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Tapeceiro 
Grande artista 
Vai fazendo o seu trabalho 
Incansável, paciente 
No seu tear 

Tapeceiro 
Não se engana 
Sabe o fim desde o começo 
Trança voltas, mil desvios 
Sem perder o fio 

Minha vida é obra de tapeçaria 
É tecida de cores alegres e vivas 
Que fazem contraste no meio das cores 
Nubladas e tristes 

Se você olha do avesso 
Nem imagina o desfecho 
No fim das contas 
Tudo se explica 
Tudo se encaixa 
Tudo coopera pro meu bem 

(Stênio Marcius) 
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RESUMO 

Esta pesquisa investiga como a Igreja Evangélica Assembléia de Deus, 

maior Denominação Pentecostal do Brasil, produziu representações sobre o 

comunismo e discurso anticomunista no final da Ditadura Militar, e início da 

redemocratização do Brasil, e como esse discurso foi assimilado pela Assembléia 

de Deus em Feira de Santana (ADEFS). O recorte de 1979 a 1989 se deu em 

função da relevância política desse período para o Brasil, e para Feira de Santana 

particularmente. Analisamos que o periódico Mensageiro da Paz, veículo oficial 

da Assembleia de Deus, tinha um discurso de não participar dos assuntos 

políticos, mas que manteve apoio a Ditadura Militar ecomeçou a produzir um 

discurso anticomunista, bem como incentivar participação de seus membros na 

política partidária no início da redemocratização. 

Palavras chave: Assembleia de Deus, Ditadura Militar, Redemocratização, 

Feira de Santana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

This research investigates how the Evangelical Church Assembléia de 

Deus, the largest Pentecostal Denomination in Brazil, produced representations 

about communism and anti-communist speech at the end of the Military 

Dictatorship, and the beginning of the re-democratization of Brazil, and how this 

speech was assimilated by the Assembly of God in Feira Santana (ADEFS). The 

cut from 1979 to 1989 was due to the political relevance of that period for Brazil, 

and for Feira de Santana in particular. We realized that the periodical Messenger 

of Peace, the official vehicle of the Assembly of God, had a discourse of not 

participating in political matters, but that it maintained support for the Military 

Dictatorship, started to produce an anti-communist discourse and to encourage the 

participation of its members in party politics at the beginning redemocratization. 

Keywords: Assembly of God, Military Dictatorship, Redemocratization, 

Feira de Santana. 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUÇÃO 

Pretendemos, neste trabalho, analisar como a Igreja Evangélica 

Assembléia de Deus construiu representações sobre o comunismo e o discurso 

anticomunista no período que compreende os anos finais da Ditadura Militar, e o 

início de redemocratização. Também pretendemos analisar como a liderança e os 

membros da Assembléia de Deus em Feira de Santana – ADEFS se apropriaram 

desse discurso.  

Nosso interesse seu deu a partir da leitura do periódico Mensageiro da 

Paz, veículo de comunicação oficial da Assembléia de Deus desde 1930, e 

concentramos nossa leitura, em princípio, a partir dos anos 1960, período do 

Golpe Militar. Ao perceber apoio ao Regime Militar, e o silêncio em relação ao as 

perseguições, torturas e autoritarismo promovido pela Ditadura Militar, 

estendemos nossa leitura para os anos 1980, ao percebermos que, com a abertura 

política, a denominação em estudo produziu, de maneira sistemática, discurso 

anticomunista e representações sobre o comunismo.  

Este trabalho foi elaborado a partir da seguinteproblemática: Quais 

argumentos e doutrinas fundamentaram o discurso anticomunista? Qual o papel 

dos periódicos editados pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus na 

construção dessas representações? Como eram tratados os membrosque tinham 

discurso divergente do oficial? Como esses discursos foram assimilados pelos 

membros de Assembléia de Deus em Feira de Santana, e, em que medida os 

princípios doutrinários como uma visão providencialista cristã alimentou o 

discurso anticomunista? 

 

 

 

 

 

 



 

Metodologia 
 

As agências e os agentes religiosos são diversos, de vários tipos,não são 

homogêneos e precisamos definir o grupo religioso protestante Assembléia de 

Deus. 

Antes, porém, cabe conceituar denominação. Concluímos que a 

Assembleia de Deus é uma denominação, pois, diferente da Igreja, que tem 

ligação com o Estado e cujos fieis já nascem ligados a ela, os membros da 

Assembléia de Deus geralmente se convertem ao grupo depois de adulto e são 

batizados voluntariamente. A Assembleia também se difere de seita, que é uma 

dissidência da Igreja, e, geralmente, questiona a ordem social estabelecida. Ou 

seja, a Assembleia de Deus é uma instituição do protestantismo, que não 

questiona a ordem estabelecida, e cujos membros aderem a essa estrutura 

religiosa1.  

 

Referencial Teórico 

Para entender como determinado grupo cria sentido e formas de 

representações, e especificamente no caso de nosso trabalho, que objetiva 

entender como foram construídos esses discursos e as representações da 

Assembleia de Deus, lançaremos mão do conceito de representação em Roger 

Chartier (1990), para quem as representações são maneiras de perceber o real 

construídas pelos diferentes grupos. 

O conceito de apropriação de Roger Chartier também será tomado de 

empréstimo para este trabalho, posto que, pretendemos entender como a liderança 

e a membresia da Assembleia de Deus em Feira de Santana se apropriaram do 

conteúdo produzido pelos periódicos da Casa Publicadora das Assembleias de 

Deus – CAPD, construindo assim significado, pois para Chartier:  

                                                           
1 SILVA, Elizete da. Cidadãos de Outra Pátria: Anglicanos e Batistas na Bahia. (Tese de 
Doutorado) USP. São Paulo. 1998, p.22. 



As práticas que visam fazer reconhecer uma identidade social, 
exibir uma maneira própria de estar no mundo, significa 
simbolicamente um estatuto e uma posição; por fim, as formas 
institucionalizadas e objectivadas graças às quais uns 
‘representantes’ (instancias colectivas ou pessoas singulares) 
marcam de forma visível e perpetuada a existência do grupo, da 
classe ou da comunidade.2 

 

O conceito de campo religioso cunhado por Pierre Bourdieu é importante 

para entender as tensões entre Assembleia de Deus e aos Teólogos da Libertação e 

os Protestantes Ecumênicos. Igualmente, na busca por entender as relações que se 

estabeleceram entre religião e política, o pensamento de Bourdieu é relevante e 

fecundo para nosso trabalho, pois, para ele:  

A estrutura das relações entre o campo religioso e o campo do 
poder comanda, em cada conjuntura, a configuração da 
estrutura das relaçõesconstitutivas do campo religioso que 
cumpre uma função externa delegitimação da ordem 
estabelecida na medida em que a manutenção da 
ordemsimbólica contribui diretamente para a manutenção da 
ordem política, aopasso que a subversão simbólica da ordem 
simbólica só consegue afetar aordem política quando se faz 
acompanhar por uma subversão política desta ordem3. 
 
 

Além da História Cultural, o conceito de cultura política de Rodrigo Motta 

é útil para entender como a Assembléia de Deus construiu discursos 

anticomunistas e como essa cultura política permeou o imaginário dos membros 

desse grupo, gerando “práticas e representações”. Motta define cultura política 

como: 

Um conjunto de valores, tradições, práticas e representações 
políticas partilhado por determinado grupo humano, que 
expressa uma identidade coletiva e fornece leituras comuns do 
passado, assim como fornece inspiração para projetos políticos 
destinados ao futuro4.  

