto por Pierre

Bourdieu auxiliou no entendimento de como a religião está relacionada com a sociedade, e a

partir dessa relação constrói suas crenças e práticas religiosas.

O conjunto das transformações tecnológicas, econômicas e sociais,
correlatas ao nascimento e ao desenvolvimento das cidades, e em particular,
ao progresso da divisão do trabalho material, constituem a condição comum
de dois processos que só podem realizar-se no âmbito de uma relação de
interdependência e de reforço recíproco, a saber, a constituição de um campo
religioso relativamente autônomo e o desenvolvimento de uma necessidade
de “moralização” e de “sistematização” das crenças e práticas religiosas.62

Feira de Santana era portanto um campo promissor, pelo seu crescente processo de

urbanização, como também desafiador aos cristão assembleianos. A denominação instala-se

na cidade depois de outros grupos religiosos, encontrando dessa forma, conflitos na sua

atividade evangelística. Esses problemas também são encontrados na década de 1990, período

de implantação do projeto “Década da Colheita” e da evangelização de uma sociedade

majoritariamente católica.

58 MORGADO, Chablik. O Espiritismo no Folha do Norte: Feira de Santana, 1940-1962. Feira de
Santana: UEFS, 2012. Monografia de graduação.
59 ZÓZIMO, Trabuco Antônio Passos. O instituto Bíblico Batista no Nordeste e a construção da
Identidade Batista em Feira de Santana (1960-1990). Salvador – BA. UFBA, 2009. p 51.
60 OLIVEIRA, Josival. Aloisio Resende, poeta dos candomblés: dispóra negra identidade e conflito
no interior da Bahia. Disponível em http://www.periodicos.ufrn.br/ojs/index.php/mneme. Acesso em:
02 de maio de 2015.
61 SENNA, Ronaldo de Salles. Feira de Encantados: uma panorâmica da presença afro-brasileira em
Feira de Santana. Construções simbólicas e representações. Feira de Santana: UEFS, 2008.
62 BOURDIEU, 2001, P.34.
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Projeto Década da Colheita

A história da AD no Brasil foi profundamente alterada a partir do ano de 1990, pelo

marco que o projeto “década da colheita” representou para a trajetória da igreja. Foi durante

este período, no interior das disputas pelo poder que a AD teve como principal meta obter

uma representação mais influente no campo religioso brasileiro de 1990.

De fato, o campo religioso brasileiro de 1990 foi marcado por um conjunto de

fenômenos que, na perspectiva de Pierre Bourdieu, seria consequência da disputa acirrada

pelos bens de salvação, sob a lógica dos grupos religiosos.63 São estes fenômenos: a perda

significativa de fiéis da Igreja Católica, a explosão e expansão de grupos Neopentecostais

pelo país, a estagnação do protestantismo histórico, o trânsito religioso, sobretudo entre as

religiões de matrizes africanas e grupos neopentecostais, são apenas alguns elementos deste

agitado e conflitante cenário religioso brasileiro da década de 1990. Momento em que a AD

lança o seu projeto expansionista em território brasileiro.

O projeto “Década da Colheita” foi resultado de uma reunião com várias lideranças

das Assembleias de Deus de todo o mundo, que aconteceu em Springfield, Estados Unidos,

no ano de 1988.64 O projeto foi articulado pelos membros do Comitê Mundial das Igrejas das

Assembléias de Deus, do qual se fazia presente o Pastor Wellington Bezerra, até então

presidente da Convenção Geral das Assembléias de Deus do Brasil.65 Neste encontro ficou

definido que na década de 1990, as ADs de todo o mundo deveria criar estratégias

proselitistas e multiplicar os esforços para arregimentação de novos membros.

Na primeira Convenção GADB que aconteceu em 5 de setembro de 1989, na cidade

de Salvador, no centro de Convenções da Bahia, foi apresentado o projeto “Década da

Colheita” para a Comissão Nacional de Pastores.66A partir daí, coube à comissão presente a

tarefa de analisar a aprovação e articular as estratégias mais viáveis para a implantação do

projeto, frente às condições financeiras da Igreja e a conjuntura social brasileira do período.

63 BOURDIEU, 2001, Op. Cit.
64Lições Bíblicas. Revista da Escola Bíblica Dominical, Rio de Janeiro: CPAD, 3. Trimestre, 1993,
p.3.
65Lições Bíblicas. Revista da Escola Bíblica Dominical, Rio de Janeiro: CPAD, 3. Trimestre, 1993,
p.4.
66 1 Assembleia geral da Convenção Geral de 1995. Regimento Inter e Metas do Década da Colheita
In: DANIEL, Silas. História da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Rio de
Janeiro: CPAD, 2004, p. 529-530.



34

A convenção de 1990, realizada entre os dias 6 a 9 de janeiro, foi marcada pela

decisão dos convencionais de implementar o projeto “década da colheita” em todas as ADs do

Brasil.67 Após exaustivas discussões, estava lançado o projeto que possuía metas consideradas

bastantes “ousadas” para o seu período. As metas estabelecidas para serem alcançados até o

ano de 2000 eram:

a) Levantar um exercito de três milhões de intercessores;

b) Ganhar 50 milhões de almas para Cristo;

c) Preparar 100 mil obreiros dispostos a trabalhar na seara do Mestre;

d) Estabelecer 50 mil novas Igrejas em todo o Brasil; e

e) Enviar novos missionários para outras nações.68

Para este intuito uma grande mobilização foi estruturada a fim de espalhar o projeto

por todas as cidades brasileiras. Cerca de 100 mil cartazes e 300 milhões de folhetos foram

confeccionados para a divulgação do projeto.69Geremias do Couto70 elaborou uma revista no

primeiro trimestre de 1993 intitulada o “Manual da Década da Colheita” para ser trabalhada

nas aulas da Escola Bíblica Dominical (EBD).71 O autor apresenta algumas estratégias que

deveriam ser implantadas pelas igrejas e menciona sobre a viabilidade do projeto para o Brasil

“Os objetivos da década da colheita para o Brasil foram analisados à luz da

proporcionalidade do crescimento da AD nos últimos 80 anos e são perfeitamente viáveis”.72

Esse trabalho visa dar maior ênfase dentre os objetivos do projeto, à meta de “ganhar

cinquenta milhões de novas igrejas para Cristo” e ao “estabelecimento de cinquenta mil novos

templos em todo o Brasil” que são as propostas mais práticas e proselitistas do projeto.

Uma estratégia muito usada pela AD na cidade de Feira de Santana durante o projeto

foi a cruzada evangelística. A evangelização em massa, usualmente conhecida como Cruzada

67 Convenção Gera de 1995. Regimento Inter e Metas da Década da Colheita In: DANIEL, Silas.
História da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Rio de Janeiro: CPAD, 2004, p.
529-539.
68Lições Bíblicas, Revista da Escola Dominical, Rio da Janeiro: CPAD, 1. Trimestre, 1993, p.4.

69 DANIEL, Silas. História da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Rio de
Janeiro: CPAD, 2004, p. 542.
70 Geremias do Couto foi um dos secretários da Nacional da Década da Colheita e comentarista de
algumas edições da Revista Lições Bíblicas e outras literaturas assembleianas.
71 A EBD é o espaço destinado para o estudo sistemático da Bíblia, das doutrinas na Igreja e das
questões sociais pelas ótica da Igreja. Geralmente é dividida por faixa etária e a cada semana é
discutida uma lição especifica da Revista Escola Dominical em todas as classes.
72Lições Bíblicas. Revista da Escola Bíblica Dominical, Rio de Janeiro: CPAD, 3. Trimestre, 1993, p
26.
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Evangelística, tornou- se a estratégia proselitista mais eficiente durante o projeto. As cruzadas

eram cultos realizados no centro da cidade, nos bairros e em alguns distritos de Feira que

tinham como objetivo a conversão de sujeitos, acrescentando à sua membresia. Nas Palavras

do Pastor Carlos Augusto,73 que foi secretário do Projeto por dois anos na cidade de Feira de

Santana até que teve que se afastar para pastorear uma das congregações assembleianas na

cidade, sobre as cruzadas:

[...] porque cada evangelismo, cada cruzada tinha quer ter 20, 30, 40 pessoas
aceitando. Isso é bom demais. Hoje é difícil acontecer isso aqui em Feira.
Em algumas cidades ainda acontecem mas não sempre, já em Feira era
assim: a gente evangelizava bairro por bairro, área por área, então a gente
evangelizava só fazendo um trabalho geral no centro da cidade, esse era
maior, e nos bairros a gente já fazia um trabalho de um porte menor, porque
a ideia era alcançar as pessoas do bairro, da periferia, que é diferente de você
alcançar no geral, por que no bairro você investe menos, o trabalho de bairro
é mais simples um pouco, de centro da cidade é mais complexo.

