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Resumo 
 

 

A inserção e expansão da Assembleia de Deus na cidade de Feira de Santana contribuiu 

significativamente para a diversificação do seu campo religioso. Através de suas 

entidades filantrópicas a referida instituição alcançou grande visibilidade e participação 

na Cidade durante quase toda a segunda metade do século XX. Posto dessa forma, o 

presente trabalho analisa o processo de regulamentação da prática da assistência social, 

experimentada pelas entidades assistenciais assembleianas a partir da criação do 

Conselho Municipal de Assistência Social em 1995. Sendo assim, sob o viés da 

autonomia e legalidade, percorre-se o caminho das rupturas e permanências de uma 

prática fundamentada na lei. 

Palavras-chaves: Assembleia de Deus, filantropia, regulamentação e Feira de Santana. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Resumen 

 
 

 

 

La introducción y expansión de las Asambleas de Dios en la ciudad de Feira de Santana 

contribuyeron de manera significativa a la diversificación de su campo religioso. A 

través de sus entidades filantrópicas que la institución ha logrado una gran visibilidad y 

la participación en la ciudad durante casi toda la segunda mitad del siglo XX. Dicho así, 

este trabajo analiza la práctica del proceso de regulación de la asistencia social 

experimentado por assembleianas organizaciones benéficas de la creación del Consejo 

Municipal de Asistencia Social en el año 1995. Por lo tanto, bajo el sesgo de los rollos 

de autonomía y de legalidad a través el camino de rupturas y continuidades de una 

práctica basada en la ley. 

Palabras-clave: Asamblea de Dios, la filantropía, regulación y Feira de Santana. 
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Introdução 
 

 

Ao estudar a história do protestantismo no Brasil percebe-se que a partir do 

início do século XX houve uma grande expansão das ideias da Reforma no território 

nacional com o advento do pentecostalismo. Porém as bases para essa difusão 

sistemática se assentam nos embates anteriormente travados por outros grupos que 

buscavam espaço para propagação de suas doutrinas num campo religioso de tradição 

majoritariamente católica. Essa difusão foi proporcionada fundamentalmente pelo fato 

de que, em contrário a outras vertentes do protestantismo, o pentecostalismo direcionou 

sua atuação aos grandes centros urbanos, priorizando o contato com as camadas mais 

baixas. 

No bojo dessa complexa relação entre a religião e as peculiaridades do País, a 

Assembleia de Deus, como segunda denominação pentecostal a instalar-se nas terras 

brasileiras, em 1911, se expandiu praticamente por todo o território nacional. Pautada, 

como vertente pentecostal, na proximidade com as classes mais baixas do público 

citadino, a referida denominação instalou-se em Feira de Santana já em 1937. Entre 

outras estratégias de inserção, os assembleianos criaram centros filantrópicos a partir de 

meados do século XX, cujas atividades contribuíram para o paulatino destaque 

alcançado pelo grupo na sociedade feirense. 

Posto dessa forma, o objetivo do presente trabalho é analisar o processo de 

regulamentação da prática da assistência social pelo qual passaram essas entidades 

filantrópicas sob o viés da autonomia e legalidade. Somado a isso, buscou-se perceber 

as representações dos assembleianos quanto ao trabalho filantrópico, isso porque a partir 

da outorga da Constituição Federal de 19881 se estabelece que a assistência social é 

direito do cidadão e dever do Estado. Essa regulamentação da prática filantrópica se 

tornou mais eficaz coma a criação da Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), em 

1993. No bojo dessa efervescência política e legislativa foi instituído o Conselho 

Municipal de Assistência Social (CMAS) na cidade de Feira de Santana. 

                                                           
1 PEREIRA, Potyara Amazoneida Pereira. A assistência social prevista na Constituição de 1988 e a 

operacionalizada pela PENAS e pelo SUAS. In: Ser Social, Brasília, n 20, p. 63-83, jan./jun. 2007. 

Disponível em: <http: seer.bce.unb.br/index.php/SER_Social/article/download/251/1624>Acesso em 25 

de Abr. de 2013. p. 64. 
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Nesse sentido, o recorte temporal aqui definido para a abordagem do presente 

objeto de estudo tem como marco cronológico inicial a criação do CMAS, em 1995, o 

qual tem como um de seus objetivos fundamentais a fiscalização e regulamentação da 

assistência social no Município. O ano de 2009 foi escolhido como marco final do 

recorte, em primeiro lugar, pelo fato da pesquisa nas atas do Conselho ter evidenciado 

nesse ano a amplitude das atividades fiscalizatórias do mesmo ao demonstrar indícios de 

intervenção no corpo técnico das entidades conveniadas. Em segundo, porque são 

mencionadas simultaneamente na mesma reunião a visita a duas entidades 

assembleianas: o Amparo ao Menor Abandonado (AMA) e o Orfanato Evangélico, 

sendo que a referência ao último só se iniciou a partir desse ano. 

Destarte, o presente estudo justifica-se pela significativa contribuição para o 

estudo do campo religioso feirense ao proporcionar uma tentativa de diálogo entre a 

História das Religiões e Serviço Social. No tocante ao aspecto religioso, a abordagem 

corrobora para a ampliação das pesquisas que já foram realizadas neste meio. Isso 

porque, há algum tempo, os estudos historiográficos estavam embasados em uma 

perspectiva de pesquisa histórica fundamentada na concepção positivista, na qual o 

fenômeno religioso não era digno de estudo. 

No Brasil, em relação aos estudos sobre religião, Émile G. Léonard2 é tido 

como o precursor de uma abordagem da inserção sistemática do protestantismo no país 

sob a ótica de análise da escola francesa. A linha de pensamento na qual se baseava 

Léonard se fundamentava na abordagem historiográfica da Escola dos Annales, a qual 

foi a grande responsável pela mudança na concepção positivista de História que até 

então imperava. Ele chegou ao Brasil em 1948, por indicação de Lucien Febvre, 

fundador dos Annales juntamente com Marc Bloch, e atuou em atividades na 

universidade de São Paulo (USP). Apoiado num referencial teórico-metodológico que 

possuía uma visão inovadora no tocante à História, Léonard pôde desenvolver uma 

história do protestantismo brasileiro sob uma perspectiva de relação social.  

No diálogo com o Serviço Social, o presente estudo contribui para identificar a 

relação dinâmica entre o Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) e as 

entidades da Assembleia de Deus de Feira de Santana a ele conveniadas. Somado a isso, 

a análise demonstra, a nível municipal, a aplicação prática da legislação nacional no 

sentido de regulamentar o exercício da filantropia, cuja negligência histórica por parte 

                                                           
2 LÉONARD, Émile G. O protestantismo brasileiro. São Paulo: ASTE, 1963. et. al. 
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do Estado deixou o espaço aberto para iniciativas de grupos religiosos3. O quadro muda 

com a proclamação da República e consequente “separação” entre Igreja e Estado, o que 

leva este a colocar em pauta as discussões referentes ao problema da Questão Social, a 

qual se intensificara durante o período da crise de 19294. 

Para o fluir das discussões há a necessidade do estabelecimento de um diálogo 

com alguns teóricos os quais estudaram a relação dialética entre religião e sociedade, na 

busca de estabelecer um diálogo mais profícuo que contribua epistemologicamente para 

o estudo do campo religioso feirense. Tendo em vista tal aspecto, o primeiro nome de 

conceituada referência neste assunto é o sociólogo Pierre Bourdieu5, o qual trabalha 

com os conceitos de campo religioso e político, representação, poder simbólico. Na 

abordagem bourdieuniana o campo religioso basicamente constituído de duas 

categorias: corpo de especialistas e os leigos6. 

Tomando como base a análise de Bourdieu referente à constituição do campo 

religioso, busca-se demonstrar a relevância de tal estudo para entender de que forma a 

Assembleia de Deus de Feira de Santana (ADEFS) desenvolveu suas ações filantrópicas 

na sociedade feirense. Nesse sentido, tanto o corpo de especialistas como os leigos 

manifestam suas interpretações quanto ao assistencialismo, claro que em diferença de 

influência, por motivo da desapropriação a qual estão sujeitos os últimos.  

Considerando as peculiaridades do contexto socioeconômico e a inserção da 

ADEFS no mesmo por meio de suas entidades filantrópicas, cabe salientar que a 

referida instituição religiosa tinha sua própria visão sobre a assistência social. Sendo 

assim, há a necessidade de um diálogo com os conceitos de representação e luta de 

representações, desenvolvidos por Roger Chartier7. Tal abordagem caminha no sentido 

da identificação dos sujeitos que atuaram na produção e reprodução de determinada 

concepção sobre a assistência social. Perceber os desdobramentos dessa relação entre o 

grupo em apreço e a sociedade contribui para revelar as concepções teóricas e 

consequentes desdobramentos práticos das ações de assistência aos necessitados. 

                                                           
3 MORES, Ângela. Assistencialismo, promoção social e terceiro setor. Disponível em: < 

http://www.gers.com.br/pag_artigos/artigos/filantropia_promocao_terceiro.pdf> Acesso em 25 de Abril 

de 2013. p. 5. 
4 SANTANA, Camila Jansen de Mello de. Assistencialismo e participação política dos sujeitos pobres 

durante o Estado Novo. (Dissertação de Mestrado). Curitiba: UFPA, 2008. p. 46. 
5 BOURDIEU, Pierre. A Economia das Trocas Simbólicas. São Paulo: Perspectiva, 2007. 
6 Ibidem, p. 39. 
7 CHARTIER, Roger. A história cultural: entre práticas e representações. Portugal: Bertram Brasil. 

1990. 

http://www.gers.com.br/pag_artigos/artigos/filantropia_promocao_terceiro.pdf
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Para fundamentar a pesquisa histórica do presente estudo foram utilizadas 

fontes de natureza eclesiástica e política. As primeiras constituem as revistas da Escola 

Bíblica Dominical (EBD) Lições Bíblicas, elaboradas pela Casa Publicadora das 

Assembleias de Deus (CPAD) e a revista de cunho histórico Assembleia de Deus na 

Bahia, na qual são destacadas as principais conquistas da AD desde sua implantação no 

Estado. Em relação à segunda categoria, em sua grande maioria são as atas das reuniões 

do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), seguidas do Regimento Interno 

e Pasta do Amparo ao Menor Abandonado (AMA). Ainda em relação às fontes de 

natureza política consta a Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) de 1993. 

As revistas Lições Bíblicas, de periodicidade trimestral e a Assembleia de Deus 

na Bahia foram utilizadas no sentido de perceber a interpretação do papel social da 

igreja que os líderes assembleianos difundiam entre os fiéis. Concomitante a isso, 

buscou-se identificar a concepção de filantropia que serviu como base ideológica para a 

realização das atividades assistenciais. 

Quanto às atas do CMAS e o Regimento Interno, os quais constituíram a 

documentação primária para os desdobramentos da proposta desse trabalho, a análise 

seguiu no sentido de entender a relação dinâmica das entidades filantrópicas da ADEFS 

na esteira do processo de fiscalização e regulamentação da assistência social no 

Município. A pasta do Amparo ao Menor Abandonado foi consultada no sentido de 

preencher lacunas sobre detalhes essenciais do funcionamento da entidade. 

A Lei Orgânica de Assistência Social de 1993 serviu como suporte para 

relacionar a institucionalização do Conselho Municipal ao bojo da efervescência 

político-social pela qual passava o Brasil. Estas fontes também foram verificadas para 

entender qual a concepção de assistências social engendrada nesses embates. 

Por fim, no tocante à estrutura do presente trabalho, a mesma foi elaborada no 

sentido de acompanhar o processo de inserção e expansão do pentecostalismo no Brasil 

através da Assembleia de Deus para assim entender os desdobramentos de sua atuação 

em atividades filantrópicas na cidade de Feira de Santana no contexto de 

regulamentação da assistência social. Posto dessa forma, a análise foi subdividida em 

três capítulos, os quais dialogam de forma integrada para dar conta do objetivo 

proposto. 

No primeiro capítulo são abordados os aspectos gerais da inserção do 

protestantismo no território brasileiro, bem como suas diversas vertentes, porém com 

ênfase no movimento pentecostal difundido no País através da Assembleia de Deus 
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(AD). Após essa abordagem, o próximo passo foi o estudo da diversidade do campo 

religioso feirense e, concomitantemente, identificar a presença dos protestantes na 

Cidade. Ainda no bojo desta discussão, como parte final, buscou-se perceber a 

convergência da AD com as diretrizes do pentecostalismo. 

Como não é possível estudar o fenômeno religioso fora do seu contexto social, 

para o capítulo dois a proposta foi identificar, em linhas gerais, as transformações 

socioeconômicas pelas quais passou a cidade de Feira de Santana ao longo do século 

XX. Em seguida, a proposta foi identificar as principais entidades filantrópicas e sua 

inserção na Cidade. Após essa discussão, o próximo passo centrou-se na tentativa de 

sistematização da concepção de assistência social para os assembleianos em meio aos 

desafios postos pela sociedade do período. 

O terceiro capítulo constitui a análise central do objetivo proposto para este 

trabalho. A sequência da discussão do mesmo faz uma abordagem processual das 

atividades do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) no sentido de 

regulamentação da prática filantrópica na Cidade, tomando como base as entidades da 

AD. Neste sentido, a trajetória analítica percorrida pauta-se no viés da autonomia e 

legalidade no intuito de identificar as peculiaridades do processo de fiscalização e 

regulamentação das atividades desenvolvidas pelas entidades assembleianas 

principalmente. 

 

 

 

 

 



 

Capítulo 1 - Aspectos gerais da inserção do protestantismo no 

Brasil e a presença da Assembleia de Deus 
 

 

O momento antecedente à inserção dos protestantes no território brasileiro foi 

marcado por longas guerras religiosas na Europa, especialmente na Inglaterra, com 

reflexos nos países sob sua influência, tendo em vista o seu grande poderio político, 

naval e econômico, pelo menos até à Primeira Guerra Mundial8. Contudo, como não é o 

foco deste trabalho analisar as peculiaridades do contexto internacional, as discussões 

seguintes constituem uma abordagem geral. Nesse sentido, o objetivo do presente 

capítulo é trazer alguns aspectos do processo de inserção protestante no território luso-

brasileiro, tomando como foco da análise o movimento pentecostal, do qual faz parte a 

instituição religiosa aqui em apreço, a Assembleia de Deus. 