 

Para entender as posições adotadas pelo grupo religioso Assembléia de 

Deus diante da Ditadura instalada em 1964, e, posteriormente no período da 

                                                           
2CHARTIER, Roger. A História Cultural: entre práticas e representações. Rio de Janeiro: DIFEL, 
1990. P. 23. 
3BOURDIEU, Pierre. A Economia das Trocas Simbólicas. São Paulo: Perspectiva, 1974, p. 69. 
4MOTTA, Rodrigo Patto Sá. Culturas políticas na história: novos estudos, Belo Horizonte, 
Argvmentvm, 2009, p. 21. 



redemocratização do Brasil, o conceito de cultura política também se faz 

importante, posto que ajuda a entender os “padrões de ação já inscrito na 

tradição”. O comunismo como um “vilão”, um inimigo a ser combatido, permeia 

as representações que o grupo em estudo. Acerca do conceito de cultura política, 

Rodrigo Motta afirma 

.... cultura política implica um imaginário, neste caso, nacional, 
um conjunto de representações que contribui para instituir o 
grupo como comunidade política. Dessa construção fazem parte 
heróis, vilões, eventos marcantes, guerras, etc., representações 
construídas por meio de imagens mentais ou visuais que são 
disseminadas, reproduzidas e reapropriadas ao longo do tempo, 
processo em que atuam tanto a memória como a historiografia, 
além da literatura, da cultura visual e das diferentes mídias5. 

Recorte cronológico 
 

Nosso interesse pelo recorte de 1979 a 1989 se deu em função da 

importância desse período para a sociedade brasileira e, particularmente a 

feirense. Os Assembleianos, no período que compreendeu a Ditadura Militar, 

oscilaram entre o silêncio, ou o apoio aos militares, a assumiram o discurso 

anticomunista de maneira mais veemente, quando da redemocratização do Brasil. 

 
Fontes Escritas 

 

Sendo o nosso objetivo geral analisar o discurso e as representações 

anticomunistas construídos pela Assembléia de Deus através dos periódicos 

produzidos pela Cada Publicadora das Assembléias de Deus, e como esse discurso 

foi assimilado pela Assembleia de Deus em Feira de Santana - ADEFS, 

utilizaremos como fontes escritas edições de jornais e revistas, livros oficiais da 

denominação Assembleia de Deus: Mensageiro da Paz, Revistas da Escola 

Bíblica Dominical Lições Bíblicas, revista A Seara, livros O Centenário da 

Assembleia de Deus, Dicionário do Movimento Pentecostal, Diário do Pioneiro,  

e As Assembleias de Deus no Brasil.  

Fizemos uma análise das fontes no período anterior ao nosso recorte com o 

objetivo de entender as posições expressas nos jornais, o que ajudou a 

compreender a mudança gradativa que houve no final da década de 1970, ficando 
                                                           
5 MOTTA, Rodrigo Patto Sá. Cultura política e ditadura: um debate teórico e historiográfico. 
Tempo e Argumento, Florianópolis, v. 10, n. 23, jan./mar. 2018. p.115. 



possível observar uma abertura do periódico para assuntos políticos, uma vez que, 

em períodos anteriores, nota-se que assuntos políticoseram veiculados poucas 

vezes nas fontes, pelo fato de a denominação Assembleia de Deus manter, antes 

da redemocratização, um discurso de não participação em assuntos políticos. 

Entendemos que o uso de jornais como fontes deve ser cuidadoso, pois no 

jornal, como outras fontes, não deve ser encarado como “voz da verdade”, mas 

deve ser questionado, problematizado. Sobre isso, o historiador Rafael Saraiva 

Lapuente (2015) dialoga com outros autores e constrói uma importante reflexão 

sobre o tema, mostrando a resistência dos historiadores brasileiros antes da década 

de 1970, em trabalhar com periódicos como fonte, e a mudança dessa postura6. A 

partir dos Annales, fontes como imagens e monumentos ganham importância para 

o trabalho do Historiador. O uso do jornal como fonte, desde que bem 

problematizado, tem possibilidade de nos levar a uma pesquisa exitosa. 

Usamos também os jornais: Tribuna Feirense, Feira Hoje e Folha do 

Norte, bem como as seguintes leis municipais: Lei 731, de 10 de maio de 1972, e 

lei 944, de 29 de março de 1984. 

Os jornais feirenses citados foram usados para entender a sociedade 

feirense nos últimos anos da Ditadura Militar e inicio da redemocratização, bem 

como para analisar a participação de representantes da Assembleia de Deus em 

Feira de Santana na política partidária. Analisamos também as Leis 731, de 10 de 

maio de 1972, e 944, de 29 de março de 1984, de autoria dos vereadores 

assembleianos Gerson Gomes e Waldeir dos Santos Pereira, respectivamente, 

ambos eleitos com o apoio da denominação. Observamos que tais leis foram de 

interesse dos assembleianos, como veremos no capítulo dois.  

Fontes Orais 

Para a composição deste trabalho usamos fontes orais e também fontes 

escritas. Não estabelecemos hierarquia entre as fontes, posto que entendemos a 

importância tanto das fontes orais, como das fontes escritas para investigar as 

representações e discursos da Assembleia de Deus, objetivo deste trabalho. A 

                                                           
6LAPUENTE, R. S. ; O jornal impresso como fonte de pesquisa: delineamentos metodológicos. In: 
10º Encontroda Rede Alfredo de Carvalho (ALCAR), 2015, Porto Alegre. 10º Encontro Nacional 
de História da Mídia (ALCAR), 2015. 



historiadora Tânia Gandon faz uma importante reflexão acerca do trabalho com 

fontes orais, apontando a importância da metodologia. Acerca das fontes escritas e 

orais, Tânia Gandon escreve: 

Observavam também que o popular é um termo 
frequentemente utilizado com cunho pejorativo, evocando 
ignorância, analfabetismo.  Sempre houve essa 
Hierarquização europeia, em que o escrito é visto como 
muito superior ao oral, a comunicação oral sendo 
assimilada ao domínio do popular “pouco culto”.7 

Para entender os assuntos mais recorrentes entre os entrevistados, que 

evidenciam a imagem que o grupo quer passar de si mesmo, é importante as 

reflexões de Gandon. A historiadora afirma que: 

O que interessa perceber num conjunto de etnotextos são 
temas mais pertinentes ao discurso da comunidade 
estudada. Eles vão traduzir globalmente a imagem de si 
mesma que aquela comunidade, ou aquele grupo, quer 
transmitir.8 

É importante, no trabalho com fontes orais, a problematização dessas 

fontes, atentando para as peculiaridades e a dinamicidade da memória do 

entrevistado. O entrevistado tem um lugar social de fala, e, como afirma Tania 

Gandon, “O discurso da memória é altamente dinâmico, vai sendo construído 

emfunção de cada contexto do presente” – o “lugar do discurso - e também em 

função da imagem que se quer transmitir e da “negociação” identitária”9. 

Foram entrevistados membros da Assembleia de Deus em Feira de Santana 

que, no alcance de nosso recorte, estavam desempenhando liderança na 

denominação, seja como pastor, seja como professor de Escola Bíblica Dominical, 

ou seja, como membro sem nenhuma função específica de liderança. Os 

entrevistados foram: L. A. S., então professor de Escola Bíblica Dominical; V.M. 

Presbítero da denominação; Edvaldo Lima, atual vereador em Feira de Santana, 

presbítero da Assembleia de Deus, e membro do grupo na década de 1980; 

Cadmiel Pereira, atual vereador em Feira de Santana e presbítero daAssembleia de 

                                                           
7GANDON, Tania Riseriod‟Ameida. Etnotexto e identidade cultural na construção da memória. 
Revista da FAEEBA Educação e Contemporaneidade. , Salvador, v. 14, n23, jan./jun., 2005. p. 
230. 
8GANDON, 2005, p.231. 
9Ibid., p.231. 