Para torna-se membro, de fato, da AD, o sujeito precisa passar por dois processos

instituídos pela igreja: a conversão e o batismo nas águas. A conversão nas denominações

evangélicas, em especial nas pentecostais, passa pelo discurso da necessidade de

arrependimento e de mudanças de determinadas práticas, nas palavras de Zózimo Trabuco:

Nos cultos das denominações protestantes mais proselitista, o ato de levantar
o braço ou dirigir-se à frente do púlpito no momento de apelo à conversão,
em sinal de aceitação a Cristo e de entregar-se a ele, é uma dramatização na
qual se estabelecem “acordos silenciosos” entre a comunidade e o indivíduo
que se converte. Ambos possuem suas próprias razões e expectativas quanto
à vida futura. O neófito está, sobretudo, buscando encontrar esquemas de
significação que resolva sua crise existencial com a realidade, e por isso, ele
não sabe ao certo no que deverá crer, uma vez que o conteúdo da seu fé lhe
será ensinado em sua vida congregacional.74

O que caracteriza a conversão de um sujeito na AD é a ressignificação de sua fé, suas

práticas e seu comportamento, dessa forma, os novos fiéis devem se afastar completamente

das práticas seculares que vão de encontro às normas da igreja, no discurso dos pastores

assembleianos, que vão de encontro à vontade de Deus.

73Entrevista concedida ao autor em 13 de outubro de 2015.

74TRABUCO, Zózimo Antônio Passos. O instituto Bíblico Batista no Nordeste e a construção da
Identidade Batista em Feira de Santana (1960-1990). Salvador – BA. UFBA, 2009.
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Um aspecto fundamental que caracteriza que um individuo é uma “nova criatura”,75 ou

seja, um novo convertido na perspectiva da AD é a mudança em seus hábitos cotidianos, a

exemplo de sua forma de vestir, de falar, no seu trato com o corpo, no uso da tecnologia,

enfim, na sua apresentação e seu novo relacionamento que ele passa a assumir com a

sociedade. Analisando o processo de conversão na denominação Batista, Zózimo Trabuco

comenta que o neoconverso aprende o conjunto de novas práticas “no cotidiano das

congregações, nas atividades religiosas da denominação, no convívio com fieis experientes ou

neófitos, e principalmente na diferenciação às pessoas “do mundo”, os não convertidos”. 76

A conversão assume portanto, um papel fundamental na vida das pessoas, elaboração

de sua práticas, representações e na construção de sua nova identidade. Um dos primeiros

sinais que o neoconverso dá de sua adesão é uma mudança significativa do seu visual. Ela

serve para criar uma dicotomia entre o “crente” e “mundo”, como fator de distinção do sujeito

com sua vida anterior. “A própria natureza da conversão traz ao novo crente a certeza de que,

a partir de então, a sua vida está tendo um novo sentido, onde “as coisas velhas já se

passaram; eis que tudo se fez novo (2 CO. 5.17).”77

No que se refere às metas do projeto, podemos constatar o quantos elas eram bem

expansionistas e desafiadoras para o contexto da época. Nesse sentido, fica ainda mais

evidente a questão do proselitismo como uma característica marcante da Igreja Assembléia de

Deus. O que nos leva a pensar as causas da AD possuir atualmente o título de maior Igreja

pentecostal do País e da América Latina, além de ser a maior denominação protestante no

Brasil, levando-se ainda em consideração a forte representação política que possui atualmente

no País, sobretudo na cidade de Feira de Santana, fenômeno estudado por Igor Trabuco Silva

(2009).

O projeto Década da Colheita era constituído de 18 itens que serviam como diretrizes

para serem aplicados pela igreja, contudo vamos analisar apenas aqueles que ligação direta

com o nosso objeto de estudo.

1)

75 O termo aparece constantemente nas fontes da denominação e se refere ao novo estilo de vida dos
sujeitos após a sua conversão, a exemplo do texto de 2 Coríntios, capítulo 5, Versículo 17.
76 Idem, Op. Cit., p. 119.
77Lições Bíblicas. Revista da Escola Bíblica Dominical, Rio de Janeiro: CPAD, 3. Trimestre, 1996,
p28.
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2) Sugerir a destinação de pelo 50% da receita de cada igreja, durante a
década da colheita, para que sejam administrados e aplicados localmente em
tarefas evangelísticas [...]
3) Definir fonte de custeios para as atividades da coordenação geral da
década da colheita [...]
4) Lançar oficialmente a década da Colheita em todo o território
nacional. Data 21 e 22 de abril de 1990. Local da reunião principal
Belenzinho, São Paulo (SP).

Os primeiros itens tocavam diretamente na reestruturação da liturgia assembleiana.

Paraa que as reuniões durante o período do projeto tivessem um apelo mais enfático

conversão de novo fieis. São exemplos desta recomendação assembleiana:

1. Sugerir métodos, objetivos e aferição do desempenho para a aplicação
na igreja local.

2. Sugerir a reestruturação do culto público, priorizando o aspecto
evangelístico [...]

3. Crair a coordenação geral para a Década da Colheita, dando caráter
permanente à comissão formada para esse fim.

11. Sugerir o treinamento de evangelistas leigos para que sejam utilizados
no evangelismo e no discipulado [...]

12. Sugerir a liberação de evangelistas que estão pastoreando, para que
este se dediquem exclusivamente e ao treinamento por tempo integral,
com o devido sustento.

13. Sugerir o redirecionamento das atividades das igrejas, evitando-se a
realização de festas, ensaios e outros programas em demasia, para que
esse tempo seja ocupado exclusivamente pela evangelização, oração e
ensino bíblico, com pelo menos três reuniões diárias –manhã, tarde e
noite.78

Havia uma sugestão dos convencionais que a as igrejas da AD dessem ênfase ao

aspecto evangelístico nos cultos/reuniões priorizando o momento do discurso, o momento

mais proselitista da liturgia assembleiana, isto é, de divulgação das doutrinas, visando à

conversão de novos adeptos.

Outros item bastante discutidos entre os convencionais era a questão da produção

midiática sobre o projeto como uma literatura específica sobre o andamento do projeto, suas

realizações, seus números, além de uma confecção em alta escala de material para divulgação

do projeto. Sem deixar de mencionar a utilização de tecnologias da comunicação que

historicamente era vista com certa desconfiança, por isso não era recomendável nem pastores,

nem membros possuírem em casa, como: o rádio e a televisão. Eram estes itens:

2 Criação de uma página do Mensageiro da Paz para a década da colheita.

78 Convenção Gera de 1990. Regimento Interno e Metas da Década da Colheita In: DANIEL, Silas. História da
Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Rio de Janeiro: CPAD, 2004, p. 543-544.
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3. Criar a coordenação geral para a década da colheita, dando caráter
permanente à comissão formada para esse fim.