Sendo assim, o desenvolvimento da análise no referido capítulo obedece a uma 

ordem sequenciada de abordagem do fenômeno protestante no Brasil. Em primeiro, são 

apresentados os principais aspectos do movimento no âmbito nacional, bem como são 

também identificados e caracterizados os grupos pioneiros. Na sequência, há uma 

abordagem, semelhante metodologicamente à primeira, agora com foco na Bahia. Em 

terceiro lugar, busca-se fazer um estudo da inserção do pentecostalismo no território 

nacional, capitaneado pelos pioneiros da Assembleia de Deus, seguido de uma breve 

síntese da presença dos protestantes em Feira de Santana. 

Por fim, há uma abordagem das principais instituições religiosas constituintes 

do campo religioso feirense com foco no processo histórico de inserção da Assembleia 

de Deus na Cidade, a qual é a denominação protestante em foco neste trabalho. 

 

1.1 Protestantes no Brasil e a difusão do pentecostalismo 

 

A presença protestante no Brasil remonta ao século XVI, portanto desde o 

início do período colonial, com os Huguenotes no Rio de Janeiro e, posteriormente a 

estes, os calvinistas no século XVII, no Nordeste. Contudo, esses pioneiros apenas 

                                                           
8 SILVA, Elizete da. Cidadãos de outra pátria: anglicanos e batistas na Bahia. Tese (Doutorado em 

História) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH). São Paulo: USP, 1998. p. 24. 
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fundaram comunidades temporárias, conforme a permanência da ocupação dos 

representantes de suas raízes europeias, franceses e holandeses, respectivamente9. 

Um dos primeiros estudos de caráter acadêmico sobre o protestantismo 

brasileiro, distanciado das tendências apologéticas que marcaram grande parte das 

produções confessionais anteriores, é a obra de Émile G. Léonard. Nesta, enfatizando os 

relatos dos viajantes que visitaram o Brasil no Primeiro Império, ele destaca como tais 

indivíduos conseguiram, aos poucos, desenvolver estratégias de propagação da nova fé. 

As atividades do pastor norte-americano Kidder, missionário da Igreja Metodista 

Episcopal, o qual passou uma temporada no Brasil durante a minoridade de D. Pedro II, 

ocupam espaço privilegiado nas discussões do autor. Segundo ele, Kidder já distribuía 

Bíblias nessa época10. 

Conforme Léonard, apesar da oposição do catolicismo, alguns segmentos 

protestantes desenvolviam um trabalho evangelístico considerável para um período 

marcado por significativos casos de resistência à nova fé: 

 

[...] desde a Independência eram distribuídas Bíblias- primeiro pela 

Sociedade Bíblica Britânica, e depois pela Sociedade Bíblica Americana, que 

se valiam especialmente dos bons ofícios de comerciantes e viagem que 

colocavam caixas de Escrituras Sagradas à disposição de quem as desejasse 

[...].11 

 

Este trabalho inicial de divulgação da nova fé, realizado pelos colportores12, 

construiu uma base sólida para as atividades subsequentes. Porém, como ressalta Elizete 

da Silva, somente a partir da primeira metade do século XIX, devido principalmente a 

fatores de ordem política e econômica, é que se pode falar da inserção sistemática do 

protestantismo no Brasil: 

 

[...] destacando-se a abertura dos portos às nações amigas, em 1808, e a 

imigração europeia, a partir do período joanino. Os anglicanos adentraram o 

País como comerciantes, nas grandes cidades, e os luteranos, como pequenos 

colonos, no interior da região Sul. Fundaram suas igrejas para propiciarem 

assistência espiritual aos fiéis de origem inglesa e alemã, respectivamente.13 

 

                                                           
9 SILVA, Elizete da; SANTOS, Lyndon Araujo dos; ALMEIDA, Vasni de (Org.). “Fiel é a palavra”: 

leituras históricas dos evangélicos protestantes no Brasil. Feira de Santana, BA: UEFS Editora, 2011. p. 

13-4. 
10 LÉONARD, 1963, op. cit., p. 41. 
11 Ibidem, p. 48. 
12 Palavra de origem francesa utilizada para designar aquele que vende Bíblias e literatura religiosa. 
13 SILVA, Elizete da. Anglicanismo no Brasil: a igreja dos ingleses. In: SILVA, Elizete da; SANTOS, 

Lyndon Araujo dos; ALMEIDA, Vasni de (Org.). “Fiel é a palavra”: leituras históricas dos evangélicos 

protestantes no Brasil. Feira de Santana: UEFS Editora, 2011. p. 25. 
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Essa primeira onda protestante, representada pelos anglicanos e luteranos, é 

classificada pela autora como protestantismo de imigração, nomenclatura utilizada para 

estes primeiros contingentes no território brasileiro. Ainda assim, mesmo com essa 

inserção sistemática, esses grupos não tinham como meta prioritária o proselitismo14, as 

comunidades visavam atender às necessidades espirituais de seus respectivos fiéis. 

Em sua tese de doutorado, Silva discorre com maior riqueza de detalhes sobre 

o fenômeno protestante em solo brasileiro. Conforme a singular análise da autora, as 

primeiras tentativas de inserção dos protestantes no território brasileiro, denominado 

como protestantismo de imigração, foram possibilitadas pelas guerras religiosas na 

Europa com os desdobramentos da Reforma Protestante e pela política mercantilista do 

período moderno. Assim, enquanto os anglicanos estavam voltados mais para o 

comércio nas cidades de grande porte, os luteranos se organizaram em pequenas 

colônias no interior da região sul do País15. 

Com relação ao protestantismo missionário, Silva afirma que esta segunda 

onda, assim como a anterior, foi grandemente beneficiada pela política liberal, neste 

caso do Segundo Império, mas outros fatores também contribuíram significativamente 

para esse processo, os quais são:  

 

[...] uma nova corrente migratória vinda dos EUA; a expansão dos interesses 

comerciais norte-americanos no Brasil; para além das questões terrenas, 

fatores religiosos se alinharam, a exemplo do avivamento missionário, 

ocorrido entre as denominações protestantes da América do Norte. [Sendo 

assim] A partir de 1858, missionários de origem congregacional, metodista, 

presbiteriana, batista e episcopal fundaram suas igrejas no Rio de Janeiro, 

São Paulo, Bahia e Rio Grande do Sul.16 

 

Como evidenciado pela autora, após associação desses diversos fatores, o 

protestantismo missionário se espalhou praticamente por todo o território brasileiro. 

Soma-se a esses favorecimentos supracitados, a peculiaridade da ênfase no proselitismo, 

característica marcante dessa segunda onda, a qual encontrou a conjuntura propícia para 

a realização de suas atividades. 

Ainda em relação a essa segunda onda, Léonard afirma que “duas ordens de 

circunstâncias favoreceram grandemente a propaganda estrangeira: as disposições do 

Imperador e a necessidade que o Brasil tinha de imigrantes”17. D. Pedro II respeitava em 

grande medida a prática da fé católica, porém não com muito entusiasmo, pois ele era 

                                                           
14 Atividade diligente de fazer prosélitos, ou seja, pregação de sua ideologia em busca de novos fiéis. 
15 SILVA, 1998. Op. cit., p. 24. 
16 Ibidem, loc. cit. 
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dado mais à ciência positivista. Somado a isso, sua preferência era por imigrantes de 

países protestantes. 

Como exposto acima, os fatores de ordem política e econômica, foram de 

grande importância na promoção de uma conjuntura favorável à inserção protestante no 

Brasil durante o século XIX. Esta primeira fase contribuiu para a posterior estruturação 

de uma prática relativamente autônoma, caracterizada como protestantismo missionário, 

momento de ascensão das primeiras denominações no País. 

Na Bahia, a inserção protestante, apesar de posterior, foi praticamente 

decorrente dos mesmos fatores observados no âmbito nacional. Conforme analisado por 

Silva18, os tratados comerciais entre o monarca brasileiro e a Inglaterra, ocasionados 

pelo bloqueio continental promovido por Napoleão, marcaram uma maior aproximação 

entre os dois governos através da abertura dos portos às “nações amigas”. Essa abertura 

foi realizada também nos portos baianos, abrindo caminho para novas relações, não 

somente comerciais como também culturais. 

Com essa medida, foram concedidas algumas vantagens comerciais aos 

ingleses, inclusive no tocante ao direito de expressão religiosa, considerando as 

restrições, e muitos não deixaram de reivindicar essas vantagens: 

 

É importante destacar que os britânicos que se instalaram na Bahia tinham 

perfeita consciência desses privilégios, ratificados em acordos posteriores, 

pois constantemente estavam a reivindicar os seus direitos exarados no 

tratado. Na documentação consular aparecem inúmeras queixas, a exemplo 

de um ofício enviado pelo Comitê Geral de Comerciantes Britânicos ao 

Presidente da Província [da Bahia], em 1824, pedindo providências em 

relação ao aumento das taxas pagas nos portos.19 

 

Contudo, as conquistas de caráter comercial não foram fruto da benevolência 

do Imperador, elas foram proporcionadas aos imigrantes ingleses por causa do grande 

poderio econômico da Inglaterra sobre Portugal e reivindicações dos residentes na 

colônia portuguesa, no caso acima, na Bahia. No aspecto religioso, além das constantes 

pressões desses mesmos comerciantes pioneiros, a vinda da família real portuguesa 

significou um considerável avanço para as posteriores “liberdades”, ainda assim, porém, 

os embates foram constantes no processo de luta pelas conquistas. 

Como já demonstrado, os tratados do início do século XIX, representaram um 

grande catalisador para a promoção da inserção protestante no território brasileiro e 

                                                                                                                                                                          
17 LÉONARD, 1963, op. cit., p. 53. 
18 SILVA, 1998, op. cit., p. 31. 
19 Ibidem, p. 32. 
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posteriormente baiano. Contudo, considerando o período da presença dos protestantes 

no cenário nacional, que, como já referido, remonta ao início do período colonial, na 

Bahia, somente se encontram relatos a partir de 1831, no Livro de Registro de 

Estrangeiros: 

 

[...] no livro de Registro de Estrangeiros, do período de 1831 a 1839, foram 

encontrados 80 nomes de ingleses que entraram na Bahia, número que 

tenderia a crescer nos anos posteriores. Entre 1839 e 1854, 475 britânicos 

pediram o título de residência às autoridades provinciais baianas.20 

 

Após este apanhado geral dos fatores de ordem política e econômica que 

implicaram na chegada dos protestantes no território brasileiro e especificamente 

baiano, faz-se necessário passar à identificação e caracterização dos principais grupos 

envolvidos. 

Como demonstrado até aqui, a abertura dos portos brasileiros às “nações 

amigas” constituiu o fator legal para a presença de comerciantes, especialmente 

ingleses, no território nacional. A partir desse fato, constata-se o crescimento da colônia 

britânica na Bahia, sendo o anglicanismo a religião oficial destes imigrantes. Contudo, o 

interesse destes não era a difusão de sua crença, as relações comerciais tinham 

prioridade. Apesar disso, “três anos após o estabelecimento oficial da Igreja Anglicana 

no território nacional, a colônia britânica da Bahia já realizava os ofícios em uma capela 

designada para o Serviço Divino”21. 

A autora ainda identifica uma terceira onda protestante a se instalar no Brasil, 

posteriormente às primeiras décadas do século XX. Tal segmento é classificado como 

pentecostal22, sendo seus representantes mais destacados a Congregação Cristã e a 

Assembleia de Deus. Sobre esse assunto, apesar de reconhecer a implicação de outros 

fatores para a inserção dessa vertente, Silva ressalta que “a crescente urbanização do 

País é um fato importante a ser considerado na implantação e no desenvolvimento do 

pentecostalismo brasileiro”23.  

Nesse contexto, especialmente na segunda metade do século XX, em que o 

País passa por um considerável processo de industrialização e urbanização, há o 

surgimento e expansão de confissões evangélicas neopentecostais. Considerado esse 

                                                           
20 SILVA, 1998, op. cit., p. 38. 
21 Ibidem, loc. cit. 
22 O uso desta palavra pelos protestantes do movimento pentecostal faz referência a uma passagem bíblica 

localizada no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, capítulo dois, na qual o Espírito Santo desceu 

sobre os crentes ali reunidos, distribuindo dons espirituais entre eles e capacitando-os para continuar a 

obra de Jesus. 
23 SILVA, 1998, op. cit., p. 24. 
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fenômeno como relativamente recente, Silva o situa cronologicamente no final da 

década de 1970, o qual tem na Igreja Universal do Reino de Deus sua principal 

representante. Esta nova forma de manifestação protestante, que talvez não tenha 

alcançado o título de quarta onda pela grande semelhança com o segmento pentecostal, 

“espalhou-se nas grandes cidades como um verdadeiro movimento inovador no campo 

religioso nacional”24. 

Voltando à discussão referente à inserção do pentecostalismo no Brasil, a qual 

constitui um dos objetivos centrais do presente capítulo, vale mencionar a importante 

contribuição de Késia Conceição em seu trabalho de conclusão de curso. Conforme a 

autora, “um novo protestantismo ainda mais plural surge no Brasil, tendo como 

principal diferencial do protestantismo do século anterior as manifestações emocionais 

da fé”25. Prosseguindo sua análise sobre o movimento pentecostal, a autora afirma que a 

classificação mais atual desse fenômeno foi feita por Paul Freston, ao subdividir o 

pentecostalismo em três fases, estando a Assembleia de Deus incluída na primeira 

destas26. 