Deus, e Etenício Sousa, também membro assembleiano Feirense  na década de 

1980. 

 

Roteiro dos Capítulos  

 

A composição deste trabalho foi feita em três capítulos. No primeiro 

capítulo, buscamos historicizar a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, desde 

sua chegada aqui no Brasil, até o inicio das atividades em Feira de Santana e 

perceber a importância da Casa Publicadora das Assembléias de Deus – CAPD na 

construção dos discursos e representações políticas, bem como usos e costumes do 

grupo e consolidação da identidade pentecostal.  

No segundo capítulo, abordamos as ações da Assembléia de Deus, através 

dos seus periódicos oficiais, no apoio ao regime Militar pós 1964, e a produção de 

discurso anticomunista com a abertura democrática a partir de 1986. Investigamos 

e problematizamos os periódicos, e tentamos entender como a liderança e 

membros da Assembleia de Deus em Feira de Santana se apropriaram do discurso 

anticomunista produzidos pelos periódicos editados pela Casa Publicadora das 

Assembleias de Deus. Analisamos também a participação da Assembleia de Deus 

em Feira de Santana na política partidária em Feira de Santana, acompanhando a 

mudança de representações em torno da participação política, que antes era 

criticada, e após a abertura, passou a ser incentivada. 

No terceiro e último capítulo, analisamos os ataques presentes nos 

periódicos da Assembléia de Deus, às teologias consideradas progressistas.  

Observamos que a Teologia da Libertação e o setor Ecumênicodo Protestantismo 

foram sistematicamente criticados nos periódicos, e procuramos descrever e 

problematizar essa postura. 

Por fim, nas considerações finais, apontamos os resultados do trabalho, 

fazendo uma síntese e relacionando com a problemática. 

 

 

 

 



CAPÍTULO I - ASSEMBLEIA DE DEUS NO BRASIL 

As Origens do Pentecostalismo 

Embora o campo religioso brasileiro estivesse sob a hegemonia da Igreja 

Católica desde o período colonial, no século XVI os protestantes já se faziam 

presentes com os invasores Huguenotes franceses, e no século seguinte com os 

calvinistas Holandeses. Essa presença era pontual e transitória, mas os 

“heregesinvasores” nas palavras do Padre Vieira, já preocupavam a Igreja 

Católica10. 

Somente na primeira metade do século XIX é que os protestantes se 

instalam sistematicamente no Brasil com o protestantismo de imigração, 

representado pela Igreja Anglicana e a Igreja Luterana; no entanto, essas 

comunidades serviam aos imigrantes europeus, não tendo objetivo proselitista 

nesse primeiro momento.O protestantismo missionário, representado pela Igreja 

Presbiteriana, Igreja Congregacional, Igreja Metodista, Igreja Batista e Igreja 

Episcopal, data da segunda metade do século XIX e foram comunidades religiosas 

organizadas pelos missionários estadunidenses, bem como alguns britânicos. 

Conforme Elizete da Silva, só na segunda metade do século XIX é que se 

inicia uma mudança no cenário protestante brasileiro, pois as missões protestantes 

começam a investir no proselitismo com o fim de expansão dentro do campo 

religioso brasileiro11. Portanto, a Assembléia de Deus nasce no Brasil em um 

contexto de em que teve de enfrentar forte resistência não só da Igreja Católica, 

que após a independência do Brasil passou a ser a religião oficial do Império, mas 

também dos protestantes históricos que aqui já estavam. 

 A origem moderna do Pentecostalismo data de 1906, quando o 

garçom negro William Joseph Seymour foi convidado para pregar em Los 

Angeles, em uma Igreja formada por negros, falou em ”línguas estranhas”, 

fenômeno conhecido pelo nome de glossolalia: 

                                                           
10VIEIRA, Antônio. A Invasão Holandesa da Bahia. Salvador. Livraria Progresso.  apud. SILVA, 
Elizete da.Protestantismo ecumênico e realidade brasileira: evangélicos progressistas em Feira de 
Santana. – Feira de Santana: UEFS Editora, 2010. p. 40. 
11SILVA, 2010, p. 43. 



Em 1906, Seymour foi convidado a pregar em Los Angeles pela 
Pastora de uma igreja negra “holiness”. Lá a glossolalia fez 
sucesso ele alugou um armazém para sua missão de fé 
apostólica. A novidade e a localização favorável (Los Angeles 
era a cidade que mais crescia no país, com muitas minorias 
étnicas e ethos de fronteira) logo atraiu os brancos, mas a 
liderança de negros e de mulheres é marcante nos primórdios do 
pentecostalismo 12 

 

Antes mesmo de Seymour, conforme Dreher (1999), Charles Fox Parham 

já ensinava em uma escola bíblica, em Los Angeles, o falar em línguas estranhas 

como evidencia do Batismo com o Espirito. Parham foi o fundador de uma escola 

que estudava a glossolalia, e o primeiro a ressalvar que o “falar em línguas 

estranhas” era evidencia do “batismo com o Espírito Santo”13. Seymour teria 

aprendido acerca do falar em línguas através da escola de Parham, que, por crença 

em teorias racistas, e sua simpatia com a Ku-Kux-Klam, teria colocado Seymour, 

que era negro, filhos de escravizados, para fora da escola, permitindo que ele 

assistisse apenas pelas portas “entreabertas”.14 

Em que pese as diferenças teológicas, e os problemas da segregação racial 

nos EUA, envoltos no nascimento dos Pentecostalismos, pois segundo Dreher, o 

melhor uso do termo seria pentecostalismos, no plural, a Assembleia de Deus 

também nasce dividida entre Igreja de negros e de brancos, por conta do racismo 

manifestado por Parham nos Estados Unidos, onde nas outras denominações 

protestantes também existiam separadamente congregações de negros e brancos.  

Entre os pentecostais, o batismo com o Espírito Santo, evidenciado pela a 

glossolalia, ou “falar em línguas estranhas” é uma ação concedida espiritualmente, 

tal qual aconteceu, segundo a Bíblia, como esta registrado no livro de Atos dos 

Apóstolos15. 

Iniciada com o nome de “Missão Apostólica”, a Assembléia de Deus 

ganhou esse nome em torno de 1917, tendo como berço geográfico a cidade de 

Belém, no Pará. Os missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Vingren foram os 
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fundadores da Assembléia de Deus no Brasil, e tiveram a experiência pentecostal 

nos Estados Unidos, onde, sem recursos financeiros, tiveram uma tímida ajuda de 

fieis estadunidenses. Eles não foram enviados ao Brasil por uma missão, como os 

demais missionários estadunidenses; se deslocaram para o Brasil por conta 

própria.  

Daniel Berg e Gunnar Vingren teriam recebido uma profecia na qual 

revelava que eles iriam para o “Pará”, lugar que eles desconheciam. Ao chegarem 

à cidade de Belém passaram a se reunir numa Igreja Batista, cujo pastor era de 

origem sueca e os acolheu, inicialmente. Porém as divergências doutrinárias 

foram grandes e os suecos e irmãos que aceitavam o Batismo com o Espírito 

Santo foram excluídos da Igreja Batista O grupo excluído se autodenominava 

“Missão Apostólica, conforme as comunidades dos EUA. 

Naquele período, primeira década do século XX, o Brasil tinha destaque 

mundial em produção de borracha, e esse fenômeno deslocava multidões de 

pessoas que migravam para a região do Pará e Amazonas, para trabalharem com a 

borracha. Com a crise da borracha, muitos seringueiros precisaram voltar para 

suas regiões de origem, e a mensagem pentecostal contou com essa conjuntura 

para se expandir de maneira rápida, entre pessoas em situação de pobreza.  