4. Fornecer subsídios à Igreja.
5. Orientar a realização de seminários, programá-los e realizá-los em nível

local, estadual, regional enfatizando o crescimento da igreja
6. Prover literatura especifica para o tema.
7. Preparar o compêndio sobre a década da colheita.
8. Criação do logotipo alusivo à década da colheita [...]
9. Preparar folhetos específicos para a evangelização, com linguagem
inteligente, curta e objetivo e fornecê-las à CPAD para a publicação.
10. Fornecer orientação sobre o uso dos meios de comunicação para a
divulgação do evangelho.79

A respeito da utilização de distintos tipos de mídias pelos evangélicos, Karina Bellotti

(2011) comenta que “a mídia evangélica é um aspecto dinâmico de uma história maior, a

história da diversidade brasileira. Esta imbricada de interesse evangelístico, missionários e

comerciais. Sua produção cresceu e se diversificou.”80

A autora faz uma análise da mídia evangélica no Brasil sob o prisma das questões da

história cultural. Para isso, a autora investiga os papéis de diferentes tipos de mídia no

desenvolvimento do protestantismo brasileiro, sobretudo nas denominações pentecostais. A

religião se aproxima da história cultural, no sentido, em que se busca entender como as

diferentes crenças e práticas fazem sentido às pessoas e grupos que a aderem. Por isso, a

religião não deve ser concebida ou entendida fora da vida social à parte das estruturas da

sociedade.

A repercussão do projeto em Feira de Santana, como era de esperar, foi semelhante

aos trabalhos evangelísticos das grandes cidades brasileiras. Tendo em vista, o potencial

populacional da cidade as lideranças da AD empreenderam um grande esforço na

comunicação e na evangelização na cidade de Feira de Santana. A utilização das redes de

comunicação em Feira de Santana foi tão forte que o jornal “Folha do Norte” trouxe uma

matéria destacando a utilização da mídia pelos assembleianos.

É de se louvar a iniciativa da igreja evangélica Assembléia de Deus, aqui em
Salvador, que vem mantendo, há mais de anos, na rádio Cruzeiro da Bahia
uma programação totalmente evangélica durante vinte e quatro horas todos
os dias. [...] Aproveitando esta edição especial do Folha do Norte,

79 Convenção Gera de 1990. Regimento Interno e Metas da Década da Colheita In: DANIEL, Silas. História da
Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Rio de Janeiro: CPAD, 2004, p. 543-544.
80 BELLOTTI, Karina Kosicki. A participação dos evangélicos na mídia. In: Fiel é a palavra: leituras
históricas dos evangélicos protestantes no Brasil. UEFS: Feira de Santana, 2011, p.461.
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parabenizamos a todas que fazem a Rádio Cruzeiro. E saibam que a
programação atual está tendo grande repercussão na capital e cidades do
interior do nosso estado.81

A Década da Colheita significou usar todos os meios legítimos e possíveis que

estivessem ao alcance da igreja no sentido da evangelização. Dessa forma, podemos perceber

através do nosso entrevistado, Pastor Carlo Augusto, que em Feira de Santana o projeto teve

um engajamento tanto dos líderes, como dos leigos assembleianos “projeto década da colheita

era um projeto bom, ele tinha meta, que era ganhar almas, evangelizar, era um projeto que

impulsionava a toda a equipe envolvida, tinha o objetivo de ganhar mais almas,”. De fato os

leigos, eram parte fundamental neste projeto, e as grandes lideranças já sabiam dessa

premissa, isto é, do papel relevante dos leigos na divulgação das doutrinas, não apenas dos

pastores e líderes.

Evangelizar significa anunciar, divulgar, proclamar o evangelho. A
evangelização deve ser realizada pela igreja como um todo, e não
simplesmente por uma elite. Há quem pense que os pastores evangelistas
devem ser as únicas pessoas encarregadas na igreja de acelerar e desenvolver
o trabalho de evangelização.82

O projeto buscou um crescimento visível na sociedade brasileira, utilizando-se das

mídias, além de modificar as formas do culto, dando a ele uma liturgia mais enrijecida,

contudo nenhum dos 18 itens do projeto abriu espaço para a discussão a respeito dos “usos e

costumes” da AD, apesar de que nesta mesma Convenção alguns pastores tentaram incitar um

debate sobre o tema. O que nos faz pensar que a AD até este momento não estava preocupada

com o impacto que a sua doutrina comportamental poderia causar sobre o projeto

expansionista.

Um outro tema bastante discutido na convecção Geral em São Paulo foi
“Usos e Costumes” na Assembléia de Deus”. O debate foi intenso, com
muitos convencionais participando dos apartes. Ao final, foi decidido que o
assunto seria apreciado no interregno convencional pelo Conselho da
Doutrina da CGADB, que posteriormente se pronunciaria sobre o assunto.83

Os itens demonstram que os convencionais planejavam o crescimento da AD numa

plataforma conservadora, no que diz respeito à forma de apresentação do cristão assembleiano

na sociedade. Os objetivos do projeto deveriam ser alcançados unicamente pela evangelização

81Jornal Folha do Norte, sexta-feira 11 de outubro de 1991.
82Lições Bíblicas. Revista da Escola Bíblica Dominical, Rio de Janeiro: CPAD, 2. Trimestre, 1990 ,
p41.
83DANIEL, Silas. História da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Rio de Janeiro:
CPAD, 2004, p. 544.
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extensiva, não se percebe até o momento nenhuma flexibilidade sobre seus costumes a fim de

ganhar novos adeptos, o rigor doutrinário ainda era uma marca peculiar da identidade da AD,

que se mantém numa postura conservadora, como atestam as atas de 1990.
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III “É PROIBIDO” : OS USOS E COSTUMES

Os usos e costumes da Assembleia de Deus

Desde o seu surgimento aqui no Brasil a AD teve costumes e doutrinas consideradas

bastantes rigorosas para os seus fieis. Historicamente sempre houve uma preocupação entre os

pastores assembleianos com relação à “pureza” do interior e também exterior de seus

membros. Isso se dava pela necessidade que os pastores e fieis tinham em se apresentar de

forma diferenciada aos demais grupos protestantes e sobretudo aos não crentes.

Contudo, se faz necessário fazer uma distinção entre costumes e doutrinas, uma vez

que esses aspectos constroem a identidade do cristão assembleiano, mas são de representação

de princípios distintos. Na perspectiva dos assembleianos “doutrina” é a exposição sistemática

das verdades bíblicas visando o aperfeiçoamento espiritual do crente. Já “costumes” é um

hábito repetidamente adotado por uma comunidade como: uso, modo de proceder, trajes

característicos, práticas religiosas. Enfim, os costumes são de origem humana, por isso, são

mutáveis e temporais, e doutrina é de origem divina, por este motivo é imutável e não

temporal. Segundo o pastor Rogério Armetano:84

[...] então costumes são atribuições, são normas, é um conjunto de normas
para orientar o andamento da igreja local, só que a doutrina é universal é o
que Deus manda para que todos sigam, o costume da Assembleia de Deus já
é diferente da quadrangular, da batista, é diferente da Deus é Amor, costume
vai de acordo com cada ideologia da liderança que cada denominação forma
de acordo como a visão que eles tem do cristianismo.85

Dessa forma, o termo “usos e costumes” é utilizado pelos pentecostais, em especial a

Assembleia de Deus, para se referir aos preceitos que versam sobre os costumes cotidianos

dos fieis, tais como: trajes, corte de cabelo, utilização de tecnologias, uso de bijuterias,

maquiagem, produtos de beleza, entre outros. Em suma, costumes são traços ou padrões que

distinguem as comunidades cristãs ou seculares, sendo transmitidos de geração para geração,

entre os membros da comunidade.“Os costumes servem pra uniformizar todos os agregados, e