Quanto às raízes do movimento pentecostal vindo para o Brasil, estas 

vinculam-se aos acontecimentos do início do século XX, na Rua Azuza, em Los 

Angeles, porém como destaca Emílio Conde, uma diversidade de outras manifestações 

de mesmo caráter já haviam acontecido em outros lugares: 

 

Antes dessa data (1906), podemos citar também os avivamentos ocorridos na 

Suécia em 1858, e na Inglaterra em 1740. Na América do Norte, podem-se 

mencionar os avivamentos nos Estados de Nova Inglaterra em 1854, e na 

cidade de Moorehead, em 1892, seguidos dos de Galena, Kansas, em 1903, e 

Orchard e Houston, em 1904 e 1905, respectivamente27. 

 

Apesar de reconhecer a importância destas manifestações pentecostais 

precedentes, Conde ressalta a unanimidade dos historiadores do fenômeno pentecostal 

em destacar o acontecimento da Rua Azuza “como o centro irradiador de onde o 

avivamento se espalhou para outras cidades e nações”28. Segundo o referido autor, o 

ponto de partida para tal fenômeno ocorrido em Los Angeles foi a chegada de uma 

senhora da Igreja Metodista, a qual, em visita a seus parentes em Houston, recebeu o 

batismo com o Espírito Santo. A partir daí, diversas pessoas passaram a se reunir num 

                                                           
24 SILVA, 1998, op. cit., p. 24. 
25 CONCEIÇÃO, Késia Caroline Souza. Um fantasma assombra a igreja: a reação da Assembleia de 

Deus ao G-12 (1998- 2006). (Trabalho de conclusão de curso). Feira de Santana: UEFS, 2013. P. 21-2. 
26 Ibidem, loc. cit. 
27 CONDE, Emílio. História das Assembléias de Deus no Brasil. Rio de Janeiro: CPAD, 2000. p. 21. 
28 Ibidem, loc. cit. 
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armazém de cereais, sob a liderança do pastor W. J. Seymour, para buscar o 

avivamento. 

Ainda segundo Conde, o movimento pentecostal da Rua Azuza teve tamanha 

notoriedade que para lá afluíram pessoas de diversas igrejas e cidades, a ponto de 

despertar o interesse dos jornais seculares, que enviaram repórteres para cobrir os fatos. 

Conforme o autor, “dentro em pouco os grandes centros urbanos norte-americanos 

foram alcançados pelo avivamento. Uma das cidades que mais se destacaram e se 

projetaram no Movimento Pentecostal foi Chicago”29 

Após essa reflexão sobre o boom pentecostal na América do Norte, faz-se 

necessário discorrer sobre os principais fatores relacionados à dinâmica do processo de 

inserção da Assembleia de Deus no Brasil, tendo em vista seu forte vínculo com o 

fenômeno antecedente. A iniciativa para tal empreitada missionária, segundo consta no 

livro “Enviado por Deus”, escrito por David Berg, filho de Daniel Berg, foi uma 

chamada divina para a obra missionária, conforme se observa no seguinte relato: 

 

Certa manhã, como de costume, Daniel [Berg] estava a caminho da quitanda 

para trabalhar, quando ouviu dentro de si uma voz insistente a chamá-lo para 

ser instrumento seu em um campo missionário, e ir à procura de seu amigo 

[Gunnar Vingren] no estado vizinho [Indiana], com quem tivera tão 

edificante conversa [sobre o batismo no Espírito Santo]30. (Grifos meus) 

 

Como observado neste relato, os pioneiros do movimento pentecostal 

assembleiano no Brasil enfatizam como fundamento para a chamada o batismo no 

Espírito Santo, o qual, além de proporcionar a divina revelação, reveste o fiel de uma 

capacitação sobrenatural para fazer a obra de Deus. Esse fato pode ser verificado no 

momento do chamado divino, “voz insistente”, a qual ouviu Daniel. 

Ainda segundo consta na obra acima citada, os dois amigos continuaram a 

pedir em oração a direção do Senhor. Certa feita estavam reunido num grupo de oração 

na casa de Adolf Ulldin, um irmão da congregação e proprietário da casa onde Gunnar 

se hospedava, quando o Espírito Santo o usou para revelar a missão aos dois jovens: 

 

Deus, ali, revelara a este homem que Gunnar tinha um chamado missionário 

para o Brasil. [momentos depois] O Espírito do Senhor veio de forma 

poderosa sobre Adolf Ulldin, usando-o para intermediar a mensagem sobre o 

chamado missionário de Daniel, também para o Brasil. Claro como a luz, ele 

via a palavra “Pará”, que entendeu ser o nome de alguma cidade31. (Grifos 

meus). 

 

                                                           
29 CONDE, 2000, op. cit., p. 22-23. 
30 BERG, David. Enviado por Deus. 1ª ed. Rio de Janeiro: CPAD, 1995. p. 52. 
31 Ibidem, p. 53. 
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Assim como verificado anteriormente, mais uma vez fica evidenciado o papel 

essencial atribuído ao Espírito Santo, especialmente no movimento pentecostal, ao 

proporcionar a divina revelação aos jovens suecos. Ainda conforme o relato de David 

Berg, o passo seguinte dado por eles, foi pesquisar na biblioteca da cidade onde ficava 

esse lugar e, a partir daí, rumar em direção ao local. 

Após uma longa viagem, “lá estavam eles [no Pará]. Era a tarde do dia 19 de 

novembro de 1910”32. Chegando ao Pará, Daniel Berg e Gunnar Vingren, que antes 

eram membros da Igreja Batista na Suécia, encontraram um templo da mesma 

denominação em terras brasileiras no qual passaram a difundir a mensagem pentecostal. 

Porém, alguns não receberam de bom grado a novidade propagada pelos missionários, 

então o assunto foi posto em discussão na congregação. Ao fim de tudo, a liderança da 

Igreja Batista local, o evangelista Raimundo, decidiu pela exclusão dos mesmos 

dizendo: “acabo de tomar a decisão. De agora em diante vocês não são mais bem-vindos 

aqui. Providenciem outra casa para morar e fazer seus cultos”33. 

Ao discorre sobre esse fato, Jean Neila confirma, assim como Conde, o vínculo 

existente entre a experiência pentecostal nos EUA e a vinda dos missionários Daniel 

Berg e Gunnar Vingren para o Brasil, fundamentados na divina revelação e com o 

objetivo de propagar a novidade. A autora ainda menciona a ruptura entre os 

missionários e a igreja local, onde iniciaram a difusão da mensagem pentecostal: 

 

Excluídos pelos líderes batistas, os missionários pentecostais e seus adeptos 

fundaram a Missão da Fé Apostólica, a mesma designação utilizada por 

William Joseph Seymour em Los Angeles. Somente em janeiro de 1918, 

quando adquiriu personalidade jurídica é que a denominação passou a ser 

chamada de Assembléia de Deus.34 

 

Jean Neila ainda complementa, com base nos estudos de Siepierski, que em 

1920 a referida denominação protestante já se fazia presente em nove estados brasileiros 

e, na década seguinte, se estendera a praticamente todo o território nacional35. 

Ao discorrer sobre o pentecostalismo Dreher36 o identifica como sendo 

responsável por uma ruptura de papeis sociais no tocante às funções de curar e ensinar, 

                                                           
32 BERG, 1995, op. cit., p. 66. 
33 Ibidem, p. 97. 
34 FERREIRA, Jean Neilla Rocha. Assembléia de Deus em Feira de Santana: Um estudo das 

representações políticas na “década da colheita”. (Trabalho de Conclusão de Curso). Feira de Santana, 

UEFS, 2009. p. 25. 
35 Ibidem, loc. cit. 
36 DREHER, Martin N. Protestantismo brasileiro- um mundo em mudança. Estudos Leopoldenses- Série 

História, vol. 1, nº 2- 1997. p. 155. 
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as quais antes eram delegadas a letrados e doutores. Ainda segundo o mesmo autor, esse 

movimento protestante, assim como as manifestações religiosas afro-brasileiras, 

correspondem à “grande explosão religiosa do País”. O boom pentecostal é verificado 

por Dreher ao apresentar dados percentuais do crescimento protestante durante uma 

década, segundo ele, “de 1960 a 1970, o pentecostalismo cresceu 101%, o restante do 

protestantismo, 44%”37. 

No estudo feito por Bastian em relação à mudança religiosa na América Latina, 

ele afirma que “esta fragmentação em múltiplas sociedades religiosas não corresponde 

mais à antiga luta entre deuses pagãos e deuses cristãos, mas à confrontação entre 

divindades cristianizadas, por um lado católicas e, por outro, sobretudo pentecostais”38. 

Bastian identifica também que essas sociedades religiosas, no alvorecer de sua difusão, 

conquistaram maior espaço entre as camadas mais baixas da sociedade. Posteriormente, 

já por volta dos anos 80 do século XX, houve um alargamento do espaço social, 

atingindo também a classe média39. 

 

1.2 A Assembleia de Deus e o campo religioso feirense 

 

A partir da segunda metade do século XX, a Assembleia de Deus alcançou 

grande destaque na cidade de Feira de Santana, principalmente devido a sua atuação na 

promoção de práticas filantrópicas40. Contudo, uma abordagem da diversidade do 

campo religioso feirense não pode ser desconsiderada, pois se faz necessário, pelo 

menos como uma caracterização geral, descrever parte do universo de manifestações 

religiosas, consideravelmente imbricadas em suas relações socioculturais. 

Como religião do colonizador, o catolicismo fincou raízes no território 

brasileiro desde o período colonial e foi imposto como única opção de mediação com o 

sagrado, fato que ocasionou a repressão aos demais grupos. Esse quadro perdurou por 

muito tempo, tendo seus reflexos em praticamente todas as regiões do território 

nacional. Sobre esse processo Silva discorre: 

 

                                                           
37 DREHER, 1997, op. cit., p. 158. 
38 BASTIAN, Jean-Pierre. Os efeitos políticos da mudança religiosa na América Latina. In: CIPRIAN, 

Roberto. Et Ali (Org.) Identidade e mudança religiosa latino-americana. Petrópolis, RJ: Vozes, 2000. 

p.  97. 
39 Ibidem, p. 98. 
40 SILVA, Igor Trabuco da. “Meu reino não é deste mundo” - a assembleia de Deus e a política em 

Feira de Santana. Salvador: UFBA, 2009. p. 94. et. seq. 
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A Bahia foi escolhida como sede episcopal, além de sede do governo-geral. 

[...] A Igreja Católica encontrava-se na região desde o início do século XVIII. 

Em 1846 tornou-se Sede Paroquial a freguesia de Feira de Santana. Portanto, 

o campo religioso feirense era hegemônica e historicamente católico, desde a 

fundação do arraial.41 

 

Como fica evidenciado na análise da autora, a presença do catolicismo em 

Feira de Santana já possuía raízes bastante sólidas desde muito tempo. Suas práticas, no 

geral, atendiam às características do catolicismo baiano, o qual era fortemente marcado 

pelas “devoções de santos, irmandades de leigos e variadas festas em louvor dos 

padroeiros”42. Entre estas festas, a que se celebrava em homenagem à padroeira, 

Senhora Santana, representava o maior ato de expressão da fé católica e possuía forte 

influência no calendário da cidade. 

A atuação da Igreja Católica na cidade não se limitava aos festejos religiosos, 

sua presença também era, ou ainda continua relativamente sendo hegemônica na 

realização de atividades voltadas ao social, “a exemplo de benefícios educacionais, 

hospitalares e assistenciais”43. Tamanha influência engendrou “laços socioculturais que 

o fez [o catolicismo] um dos protagonistas do processo de formação da cidade de Feira 

de Santana que está presente até no próprio nome da cidade”44. 

O campo religioso feirense também se constituía de manifestações religiosas de 

matriz africana, contudo, como sinaliza Silva, as pesquisas nesta área ainda são 

relativamente recentes. Apesar disso, “os negros escravos e seus descendentes 

organizaram terreiros e locais de culto, especialmente, na periferia da cidade e nos 

distritos, na zona rural”45. 

Ao observar, entre as discussões dos autores que fazem referência às religiões 

de origem africana, pode-se concluir que a grande barreira tanto para o estudo como 

para a realização das práticas religiosas foi a forte repressão, principalmente por parte 

dos representantes católicos, e posteriormente protestastes, considerando as respectivas 

formas de oposição. Em alguns jornais de circulação municipal, vinculados a 

intelectuais católicos praticantes ou simpatizantes, por vezes se encontravam notícias 

condenando as manifestações religiosas de origem africana, classificando-as como 

práticas incivilizadas. 

                                                           
41 SILVA, Elizete da. Protestantismo ecumênico e realidade brasileira. Feira de Santana: Uefs 

Editora/Salvador, FAPESB, 2010. p.155. 
42 Ibidem, p. 156. 
43 Ibidem, loc. cit. 
44 SANTANA, Juvenal Janaino. A Igreja Católica no cenário político de Feira de Santana (1962-

1974). (Trabalho de Conclusão de Curso). Feira de Santana: UEFS, 2012. p. 20. 
45  SILVA, 2010, op. cit., p. 158. 
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O Espiritismo também representa outra forma de manifestação religiosa 

constituinte do campo religioso feirense. Tendo chegado ao Brasil na segunda metade 

do século XIX, logo se instalou na Bahia, conquistando grande parte dos intelectuais 

baianos, os quais buscavam divulgar seus ideais nos jornais locais46. Contudo, apesar de 

ter conquistado relativo espaço e aceitação comparando-se com as expressões religiosas 

de origem africanas, “as perseguições se fizeram de imediato, vindas do clero católico e 

dos seus jornais, que classificavam os fenômenos mediúnicos de embustes e 

charlatanismo”47. 

Ainda segundo Silva, em Feira de Santana as perseguições aos praticantes do 

Espiritismo foram constantes, especialmente entre as décadas de 1930 e 1940, em que 

os embates com o catolicismo levaram várias pessoas a serem processadas 

judicialmente. Contudo, mesmo diante da repressão, “os espíritas também se defendiam 

e procuravam cada vez mais se consolidar e lutar para conquistar a hegemonia do 

campo religioso na cidade”48. Conforme Silva, “O primeiro Centro Espírita de Feira de 

Santana foi a Paz dos Sofredores, fundado pelo casal Deraldo e Zira de Carvalho, em 

1936 na Rua Castro Alves, hoje centro da cidade”49. 