No “diário do pioneiro” foram registradas as dificuldades pelas quais 

passaram Berg e Vingren desde a arrecadação de recursos para a viagem ao 

Brasil, até o desconforto da viagem de terceira classe no navio.  

 

Compramos passagens de terceira classe, pois queríamos 
guardar alguns dólares para quando desembarcássemos no Pará. 
Porém, com o passar do tempo ao longo da viagem, tornou-se 
mais difícil comer aquela comida de bordo. Era simplesmente 
péssima. Mas continuávamos orando.16 

 

Nas memórias de Gunnar Vingren, fundador da Assembleia de Deus no 

Brasil, constam situações de resistência e perseguições da Igreja Católica, por 

meio de um suposto ataque que seria planejado para ele em um lugar chamado 

Soure. Isso teria acontecido, segundo as memórias de Vingren, pelo sucesso da 
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mensagem pentecostal que envolveria milagres, línguas estranhas e conversão de 

pessoas ao Pentecostalismo.  

Nesse mesmo dia os católicos tinham preparados um 
ataque contra nós, e escreveram sobre um poste de luz: 
“esse Vingren é um papa protestante”. No dia seguinte o 
sacerdote católico rasgou um exemplar do novo 
testamento.17 

 

A situação de marginalização dos missionários suecos, segundo Freston, é 

fundamental para entender como se formou a Assembléia de Deus no Brasil, pois 

a Suécia não era um País tal com conhecemos nas últimas décadas, mas um país 

“religiosa e culturalmente homogêneo”, no qual Daniel Berg e Gunnar Vingren 

pertenciam a uma minoria: 

 

Os missionários suecos que tanto influenciaram os primeiros 
quarenta anosda AD no Brasil vieram de um país religiosa, 
social e culturalmente homogêneo, no qual eram 
marginalizados. Pertenciam a insignificante minoria religiosa 
num país onde vários trâmites burocráticos ainda passavampelo 
clero luterano. Desprezavam a igreja estatal com seu alto status 
social epolítico e seu clero culto e teologicamente liberal18 

 

Nas comemorações dos cem anos da Assembléia de Deus no Brasil, a Casa 

Publicadora da Assembléia de Deus - CPAD lançou treze lições comemorando o 

seu centenário. Nelas é relatado que os missionários suecos não teriam uma 

direção certa, um lugar onde ficar, e foram acolhidos no pelo Pastor Batista 

Raimundo Nobre, então dirigente da Primeira Igreja Batista do Pará. 

 

Chegando à Igreja Batista, Daniel Berg e Gunnar Vingren por 
um irmão chamado Raimundo Nobre, que estava dirigindo a 
Igreja temporariamente. Estes relataram o grande 
despertamento que estava ocorrendo nos Estados Unidos. 
Raimundo Nobre mostrou-se tocado pela situação dos 
missionários e os convidou a morar no porão da Igreja. Cada 
um pagaria um dólar diário, incluindo alimentação. Isso era 
uma benção, pois na hospedagem o valor era dobrado incluso 
apenas o café da manhã.19 
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Gunnar Vingren começou a fazer parte das atividades da Igreja Batista, a 

dirigir cultos de oração, mas a mensagem pentecostal e a pregação sobre o 

batismo com o Espírito Santo evidenciado pelo falar em línguas estranhas, oração 

por milagres e outraspráticas rituais  do Pentecostalismo não foram aceitos pelos 

membros e liderança da Igreja Batista, e os missionários suecos terminam saindo 

da igreja depois de um culto extraordinário, e com ele dezoito membros que se 

manifestaram favoráveis a mensagem pentecostal e foram expulsos da membresia 

também.  

Todos os que estão de acordo com a nova seita, levantem-se. 
Dezoito irmãos se levantaram e foram imediatamente cortados 
da comunhão da Igreja. O pastor – que pelo menos naquele 
momento demonstrou muita serenidade – orou a Deus no seu 
coração e pediu uma palavra. Abriu a bíblia e encontrou um 
versículo que diz: “Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, 
diz o Senhor; e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei; e 
eu serei para vós pai, e vos sereis para mim filhos e filhas, diz o 
Senhor todo poderoso”, 2 Co 6.17,18. Estes dezoito irmãos 
saíram da Igreja batista para nunca mais voltar. Isto aconteceu 
em 13 de junho de 1911.20 

Segundo Freston, os fiéis expulsos da Igreja Batista deraminicio a Missão 

Apostólica, em 1911, ficando conhecida mais tarde como Assembléia de Deus21. 

As primeiras décadas da Assembléia de Deus no Brasil são marcadas autonomia 

por não estar ligada a nenhuma missão como as históricas, as quais, a exemplo da 

Presbiteriana, não queriam que os brasileiros assumissem o controle da 

instituição22. 

 

 

A Assembleia de Deus na Bahia e em Feira de Santana 

Ao escrever sobre a presença dos protestantes na Bahia, Elizete da Silva 

discorre sobre as dificuldades que os Presbiterianos tiveram “pelo fato da Bahia 

ser o principal centro católico e sede do Arcebispado Primaz da Igreja Católica no 

País”. Foi no início de 1870 que os presbiterianos organizaram a primeira 
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congregação no Brasil.23A Igreja Anglicana já estava estabelecida em Salvador, 

na Bahia, desde a década de 182024. 

Já a Igreja Batista foi organizada na Bahia em 1882, por cujas 

características proselitistas é considerada a primeira comunidade batista brasileira, 

conforme Elizete da Silva: 

Dois meses após a chegada dos missionários à Bahia, 15 de 
outubro de 1882, foi organizada a Primeira Igreja Batista do 
Brasil, composta de cinco membros, os dois casais de 
missionários americanos e o ex-padre Antônio Teixeira de 
Albuquerque, antigo prosélito metodista, no local denominado 
Canela, em Salvador, capital da Província. A comunidade da 
Bahia é considerada como a primeira brasileira exatamente por 
suas características: além de não ter sido organizada para os 
fiéis americanos, tinha objetivos missionários e contava na sua 
membrezia brasileiros.25 

A cidade de Feira de Santana, no início do século XVIII era uma fazenda e 

pertencia a Cachoeira. O comércio de gado era a atividade mais importante, 

embora contasse também com atividades agrícolas já no início do século XIX era 

considerada o maior arraial da Paróquia de São José das Itapororocas e uma das 

três principais feiras da Província. Destacando-se dos demais arraiais pelo seu 

desenvolvimento econômico, em 1873 a vila foi elevada à categoria de Cidade 

Comercial de Feira de Santana. Destacou-se ao longo do século XIX e XX como 

um pólo comercial.  

Nas primeiras décadas do século XX, Feira de Santana também buscou o 

progresso que o País viveu na primeira República. A elite governante feirense 

queria distância do seu passado pastoril. Segundo Clovis Ramaiana Oliveira:  

Durante a terceira década do século XX a população da 
cidade sofre um aumento da ordem de 50%, contrastando 
com os dois decênios imediatamente anteriores, cujas 
taxas não chegaram nem a metade desse índice... os anos 
de 1920 revelaram um comércio forte e preponderante 
sobre os demais ramos da economia.26 
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A tradição da cidade de Feira de Santana como centro comercial e pólo 

econômico regional consolidou-se a partir da década de 1950, com as rodovias 

federais BR 116 e BR 324 que cortam a cidade. Em 1970 havia 35.209 habitantes 

não naturais e residentes há menos de 10 anos no município. Isto significava 72% 

do acréscimo populacional ocorrido entre 1960 e 1970.”27 

 

Foi nesta cidade comercial, considerada a segunda maior e em importância 

econômica da Bahia que a Assembléia de Deus se organizou em busca de 

seguidores. 