84 Pastor Rogério Armetano é um memorialista da Igreja Assembleia de Deus de Feira de Santana, foi
um dos relatores do projeto Década da Colheita na cidade. Porém não fez parte da comissão do
projeto.
85 Entrevista concedida ao autor em 14 de outubro de 2015.
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todos os congregados que estão compondo a AD e também servem para qualquer tipo de

organização”.86

A origem dos costumes implementados pela AD vêm desde os primeiros missionários

suecos e americanos que tinham como objetivo a expansão do pentecostalismo nas terras

brasileiras. Nas fontes poucas informações sobre o tema são percebidas, o silenciamento sobre

sua origem de certa forma, está relacionado aos conflitos de ideais que marcaram os pastores

pioneiros da missão assembleiana no Brasil. Nesse sentido, Paul Freston comenta sobre as

primeiras movimentações da doutrina e dos “usos e costumes” da AD:

O pentecostalismo nos Estado Unidos, após a explosão inicial, teve um
crescimento lento, ‘até o ressurgimento repentino durante a depressão’
(Anderson 1973:137), Aí os tabus comportamentais que, no começo,
atingiam atividades foram horizontes sociais dos membros, passaram a ser
disfuncionais e foram relaxados. Esse processo foi bem mais rápido do que
na Suécia ou no Brasil. Por isso, os missionários americanos passaram a ser
vistos como ‘mundanos e tiveram que apelar para outras atividades. Um
líder brasileiro sintetizou bem a situação: “os suecos tem a doutrina no
sentido pentecostal, de costumes comportamentais” e os americanos têm os
dólares. 87

A função dos costumes no interior da AD é incentivar o fiel a levar uma vida de

‘santidade’. Na perspectiva pentecostal, santificação é um processo que deve acontecer na

vida de todos os neoconversos, Geziel Gomes que foi comentarista de uma edição da Revista

Bíblica, sobre santificação diz:

Santificação bíblica significa separação para o uso e posse de Deus. Esse
conceito é expresso transparentemente em vários textos, como Jr. 1:15; Ex.
9.6-22; Rm.1.1. Deus é absolutamente Santo. Tudo e todos quantos ele se
relaciona devem ser iguais, santos. O ato da santificação deve ser
espontâneo, perseverante e permanentemente.88

A separação mencionada pelo autor significa a criação de uma dicotomia entre o

crente e o mundo, através de uma vida ‘santificada’ ou seja, separada.

Na perspectiva da AD o homem é um ser trino, sendo assim, é constituído de alma,

espírito e corpo. Nesse sentido, se faz necessário ao individuo cuidar destas três áreas da vida

para que tenha a santificação. No que diz respeito, ao corpo há uma recomendação mais

preocupada dos líderes para que os fieis tenham uma observância maior no uso de seu corpo.

86 Fala do Pasto Rogério Armetano.
87 FRESTON, Paul. Op cit, p.85.
88Lições Bíblicas. Revista da Escola Bíblica Dominical, Rio de Janeiro: CPAD, 3. Trimestre, 1990,
p42.



43

Muitas igrejas pregam e ensinam que a Deus somente interessa o coração,
não fazendo diferença a maneira como conservamos e utilizamos o nosso
corpo. Contudo, o ensino bíblico é diferente. Devemos glorificar a Deus com
nosso corpo. [...] qualquer submissão do crente à influencia do pecado em
seu corpo, é um ato de profanação desse santuário. Existe um desafio para
cada membro da igreja: santificar o seu corpo.89

Contudo é perceptível através das leituras das fontes, que as recomendações quanto à

santificação do corpo acontecem de forma incisiva na figura da mulher. Biblicamente, numa

leitura judaico-cristã o corpo da mulher sempre teve uma inclinação maior para o pecado, este

estigma acompanha as mulheres desde a maldição de Eva. Na narrativa bíblica Eva e Adão

comeram o fruto do conhecimento do bem e do mal, desobedecendo às ordens divinas. Como

forma de punição o casal foi expulso do Paraíso. E para Eva a punição foi ainda mais rigorosa

do que aquela aplicada a Adão, nas palavras de Elizete da Silva:

Por ter induzido o homem à desobediência e a pecar contra Deus, Eva, e por
extensão, todas as mulheres, além de procriarem com dores, se tornariam
objeto do desejo de seus maridos e seriam por eles governadas. De
companheira idônea antes do pecado, transformou-se em criatura subalterna
sem vontade e desejo próprio, vivendo apenas para a satisfação do seu
respectivo senhor marido.90

Ao analisar a ética-comportamental que dava diretriz às ações dos fieis, sobretudo das

mulheres, da Assembleia de Deus em Conceição do Coité, Clari Couto discute a organização

eclesiástica da AD, sendo majoritariamente formada por homens, e tendo o discurso de

normatização dos costumes mais implacável para as mulheres.

A despeito de se cobrar uma vida ascética e uma aparência simples e
recatada de todos os seus fieis sem diferença de sexo, as consequências
alcançam mais as mulheres do que os homens. A hierarquia eclesiástica
composta totalmente por homens, não se cansa de tentar disciplinarizar a
mulher, que contem 75% do contingente da AD; uma postura bastante
machista e androcentrica, marcada por uma postura patriarcal que reforça os
tradicionais papéis.91

Todos os nossos entrevistados ao serem questionados se as mulheres, de fato,

recebiam uma vigilância maior que os homens, responderam que: sim, pelo fato de serem

mais vaidosas e exageradas na forma de se vestirem. Irma Maria Augusta,92 por exemplo, não

só concorda, como reforça o discurso da necessidade de se vigiar o comportamento e as vestes

89 Idem, p. 43.
90 SILVA, Elizete da. Cidadãos de outra pátria: Anglicanos Batista na Bahia. São Paulo: USP. Tese
de doutorado, 1998.
91 COUTO, Clari Alves Ferreira. Orar e vigiar – o poder disciplinador de religião como representação
do pecado de Conceição do Coité, 1970-1990. Feira de Santana: UEFS, 2001.
92 Irmão Maria Augusta é membro da denominação há mais de 50 anos, já foi dirigente do círculo de
oração, professora da EBD.
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das mulheres assembleianas: “Agora só que a mulher é mais vaidosa do que o homem, a

mulher é muito mais vaidosa, o homem não veste uma bermuda no joelho, já as meninas

vestem um short curto que não é roupa não”.93

A preocupação com as normas comportamentais dos fieis sempre esteve presente entre

os assembleianos, desde que a igreja era pastoreada pelos missionários suecos e norte-

americanos, inclusive entre os demais protestantes. Contudo é no ano de 1975 que a CGADB

estabelece normas de usos e costumes para a igreja. A proposta foi lida pelo pastor Geziel

Nunes para os convencionais, e aprovada por unanimidade, à Ata da convecção apresenta o

seguinte texto:

‘E ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separai-vos dos
povos, para serdes meus’ (Lv 20.26)

A convenção geral das Assembleias de Deus no Brasil, reunida na cidade
de Santo André, estado de São Paulo, reafirma seu ponto de vista no
tocante aos sadios princípios estabelecidos como doutrinas na palavra de
Deus – a Bíblia Sagrada e conservados como costumes desde o início desta
obra no Brasil. Imbuída sempre dos mais altos propósitos, ela, a
Convenção geral, deliberou pela votação unânime dos delegados das
igrejas da mesma fé e ordem em nosso país, que as mesmas igrejas se
abstenham do seguinte:

1) Uso dos cabelos crescidos pelos membros do sexo masculino;
2) Uso de traje masculino por parte dos membros ou congregados do
sexo feminino;
3) Uso de pinturas nos olhos, unha e outros órgãos da face;
4) Corte de cabelo por parte das irmãs (membros ou congregados);
5) Sobrancelhas alteradas;
6) Uso de minissaias e outras roupas contrárias ao bom testemunho da
vida cristã;
7) Uso de aparelho de televisão, convidado abster-se, tendo em vista a
má qualidade da maioria dos seus programas, abstenção essa que se justifica,
inclusive por conduzir eventuais problemas de saúde;
8) Uso de bebidas alcoólicas.94

Sendo a, então, a convenção de 1975 a primeira vez que as Assembleias de Deus do

Brasil de forma oficial estabeleceu regras de usos e costumes para os seus membros, porém

tais normas já existiam anteriormente e quem não cumpria era eliminado da Igreja95.