Quanto às primeiras manifestações protestantes em Feira de Santana, Elizete da 

Silva50 relata a presença dos primeiros registros já no final do século XIX. Segundo ela, 

a presença de adeptos da Reforma Protestante data do ano de 1898, com a chegada do 

Reverendo George Chamberlain, que distribuía Bíblias, folhetos evangelísticos e 

realizava cultos públicos. Mas a primeira denominação protestante que se instalou na 

cidade foi a Igreja Evangélica Unida de Feira de Santana, em 1937, através do casal de 

missionários da Sociedade Bíblica Britânica Isobel C. Gillanders e Roderick Gillanders. 

Porém, essa inserção do movimento protestante na cidade não se deu de forma 

pacífica, segundo matéria do jornal Folha do Norte, houve um momento crítico no ato 

da realização de uma atividade em praça pública neste mencionado século: 

 

[...] é vaiado pastor protestante Chamberlain, cidadão norte-americano, ao 

iniciar na praça João Pedreira uma conferência de propaganda religiosa. A 

polícia intervém no sentido de dispersar os agressores, que retornavam de 

uma procissão. Estabeleceram-se correrias e tumultos. Feridos, a pedra, 

diversas pessoas.51 

                                                           
46 MORGADO, Chablik de Oliveira. O Espiritismo no Jornal Folha do Norte (Feira de Santana, 1940-

1962). (Trabalho de Conclusão de Curso). Feira de Santana: UEFS, 2012. p. 18-21. 
47 SILVA, 2010, op. cit., p. 160-1. 
48 MORGADO, 2012, op. cit., p. 28. 
49 SILVA, 2010, op. cit., p. 161. 
50 Ibidem, p. 162. 
51 Jornal Folha do Norte apud SILVA, 2010, op. cit., p. 166. 
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Como destacado nesta citação, essa nova forma de manifestação religiosa não 

fora bem recebida pela grande maioria da população feirense, em especial a elite. Isso se 

deve em parte à hegemonia do catolicismo na Cidade. 

Ainda segundo Silva, os primeiros esforços do casal Isobel e Roderick, 

fundadores da Igreja Evangélica Unida de Feira de Santana, foram fortemente marcados 

pela repressão do clero católico. A autora destaca que, segundo Gillanders, os anos 

iniciais do estabelecimento da referida denominação “foram muito difíceis”, não 

somente devido à oposição verbal como também de ordem prática, através da proibição, 

aos fiéis católicos, de alugarem casas aos protestantes. Somente em 1950, após muito 

esforço e a presença de lideranças de Salvador, que coordenavam os trabalhos, foi 

construído o primeiro templo protestante na cidade, sediado na capital. 

Os trabalhos evangelísticos dos missionários continuaram e a referida igreja 

aumentava ainda mais o número de fiéis, porém, na década de 1960, houve um cisma 

ocasionado pela “tendência conservadora”: 

 

[...] algumas denominações se declararam fundamentalistas como a Igreja 

Evangélica Unida que adotou doutrinas e práticas conservadoras e alterou 

estatutariamente seu nome para Igreja Fundamentalista em 1966. Pleiteava 

uma maior pureza evangélica e um explícito conservadorismo ético e político 

para sua membrezia.52 

 

No final da primeira metade do século XX, e principalmente a partir da 

segunda, surgiram outros grupos de confissão evangélica na cidade de Feira de Santana 

que contribuíram significativamente para a difusão do protestantismo na sociedade. 

Somado a isso houve também uma participação mais intensa na vida social da 

população através de ações voltadas à filantropia, especialmente a partir de meados do 

referido século, dentre outras estratégias de inserção.  

Isso levou a uma maior diversificação do campo religioso feirense, sendo a 

compreensão desse processo essencial para o estudo da história do munícipio, sob a 

ótica do fenômeno religioso, pois as representações e práticas dos grupos participantes 

são reveladoras de aspectos que possibilitam o estudo das relações socioculturais, 

conforme bem destaca Silva: 

 

Na medida em que se busca conhecer grupos organizados e segmentos da 

sociedade perscrutando os sentimentos religiosos, as relações com o sagrado 

e as representações sociais e políticas a partir das matrizes doutrinárias, uma 

                                                           
52 SILVA, 2010, op. cit., p. 162. 
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contribuição fundamental está sendo feita para resgatar historicamente a 

sociedade feirense em suas relações culturais.53 

 

Voltando à análise da emergência protestante na Cidade, os batistas 

constituíram outra vertente de significativo destaque no campo religioso feirense. 

Instalando-se na cidade no início da década de 1940, já em 1947 fundaram a Primeira 

Igreja Batista de Feira de Santana, através das atividades de missionários norte-

americanos54. Com relação aos grupos sociais constituintes de sua membrezia, “nas 

primeiras décadas, a composição social das congregações batistas vinculava-se às 

camadas mais baixas da população”55, quadro que mudou posteriormente. Estes batistas 

que primeiro chagaram à cidade estavam vinculados à Convenção Brasileira, porém 

outros grupos do mesmo segmento se instalaram na sequência: a Igreja Batista 

Independente Filadélfia (1963) e a Igreja Batista Missionária (1970). 

Outras confissões evangélicas também fincaram raízes na cidade, contribuindo 

para a maior diversificação do campo religioso. Já desde a década de 1950 a Igreja 

Evangélica Congregacional realizava suas atividades, construindo posteriormente um 

templo. “Os metodistas organizaram uma pequena congregação na década de 1980, 

porém não progrediu e foi desativada”56. 

No tocante ao processo de inserção da Assembleia de Deus na Cidade, Jean 

Neila afirma que “confirmando a tendência pentecostal, é nesse contexto de crescente 

urbanização e crescimento demográfico que a Assembleia de Deus se instala em Feira 

de Santana na década de 1930”57. Em relação à composição social, Silva destaca que a 

grande maioria era constituída de representantes de profissões exercidas pelas camadas 

mais baixas “a exceção dos comerciantes, certamente de pequenos negócios, eram 

atividades braçais, típicas de ‘igrejas de pobre’ como foram classificados os grupos 

assembleianos nos primeiros anos da segunda metade do século XX”58. 

As atividades evangelísticas da referida denominação, neste momento inicial, 

eram fortemente marcadas pelo proselitismo, talvez isso explique em parte sua crescente 

participação e destaque na sociedade feirense. Somado a isso, paralelamente às 

                                                           
53 SILVA, Elizete da. A expansão protestante em Feira de Santana (1935 – 1995). Feira de Santana: 

UEFS, 2000. p. 04. 
54 SANTANA, Jorge Luiz Nery de. Práticas e representações étnicas nas narrativas religiosas dos 

Batistas em Feira de Santana (1947- 1988). (Dissertação de Mestrado). Feira de Santana: UEFS, 2010. 

p. 86-87. 
55 SILVA, 2010, op. cit., p. 164. 
56 Ibidem, p. 165. 
57 FERREIRA, 2009, op. cit., p. 31. 
58 SILVA, 2010, op. cit., p. 163. 
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atividades proselitistas, a instituição religiosa também desenvolvia ações voltadas à 

filantropia, principalmente com a criação do Orfanato Evangélico em 1950 e do Desafio 

Jovem em 1980, este objetivando a recuperação de dependentes químicos. 

Em suma, como analisado neste primeiro capítulo, o processo de inserção do 

protestantismo no Brasil foi viabilizado pela conjunção de diversos fatores. Em primeiro 

lugar, no cenário europeu ocidental, os desdobramentos das guerras religiosas deram 

sua contribuição. Em segundo, no contexto nacional, fatores de ordem política e 

econômica tiveram seu peso, contudo, como evidenciado, essa facilitação demonstrou 

seus impasses nas relações estabelecidas com o catolicismo, então religião oficial do 

colonizador, o que pode ser destacado como o terceiro fator.  

Em relação à presença da Assembleia de Deus, denominação evangélica 

pentecostal focada nesta análise, sua inserção e expansão no território nacional foi 

caracterizada pela ênfase na doutrina pentecostal e acentuado caráter proselitista junto 

às camadas mais baixas da sociedade. Em Feira de Santana, a referida denominação se 

expandiu consideravelmente após a criação dos centros filantrópicos, a partir da 

segunda metade do século XX. Sendo assim, o próximo passo é analisar a conjuntura 

socioeconômica da cidade para contextualizar o processo de expansão das atividades 

assistenciais da referida instituição religiosa na Cidade a partir da concepção de 

filantropia defendida pela mesma. 

 
 

 



 

Capítulo 2 – Em síntese: o contexto socioeconômico feirense e 

as representações e práticas filantrópicas assembleianas 
 

Diante do exposto no capítulo anterior ficou perceptível a complexa dinâmica 

da inserção do protestantismo no Brasil e a grande expansão do pentecostalismo. 

Também constatou-se relatos de trabalhos de propagação da fé protestante em Feira de 

Santana desde o final do século XIX, porém a introdução sistemática da nova fé na 

Cidade data a partir da terceira década do século XX. Desde então, o campo religioso 

feirense, de tradição majoritariamente católica, experimentou grande diversificação de 

crenças. Nesse contexto, a Assembleia de Deus, através de suas entidades filantrópicas, 

buscou o seu espaço de atuação na sociedade. 

Mas, em primeiro lugar, para melhor entender os desdobramentos dessa relação 

no seu contexto histórico, buscou-se discutir as principais transformações 

socioeconômicas pelas quais passaram a Cidade, especialmente a partir da segunda 

metade do século XX. Em segundo lugar, analisaremos a inserção das principais 

entidades filantrópicas da ADEFS na sociedade feirense, bem como as representações 

que os assembleianos tinham da assistência social.  

 

2.1 O contexto socioeconômico feirense 

 

O crescimento das cidades é um fenômeno bastante complexo que traz consigo 

mudanças socioeconômicas e políticas consideráveis aos seus habitantes cujas 

consequências são bastante significativas59. Sendo assim, não somente os interesses dos 

detentores do poder econômico é que prevalecem em detrimento dos demais, como 

fazem algumas análises reducionistas. As disputas ideológicas e de poder perpassam 

outros campos do corpo social como por exemplo o político e o religioso, tal relação 

pode ser percebida em Feira de Santana ao se fazer uma análise histórica desse 

imbricamento no estudo da dinâmica da inserção e legitimação das entidades 

filantrópicas da ADEFS na Cidade. Todavia, para melhor entender o contexto de 

inserção da referida denominação em Feira através da assistência social, cabe abordar 

alguns aspectos das mudanças citadinas e suas implicações. 

                                                           
59 DAVIS, Natalie Zemon. Culturas do povo: sociedade e cultura no início da França moderna: oito 

ensaios. Rio de janeiro: Paz e Terra, 1990. p. 26. 
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O auge das discussões do projeto modernizante para o Brasil, fundamentado no 

modelo europeu, ganharam evidência com o advento da República e teve como padrão e 

centro irradiador para outros locais do País a capital, Rio de Janeiro. Ao discorrer sobre 

o impacto desse projeto em Feira de Santana, Lívia Gozzer afirma que a cidade 

 

não chegou a vivenciar a experiência regeneradora na curta duração de um 

mandato político tal qual ocorreu na capital federal sob a gestão de Pereira 

Passos (1902-1906). No entanto, tanto lá como aqui, o desejo dos grupos 

dominantes em transformar o espaço urbano, os hábitos e a mentalidade 

citadina perpassava por uma metamorfose composta por quatro fases 

complementares60. 

 

No entanto, apesar de relativizar o impacto das transformações engendradas 

pelos grupos dominantes na urbe feirense em relação à capital, a autora destaca o 

grande alcance e as consequências desse projeto modernizador/civilizador, 

especialmente com o significativo aumento populacional a partir da década de 1920. 

Destarte, em meio a discursos e práticas “civilizadas” a elite buscou manter os 

“incivilizados” o mais distante possível dos centros urbanos61. 

Ao analisar a opinião de diferentes autores que escreveram sobre as mudanças 

ocorridas na cidade, advindas do processo de urbanização, Clovis Ramaiana afirma que 

“...esteve presente a ideia de que Feira de Santana experimentou uma transformação do 

espaço citadino nas quatro décadas que separam o lírico ano de 1920 do de 1960”62. 

Ainda segundo o autor a transformação foi tamanha cujo impacto mudou radicalmente a 

paisagem citadina, produzido outros tipos de sociabilidades. 

No tocante à dinâmica do projeto modernizador para a cidade entre as décadas 

de 1950 e 60, presente nos discursos e na prática da elite feirense, Ana Maria Carvalho 

identifica peculiaridades do espaço urbano, como o caso das boites. Segundo a autora 

“na cidade que atraía as mais diferentes atividades mercantis, a comercialização dos 

‘prazeres da carne’ também se consolidava na prática de frequentar boites e 

similares”63. 

                                                           
60 COSTA, Lívia Gozzer. Capitães da Feira e outras crianças: a infância pobre e abandonada de Feira 

de Santana entre 1879 e 1945. (Dissertação de Mestrado). Feira de Santana: UEFS, 2013. p. 56. 
61 Ibidem, p. 57. 
62 OLIVEIRA, Clóvis Frederico Ramaiana M. “Canções da cidade amanhecente” – urbanização, 

memórias e silenciamentos em Feira de Santana. (Tese de Doutorado). Brasília: UNB, 2011. p. 241. 
63 OLIVEIRA, Ana Maria Carvalho dos Santos. Feira de Santana em tempos de modernidade: 

olhares, imagens e prática do cotidiano (1950- 1960). (Tese de Doutorado). Recife: UFPE, 2008. p. 

166. 
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Neste contexto de progresso econômico e urbanização, é importante também 

destacar a significativa contribuição do transporte rodoviário, pois Feira de Santana 

localiza-se numa zona entrecruzada por importantes rodovias. Conforme Nacelice: 

 

Por ela [Feira de Santana] passam 3 rodovias federais e 3 estaduais. A BR-

324 faz a ligação com Salvador e com a BR-101 na direção sudeste. Ainda é 

tangenciada pela BR-116 que corta a cidade no sentido norte-sudoeste, estas 

são responsáveis pela conexão da cidade com o restante do país64. 