 

Em 1889, conforme Zózimo Antonio Passos Trabuco houve as primeiras 

iniciativas protestantes em Feira de Santana, com distribuição de Bíblias e 

folhetos pelo Reverendo Presbiteriano G. Chamberlain. Na década de 1950 foi 

organizada a Igreja Presbiteriana em Feira de Santana, que na década de 1960 foi 

dividida, após o cisma com o grupo ecumênico e organizaram a Igreja 

Presbiteriana Unida de Feira de Santana. 

Em 1935, o casal neozelandês Isobel C. Gillanders e Roderick Gillanders, 

chegou em Feira de Santana. Eram missionários membros da Sociedade Bíblica 

Britânica e Estrangeira, organizaram a Igreja Evangélica Unida, primeira Igreja 

protestante local de Feira de Santana. Conforme Gillanders, (1990) os primeiros 

anos foram muito difíceis: perseguições e intolerância por parte do clero católico, 

que ameaçava até os fiéis que alugassem casas para os “crentes fazerem o seu 

culto” i28. A congregação era formada pela família dos missionários e uma dezena 

de irmãos, porém, gradativamente o grupo cresceu. 

Em setembro de 1950, foi inaugurado o temploda Igreja Evangélica Unida, 

com a presença de líderes evangélicos de Salvador e autoridades. Cresceu o 

número de membros e uma escola primária foi organizada ao lado do templo. 

Várias congregações foram instaladas na cidade e na região feirense. Na década 

de 1960, com a tendência conservadora entre os evangélicos, algumas 

denominações se declararam fundamentalistas como a Igreja Evangélica Unida 

                                                           
27CRUZ, 1996, p. 208 
28 SILVA,Elizete da.Protestantismo ecumênico e realidade brasileira: evangélicos progressistas 
em Feira de Santana. – Feira de Santana: UEFS Editora, 2010 



que adotou doutrinas conservadoras e alterou estatutariamente seu nome para 

Igreja Evangélica Fundamentalista em 1966. Pleiteava uma maior pureza 

evangélica e um explícito conservadorismo ético e político para sua membrezia29. 

Os Batistas chegaram em Feira de Santana em 1941, conforme  as 

pesquisas de Luciane Almeida. Vindos em caravana para pregar, os batistas se 

instalaram e fundaram a congregação batista, a qual se tornaria mais tarde, em 

1947, a Primeira Igreja Batista de Feira de Santana.30No início da década de 1960 

foi organizado o Instituto Bíblico Batista, posteriormente, Seminário Batista do 

Nordeste. Oseminário foi sustentado financeiramente e dirigido por missionários 

estadunidenses da Junta de Richmond. 

 

Em sua dissertação de mestrado, Jorge Luiz Nery de Santana estudou o 

pensamento batista e as representações étnicas dos batistas feirenses. Chegou à 

conclusão de que a maioria da membresia batista era de afrodescendentes, mas 

eles não fizeram reflexões sobre a questão da negritude, pois seguiam a 

mentalidade e as doutrinas batistas dos missionários brancos anglo-saxônicos: 

 

A formação do pensamento Batista brasileiro é devedora e 
caudatária dos missionários norte-americanos, que 
reproduziram e estreitaram a tradição confessional puritano-
pietista, somado ao fundamentalismo, ao anticatolicismo e a 
pragmatismo liberal estadunidense. Herdeiros desta 
genealogia de um protestantismo reacionário e conservador. 
Desenvolveram práticas e representações etnocentradas, 
incapaz de dialogarem minimamente com o contexto sócio-
cultural brasileiro e com toda sua diversidade regional 
especialmente as matrizes culturais de maior densidade e 
presença da religiosidade afrocatólica31. 

 
O primeiro Centro Espírita de Feira de Santana foi o Paz dos Sofredores, 

fundado pelo casal Deraldo e Ziza de Carvalho, em 1936 na Rua Castro Alves, 
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hoje centro da cidade. O Sr. Deraldo era um comerciante, que ganhou fama e 

respeito na população por seu trabalho de cura às pessoas com loucura e obsessão. 

O centro Jesus de Nazaré foi o segundo a ser criado. A partir da década de 1960, 

outros centros foram organizados em vários bairros da cidade, buscando sempre 

aliar à doutrinação o trabalho assistencialista, como orfanato, creches, aulas de 

alfabetização e o Lar do Irmão Velho, bem como a distribuição de cestas básicas, 

remédios e agasalhos nos bairros carentes. 

No entanto, a hegemonia da Igreja Católica se fazia sentir, não só entre os 

Protestantes, mas também entre os Espíritas, que, segundo Juvenal Janaino Lima 

de Santana, estava em expansão na década de 1940 e 1950, fazendo com que a 

Igreja Católica reagisse contra as “falsas religiões”.Mas o Protestantismo, em 

especial o movimento Pentecostal, foi a mais difícil ameaça para a Igreja Católica 

em Feira de Santana, cuja hegemonia, em 1960, já estava abalada.32 

A presença pentecostal na Bahia é datada de 1926, com o trabalho de 

Joaquina de Souza Carvalho, que ensinava o Batismo com o Espirito Santo, 

conforme registrado no livro As Assembleias de Deus no Brasil, sumário 

ilustrado: 

Em 1926, em canavieiras, Joaquina de Souza Carvalho já 
ensinava sobre o Batismo com o Espírito Santo. Entre os que 
creram estava o diácono Teodoro Santana. Na mesma cidade 
veio a realizar-se o primeiro batismo em águas, de vinte pessoas 
já batizadas no Espirito Santo33. 

 

Conforme Marcos de Oliveira Queiroz, Joaquina de Souza Carvalho era 

batista, e sofria perseguição pelo fato da Bahia, naquele período, ter a maioria do 

campo religioso da Igreja Católica e por religiões de Matrizes Africanas.  A 

senhora teria saído da Bahia por ter sido ameaçadae se deslocou para Belém do 

Pará, onde tinha parentes. Lá, entrou em contato com a mensagem pentecostal e 

voltou para a Bahia, onde foi a pioneira na propagação dasdoutrinas pentecostais: 

A experiência de fazerem parte de uma denominação 
protestante na Bahia, estado de maioria católica e com um 
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número significativo de praticantes das religiões de matrizes 
africanas, renderam a Joaquina e seu esposo, além de outros 
crentes batistas, graves perseguições. Segundo o relato de Isael 
de Araújo, o casal chegou a ser ameaçado de morte e, por esse 
motivo, tiveram que se mudar para Belém do Pará, região onde 
possuíam parentes evangélicos34 

Em Feira de Santana, a Assembleia de Deus iniciou suas pregações em 

1936 através de José Guimarães, comerciante, que estava em Feira de Santana 

com fins de exercer suas atividades comerciais e, aproveitando a oportunidade, 

pregou sobre sua fé pentecostal. Nesse período, a Igreja Católica, hegemônica no 

campo religioso de Feira de Santana, resistia com veemência àatuação de qualquer 

“herege” que oferecesse ameaça a essa hegemonia.  Dessa forma, os demais 

segmentos religiosos tais como as Religiões de Matrizes Africanas, por exemplo, 

eram marginalizados, realizando seus cultos em áreas afastadas da cidade ou fora 

da zona urbana35. 

Conforme Igor Trabuco foi em 1938 com a construção do templo sede da 

Assembleia de Deus, em um terreno doado pela irmã Amélia Nascimento, que 

iniciam os trabalhos sistemáticos de evangelização, haja vista ser a Assembleia de 

Deus em Feira de Santana - ADEFS a primeira denominação Pentecostal a se 

estabelecer em Feira de Santana: 

A fundação, com a construção do primeiro templo da 
Assembleia de Deus de Feira de Santana ocorreu em 1938, por 
doação da “irmã” Amália Nascimento, sistematizando as 
atividades de evangelização36. 