93 Entrevista concedida ao autor em 14 de setembro de 2015.

94 Resolução de Santo André. Convenção Gera de 1975. Transição Integral. In: DANIEL, Silas.
História da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Rio de Janeiro: CPAD, 2004, p. 438.
95 Ver em :DA SILVA, T., 2009, p. 39.
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A proibição para os homens de ter cabelos crescidos é originária a partir da leitura de

um texto bíblico que diz “a própria natureza das coisas não lhe ensina que é uma desonra para

um homem ter cabelo crescido” nesse sentido, a bíblia narra uma série de eventos em que

Deus proíbe os judeus cortarem os cabelos.96 Estava fora de cogitação para os homens

utilizarem cortes extravagantes, como: rabo de cavalo, BlackPower, moicano, entre outros,

que faziam referência a algum tipo de manifestação ideológica, ou de um determinado grupo

específico, pois a recomendação era para que os homens se portassem de forma mais discreta

possível. Nas palavras de pastor Armetano da Igreja ADEFS:

Você vê que alguns protestos nos EUA e na Europa eles fazem exatamente
este tipo de corte de cabelo pra justamente mostrar o protesto pra
determinadas coisas. Então o uso desse tipo de corte extravagante não se faz
necessário porque na própria doutrina da bíblia Malaquias fala que: deve
haver diferença entre os que servem a Deus e os que não servem.97

Os itens 2, 3, 4, e 5 são todos eles voltados quase que exclusivamente para as mulheres

assembleianas, o que reforça mais uma vez, que a cobrança de uma aparência mais recatada

alcança mais às mulheres do que os homens. O item dois menciona a proibição das mulheres

fazer uso de trajes masculinos, a norma se refere ao uso de calça comprida, bermuda ou

shorts. Já o item seis, a restrição é quanto ao uso de saias acima do joelho, roupa sensual,

vestido decotado, blusa sem manga, biquíni, enfim, roupas contrárias ao “bom testemunho da

vida cristã”. Até então a vestimenta padrão para as mulheres assembleianas era a saia abaixo

dos joelhos, ou vestido que cobrisse o colo, ombro e joelhos. A entrevistada Maria Augusta

que possui cinquenta anos de convertida na AD, descreve dessa forma as roupas padrão para

as assembleianas de décadas atrás “eu fui criada no catolicismo e o catolicismo de

antigamente era com a Assembleia de Deus, eu fui criada vestindo anágua, vestido cumprido,

roupa rodada de manga.”98

José de Apolônio99 traz uma instrução quanto ao uso dos fieis assembleianos na

Revista Lições Bíblicas de 1993. O autor orienta sobretudo as mulheres uma prudência maior

no vestir, a fim de não fazer o próximo pecar. Nesta lição, Apolônio vai ainda mais longe e

limita os membros de frequentar determinados espaços que podem induzir o cristão à

tentação, ou seja, ao pecado da sexualidade.

96Bíblia Sagrada, Traduzida em português por: João Ferreira de Almeida. Edição Revisada e
Corrigida, 1999. 1 Coríntio 11-14; Números 6. 1-7.
97 Entrevista com Rogério Armetano, concedida ao autor em 14 de novembro de 2015.
98 Entrevista com Maria Augusta, condida ao autor em 14 de setembro de 2015.
99 Comentarista da Revista Escola Bíblica dominical.
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Bateseba, que fora tomar banho, não no lugar apropriado para esse fim,
contribuiu para a queda de Davi. O exibicionismo nudista da mulher de
Urias, ao tentar o servo do senhor, levou-o a quebrar um dos maiores
preceitos de Deus (LV.18.20). O Cristão deve ter cuidado com seu modo de
vestir e de andar diante do sexo oposto. O (a) irmão (a) faz parte daqueles
que vivem nos balneários, nas praias, onde propaga o nudismo?100

O item três fazia menção à proibição do uso de pinturas nos olhos e nas unhas por

parte das mulheres assembleianas. Uma cristã assembleiana neste contexto não poderia usar

batom, não podia pintar as unhas, não podia se maquiar e nem cortar o cabelo conforme seu

gosto. O item cinco proibiu alterar as sobrancelhas também, um aspecto que toca no modo de

apresentação ‘adequado’ da mulher assembleiana. Porém, este ponto é menos enfático na

questão da sexualidade, mas o princípio dele acaba sendo ao cuidado com o ‘pecado da

vaidade’. Nesse sentido, vaidade carrega toda uma conotação pejorativa nas igrejas

evangélicas, que se refere a uma forma de trajar considerada exagerada aos padrões da Igreja.

Na perspectiva da AD e de seus fieis, a vaidade se constitui um tipo especifico de pecado.

O item sete menciona a abstenção do uso de aparelhos e televisão, tendo em vista à má

qualidade de suas programações e os danos que ela poderia causar, discurso da AD, para a

vida espiritual e física dos fieis. Nesta mesma Convenção Geral de 1975, os pastores

discutiram de forma intensa sobre o uso da televisão, e uma forte tendência que emergia neste

contexto, os denominados ‘televangelistas’, que eram pastores que mantinham programas

evangelísticos pela televisão. Os convencionais se dividiram em torno da discussão sobre os

‘televangeslitas’.

Ao ser questionado sobre os meios de comunicação, em especial a televisão, Rogério

Armentano reconhece que o seu uso já é uma realidade nos lares de praticamente todos os

fieis. Mas, que a igreja sempre buscou instruir o “bom uso” do aparelho: “olha, essa restrição

vem ao longo das décadas atualmente a AD age em nível de aconselhamento ao uso dessas

tecnologias, dessas mídias, porque com o surgimento dessas novas tecnologias as igrejas estão

totalmente mudadas”101.

Por fim, a proibição do uso de bebidas alcoólicas completa o conjunto de normas de

usos e costumes instituídos pela igreja. Talvez este item seja o que menos gerou e gera

discussão sobre a sua aplicabilidade. Na perspectiva da AD todos os crentes admitem que a

100Lições Bíblicas. Revista da Escola Bíblica Dominical, Rio de Janeiro: CPAD, 4. Trimestre, 1993,
p. 14.
101 Entrevista com Rogério Armetano, concedida ao autor em 14 de novembro de 2015.
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conversão é um processo de libertação de práticas e de um modo de vida desregrado, e por

isso liberta dos vícios, quando o neoconverso assim o deseja.

O não cumprimento de alguns destes aspectos, por algum pastor, líder ou membro

qualquer da AD poderia acarretar a ele uma punição, denominada na igreja de ‘disciplina’, em

termos práticos, a disciplina significava o afastamento do sujeito de determinadas atividades

da igreja, como: cear, desenvolver algum cargo de importância, ministrar aula na EBD,

liderar, entre outros.

O objetivo da disciplina era fazer o individuo refletir sobre o seu erro e as

consequências para a comunidade religiosa. Na revista Lições Bíblicas de 1997 o autor

menciona a importância da disciplina para a manutenção moral dos ‘bom costumes’

assembleianos. “A disciplina na igreja é bíblica, contando que seja administrada no amor de

Deus, segundo a doutrina do Senhor, visando sempre à restauração do crente em pecado ou

desvio”.102

A disciplina é um mecanismo fundamental para a manutenção moralista assumida

pelos assembleianos. Igor Trabuco menciona como a disciplina de alguns sujeitos era tema

recorrente nos livros de atas:

Em diversas atas, encontram-se registros de fiéis suspensos ou excluídos da
congregação devido às vestimentas que usavam, inadequadas a um crente.
Estas advertências serviam para homens, mas, principalmente para mulheres.
Chamavam a atenção feminina ao corte e tintura do cabelo, a pintar as unhas,
a depilar as pernas e sobrancelhas. Estas não eram atitudes dignas de uma
cristã, conforme a ótica da Assembleia de Deus de Feira de Santana. 103

Somente em casos mais extremos alguns membros eram afastados da comunhão da

denominação. Na nossa leitura dos materiais da instituição, não conseguimos encontrar

nenhum caso de algum sujeito que fora expulso da membresia da igreja por infringir alguma

das normas. Contudo, sabemos que houve casos em que isso aconteceu na própria fala dos

nossos entrevistados percebemos que essa prática fica evidente, e entre os demais protestantes

também.