 

As rodovias federais BR 116 e BR 324, em especial, proporcionaram um 

grande desenvolvimento econômico para a cidade, a qual já era considerada como polo 

econômico regional. Destarte, Nacelice acrescenta que a década de 1970 representa o 

marco do acelerado crescimento da cidade, que nos anos 90 já se constitui como “centro 

de convergência” pela quantidade de bens e serviços ofertados. Porém esse crescimento, 

o qual teve como principais motores o comércio e a indústria, ocorreu de forma 

aleatória, ou seja, sem a presença de um planejamento que discutisse a melhor forma de 

condução desse processo65. 

O destaque alcançado por Feira de Santana atraiu segmentos do setor industrial 

integrados ao plano de desenvolvimento econômico nacional que teve como maior 

marco a criação do Centro Industrial do Subaé (CIS) em 1970. Contudo, os reflexos da 

política econômica nacional mudaram os rumos do projeto industrial para a cidade. 

Conforme Rossine Cruz: 

 

Mesmo assim, pode-se dizer que o ciclo de crescimento da economia 

feirense, baseado na especialização produtiva em bens intermediários, 

apresentou sinais de esgotamento entre 1991 e 1994, determinado pelos 

ajustes produtivos da economia estadual e nacional, principalmente por ter 

atingido o limite da demanda metropolitana por bens industriais e 

intermediários, nessa trajetória de solidariedade produtiva com o CIA e o 

COPEC. Este, aliás, deve ter sido um dos motivos fundamentais para o 

fechamento e paralisação de diversas unidades produtivas no CIS66. 

 

Como evidenciado por Cruz, a partir da década de 1990 o ciclo de crescimento 

da economia feirense apresenta sinais de crise, a qual em grande parte foi motivada 

pelos ajustes produtivos a nível estadual e nacional. Tal situação, conforme 

demonstrado pelo autor, levou diversas unidades produtivas do CIS a paralisarem suas 

atividades e, até mesmo, fecharem as portas, quadro esse que provocou o desemprego 

                                                           
64 FREITAS, Nacelice Barbosa. Urbanização em Feira de Santana: influência da industrialização - 

1970-1996. (Dissertação de Mestrado). Salvador: UFBA, 1998. p. 57. 
65 Ibidem, p. 67. 
66 CRUZ, Rossine Cerqueira da. A inserção de Feira de Santana nos processos de integração 

produtiva e de desconcentração econômica nacional. (Tese de Doutorado). Campinas: UNICAMP, 

1999. p. 243. 
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de muitos trabalhadores, contribuindo significativamente para o agravamento dos 

problemas sociais na cidade. 

Com base nos autores supracitados fica evidente o extraordinário e complexo 

processo de mudanças socioeconômicas experimentadas por Feira de Santana, 

principalmente a partir de meados do século XX. Essa conjuntura acarretou o 

agravamento de diversos problemas e mazelas sociais negligenciados pelo poder 

público municipal ao longo do tempo, especialmente quanto aos menores 

abandonados67. Diante desse quadro, a situação dos despossuídos não passou 

despercebida pelas instituições religiosas, as quais, através de suas entidades 

filantrópicas, buscavam amenizar a situação dos marginalizados socialmente e, ao 

mesmo tempo, ganhando cada vez mais visibilidade e reconhecimento do poder público, 

como foi o caso da ADEFS. 

 

2.2 Principais entidades da ADEFS e sua inserção em Feira de Santana 

 

As atividades filantrópicas da Assembleia de Deus em Feira de Santana foram 

oficializadas com a criação do Orfanato Evangélico em 1950, posteriormente, na década 

de 1980 a referida instituição inaugurou mais dois centros de assistência, um voltado ao 

trabalho com dependentes químicos, Desafio Jovem, o outro, Amparo ao Menor 

Abandonado (AMA), cuja finalidade era prestar auxílio aos menores abandonados68. 

Conforme ressalta Igor Silva, estas entidades 

 

Foram criados entre as décadas de 1950 e 1980, sendo que os dois últimos 

foram nos anos 1980, período resultante do forte crescimento populacional 

em Feira de Santana, formando na cidade uma grande parcela de 

marginalizados sociais, aumentando a violência, a criminalização, o 

abandono, e o consumo de álcool e psicotrópicos69. 

 

A análise de Igor Silva permite-nos, desde já, identificar o contexto de 

mudanças sociais que proporcionaram a expansão das entidades filantrópicas da 

ADEFS. Isso demonstra, neste caso, que a institucionalização da prática filantrópica 

pelos assembleianos partiu das necessidades sociais. Além disso é importante frisar o 

fato dessa proximidade com as camadas mais baixas da população ser uma característica 

                                                           
67 COSTA, 2013, op. cit., p. 65 et seq. A partir desse ponto a autora adentra na discussão relativa ao trato 

com a infância em Feira de Santana, demonstrando a indiferença do poder público com a questão e a 

iniciativa de particulares e entidades religiosas, como o caso Asilo Nossa Senhora de Lourdes (ANSL). 
68 SILVA, 2009, op. cit. p. 100. 
69 Ibidem, loc. cit. 
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do protestantismo pentecostal, e a inserção da AD em Feira de Santana não foge a essa 

tendência70. 

Ao discorrer sobre o Orfanato, Igor Silva afirma que o mesmo estava 

inicialmente sediado num antigo casarão na Praça da República, não tendo um espaço 

físico próprio e, portanto, além das despesas essenciais ao seu funcionamento, ainda 

havia de pagar o aluguel do imóvel. Segundo o referido autor, as dificuldades 

financeiras se agravaram a partir da década de 1980 e, para piorar ainda mais o quadro, 

o casarão foi vendido, situação que colocou o Orfanato sob ameaça de despejo, o que 

levou seus representantes a recorrer ao poder público municipal para a obtenção de um 

novo espaço e recursos para sua construção. Assim, Igor discorre com propriedade as 

peculiaridades do envolvimento político partidário de representantes da ADEFS em prol 

do Orfanato, bem como de outras entidades da instituição71. 

Sobre essa questão consta nas atas da Câmara de Vereadores de Feira de 

Santana um pronunciamento do vereador José Ferreira Pinto, destacando alguns 

benefícios que conseguira por intermédio do Deputado João Durval Carneiro, em prol 

do Orfanato Evangélico de Feira de Santana: 

 

Usou da palavra o Vereador José Ferreira Pinto, declarando que conseguiu, 

no ano passado através do Deputado João Durval Carneiro a isenção da taxa 

de fornecimento de água ao Orfanato Evangélico de Feira de Santana. 

Continuando, declarou que fora procurado por uma comissão daquela 

entidade que lhe solicitou interceder, através desta casa, para que isentasse 

também a taxa de iluminação do Orfanato, daí apresente matéria de sua 

autoria.72 

 

Em relação ao Centro de Recuperação Desafio Jovem, Igor Silva demonstra, 

através de pesquisa nas atas desta entidade, que o mesmo teve início com um trabalho 

comunitário realizado pela ADEFS, intitulado “Cristo vos liberta”. Tratava-se 

inicialmente de um projeto de evangelização noturna encampado por membros da 

referida denominação, cujo objetivo era levar o Evangelho especialmente aos 

dependentes químicos. O trabalho cresceu e, como não tinha espaço físico próprio, os 

dependentes químicos eram levados a um centro especializado em São Paulo. A 

expansão dos trabalhos com os dependentes químicos e o alto custo para deslocá-los ao 

sudeste do País levou, em 1983, à compra de uma chácara no distrito de Humildes, em 

Feira de Santana73. 

                                                           
70 FERREIRA, 2009, op. cit., p. 35. 
71 SILVA, 2009, op. cit., p. 100-106. 
72 Livro de Atas da Câmara de Vereadores de Feira de Santana de 22/04/82. p. 300. 
73 SILVA, 2009, op. cit., p. 110. 
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O Amparo ao Menor Abandonado (AMA) constituiu outro centro filantrópico 

da ADEFS de grande destaque na cidade que, segundo Igor Trabuco, também foi criado 

pelo pastor Severino Soares74. O trabalho do AMA tinha como meta acolher crianças e 

jovens “com atenção especial aos assim chamados meninos-de-rua”75, categoria esta 

que, assim como outras, se multiplicava na cidade como consequência das 

transformações abruptas do processo industrial. 

Para a execução de suas atividades a referida entidade filantrópica 

assembleiana tinha como um de seus objetivos “realizar atividades físicas, psicológicas, 

pedagógicas e espirituais para a construção da personalidade e vínculos familiares e 

sociais”76. No bojo das atividades espirituais consta a frequência dos internos à Escola 

Bíblica Dominical, local privilegiado de ensino das suas doutrinas aos fiéis nas 

congregações. Somado a isso, havia certo diálogo dos representantes da entidade com a 

presidência da Assembleia de Deus77. 

O destaque alcançado pelo grupo religioso aqui citado através de suas 

atividades filantrópicas foi bastante comentado nos jornais da cidade e demonstram o 

reconhecimento dado pela imprensa e pelos representantes políticos ao trabalho 

assistencialista. Um exemplo disso é uma citação presente no jornal Feira Hoje que 

menciona o Orfanato Evangélico da Assembleia de Deus: 

 

O prédio onde funciona o Orfanato Evangélico da Assembleia de Deus pode 

vir a ser tomado, conforme decisão judicial, desabrigando as 86 crianças 

assistidas pelo órgão, único na cidade que presta atendimento a menores 

órfãos ou abandonados.78 

 

Conforme se percebe na presente matéria é notável o destaque alcançado pela 

referida entidade, a qual goza do privilégio de ser o único na cidade a prestar auxílio 

aos menores órfãos ou abandonados, categoria que tendia a crescer cada vez mais 

devido ao inchaço populacional, ocasionado em grande parte pelo processo de 

industrialização que se intensificava. Pelo que se pode perceber, a intenção do periódico 

é sensibilizar seu público leitor, inclusive representantes políticos, para a situação 

jurídica desfavorável do Orfanato. 

                                                           
74 SILVA, 2009, op. cit., p. 114. 
75 FERNANDES apud SILVA, 2009, p. 114. 
76 Plano de Ação da entidade (Pasta do AMA). Material disponível no acervo do Conselho Municipal de 

Assistência Social (CMAS). 
77 A informação foi colhida em fragmento de ata da entidade disponível no acervo do Conselho Municipal 

de Assistência Social (CMAS), Pasta do AMA. 
78 Jornal Feira Hoje. Feira de Santana. 14 de jan. 1982, p. 4. 
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Apesar de colocada a público a questão, isso em janeiro de 1982, o problema 

do espaço físico se estendeu por aproximadamente um ano e meio. Sobre esse fato Igor 

Trabuco destaca uma citação do mesmo jornal em julho do ano seguinte na qual é 

novamente relatada a questão judicial do Orfanato, agora ameaçado de despejo por 

causa da venda do antigo casarão. Ainda segundo o autor, após pressão na Câmara de 

Vereadores foi conseguida uma nova área79. 

As referências às entidades filantrópicas da ADEFS nos periódicos da cidade e 

ao envolvimento político, em especial ao Orfanato, não param por ai, mas não constitui 

o objetivo central do presente trabalho estender esse assunto, até mesmo porque Igor 

Silva discorre com propriedade sobre o mesmo. As discussões precedentes foram feitas 

para enfatizar a grande influência e destaque alcançado pelos assembleianos em Feira de 

Santana através de seus centros de assistência. Sendo assim, cabe agora analisar, em 

linhas gerais, os fundamentos da ideia de assistência social que a AD tomou como base 

para intervir na sociedade através de suas entidades filantrópicas. 

 

2.3 A ideia de assistência social para os assembleianos 

 

A prática filantrópica constitui-se quase que como ato inerente ao surgimento 

do cristianismo. Em algumas passagens bíblicas do Novo Testamento, coleção de livros 

que constituem o fundamento da fé cristã, pode-se observar que em diversos momentos 

há referências ligadas à assistência aos mais necessitados. A primeira passagem 

neotestamentária vinculada a um fato dessa natureza verifica-se no momento inicial da 

formação da comunidade cristã em Jerusalém, na qual consta que “todos os que tinham 

abraçado a fé reuniam-se e punham tudo em comum: vendiam suas propriedades e bens, 

e dividiam-nos entre todos, segundo as necessidades de cada um”80. 

A menção a esta passagem bíblica é de fundamental importância para o estudo 

do pentecostalismo assembleiano e de sua relação com as questões sociais porque a 

mesma, apesar de apontar para uma atitude de ajuda mútua, é utilizada pelo referido 

grupo religioso para enfatizar e legitimar o papel social da igreja, tanto em Jerusalém 

quanto na atualidade, como consta numa lição da revista Lições Bíblicas: 

 

A solidariedade era algo inerente na igreja de Jerusalém [...]. Muitos deles 

vendiam suas propriedades levando o dinheiro aos apóstolos. É bom lembrar 

                                                           
79 SILVA, 2009, op. cit., p. 101. 
80 Bíblia de Jerusalém. Atos dos Apóstolos, cap. 2, vers. 44-45. São Paulo: Paulus, 2002. p. 1905. 
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que essas doações eram voluntárias e a repercussão foi muito grande, pois 

naquela época havia muita pobreza na Cidade Santa81. 

 

Posto dessa forma, percebe-se que, como constituinte do corpo social, o campo 

religioso interage com o seu contexto na forma de luta de representações82 objetivando 

a legitimidade de sua visão de mundo, tal aspecto não foi diferente em relação à 

presença da Assembleia de Deus em Feira de Santana. Diante das grandes questões 

sociais enfrentadas, a referida denominação buscou dar uma resposta satisfatória aos 

seus fiéis, e não somente isso, sua atuação em atividades filantrópicas tanto 

apresentaram uma face ideológica como prática. 