Segundo Conde, um jornalista que escreveu a primeira obra histórica sobre 

a Assembléia de Deus no Brasil, os primeiros assembleianos de Feira de Santana 

foram batizados no “Rio Paraguaçu, na cidade de Cachoeira, pelo pastor José 

Moreira e Silva. Foram batizado com o Espírito Santo: Maria Júlia e o irmão 

Prachedes.“37 
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Em 1956, a Assembléia de Deus registrou o seu Estatuto, com a presença 

de 89 membros, a maioria de mulheres. As profissões elencadas dos membros 

eram: domésticas, comerciantes, lavradores, trabalhadores rurais, carpinteiros, 

fundidor, doceiro, costureira, pedreiros, oleiros, amolador, pintor e motorista. Tais 

profissões vinculavam-se às camadas mais baixas da sociedade feirense, 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. 

Com uma forte tendência proselitista e de participação dos leigos nas 

atividades eclesiásticas a Assembléia espalhou-se em toda a cidade. Construiu o 

templo sede no centro da cidade e várias congregações, no perímetro urbano e 

distritos rurais. 

Atividades sociais e filantrópicas dos assembleianos foram 

institucionalizados como o Orfanato Evangélico em 1950 e o Desafio jovem em 

1980, que atende a jovens com dependência química. Já elegeu vereadores e um 

deputado estadual No limite cronológico deste trabalho, os assembleianos estavam 

em quase todos os bairros da cidade e na zona rural próxima, contando com 

oitenta templos e mais de dez mil fiéis praticantes.  

Atualmente, existem outros grupos pentecostais como a Congregação 

Cristã do Brasil, aIgreja do Evangelho Quadrangular e Igreja Deus é Amor. Os 

Neopentecostais, como a Igreja Universal do Reino de Deus têm templos 

espalhados em toda a cidade feirense. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                               

 



CAPÍTULO II - ASSEMBLÉIA DE DEUS EM FEIRA DE SANTANA: 

APROPRIAÇÃO DO DISCURSO ANTICOMUNISTA  

 

Neste capítulo pretendemos analisar as atitudes, discursos e representações 

produzidas pela Assembleia de Deus e como a referida denominação passou do 

apoio aos militares à reação anticomunista na redemocratização do Brasil. 

Também é nosso objetivo, neste capítulo, analisar como essas representações, 

discursos e práticas reverberaram entre os assembleianos na cidade de Feira de 

Santana. 

O discurso anticomunista apareceu em momentos cruciais da História do 

Brasil, como por exemplo, na instalação do estado Novo, Getulio Vargas usou o 

discurso anticomunista para justificar a permanência no poder. Foi usado o plano 

COHEN, documento criado para simular uma ameaça de implantação do 

comunismo no Brasil pela revolução. Essa ação do Estado Novo, centrado na 

figura autoritária de Getulio Vargas, faz parte de um movimento anticomunista 

que, segundo Rodrigo Pato Sá Motta (2002), surge no Brasil após 1917, em 

conseqüência da Revolução Russa.  

O medo do que a Revolução Russa poderia fazer no imaginário do 

proletariado mundial, somado à situação mundial daquele momento de pós 

Primeira Guerra, fez com que países capitalistas produzissem discursos 

anticomunistas pelo mundo, disseminando assim a ideia de que o comunismo 

seria um perigo para qualquer País38 

Igualmente, no golpe instalou a Ditadura Militar em 1964, foram 

cooptados setores conservadores da sociedade, e, entre os argumentos, estava 

também a suposta “ameaça comunista” que o Presidente João Goulart 

representaria. A Ditadura Militar foi um período de perseguições, torturas, 

cerceamento dasliberdades individuais e censura. Instalada em 1964, após um 

golpe no então Presidente João Goulart, o Brasil viveu sob esse regime entre os 

anos de 1964 e 1985. 
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 João Goulart tinha como propósito uma reforma de base, o que muito 

incomodava os setores conservadores os quais engendraram o golpe, conforme 

reflete Lucilia de Almeida Neves Delgado 

 
As análises desses autores mesclam horizontes da longa 
duração com motivações conjunturais e enfatizam que os 
militares e civis que depuseram João Goulart agiram 
impulsionados por uma perspectiva preventiva. Isso porque o 
projeto de reformas de base, inclusive os da reforma agrária e 
do controle da remessa de lucros, ensejou nos setores 
conservadores o temor de uma revolução social. Essa convicção 
e temor de que o Brasil poderia adotar um modelo distributivo 
ou até mesmo, de acordo com Florestan Fernandes, caminhar 
em direção ao socialismo levou-os a se organizarem para pôr 
fim ao governo Jango.39 
 

Mais uma vez, o discurso anticomunistafoi instrumento de pavimentação 

do golpe, e dessa vez, diferente do período do Estado Novo, o mundo vivia a 

Guerra Fria, momento de disputa ideológica capitaneada de um lado pelos Estados 

Unidos da América, na defesa do capitalismo liberal, e por outro, a União da 

República Socialista Soviética, em defesa do comunismo.  

O governo Militar ganhou apoio do líder capitalista, os Estados Unidos da 

América, que temia a instauração de uma política, em um País como o Brasil, que 

contrariasse seus interesses econômicos. Para além da ajuda estadunidense, os 

militares conseguiram cooptar forças conservadoras da sociedade civil, entre elas, 

os religiosos. 

Entre os protestantes, especialmente os batistas, houve, pouco antes do 

golpe de 1964, solidariedade ao governo de João Goulart. Seria coerência com o 

discurso de submissão as autoridades constituídas? Certamente, não. Elizete da 

Silva assevera que haviam críticas veladas ao governo João Goulart, nos 

periódicos batistas. Também, no ano anterior ao golpe, em reunião, os batistas e 

representantes de outras denominações evangélicas se reuniram com o Presidente 

da República João Goulart prometendo solidariedade. Em seguida, poucos dias 
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após o golpe, se manifestam em favor dos golpistas e contra João Goulart, que 

seria, segundo eles, uma ameaça totalitária comunista40. 

Os historiadores Lyndon Santos e Adroaldo Almeida concluiram que, 

entre os protestantes, o movimento fundamentalista vindo dos Estados Unidos 

favoreceu o golpe de 1964, acirrando a oposição ao comunismo. 

 

O fundamentalismo enquanto movimento difuso 
conquistou, então, espaços e posição de poder e de 
controle das instituições, sendo introduzido nas igrejas e 
nas comunidades, permeando o campo religioso 
protestante e acirrando a oposição e a crítica ao 
comunismo, ao modernismo e ao ecumenismo, ao 
liberalismo moral e ao catolicismo41 

 

Apoio ao Governo Militar: “Clima de liberdade que respiramos no Brasil” 

As décadas de 1960 e 1970 foram marcadas pelo golpe civil-militar que 

teve inicio em 1964, especificamente no dia 31 de Março, com a efetivação do 

golpe e deposição do presidente da República João Goulart e a instalação de um 

governo militar.  

A esse movimento golpista se alinharam forças conservadoras de Igreja 

Católica e também de parte considerável do movimento evangélico. Entre os 

argumentos usados para consolidar o golpe, estava o medo do comunismo que 

João Goulart representaria. Nesse período, o mundo assistia a disputa entre as 

ideias comunistas, lideradas pela União Soviética e as ideias capitalistas, lideradas 

pelos Estados Unidos, disputa ideológica que ganhou o nome de Guerra Fria, se 

iniciando em 1947, com o fim de Segunda Grande Guerra, se estendendo até 

1989, com a queda do muro de Berlim. 