102Lições Bíblicas. Revista da Escola Bíblica Dominical, Rio de Janeiro: CPAD, 4. Trimestre, 1997,
p 21.
103 SILVA, Igor José da. Op. cit. p. 50.
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Conservadores x Liberais na AD

A convenção de 1975 foi marcada pelos intensos debates acerca da doutrina dos usos e

costumes da Assembleia de Deus no Brasil. As atas deste ano relatam que entre os pastores

assembleianos ganhava coro uma parcela de pastores que se posicionavam contra alguns

costumes instituídos pela AD, e pela rigidez histórica da denominação.

Durante os debates, houve quem defendesse o fim de alguns costumes assembleianos,

mas a maioria dos convencionais posicionou-se em favor do conservadorismo. O pastor

Raimundo Soares de Lima, da Assembleia de Deus de Indaiatuba (SP), chegou até a propor a

exclusão de todos os pastores e igrejas “liberais”, e que só ficasse na Convenção Geral os

considerados “conservadores”.

O pastor Sebastião Rodrigues de Souza afirmou que deveriam ser
reconsiderados “os valores doutrinários e os bons costumes esposados pela
Assembleia de Deus, voltando aquele padrão de vida espiritual dos 50 e 60”.
O Pastor Tulio Barros Ferreira, por sua vez, defendeu o conservadorismo,
mas fez uma ressalva: “não envergonhemos nossos irmãos publicamente, e
admoestemo-los com amor e espírito de mansidão, para que os mais fracos
sejam reerguidos na fé”.104

A discussão se dava porque muitos pastores não viam sentido em se manter as normas

de usos e costumes formuladas há mais de três décadas. Estes pastores passaram a ser

classificados de “liberais”, em sua maioria eram pastores jovens e com pouco tempo de

ministério pastoral.

Como visto, por outro lado, havia pastores que zelavam pelos valores doutrinários e os

“bons costumes” do conservadorismo assembleiano. Esta ala de pastores é denominado nas

atas de “conservadores”. Em sua maioria eram os pastores mais velhos, tradicionalistas, com

ministérios pastorais de muito tempo e intolerantes a mudanças no comportamento dos irmãos

assembleianos.

Depois de instituída as normas de usos e costumes no ano de 1975, os debates

continuaram acontecendo, Convenções após Convenções, entre as lideranças da denominação.

Contudo é no ano de 1995 que essas divergências ganham mais força e acontece pressão por

uma reformulação pelos pastores mais liberais que surgiam nas Convenções, neste período.

104Convenção Geral de 1995. In: DANIEL, Silas. História da Convenção Geral das Assembleias de
Deus no Brasil. Rio de Janeiro: CPAD, 2004, p. 529-530.



49

Como podemos atestar através das Convenções, os pastores e lideranças eclesiásticas

assembleianas estavam divididos acerca dos usos e costumes, duas alas faziam coro do seu

ponto de vista nas convenções e eram divergentes entre si: “liberais” e “conservadores”.

Contudo, os pastores da ala conservadora eram maioria entre os membros da convenção e

detinham o poder simbólico dentro da instituição, e, por este motivo, saíram vencedores da

convenção de 1995. O conjunto doutrinário da AD manteve-se o mesmo e uma possível

mudança dos aspectos doutrinários seria discutido nos anos seguintes.

[...] foi aprovada a proposta de os pastores fazerem uma campanha nacional
de 30 dias de oração para que o assunto fosse resolvido de forma pacífica.
Durante esse período, a mesa diretora da CGADB e o conselho doutrinário
estariam analisando a questão, objetivando “a preservação da unidade da
Assembleia de Deus”.105

Contudo, é importante considerar que esses debates entre as alas de pastores

assembleianos é relativamente uma disputa interna dos convencionais, e não necessariamente

um reflexo que atinge todas as igrejas da AD em cada localidade. Os pastores entrevistados

neste trabalho não mencionaram nenhuma divergência doutrinária sobre os costumes da

ADEFS nas convenções regionais durante este período. O Pastor Armetano, por exemplo,

nega qualquer divergência entre os líderes da AD em Feira de Santana.

Pelo que eu notei não só em nível de Feira de Santana, mas eu posso me
ousar a falar em nível de Bahia, eu não vi esse tipo de choque sobre
questionamento sobre usos e costumes, liberais e conservadores. Eu não sei
se, pelo fato de que na época nós termos um pastor conservador aqui na
época.106

Os usos e costumes foi ponto de discussão na AD nas convenções gerais, estaduais e

regionais, no cotidiano dos seus membros durante suas conversas corriqueiras, suas refeições,

como também foi um ponto de discussão externo à igreja. Nesse sentido, algumas

monografias, dissertações e obras investigam e refletem sobre as diversas experiências

causadas pelas normas aos fieis da denominação. Destaque aqui para a dissertação de Célia

Silva na qual a autora buscou investigar o processo de reelaboração da identidade feminina na

AD de 1970 a 1990 em dois bairros de Pernambuco, com distintas condições

socioeconômicas e como essa diferenciação era fator predominante na “cobrança” de estilo de

vida para as mulheres assembleianas.107A autora acaba percebendo que a partir do nível de

escolaridade, do tempo de convertida na denominação e sobretudo da posição social que

105 DANIEL, Silas. Op. Cit. p. 566.
106 Entrevista com Rogério Armetano, concedida ao autor em 14 de novembro de 2015.
107 SILVA, Célia Santana. Identidade Feminina no contexto Pentecostal da Assembleia de Deus.
Dissertação apresentada ao programa de Pós-Graduação em Sociologia  da UFPE: Recife, 2001.
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ocupam na sociedade são determinantes para a reelaboração de uma identidade feminina

especifica.

Devido às limitações que envolvem um trabalho monográfico, este trabalho não

aborda uma análise da relação entre os usos e costumes na vida dos fieis a partir de sua

posição social e quais as consequências deste fato no comportamento dos fieis da AD durante

a década de 1990, em Feira de Santana. Antes, o objeto de investigação aqui é perceber se as

demandas do projeto Década da Colheita aceleraram/contribuíram para as mudanças dos usos

e costumes normatizados pelas ADEFS.

Os entrevistados lembram de forma saudosista dos 90, em seus discursos fica

perceptível que o projeto trouxe benefícios para a denominação, uma vez que, reascendeu o

espírito proselitista dos assembleianos. Sem deixar de mencionar o crescimento que a igreja

alcançou na cidade por meio do Década da Colheita. A ADEFS não possui os números exatos

deste crescimento, não foi possível perceber em nossas fontes dados quantitativos que

evidenciem tal crescimento.

O Pastor Carlos Augusto, que foi um dos secretários do projeto “Década da Colheita”

na cidade de Feira de Santana por dois anos, menciona alguns números que nos fazem refletir

sobre a expansão da denominação na cidade:

O projeto ele tinha uma equipe que organizava que fazia o uso do projeto,
mas os demais foram fazendo uso do projeto ai a igreja cresceu. Prova disso
que de 40 igrejas pra hoje mais de 150, a gente tem mais de 18 mil membros
em Feira a Assembleia de Deus, naquela época não tinha uns 3 ou 4 mil
membros e tudo isso você vê que houve um renovo de 1990 pra cá em 15
anos, então se a igreja tivesse criado outro projeto porque foi uma década,
que parece que chegou no ano de 2000 estacionou um pouco, se ela cria
outro projeto nós íamos muito mais longe porque surtiu efeito108.