O posicionamento dos assembleianos em relação às questões sociais fica 

evidente nas discussões presentes numa revista histórica elaborada pela sede regional da 

denominação em Salvador, cuja finalidade foi apresentar as principais conquistas de 

1930 a 2000. Logo na introdução, o pastor Israel Ferreira fala sobre a necessidade de 

contextualização da igreja: 

 

Como uma Igreja para esta geração, precisamos, em primeiro lugar, ter a 

visão correta deste momento final da Igreja na Terra. É o momento em que a 

violência, a imoralidade e a injustiça social estão presentes por toda parte [...] 

A Igreja não pode ficar em silêncio face às injustiças sociais. Ela precisa ser o 

grito de Deus para nossa geração. É preciso que a Igreja vá às ruas anunciar a 

Cristo e se levantar contra o pecado, as injustiças sociais, as drogas e a 

imoralidade83. 

 

Na fala do referido pastor ele destaca o contexto atual como o “momento final 

da Igreja na Terra”, consequentemente é o tempo em que as mazelas sociais se 

multiplicam “por toda parte” e, portanto, a Igreja tem que atuar de forma mais enérgica. 

Essa atuação se desdobra basicamente em proclamar a palavra de Deus, o que se 

constitui como a face ideológica da instituição para a sociedade, bem como desenvolver 

práticas cuja finalidade é prestar assistência aos despossuídos. 

Diante do acima exposto fica perceptível a adequação da Assembléia de Deus 

ao conceito de campo religioso desenvolvido pelo sociólogo francês Pierre Bourdieu, 

que se resume no seguinte: 

 

[...] resultado da monopolização da gestão dos bens de salvação por um 

corpo de especialistas religiosos, socialmente reconhecidos como os 

detentores exclusivos da competência específica necessária à produção ou à 

                                                           
81 SOARES, Esequias. Lições Bíblicas. Lição 7 (A Igreja de Jerusalém), 3º trimestre de 2000. p. 47. 
82 CHARTIER, 1990, op. cit., p. 17. 
83 Assembleia de Deus na Bahia. Edição histórica. Anos de vitória (1930- 2000). Realização, ADESAL, 

2000. p. 03. 
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reprodução de um `corpus´ deliberadamente organizado de conhecimentos 

secretos (e portanto raros) [...].84 

 

Como analisado por Bourdieu, o campo religioso é constituído basicamente por 

duas categorias sociológicas: de um lado o corpo de especialistas (detentores dos 

conhecimentos secretos), do outro, os leigos, os quais em oposição aos especialistas 

estão destituídos do saber especializado. No caso da citação acima, um dos 

representantes do corpo de especialistas é o pastor Israel Ferreira, o qual traz consigo a 

“competência teológica” necessária para interpretar o contexto social caótico no qual a 

igreja está vivendo e apresentar a saída para tal situação. 

Dando continuidade à análise da revista, no tocante ao envolvimento da 

Assembleia de Deus em questões sociais na cidade de Feira de Santana, consta que “em 

1950, na gestão de João Batista da Silva, foi criado o Orfanato Evangélico de Feira de 

Santana”85. A citação à referida entidade da ADEFS evidencia a importância conferida à 

mesma, sendo mencionada numa revista elaborada especialmente para destacar as 

principais conquistas da AD na Bahia durante quase todo o século XX. 

A fala do pastor Israel nessa revista é de fundamental importância para se 

perceber, em linhas gerais, a ideia da assistência social para a AD, ou pelo menos o teor 

ideológico da interpretação dada por ele, cuja função de sacerdote86 no campo religioso 

lhe permite grande receptividade da mensagem anunciada aos fiéis. Somado a isso, a 

menção ao Orfanato o legitima institucionalmente como expressão prática de um dos 

objetivos da igreja neste momento final, prestar assistência aos despossuídos. 

As revistas da Escola Bíblica Dominical (EBD) constituem outra fonte de 

significativa relevância para se identificar a representação da assistência social para a 

Assembleia de Deus no âmbito nacional e também local. Ao abordar esse assunto Jean 

Neila afirma que  

 

a Assembléia de Deus em Feira de Santana desde a sua implantação na 

década de 1930, conta com a Escola Bíblica Dominical como um espaço de 

ensino das suas doutrinas. Esta funciona aos domingos pela manhã e o 

principal material didático utilizado pelos professores é a revista trimestral 

Lições Bíblicas [...]87. (Grifos meus). 

 

Diante do acima exposto pela autora, percebe-se a grande importância 

conferida pela AD ao ensino da EBD, periódico de circularidade trimestral cuja 

                                                           
84 BOURDIEU, 2007, op. cit., p. 39. 
85 Assembleia de Deus na Bahia. op. cit., p. 17. 
86 WEBER, Max. Economia e sociedade. Vol. 1. Brasília: UnB, 1991. p. 294. 
87 FERREIRA, 2009, op. cit., p. 43. 
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finalidade é o ensino dos saberes específicos (doutrinas) aos fiéis, inclusive sobre o 

papel social da igreja. Em relação a esse assunto, consta numa revista do segundo 

trimestre de 1998 o seguinte: 

 

Hoje se fala dos meninos e meninas de ruas juntamente com os idosos 

abandonados, da prostituição infantil, das frequentes invasões de terra, do 

desemprego e de outras mazelas. O que a Igreja tem feito para aliviar o 

sofrimento dessa gente? É bom lembrar que desde o princípio do mundo que 

os trabalhos filantrópicos estiveram sempre ligados à religião (Tg 1. 27)88. 

 

Assim como o pastor Israel, o comentarista da revista da EBD parte de um 

diálogo da igreja com o contexto de mazelas sociais do seu tempo e, mais que isso, 

atribui a prática filantrópica como algo inerente à religião desde o princípio do mundo. 

Ainda na mesma revista o comentarista afirma que “a palavra [filantropia] significa 

‘humanitário, amigo da humanidade, e vem do grego filos ‘amigo’, e anthropos, 

‘homem’”89. Após essa definição ele exorta os fiéis nas seguintes palavras: “Ora, se os 

que não têm esperança estão sempre dispostos a ajudar a seu próximo, por que não nós, 

que somos filhos da luz? O cristão tem inclinação para ajudar os pobres e necessitados, 

porque ele é ‘participante da natureza divina (2 Pe 1.4)’”90. 

Diante do acima exposto nos discursos presentes nas duas revistas percebe-se 

que a concepção de filantropia defendida pela AD perpassa, em primeiro lugar, pela 

auto identificação simbólica do fiel com o ideal cristão de ajuda ao próximo. Em 

segundo lugar, sob a condição de que haja uma apropriação do primeiro ato, emerge 

automaticamente a inclinação prática de ajuda ao próximo. Sob essa ótica, a assistência 

social é representada como uma forma contínua de amenizar o sofrimento humano, pois 

“como o pecado91 é a causa primária dessa miséria, enquanto o mundo subsistir, estas 

coisas estarão presentes”92. Nesse sentido, a causa das mazelas sociais para a AD está na 

corrupção da natureza moral do homem e, sob essa ótica, “o trabalho social é também 

uma forma de evangelizar. Aliás, é essa a linguagem que o mundo entende”93. 

                                                           
88 SOARES, Esequias. Lições Bíblicas. Lição 13, 2° trimestre de 1998, p. 63. 
89 Ibidem, loc. cit. 
90 Ibidem, loc. cit. 
91 “Pecado é um mal moral que consiste em ação, omissão ou qualquer estado contrário a qualquer lei de 

Deus dada às suas criaturas racionais”. Esta definição encontra-se em SEVERA, Zacarias de Aguiar. 

Manual de Teologia Sistemática. 5ª ed. Curitiba: A.D. Santos Editora Ltda, 1940. p. 199. Obra utilizada 

como material didático no Seminário Teológico da ADEFS. 
92 SOARES, Esequias, 1998. op. cit., loc. cit. 
93 SOARES, Esequias. Lições Bíblicas. Lição 7, 3° trimestre de 2000, p. 47. A palavra mundo, nesta 

citação, representa aqueles que não são cristãos, especialmente os que são beneficiados com as ações 

filantrópicas. 
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Como demonstrado, o enfrentamento dos problemas sociais por parte da igreja, 

nesse caso específico a AD, reflete os desdobramentos práticos de sua ideologia 

religiosa em face da questão social. Destarte, ficou evidente a intenção do corpo de 

sacerdotes, enquanto detentores dos saberes específicos, em sistematizar o que para a 

instituição deveria ser a concepção da filantropia e disseminar essa visão para os fiéis 

através das revistas. Essa atitude dos sacerdotes assembleianos converge com a análise 

de Pierre Bourdieu ao afirmar que “o corpo de sacerdotes tem a ver diretamente com a 

racionalização da religião e deriva o princípio de sua legitimidade de uma teologia 

erigida em dogma cuja validade e perpetuação ele garante”94. 

Posto dessa forma, cabe ressaltar que o Estado, entendido enquanto instância 

máxima do corpo social, tem sua própria ideologia sobre os problemas sociais, posta em 

prática na forma de Leis. Nesse sentido, cabe agora uma análise dessa interação entre as 

instituições filantrópicas da ADEFS e o Conselho Municipal de Assistência Social 

(CMAS), órgão representativo do Estado que tem como um de seus objetivos a 

regulamentação da prática da assistência social a nível municipal. 

 

 

 

 

 

                                                           
94 BOURDIEU, 2007, op. cit., p. 38. 



 

Capítulo 3 - A Assembleia de Deus: autonomia e legalidade na 

prática da filantropia 
 

Como observado no capítulo anterior, durante considerável período a 

Assembleia de Deus de Feira de Santana (ADEFS) atuou no exercício da filantropia de 

forma autônoma, mesmo depois da assistência social no Brasil ter sido reconhecida em 

lei como dever do Estado na Constituição de 1988. Nesse sentido, verificou-se que a 

partir da segunda metade do século XX, esta instituição religiosa já desenvolvia 

trabalhos de cunho filantrópico na Cidade e se expandia cada vez mais, fato que lhe 

proporcionou visibilidade e reconhecimento por parte de autoridades do poder público 

municipal e periódicos da época. 

Esse quadro de relativa autonomia filantrópica que se configurou ao logo de 

quase meio século, mesmo depois da reformulação constitucional com suas deliberações 

sobre a natureza e o exercício da assistência social, presenciou posteriormente a 

intervenção do poder público municipal no sentido de promover a regulamentação das 

práticas filantrópicas. Nesse sentido, o objetivo principal do presente capítulo é analisar 

as permanências e rupturas da relação dinâmica entre as entidades da ADEFS e o 

Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), instituição representativa do 

Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) no Município e que mantém contato 

direto com as entidades filantrópicas.  

 

3.1 A dialética do processo de constituição de uma prática fundamentada na 

lei 

 

Após caracterizar o contexto social feirense, a inserção da ADEFS neste por 

meio de seus centros de assistência social e a ideia desta para os mesmos, cabe agora 

analisar os desdobramentos dessa relação entre essas entidades filantrópicas e o CMAS. 

Ao comentar sobre o papel dos Conselhos Municipais, Aldaíza Sposati afirma que “a 

sala das falas da LOAS, mais organizada, é o CNAS, que se reproduz nos Estados e 

municípios como conselhos estaduais e municipais”95. 

Nesse sentido, busca-se perceber a atuação da referida instituição como 

regulamentadora da natureza e exercício da assistência social, cujo marco legislativo a 
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nível nacional remete à outorga da Constituição Federal de 1988. Porém, como 

evidenciado nas discussões precedentes, vale ressaltar que os representantes das 

entidades assembleianas travaram intensas disputas políticas diretas e indiretas para 

alcançar favores e consequente legitimidade na Cidade, mesmo antes da outorga da 

Constituição Federal e posterior implantação do CMAS. 

Considerando isso, o período de autonomia legal do exercício da filantropia 

pela ADEFS foi relativamente extenso ao se levar em conta que desde o início da 

segunda metade do século XX a referida instituição religiosa começou a atuar de forma 

mais abrangente na área da filantropia por meio da criação do Orfanato Evangélico em 

1950. Esse descaso com a questão social por parte do poder público em Feira de 

Santana, reflete em grande medida as consequências de sua negligência histórica quanto 

aos marginalizados96.  

Outro fator agravante para a assistência aos despossuídos no cenário nacional 

foi a de hegemonia do projeto neoliberal, o qual possui uma “indisposição quanto à 

Assistência do Estado”97. Esse projeto teve seu ápice no Brasil após a Constituição de 

1988 com a ascensão de Collor à presidência, porém a criação da Lei Orgânica de 

Assistência Social (LOAS), em 1993, bateu de frente com o ideal neoliberal de negação 

dos problemas sociais enquanto questão estrutural ligada ao sistema de produção 

capitalista98.  

Sob essa nova ótica a assistência social passa a ser pensada na perspectiva do 

direito e da cidadania, cabendo ao Estado o dever de garantir sua mínima realização 

prática. Conforme consta no capítulo um do texto da LOAS de 1993 (Das Definições e 

dos Objetivos): 

 

Art. 1º A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política 

de Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, 

realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da 

sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas.99 

 

Nesse contexto, um novo espaço de luta política no tocante às questões 

filantrópicas estava se configurando a partir da implantação do CMAS, em 19 de 

                                                                                                                                                                          
95 SPOSATI, Aldaíza. A menina LOAS: um processo de construção da assistência social. 3ª ed. São 

Paulo: Cortez, 2007. p. 17. 
96 COSTA, 2013, op. cit. et. al. 
97 SCHONS, Selma Maria. Assistência social entre a ordem e a “des-ordem”: mistificação dos direitos 

sociais e da cidadania. 3ª ed. São Paulo: Cortez, 2008. p. 182. 
98 SPOSATI, Aldaíza. A menina LOAS. Conferência de abertura da IV Conferência Nacional de 

Assistência Social. Brasília, 7 de Dezembro de 2003. p. 4. 
99 LEI Nº 8.742, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993. 
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dezembro de 1995, no Município, cuja primeira reunião teve como ponto de pauta a 

leitura e discussão da LOAS100. Sendo assim, o Conselho convergia com a concepção e 

normas de fiscalização da assistência social estabelecidas pela legislação nacional. Tal 

aspecto pode ser comprovado nas competências do mesmo contidas no Regimento 

Interno: 

 

Art. 2º- Compete ao Conselho Municipal de Assistência Social 

III- regulamentar as ações de prestação de serviço de natureza pública e 

Privada, no campo da Assistência Social, atendidas as diretrizes estabelecidas 

pelo Conselho Nacional de Assistência Social e Conselho Estadual de 

Assistência Social; 

VI- inscrever e fiscalizar as entidades e organizações de Assistência Social101 

 

Diante desse novo quadro, considerando o fato de que a ADEFS continuou a 

atuar no campo da filantropia fundamentada no ideal cristão de ajuda ao próximo, cabe 

analisar as peculiaridades da relação entre suas entidades assistenciais e o Conselho 

Municipal de Assistência Social (CMAS). Dito dessa forma, segue-se uma análise das 

atas das reuniões do referido órgão com vistas a perceber os desdobramentos desse 

embate político/ideológico no tocante à regulamentação da assistência social. 