Na Bahia, o golpe que rompeu com a democracia teve forte resistência do 

movimento estudantil, movimento este que também esteve entre os primeiros 

alvos da repressão do regime, conforme Grimaldo Carneiro Zachariadhes“ A 

repressão, no contexto baiano, dopós golpe também foi intensa. A residência 
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universitária da Universidade da Bahia foi invadida e 45 estudantes e dois 

funcionários foram presos”42. 

Os reflexos do golpe se fizeram sentir logo em uma reestruturação política 

e mudanças nos quadros administrativos e no secretariado de Lomanto Júnior, 

então Governador da Bahia que embora tenha oscilado entre apoio a João Goulart 

e ao golpe, terminou por apoiar a Ditadura Militar43.   

Como em outros Estados brasileiros, a repressão se tornou ainda mais forte 

aqui na Bahia, quando entrou em vigor o Ato Institucional nº 5, aumentando as 

perseguições, cerceando ainda mais as liberdades e torturas.  Grimaldo Carneiro 

Zachariadhes analisa como o movimento estudantil e as esquerdas foram 

enfraquecidos com o AI-5, no entanto, ele discorre acerca a importância do Centro 

de Estudos e Ação Social (CEAS) como “aglutinador” de vozes que se 

manifestaram contra e Ditadura e em favor da democracia.44 

O historiador baiano Ubiratan Castro, que foi estudante universitário no 

contexto do golpe Militar, escreveu sobre os embates do movimento estudantil 

secundarista e universitário: 

O movimento estudantil festejou a sua primeira e única grande 
vitória contra o regime militar. Por um lado, se impedia a 
aplicação do Mec-Usair no ensino público secundário, por outro 
lado, recuperava-se a capacidade política e operacional de 
manifestar-se como oposição ao regime militar e de estabelecer, 
através de manifestações públicas e passeatas, um canal de 
comunicação com a população.45 

O movimento estudantil na Bahia foi importante na resistência ao regime, 

mas também foi propositivo, principalmente nos primeiros anos após o golpe. Os 

momentos de maior terrorismo do regime, a partir dos anos de 1968, marcou o 

movimento estudantil e outros movimentos políticos pró democracia, que 

encontraram em movimentos como o Centro de Estudos e Ação Social, 
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organizado pelos Jesuítas em Salvador, um grande  apoio para continuar resistindo 

contra a Ditadura. 

Embora de maneira pontual, as manifestações dos periódicos oficiais da 

Assembléia de Deus, O Mensageiro da Paz e a Revista A Seara, em relação à 

política no período da Ditadura Militar eram de apoio ao governo. Esses 

periódicos faziam referências a Ditadura Militar como um governo que promovia 

liberdade religiosa aos evangélicos no País. Em relação ao Mensageiro da Paz, 

esse apoio ficou evidente em um dos períodos de mais terror do Governo Militar, 

quando no ano seguinte ao Ato institucional 5, foi publicado no periódico: 

Sentimos ser obrigação primária dos crentes em 
Cristo orar pelos destinos da Pátria, pelas 
autoridades que a governam, para que o façam sob 
inspiração divina.  Devemos igualmente ser gratos 
a Deus pelo clima de liberdade que respiramos no 
Brasil. E o testemunho de nossa gratidão a Deus 
pode e deve estar associados a manifestações 
prudentes de apoio aos que detém o comando, o 
governo da nação46 

 

Fica claro o apoio do jornal Mensageiro da Paz à Ditadura Militar, no 

entanto, não manifestava ainda apropriação do discurso anticomunista. Foi a partir 

da abertura política, com a redemocratização e a volta dos partidos de esquerda, 

que os textos anticomunistas começam a aparecer. 

 

Nos estertores do regime: o que dizem os periódicos da Assembléia de Deus 
sobre a abertura política 

 

O processo de redemocratização do Brasil se inicia com a crise do regime 

militar, regime este que experimentou um crescimento econômico “milagroso” 

nos anos 1960 e início de 1970, à custa do aumento da dívida pública e de arrocho 

salarial, mas cujo declínio começa a se estabelecer a partir de meados dos anos de 

1970, com a crise do petróleo e a falta dos ditadores autoritários de reagir a essa 

crise de maneira que privilegiasse as classes dominantes, que, segundo Nery 
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(2012), apoiou o golpe de 1964, mas diante da crise econômica, se opunham ao 

regime. 

 Portanto, a crise do regime militar se inicia com a crise econômica, que 

aumenta ainda mais a insatisfação da população com o governo, mas também 

deixa as classes dominantes descontentes com a aguda crise de meados de 1970. 

Torturas, perseguições políticas, autoritarismo, censura à imprensa e outros tipos 

de repressão marcaram o terrível período da Ditadura Militar no Brasil, no 

entanto, a promessa de crescimento econômico era um dos pilares que 

sustentavam o argumento dos governantes. Essa base do argumento do regime 

começa a desmoronar com a crise, como afirma Vanderlei Elias Nery: 

A legitimidade do Estado autoritário foi formada com a 
promessa de crescimento econômico e do controle da inflação. 
Com a crise do “milagre”, aumentaram os sinais de 
descontentamento da população, e o arrocho salarial chegou a 
níveis jamais atingidos.47 

 

Entre os protestantes, além do medo da “amaça comunista”, outros fatores 

foram importantes para sustentar o apoio à Ditadura Militar. Segundo Elizete da 

Silva, os protestantes brasileiros tinham um alinhamento ideológico com os 

protestantes estadunidenses, que naquele período, os Estados Unidos travava uma 

“Guerra Fria” com o mundo socialista, além de serem apoiadores e mantenedor de 

golpes na América Latina. Os batistas e os protestantes em geral, tinham 

admiração pelos “irmãos do Norte”, em relação à democracia e cultura, que, 

segundo os batistas, foram atingidos pelo fato de ser um país evangélico.48 

Quando o Governo Militar dava seus “últimos suspiros”, a denominação 

Pentecostal Assembleia de Deus, através dos seus periódicos, intensificou, nos 

estertores da Ditadura Militar, o discurso contra o comunismo. Pesquisamos 

vários textos relatando o que estava acontecendono mundo, ainda naquele 

contexto de Guerra Fria, e as ações de países comunistas que, na visão do jornal, 

eram absurdas e maléficas. Não só entre os pentecostais, mas também entre os 
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protestantes históricos, o anticomunismo foi um discurso que esteve presente no 

golpe que instituiu a Ditadura Militar. Ao analisar como os batistas legitimaram o 

golpe civil-militar de 1964, Elizete da Silva assevera: 

O pseudodistanciamento dos batistas frente às questões políticas 
do País se desvelou,para mostrar uma face ideológica e 
conservadora, aparentemente contraditóriaao condenar o 
totalitarismo comunista, mas, ao mesmo tempo, legitimar o 
golpe civil-militar, como se o mesmo não fosse um golpe de 
força que instalaria umregime totalitário, tanto quanto o 
comunismo que rejeitavam49 

Em relação aos presbiterianos, Elizete da Silva analisa como o 

anticomunismo foi usado para apoiar o golpe, e como membros da mesma 

comunidade delataram seus irmãos com postura mais progressista: 

Entre os presbiterianos o anticomunismo foi também um 
motivo para apoiar o golpe e ao mesmo tempo uma razão para 
que alguns irmãos da própria comunidade delatassem outros 
membros visto como progressistas ou marxistas ateus. 
Reverendo João Dias Araújo relatou que no mesmo dia do 
golpe, 31 de março de 1964, o Reverendo Israel Gueiros, no 
programa radiofônico que apresentava na Rádio Clube 
Pernambuco “agradeceu a Deus pelos militares golpistas e 
denunciou que, havia uma cátedra de teologia marxista no 
Seminário Presbiteriano do Norte, em Recife e o professor era 
João Dias de Araújo50 
 