Contudo, o sentimento que ficou para os eclesiásticos da igreja foi que o projeto não

alcançou suas metas iniciais. Certamente a AD vislumbrava o quanto iria crescer num

contexto em que o catolicismo ainda era uma religião majoritária, porém com um número de

fieis menor. Impregnados de uma fé proselitista, os Pastores Rogerio Armentano e Carlos

Augusto deixam transparecer um sentimento de desapontamento pelo fato da Igreja não ter

avançado quantitativamente como planejado no período:

O projeto década da colheita foi criado para alavancar uma estrutura
organizacional, para alavancar uma gama de almas jamais vista na Bahia e

108 Pastor Carlos Augusto. Entrevista concedida ao autor em 13 de outubro de 2015.
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no Brasil, porque esse projeto foi a nível nacional, eu tô falando aqui a nível
Bahia porque é nossa localidade, e o objetivo era duplicar ou triplicar o
numero de salvos aqui na Bahia, só que não aconteceu é de seu
conhecimento, que sempre foi preponderante a questão financeira como laço
sustentável para o bom desenvolvimento de qualquer projeto.109

Dessa forma, o pastor Rogério Armetano apresenta um elemento que seria

fundamental para o não cumprimento dos objetivos do projeto. Alguns dos itens do projeto

mencionava a “destinação de pelo menos 50% da receita de cada igreja” para suprir as

demandas levantadas pelo projeto. Porém, segundo o Pastor Carlos Augusto a ADEFS não

possuía nesse período uma receita que desse conta das despesas para o projeto na região, nas

palavras do entrevistado:

Uma igreja pra sustentar um projeto daquele tinha que dar muita sustentação,
mas a Assembleia de Deus na época não tinha. Hoje a nossa igreja é outra,
cresceu muito depois de vinte anos, prosperou financeiramente, naquela
época nós tínhamos talvez umas 40 e poucas congregações na década de 90,
em Feira hoje nós temos mais de 150 congregações.110

Questionado sobre a rigorosidade dos costumes em meio à vinculação do projeto, os

dois pastores entrevistados foram enfáticos em afirmar que os costumes não atrapalharam o

cumprimento do projeto na cidade. O pastor Carlos Augusto menciona que na década de 90 a

igreja já estava bastante flexível, em relação aos anos anteriores, ele cita o uso da televisão

para ilustrar seu posicionamento, nas palavras do pastor feirense:

[...] então na década de 90 as igrejas estavam bem flexíveis, a Assembleia de
Deus de Feira, por exemplo, tava bem flexível. Assim nos usos e costumes,
não era mais aquela coisa de antigamente com aquela dificuldade que tinha,
a igreja era muito rígida até a década de 70 e 80 por ai, por exemplo, a gente
não usava televisão, na década de 90 já usava, então essas coisas quer dizer
que a igreja não tava tão rígida assim.

A AD, com sua ética comportamental conservadora, historicamente sempre buscou se

manter afastada das coisas seculares “mundanas”, essa foi uma forma encontrada pela igreja

em se distinguir dos não crentes e dos demais protestantes mais “liberais” nos seus costumes.

É de se esperar que uma igreja que a cada Convenção criava novas estratégias para que os

membros e os neoconversos se apresentassem na sociedade de uma forma “simples e

109 Pastor Rogério Armetano. Entrevista concedida ao autor em 14 de outubro de 2015.
110Pastor Carlos Augusto. Entrevista concedida ao autor em 13 de outubro de 2015.
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recatada”, não queira abrir mão daquilo que para a instituição é considerado como “bons

costumes”, “santidade”, “moralidade”.111

Internamente, tanto pastores, como os membros veteranos, reconhecem que houve

mudanças nos costumes da igreja, porém essas mudanças, segundo eles, não ocorreram pela

pressão das metas expansionistas, ou dos números que o projeto colocou como desafio da

Igreja. Mas foram mudanças naturais que aconteceram devido às mudanças sociais, culturais,

políticas da sociedade, tanto num contexto brasileiro, como feirense.

Essa mudança, essa metamorfose que está acontecendo nos costumes é de
acordo a época, um exemplo é a TV, a Tv foi criada entre a década de 40 e
60 era proibido terminantemente na AD, inclusive até na década de 70 e 80
isso ainda existia, era muito rechaçado o uso de TVs, mas na década de 90
houve certa flacidez nesse costume e ele passou a entrar em desuso, porque a
TV deixou de ser apenas um meio e divulgação, de algumas manifestações
culturais e passou a ser um meio de transmissão de informações.112

Fato é que, no ano de 1999, a Convenção mais uma vez deliberou sobre a questão do

normativo dos usos e costumes da AD. Ao final dos debates o Conselho de Doutrina da

CGADB apresentou uma resolução sobre o assunto que foi acatada pelos convencionais

presentes. A nova resolução trazia algumas mudanças nas normas comportamentais instituídas

oficialmente pela igreja:

Convém, portando, atualizar a redação da resolução de Santo André,
omitindo a expressão “como doutrina”, ficando assim: “sadios princípios
estabelecidos na palavra de Deus – A Bíblia Sagrada e conservados como
costumes desde o início desta Obra no Brasil”.

Quanto aos oito princípios da resolução, uma maneira de colocar numa
linguagem atualizada é:

1. Ter os homens cabelos crescidos (1Co 11.14), bem como fazer cortes
extravagantes;
2. As mulheres usarem roupas que são peculiares aos homens e
vestimentas indecentes e indecorosas, ou sem modéstias (1Tm 2.9-10);
3. Uso de pinturas e maquiagem – unhas, tatuagens e cabelo (Lv 19.28 e
2Rs 9.30);
4. Uso de cabelos curtos em detrimento da recomendação bíblica (1Co
11.6,15);
5. Mau uso dos meios de comunicação: televisão, internet, rádio,
telefone (1Co 6.12 e Fp 4.8);
6. Uso de bebidas alcoólicas e embriagantes (Pv 20.1; 26.31; 1Co 6.10 e
Ef.5.18).113

111Pastor Carlos Augusto. Entrevista concedida ao autor em 13 de outubro de 2015.
112Pastor Rogério Armetano. Entrevista concedida ao autor em 14 de outubro de 2015.
113 Resolução do 5 Elad. Convenção Geral de 1999. In: DANIEL, Silas. História da Convenção Geral
das Assembleias de Deus no Brasil. Rio de Janeiro: CPAD, 2004, p. 580-581.
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Manteve-se a proibição de cabelos crescidos para os homens, e recomendação para

evitar os cortes extravagantes, uma vez que na década de 90 os cortes masculinos entre os

mais jovens ganhavam novos contornos, segundo o Pastor Rogério Armetano. Permanecia a

proibição de vestes peculiares aos homens para as mulheres, como calças e bermudas, além de

vestimenta indecorosas, roupas que fossem sensuais demais, como, saias acima do joelho,

blusa sem mangas, e vestidos curtos por parte destas, os itens dois e seis da resolução de 1975

agora foram colocados juntos, formando o item dois desta nova resolução.

Uma mudança abrupta, entre uma resolução e outra, ocorreu com o item cinco da

Resolução de 1975 a proibição de “sobrancelhas alteradas” na nova resolução este item não

mais é mencionado, dando a entender que a igreja não via mais problemas neste aspecto.

Outra mudança significativa nessa nova resolução é que não deixava de existir a proibição do

corte de cabelos pelas mulheres, sendo substituído pela recomendação de evitar o cabelo

curto. Fica evidente, nesse sentido, que as lideranças não detectavam mais problemas com o

corte de cabelo das mulheres, mas a fim de não trazer uma mudança que gerasse um maior

impacto para os fieis conservadores, os convencionais deixaram a instrução para que se

evitasse cabelos curtos.

Já o item cinco, da resolução de 1999, que gerou tantos debates entre os

convencionais, também sofreu uma alteração significativa para a igreja. A partir daquele

momento a AD estava liberando de forma oficial a utilização dos meios de comunicação.