No primeiro livro de atas do CMAS consta uma referência relativa ao repasse 

de verbas feito para o Amparo ao Menor Abandonado (AMA), o qual vale ressaltar, foi 

a primeira das entidades filantrópicas da ADEFS a constar nas atas do Conselho. 

Segundo o que foi registrado, houve certa preocupação por parte de representantes de 

algumas entidades assistenciais no tocante à prestação de contas, principalmente para as 

que sobrevivem de doações. “Colocada pelo Presidente, a relação de Entidades que 

receberam verba do Criança Cidadã: AMA- no valor de cinco mil reais, Parque Brasil, 

dois mil reais e Dispensário Santana ainda sem regularizar a documentação”102. 

A ata citada acima refere-se à 35ª reunião do Conselho, realizada no ano de 

1998.  Sendo assim, considerando o fato de que o CMAS foi criado em 1995, houve um 

relativo retardo quanto à participação de representantes das instituições filantrópicas da 

ADEFS no mesmo. No entanto, se por um lado havia certa inatividade no Conselho, por 

outro, no âmbito da política partidária na “década da colheita”, como demonstrado no 

estudo de Jean Neila, houveram intensas disputas com candidaturas oficializadas e 

mandatos exercidos, inclusive pela presidência da ADEFS103. 

                                                           
100 1º livro de Atas do Conselho Municipal de Assistência Social. Feira de Santana. p. 1-3. 
101 Regimento Interno do Conselho Municipal de Assistência Social (1994). Capítulo II – Das 

Competências. 
102 1º livro de Atas do Conselho Municipal de Assistência Social. Feira de Santana. p. 33. 
103 FERREIRA, 2009, op. cit., et al. 
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Ao dar prosseguimento às discussões dos temas subsequentes da pauta da 

mesma reunião, são apresentadas diversas entidades que serão registradas, porém não 

consta na lista nenhuma da ADEFS, inclusive o AMA, que foi citado momentos antes 

na mesma ata. Tal fato deixa margem para conjecturar se sua representante resolveu não 

se pronunciar quanto à questão ou estava ausente. É essencial tocar nesse assunto, pois 

“o Sr. Idelfonso lembrou ao presidente o fornecimento do Certificado do Conselho às 

entidades acima citadas”104. Assim, a que estivesse devidamente registrada, além da 

concessão do certificado somavam-se demais benefícios, especialmente o repasse de 

verbas da União, algo de fundamental importância para a manutenção das atividades 

filantrópicas. 

Ainda na mesma reunião “o presidente do Conselho apresentou proposta de 

fiscalização das entidades conveniadas”105. Diante disso cabe ressaltar que, apesar do 

registro no CMAS proporcionar benefícios, também abria espaço para a intervenção do 

Estado no tocante à regulamentação prática das atividades filantrópicas. Sobre este 

ponto, na 39ª reunião “O vice-presidente e conselheiro, Idelfonso, apresentou um 

modelo de relatório de acompanhamento das atividades sociais que já é utilizado de 

forma provisória pelas entidades”106. 

Na 42ª reunião, ocorrida em junho de 1999, constava como segundo ponto de 

pauta a votação dos projetos que iriam representar o Município no Projeto Brasil 

Criança Cidadã, na mesma esteve presente Débora de Coelho Queiroz, representante do 

AMA. Ainda nessa reunião o atual presidente do Conselho frisa o descaso com a 

fiscalização dos recursos federais e estaduais, lembrando que no início de sua gestão 

houve uma auditoria executada por técnicos do Tesouro Nacional. Conforme ele 

destaca, “os únicos documentos apresentados por nós foram a data de criação do 

Conselho, a Lei e o Regimento Interno [...] faltando todo o escopo de documentos 

solicitados a exemplo de relatórios de atividades fiscalizadoras e pareceres sobre tais 

fiscalizações”107. Diante de tal situação, o presidente propôs a elaboração de um plano 

de fiscalização. 

Na subsequente reunião “o conselheiro Jones endoçou [sic] o pedido de 

cadastramento das entidades, requerido pelo Ministério Público”108. São apresentadas as 

                                                           
104 1º livro de Atas do Conselho Municipal de Assistência Social. Feira de Santana. p. 35. 
105 Idem, p. 38. 
106 Idem, loc. cit. 
107 Idem, p.43. 
108 Idem, p. 47. 
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entidades associadas ao CMAS e mais uma vez o AMA não aparece na lista. Porém na 

próxima reunião, a representante do AMA, Débora de Coelho Queiroz participa da 

seleção para o projeto Gota de Cidadania, o qual iria escolher algumas entidades para 

representar o município num evento regional:  

 

Aberta a sessão o Dr. Juarez Fernandes apresentou o projeto Gota de 

Cidadania, que irá representar o município onde este [envolve] quatro 

Secretarias Municipais; as associações presentes, representadas por oito 

projetos, apresentados por seus respectivos representantes [leais], como 

sendo: Associação de Proteção à Infância de Feira de Santana, [...] 

apresentado por Dona Débora de Coelho Queiroz, que também apresentou o 

Projeto Redome- Redenção do Menor, cujo presidente é o Sr. [...] Cerqueira 

Bastos109. 
 

Nessa mesma reunião, entre os oito projetos apresentados, foram escolhidos 

três para representar o município, entre os quais o Redome: 

 

Tendo todos sido aprovados pelos conselheiros, mas seguindo as normas da 

Comissão Organizadora, foi escolhido três projetos, assim sendo: Feira Brasil 

Cidadã, da Associação de Menores Parque Brasil; Sementes do manhã, do 

Dispensário Santana e Redome, Redenção do Menor, do Amparo ao Menor 

Abandonado [AMA]. Foi apresentado e reprovado o projeto da Associação 

União de Defesa dos Moradores de Humildes, por não se enquadrar nas 

normas de seleção110. (Grifos meus). 

 

Como evidenciado nesta citação, de oito projetos escolhidos pelos 

conselheiros, apenas três foram selecionados por atenderem às normas da comissão 

organizadora, sendo um reprovado logo no início por não se adequar às regras 

estipuladas. Isso evidencia a existência de critérios a serem atendidos para a devida 

aprovação e, além disso, cabe ressaltar que, por ter sido selecionado, o Redome coloca o 

AMA numa posição de destaque dentro CMAS. 

Com relação à fiscalização das entidades, atividade constantemente frisada 

pelo Conselho, um dos conselheiros apresenta um modelo de certificado de entidade 

filantrópica que foi votado e aprovado pelos demais conselheiros. “O Sr. Jones observou 

ainda que a distribuição deste documento deve obedecer a critérios principalmente 

como condição indispensável a visita às entidades interessadas em obter o documento, a 

fim de ser bem avaliado o seu funcionamento”111. (Grifos meus). 

 

3.2 A intensificação do processo de fiscalização 

 

                                                           
109 1º livro de Atas do Conselho Municipal de Assistência Social. Feira de Santana. p. 48. 
110 Idem, loc. cit. 
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À medida que o Conselho se articulava e expandia suas atividades o processo 

de fiscalização se intensificava, como evidenciado anteriormente no tocante à 

elaboração de um plano para tal finalidade. Sobre essa questão, na 47ª reunião do 

Conselho, ocorrida em julho de 1999, o Plano de Monitoramento e Avalição consta 

como terceiro ponto de pauta. No decorrer da discussão: 

 
O Sr. Presidente solicitou ao Conselheiro Dr. Juarez Oliveira que explicasse 

aos presentes o significado e a aplicabilidade do documento Monitoramento e 

Avaliação, melhor dizendo, Plano de Monitoramento e Avaliação (Serviços 

Assistenciais) que se destinava a um melhor acompanhamento das entidades 

que recebem o repasse da União, estabelecendo vários questionários a serem 

respondidos pelas entidades beneficiadas, em fim trata-se de um relatório 

circunstanciado das ações desenvolvidas por cada entidade de acordo com 

as normas estabelecidas. Foi proposto que as visitas às entidades fossem 

feitas trimestralmente112. (Grifos meus). 

 

Conforme consta nesta ata, houve maior intensificação quanto à fiscalização 

das entidades, principalmente aquelas que recebiam recursos da União. A pauta em 

questão não trata simplesmente de um documento ou certificado facultativo à 

participação de alguma entidade cadastrada no Conselho, mas de um Plano de 

Monitoramento e Avaliação, algo bem mais complexo e de maior abrangência que 

envolveu a criação de uma comissão de fiscalização. Pelos detalhes contidos no plano 

fica evidente a atuação do CMAS como órgão normatizador da prática da filantropia na 

Cidade de Feira de Santana. 

No que tange ainda à fiscalização das atividades assistenciais desenvolvidas 

pelas entidades vinculadas ao CMAS, a presidente do mesmo menciona: 

 

A necessidade de se marcar uma reunião com o Juiz Dr. Walter Costa Júnior 

para que seja unificado o trabalho de fiscalização das creches e entidades 

juntamente com o Conselho de Assistência, e, para a Secretaria de 

Desenvolvimento Social enviar ofício às entidades que possuem Convênio de 

Ação Continuada regulamentar as suas documentações junto ao Conselho113. 

(Grifos meus). 

 

A partir do segundo semestre de 1999 até o início de setembro de 2001, ou 

seja, um período maior que dois anos, não consta relatos referentes ao AMA nas atas do 

CMAS, bem como dos demais centros de assistência da ADEFS, apesar de que em 

diversas reuniões desse período estarem registrados os nomes de entidades citadas em 

projetos junto com o AMA nas atas anteriores. Ainda em julho de 1999 são 

mencionadas algumas entidades cujos representantes participaram da discussão 

                                                                                                                                                                          
111 1º livro de Atas do Conselho Municipal de Assistência Social. Feira de Santana. p. 52. 
112 Idem, p. 53. 
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relacionada à eleição da nova presidência, momento de suma importância para que a 

única entidade filantrópica da ADEFS até então participante no Conselho pudesse 

manifestar seu voto114. A ausência do AMA fica ainda mais evidente quando é 

mencionado o repasse de verbas para algumas entidades voltadas ao trabalho com 

crianças, ou seja, o público alvo das atividades do referido centro de assistência 

social115. 

Com relação às atividades fiscalizadoras frequentemente realizadas pelo 

CMAS, elas continuaram nos anos seguintes, pois frequentemente foram encontradas 

referências às tais, porém, na reunião de vinte de setembro de dois mil e um, a 

presidente do Conselho chama a atenção para a questão. Segundo consta na ata “a 

presidente trata do assunto do cronograma de visitas às entidades que parou, por falta de 

sintonia entre os membros da comissão, [veículo] e direcionamento dos trabalhos, e a 

necessidade urgente de se retornar”116. 

Como fica notório na fala da presidente do Conselho, havia a necessidade 

urgente de retorno das visitas às entidades, visto que, como mencionado, haviam 

parado. Tal marasmo dos trabalhos da comissão de fiscalização contribuía para que as 

entidades vinculadas desenvolvessem seus trabalhos com relativa autonomia. Esse 

quadro de deficiência nas atividades fiscalizatórias do CMAS pode ser observado na 

fala da Sr.ª Célia Cerqueira, a qual 

 

[...] falou da recente visita da SETRAS, através de uma técnica, a algumas 

entidades e cita as péssimas condições do AMC (Associação Minhas 

Crianças), Grupo de Mães Carentes do Olho D’água e do AMA (Amparo ao 

menor Abandonado), e da necessidade de se interditar judicialmente estas 

entidades ou a suspensão das verbas117. 

 

Sobre esta fala da Sr.ª Célia Cerqueira cabe ressaltar, em primeiro lugar, a 

referência ao AMA, que após aproximadamente dois anos sem registro nas atas, volta 

novamente à ativa, porém agora de forma não muito satisfatória como foi anteriormente, 

visto que a sugestão apresentada foi seu fechamento por via judicial ou suspensão das 

verbas. Em segundo lugar, a presença da técnica do SETRAS indica que a fiscalização 

das entidades não era competência exclusiva do CMAS, o qual também manifestou sua 

posição após a fala da Sr.ª Célia, nas seguintes palavras: “O Conselho, através da sua 

                                                                                                                                                                          
1131º livro de Atas do Conselho Municipal de Assistência Social. Feira de Santana. p. 74. 
114 Idem, p. 62. 
115 Idem, p. 70. 
116 Idem, p. 97. 
117 Idem, loc. cit. 
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Diretoria, irá realizar visitas a estas entidades e formular seu parecer, e, se julgar 

necessário e preciso, dará um prazo para a entidade se regularizar, sob pena de 

suspensão de verba”118. 

Ao comparar o posicionamento da Sr. Célia e do Conselho no que tange à 

fiscalização das entidades acima mencionadas, observa-se que o segundo ofereceu uma 

solução um pouco mais branda para o problema, não tocando de imediato na opção do 

fechamento das entidades irregulares. Isso talvez demonstre uma disputa de poder pelo 

monopólio da fiscalização, porém, mais que isso, evidencia a presença cada vez mais 

constante da intervenção do Estado para regulamentar a prática da assistência social no 

município. 