Desde que se evite o “mau uso”. Nesse item aparece dois elementos novos, que não estavam

citados na resolução anterior, (a internet e o telefone) tendo em vista que o acesso a esses

meios estava sendo democratizado e algumas pessoas de baixa renda já poderia ter acesso, a

AD fez questão de mencionar essas tecnologias em seu estatuto. O item seis manteve-se sem

receber nenhum tipo de alteração, como já mencionamos, sem dúvida que este seja o aspecto

da doutrina assembleiana que menos gera discórdia internamente.

Num olhar descuidado pode parecer que as mudanças foram pequenas e, por isso, não

foram capazes de modificar o comportamento do crente assembleiano, ou até de gerar

desconforto entre alguns convencionais mais tradicionalistas. Contudo, para uma igreja

historicamente conservadora, e que sempre preservou suas tradições históricas, essas

mudanças tiveram sim, um impacto no cotidiano dos fieis e na estrutura da Igreja.
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Porém, os nossos entrevistados negaram que essas mudanças foram por conta das

demandas do projeto na cidade de Feira de Santana, a fim de tornar a igreja mais atrativa, e

mais receptiva. Os pastores e líderes da CGADB negam que qualquer mudança doutrinária

tenha ocorrido nas Assembleias de Deus do Brasil foi por conta deste fator, conforme atesta a

ata de 1999:

Convém ressaltar que a falta de crescimento de algumas igrejas não é pelo
fator usos e costumes, como muitas vezes tem sido enfatizados na AOGs da
CGADB e como foi ressaltado no 5 Elad. Mais de 85% dos líderes da
Assembleia de Deus reconhecem a necessidade de preservação de nossas
tradições, usos e costumes e de nossa identidade, e veem na falta de visão e
objetivos de muitos líderes a razão da falta de crescimento da igreja.114

A fala dos nossos entrevistados que negam a existência de debates entre a ala de

pastores “liberais” e “conservadores” acerca dos usos e costumes não pode ser tomada como

história oficial da denominação no período. Até porque muitos conflitos sobre os usos e

costumes dos assembleianos feirenses aconteciam nas suas reações cotidianas, tanto na

comunidade interna, como também nas suas relações com a sociedade de Feira de Santana.

De certa forma, os pastores assembleianos já estavam “conformados” de que os hábitos, o

visual e os costumes da ADEFS já eram diferentes de outras épocas.

Ainda que métodos como a disciplina, e, em determinados momentos a exclusão do

fiel do corpo de membros, tenham acontecido durante o período, isso não significa dizer que

alguns dos fieis já haviam burlado este sistema comportamental em suas vivências. Como a

ADEFS sempre se notabilizou na cidade, por ser uma igreja expansionista, os pastores

“conservadores” assembleianos tiveram que reavaliar sua metodologia de doutrinar seus

membros. E tiveram, também, que compreender, ainda que não de bom grado, que as

transformações sociais são elementos fundamentais para a manutenção de seus membros e à

adesão de novos fieis

114 Resolução do 5 Elad. Convenção Geral de 1999. In: DANIEL, Silas. História da Convenção Geral
das Assembleias de Deus no Brasil. Rio de Janeiro: CPAD, 2004, p. 581.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa monográfica conseguiu responder algumas problemáticas inicias, na

mesma proporção que deixou outras sem resposta, mas para além disso suscitou algumas

inquietações a serem investigadas, a exemplo: analisar como o discurso é apresentado para os

fieis da denominação da cidade a partir de sua posição social, sua escolaridade, sua condição

socioeconômica, já que percebemos a premissa de que quanto mais elevada for a posição do

sujeito na sociedade, menos rigoroso/disciplinarizador o discurso das normas

comportamentais chega até ele, isto é, há uma espécie de atenuante.

Outra inquietação suscitada ao longo da pesquisa é perceber como as pessoas que

estão na parte de baixo desta hierarquia, os membros leigos, que não possuem cargos de

liderança, recebem esses discursos normativos e ressignificam em seus cotidianos, a partir de

suas vivências, suas necessidades diárias e sua subjetividade, conforme relatou a irmã Maria

Augusta que desde católica antes de ser assembleiana já se comportava modestamente, com

discrição.

A AD sempre se orgulhou de ser vista pelos seus “irmãos”, as outras denominações,

como uma igreja que nasceu “conservadora”, regida pelos “bons costumes” e pela “moral”, e

mesmo com o avançar das décadas conseguia “manter-se fiel às suas origens”. Na verdade, os

usos e costumes sempre foram um conjunto de práticas e hábitos que destacaram e

diferenciaram a AD das demais, uma forma de identidade e isso de certa forma dava a

Assembleia de Deus um capital simbólico no concorrido campo religioso brasileiro e feirense.

O projeto “Década da Colheita” significou um crescimento exponencial para a igreja,

nem em seus primórdios com os missionários suecos e norte-americanos a AD cresceu tanto

no País, como aconteceu na década de 90. Era necessário usar todos os meios possíveis para

este avanço, e foi neste dilema que a AD teve que pensar e repensar seu aspecto doutrinário.

Líderes e pastores se viam no grande dilema “vale a pena abrirmos mão de nossos tradicionais

costumes para ganharmos novos fieis?”. o discurso oficial, os depoimentos de nossos

entrevistados e as atas de Convenção, dizem que não. Os pastores foram enfáticos ao dizer

que “precisamos ter consciência de que nossos costumes não impedem o crescimento da

igreja”.
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O resultado final de nossa pesquisa demonstra que antes das mudanças se tornarem

oficial, através da resolução de 1999, a AD já não era tão rigorosa assim como em períodos

anteriores, pelo menos seus fieis ressignificavam essas normas de acordo com seu cotidiano.

Muito antes de 1999, pastores e leigos já tinham televisão em suas residências, as mulheres

tão culpabilizadas por serem “vaidosas”, “exageradas” no seu modo de vestir, de se arrumar e

se apresentar na sociedade, de certa forma já tinham burlado este conjunto normativo pelas

suas expectativas enquanto mães, esposas, donas-de-casa, trabalhadoras e mulheres e as

exigências e demandas da sociedade em geral.

Contudo, por mais que, em seus discursos, pastores e leigos tenham negado que houve

transformação, e de que a igreja é a mesma, é necessário recorrer para história, que mostra

que as mudanças nem sempre são abruptas e nem repentinas. As mudanças se dão nas

relações, nas vivências, nos conflitos e na maioria das vezes são imperceptíveis para os

sujeitos que as fazem.

Contudo, ao longo dos anos, a doutrina comportamental assembleiana foi se alterando

paulatinamente. Os líderes responsáveis pelas normatizações dos costumes assembleianos

estavam preocupados com a ideia da denominação mudar suas representações do “certo”  ou

“errado”. Afinal, historicamente a AD sempre se diferenciou entre os protestantes, católicos e

não cristãos, pela sua forma conservadora de se apresentar e de viver na sociedade.

É possível que os interesses religiosos assembleianos também tenham mudado.

Ademais, é impossível deixar de ater-se ao contexto histórico da época em que o “Década da

Colheita” foi vivenciado pelos sujeitos da denominação. A sociedade da década de 1990,

obviamente, era diferente de outros anos, sua moral era diferente, sua moda era diferente, a

sua tecnologia era diferente e possuía maior importância na vida das pessoas. Foi neste

contexto que a Assembleia de Deus mudou, adequando-se à nova realidade encontrada no

período do projeto.

O discurso de que a AD mudou seus usos e costumes, mas não porque se sentiu

obrigada a mudar, frente ao cumprimento das metas do projeto, não é a conclusão final deste

trabalho, com isso não estou querendo dizer que, a AD de fato, mudou porque queria torna-se

mais flexível e atraente para os novos convertidos, mas, que se faz necessário levantar novas

hipóteses, novas reflexões, dar vozes aos sujeitos que fizeram parte deste processo, a fim de

que sejam levantadas novas possibilidades.
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