A preocupação do Conselho com o acompanhamento dos trabalhos 

desenvolvidos pelas entidades cadastradas era constante, adquirindo cada vez mais 

integração com outras instituições voltados ao trato com a assistência social. Em janeiro 

de 2002 foi realizada uma reunião extraordinária do CMAS com a Secretaria de 

Desenvolvimento Social para discutir pendências de algumas entidades irregulares com 

o Convênio da Ação Continuada: 

 

São elas as seguintes: Amparo ao Menor Abandonado de Feira de Santana, 

AMA, na pessoa da Sr.ª Debora de Carvalho de Oliveira, (Associação 

Princesa Isabel) digo Grupo Assistencial Princesa Isabel, na pessoa da Sr.ª 

Isabel Sodré de Lima, Grupo de Mães Carentes do Olhos D’água, Sr.ª Edna 

Albérico dos Santos, Associação Pedra de Jacó, Antônio Lima, Associação 

do Bem estar Social da Mangabeira, Sr. Margarida Bezerra de Souza, foi 

explicado para cada entidade as pendências e situação a serem resolvidas, 

[...]119. 

 

A partir do acima exposto, percebe-se a preocupação do Conselho em marcar 

uma reunião extraordinária para solucionar as pendências das entidades supracitadas, 

entre as quais o AMA, que após a intensificação das fiscalizações retornou à pauta das 

reuniões do CMAS com uma imagem não muito boa. Após ter exposto a inadequação 

das referidas entidades, o Conselho discutiu 

 

com cada entidade o que deveria ser feito para ser atestado pelo Conselho, 

para a renovação dos Contratos, que foi atendido por maioria com (excesão) 

digo exceção da entidade da Associação de Bem Estar Social da Mangabeira 

que não aceitou participar da reunião retirando-se do recinto, foi discutido 

com os presentes a situação desta entidade, onde foi por unanimidade dos 

presentes que suspenda temporariamente para que a mesma possa se adequar 

às exigências do SETRAS, do Conselho e da Secretaria de Desenvolvimento 

Social [...]120. 

                                                           
118 1º livro de Atas do Conselho Municipal de Assistência Social. Feira de Santana. p. 97. 
119 2º livro de Atas do Conselho Municipal de Assistência Social. Feira de Santana. p. 9. 
120 Idem, loc. cit. 
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Como consta na referida ata, o Conselho discutiu particularmente com cada 

entidade e deliberou “o que deveria ser feito”, de acordo com as normas estabelecidas, 

ou seja, evidenciando o seu poder regulamentador ao punir as entidades que não 

atendessem praticamente a exigência do exercício filantrópico definido pelo Estado em 

lei. Dito dessa forma, vale ressaltar que no decorrer da reunião, a Associação de Bem 

Estar Social da Mangabeira teve suas atividades suspensas até se adequar às normas. 

Pelo que foi colocado anteriormente, o AMA concordou em atender as 

determinações do Conselho quanto à regularização das pendências para manter o 

convênio da Ação Continuada, o qual garantia o repasse de verbas ao mesmo. Contudo, 

em reunião posterior “a Sr.ª Presidente relatou a visita, da mesma juntamente com a 

conselheira Ilka, à entidade AMA, Amparo ao Menor Abandonado. Quando constatou-

se que a entidade está atendendo a 41 menores, e não a 84, como prevê e estabelece a 

meta”121. 

Conforme relatou a presidente do Conselho após nova visita, apesar de ter 

concordado com a regularização das pendências verificadas anteriormente, o AMA 

ainda estava em dívida no tocante à proporção entre a quantidade de menores e o valor 

das verbas recebidas em convênio anterior. Todavia, a presidente tece elogios à 

entidade: 

 

Coloca ainda sobre o trabalho que a entidade realiza, como um trabalho 

razoável, em instalações satisfatórias, inclusive com melhorias em 

andamento, bem como ao tratamento afetivo que é dado aos menores. 

Colocada aos conselheiros para que eles possam dar os respectivos pareceres, 

a conselheira Maria José sugere que a Sr.ª Débora, representante da entidade 

em questão, seja convidada ao Conselho para que seja esclarecida a situação 

com a mesma e então decidir se a entidade terá condição de atender dentro da 

meta, caso contrário será reduzido. Ficou acordado uma reunião para 14 de 

março [de 2002]122. 

 

Passados os elogios, seguiu-se a advertência da conselheira Maria José, que 

sugeriu a presença da Sr.ª Débora, representante do AMA, numa próxima reunião para 

tratar do assunto sob pena de redução das verbas. A reunião ocorreu em caráter 

extraordinário e no dia marcado, conforme consta em ata 

 

reuniram-se extraordinariamente membros da Diretoria do Conselho 

Municipal de Assistência Social de Feira de Santana para conciliar e 

esclarecer questões pendentes das entidades: Sociedade Religiosa Santuário 

da Cristandade Monte Santo, Grupo de Mães Carentes dos Olhos D’água 

(Creche Mundo das Crianças), Amparo ao Menor Abandonado de Feira de 
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122 Idem, loc. cit. 



 

 

47 

Santana, e a Associação Feirense Minhas Crianças de Feira de Santana, as 

quais encontram-se sem assinar convênio para este ano123. 

 

Como observado pelo Conselho, estas entidades, inclusive o AMA, estavam 

com o convênio vencido e ainda não tinham renovado para 2002, o que impossibilitaria 

o repasse das verbas. Continuando a reunião a Sr.ª Débora foi convoca e alertada sobre 

a avaliação e as medidas tomadas pelo Conselho em reunião anterior, na qual foi 

discutida a última visita feita ao AMA, tendo sido constada irregularidade na meta do 

convênio Ação Continuada. Diante do exposto pelo Conselho 

 

A Sr.ª [Débora] propõe-se a solucionar a irregularidade transformando uma 

sala de aula e a dispensa em mais dois dormitórios para o retorno dos (41) 

internos e atingindo assim a meta de 84 como prevê o Convênio. [foi] 

acordado entre a entidade e o Conselho o prazo de até 25/03/2002 para que 

seja providenciado as devidas reformas e a entidade poder assinar o convênio 

para 2002. [foi] solicitado da entidade novo C.O.C., pois encontra-se 

vencido”124. 

 

Apesar de, em certos momentos, apresentar flexibilidade em relação à 

fiscalização das entidades filantrópicas, na maioria dos casos o CMAS atuava de forma 

enérgica quando as metas não eram cumpridas. O AMA, certamente, era um dos alvos 

principais por possuir vínculo com a LOAS, como demonstrado na eleição de membros 

do CMAS do dia 01 de agosto de 2002, na qual consta que “para o segmento da Loas 

votaram as entidades Amparo ao Menor Abandonado de Feira de Santana (um eleitor) 

[...]125”. 

Quanto ao envolvimento político partidário do CMAS consta na ata de 16 de 

setembro de 2002 uma reunião extraordinária “para tratar do debate com os deputados, 

digo, candidatos a deputados estaduais e federais sobre a Política de Assistência Social 

no nosso município”. Na mesma reunião “a Senhora Maria de Lourdes Santana 

denuncia o grande número de associações comunitárias que não têm trabalhos em suas 

comunidades. A presidente esclarece que a Comissão de Fiscalização do CMAS, 

reativada na última reunião irá realizar visitas de fiscalização a todas as entidades”126. 

A ampliação das atividades do CMAS implicou maior envolvimento em outras 

áreas ainda autônomas na prática da filantropia, como o caso dos dependentes químicos. 

Em novembro de 2002 foi realizada uma reunião do Conselho na qual a presidente 

relatou que uma instituição filantrópica voltada a esse público a procurou para saber a 

                                                           
123 2º livro de Atas do Conselho Municipal de Assistência Social. Feira de Santana. p. 13. 
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125 Idem, p. 24. 
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relação de entidades atuantes nessa área. A presidente frisou a ausência de uma política 

pública para tal questão e ressaltou ser “importante que no futuro haja uma maior 

fiscalização nestas entidades, visto que se houver uma ampliação do PAC ou de outros 

recursos seria proveniente que se desse mais atenção ao combate às drogas”127. 

Ainda em relação ao trabalho com os dependentes químicos no município, 

como relatado no início do capítulo ao citar Igor Silva, desde a década de 1980 a 

ADEFS já desenvolvia uma expressiva ação nessa área através do Centro de 

Recuperação Desafio Jovem (CRDJ). Porém a questão que vem à tona é o porquê da 

ausência de referência ao mesmo nas atas do CMAS. A resposta está na fala da 

presidente do Conselho ao mencionar na supracitada reunião a indiferença do poder 

municipal quanto à elaboração de uma política pública para tal finalidade, cabendo ao 

Conselho tomar a responsabilidade para si. 

Nos anos seguintes a 2002 a falta de registro nas atas do CMAS sobre o AMA 

continuam, exceto pelo anúncio das comemorações de seu aniversário em 2004. Quanto 

às outras entidades da ADEFS, principalmente o Orfanato, que já somava mais de meio 

século de existência, não consta relatos nas subsequentes reuniões. Porém, nas eleições 

do CMAS em 12 de abril de 2007, a participação da ADEFS na categoria de 

organizações religiosas constitui um fato inusitado, pois não foram encontradas 

referências diretas à mesma até então128. 

Por fim, como marco cronológico final para a proposta do presente capítulo, 

cuja discussão caminhou pelo viés da autonomia e legalidade no exercício da filantropia 

por parte das entidades da ADEFS, cabe destacar a reunião extraordinária do CMAS em 

04 de março de 2009, na qual 

 

a presidente do Conselho informou a todos que realizou visitas aos abrigos 

AMA, Palácio do Menor, ACN e Orfanato Evangélico. Discorreu um pouco 

sobre a situação dos abrigos informando que no momento da visita o Ama 

abrigava cinco adolescentes”. “[Em seguida] A presidente enfatiza a 

necessidade de estruturação no corpo técnico destes abrigos, pois as pessoas 

que tomam conta das crianças e adolescentes apesar de muita boa vontade 

não dispõe de requisitos necessários para realizar este trabalho”129. 

 

A pesquisa nas atas do CMAS, desde sua implantação em 1995, demonstrou 

que a única entidade filantrópica da ADEFS mencionada foi o AMA, todavia nesta 

reunião de março de 2009 são citadas simultaneamente duas entidades assembleianas 
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conveniadas ao Conselho, fato que demonstra o alargamento das atividades do mesmo. 

Somado a isso, verifica-se que o processo de fiscalização e normatização se tornou mais 

abrangente na medida em que toca na questão da insuficiência da boa vontade para a 

condução dos trabalhos assistenciais, aspecto até então posto fora da pauta de 

discussões. 

Em suma, a implantação do CMAS em Feira de Santana contribuiu 

decisivamente para a regulamentação da natureza e exercício da prática filantrópica por 

parte de entidades religiosas ou não. Inicialmente, as exigências do processo de 

fiscalização incluíam questões de ordem prática, fato que deixou espaço para certa 

autonomia nas atividades realizadas pelas entidades conveniadas, porém paulatinamente 

as diretrizes do Conselho foram convergindo com a concepção de assistência social 

definida pela LOAS. 

 

 



 

Considerações finais 
 

A análise da inserção do protestantismo no Brasil demonstrou que a 

propagação da nova fé não constituiu a prioridade dos pioneiros da Reforma, tão pouco 

na primeira metade do século XIX, período de sua inserção sistemática, as atividades 

dos grupos envolvidos ultrapassavam o círculo de seus fiéis conterrâneos. Contudo esse 

quadro mudou significativamente com a difusão do movimento pentecostal, o qual se 

caracterizou, desde suas raízes internacionais, pela proximidade com as camadas mais 

baixas da população dos grandes centros urbanos. Ainda em relação a essa vertente 

protestante no território nacional cabe destacar a Assembleia de Deus como uma de suas 

maiores expressões. 

A referida denominação se expandiu de tamanha forma que alcançou 

praticamente todas as regiões do País, inclusive chegando a Feira de Santana já na 

primeira metade do século XX. No bojo desse processo de expansão na Cidade teve que 

dividir espaço com outras confissões constituintes do campo religioso feirense, porém, 

já a partir da segunda metade do mesmo século começou a desenvolver de forma 

sistemática suas atividades de cunho assistencial. Nessa empreitada desenvolveu um 

diálogo com as transformações socioeconômicas pautada na sua visão sobre o papel 

social da igreja. Sob essa perspectiva, o trabalho filantrópico da Assembleia de Deus de 

Feira de Santana se expandiu e demandou a criação de outros centros de auxílio aos 

despossuídos, fato que lhe proporcionou grande reconhecimento por parte do poder 

público municipal. 

No entanto, esse quadro de relativa autonomia filantrópica que durou 

aproximadamente meio século, experimentou, após os desdobramentos da reformulação 

legislativa nacional, um novo espaço de diálogo a partir da criação do Conselho 

Municipal de Assistência Social (CMAS). Em relação à dinâmica desse processo, a 

pesquisa demonstrou que os anos iniciais de atividade do referido órgão constituíram o 

momento de articulação dos trabalhos. Tal situação deixou margem para o exercício de 

certa autonomia por parte das entidades conveniadas, mesmo com a permanência das 

visitas.  

A intensificação do processo de fiscalização culminou na elaboração de um 

plano mais abrangente de avaliação das entidades. Posto dessa forma, os representantes 

do Amparo ao Menor Abandonado (AMA) tiveram que apresentar justificativas 
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plausíveis para o não cumprimento das normas acordadas no convênio sob pena 

suspensão das verbas e possível interdição judicial. 

Na esteira desse processo, de 1998 até o início do ano 2009 o AMA foi a única 

entidade filantrópica assembleiana a ter convênio com o Conselho, mesmo intercalando 

momentos de presença e ausência nas reuniões. Nesse sentido, cabe questionar porque o 

Orfanato Evangélico, primeira entidade assembleiana só foi mencionado nas atas do 

CMAS em março de 2009. Essa, dentre outras questões surgidas ao longo da pesquisa, 

extrapolam no momento as fontes analisadas mas não deixam de ser inquietantes. 
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