Entre os metodistas, Elizete da Silva afirma que o argumento para o apoio 

ao golpe de 1964, por parte dos conservadores que eram os lideres metodistas, era 

o temor de uma guerra civil que poderia ser provocada pelas propostas socialistas 

de João Goulart: 

 

Na Igreja Metodista do Brasil a ala conservadora não aceitava o 
discurso dos “progressistas”. Os conservadores, os que detinham 
o poder de fato nas igrejas, em certa medida aceitaram a 
intervenção militar que destituiu João Goulart, em 31 de março 
de 1964, com o argumento de que a continuidade de Seu 
governo, por defender propostas socialistas, poderia levar o País 
à guerra civil51. 
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A análise do discurso anticomunista entre os pentecostais, e os importantes 

trabalhos referidos nesse texto, mostram a construção do anticomunismo entre os 

protestantes históricos e evidenciam que parte significativa dos protestantes 

brasileiros adotaram uma postura em favor Ditadura Militar. No entanto, como 

nos mostra Elizete da Silva, houve divisão, já que parte dos protestantes resistiram 

ao regime, entre eles os ecumênicos que: 

 

Lançando mãos de princípios bíblicos e de 
representaçõesreligiosas um significativo setor protestante, 
formado especialmente porestudantes, pastores e seminaristas, 
reagiu à Ditadura civil-militar de formapacífica ou engrossando 
organizações que optaram pela luta armada.52 
 
 

O Mensageiro da Paz, em texto de agostode 1980, publicou uma denúncia 

Deputado Federal Daso Coimbra, eleito pela ARENA, e filiado ao Partido 

Popular, no final dos anos 1979. O título é moral em decadência, e as idéias 

centrais giram em torno da moral e dos bons costumes, que estaria sendo minadas 

pelas novas práticas dos meios de comunicações com exposição de fotos em 

revistas e bancas de jornais, de conteúdo de nudez, prostituição e excitação. Na 

fala do Deputado, tais acontecimentos são oriundos da “doutrinação, que submete 

os nossos tradicionais costumes à ridícula condição de algo ultrapassado”: 

É preciso, portanto, que as autoridades atuem com mais 
seriedade, se em verdade cuidam de preservar as gerações 
futuras destes desmandos, oriundos de verdadeira 
doutrinação, que submete nossos tradicionais costumes à 
ridícula condição de algo ultrapassado.53 

. Tal publicação do jornal Mensageiro da Paz denota o medo da abertura 

política, pois o discurso em relação ao período do Regime Militar era de que 

existia liberdade religiosa e preservação da moral e dos bons costumes. 

É possível perceber que não só no Mensageiro da Paz, mas em outros 

textos publicados pela Casa Publicadora das Assembléias de Deus também trazem 

preocupação com a abertura política e os últimos suspiros da Ditadura Militar. A 

revista da Escola Bíblica Dominical, estudada todos os domingos e com temas 
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trimestrais, no ano de 1986, demonstra essa preocupação com a “Nova 

República”, posto que trouxeram a legalidade partidos políticos que estavam 

“mantidos” como ilegais. 

Com a inauguração da chamada “Nova República”, o povo 
brasileiro tem diante de si uma nova realidade: Facções 
políticas antes mantidas na ilegalidade foram legalizadas, de 
sorte que já podem se engajar na conquista de votos do 
eleitorado brasileiro54 

 

Esse fragmento da Revista está em uma lição que trata do “Marxismo 

ateísta e Materialista” e tece duras críticas ao marxismo e a teologias que, na 

visão do comentarista, se alinham com o pensamento marxista, ou são usadas para 

“os interesses do marxismo”, a exemplo da Teologia da Libertação. Ao trazer esse 

texto iniciando um dos tópicos tratados na lição, e não desenvolver, colocando 

parágrafo e seguindo para outro assunto, fica evidenciado que essa nova realidade 

que o País está começando a viver é uma ameaça, posto que os partidos antes 

ilegais poderiam conquistar votos e chegar ao poder, sendo que tais partidos são 

os de esquerda, o que seria uma ameaça pelo alinhamento com ideias comunistas. 

 Em relação à Revista Seara, durante o Governo Militar, 

observamosmanifestações do discurso anticomunista e contra o Materialismo.Em 

editorial publicado na edição de maio e Junho de 1969, o texto alertavao leitor 

para a suposta maneira oculta que a subversão comunista golpeava as nações: 

As subversões contra o sistema governamental da Nação, não 
aparecem no inicio com clareza para que todo o povo tome 
conhecimento logo. Do contrário, os planos seriam barrados. Os 
promotores dos mesmos, conhecem os lados difíceis de 
introduza-las e as reações que poderão surgir. Portanto, às 
ocultas e de maneiras sagazes, se organizam para darem o golpe 
certeiro. É desse modo, ninguém se engane, que o comunismo 
tem traído e se apoderado de muitas nações. Cremos que em 
toda parte ele está com os seus agentes, muito embora com 
aparência latente.55 
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O mesmo texto trazia críticas a maneira de se vestir e sexualidade que 

estaria permeando a sociedade de maneira vergonhosa, atribuindo ao materialismo 

o interesse neste movimento “sexualista”, por negar a existência de Deus.  

Quem mais está interessado neste movimento sexualista, é o 
materialismo que mega a existência de Deus. Agora mesmo 
encontramos o assunto largamente divulgado numa revista 
muito popular, onde o ateísmo é claramente revelado. Não 
sabemos a mão oculta que está por aí talvez com intenção de 
implantar regime contra o sistema governamental de nossa 
amada pátria.56 

A moral aparece nos documentos produzidos pela Casa Publicadora das 

Assembléias de Deus, de maneira muito forte, como instrumento de ataque ao 

comunismo. Motta fala do papel da moral vinculada as representações sobre o 

comunismo no âmbito do Cristianismo: 

Dentre o amplo arco de representações que compõe o 
imaginário anticomunista a temática moral ocupou papel 
destacado, tendo contribuído em muito para o sucesso das 
mobilizações contra o comunismo. Neste caso a influência do 
discurso religioso foi marcante, uma vez que os comunistas 
foram apresentados como adversários irreconciliáveis da 
moralidade cristã tradicional.57 

 

No texto em apreço, ele fala sobre a moral cristã católica, mas é possível 

observar que, de maneira semelhante acontece com as representações produzidas 

pela Assembléia de Deus, que propaga uma moral rígida e ataca o comunismo 

como incentivador de imoralidade.A Assembléia de Deus tem padrões morais e 

costumes rígidos e peculiares. Tais padrões foram construídos e consolidados ao 

longo da História de denominação pentecostal. Segundo o historiador Bertone de 

Oliveira Sousa, a preocupação com “usos e costumes” apareceu pela primeira vez 

na Convenção Geral de 1946, com regras de vestimentas às mulheres.58 

Já na convenção Geral de 1975, conforme nos informa Lucas Gomes, foi 

consolidada para os membros da Assembleia de Deus as regras gerais de “usos e 

costumes” que já existiam, porém não de forma escrita, oficial. 
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Entre conformações e conflitos, a edificação de um padrão de 
usos e costumes da ADfoi instituído em resolução da 
Convenção Geral de 1975 sediada na cidade paulista de 
SantoAndré. A Resolução foi um marco importante na história 
da AD, com a oficialização deregras e condutas que já existiam 
de forma consuetudinária, propôs um consenso, dirimir 
estasquestões polêmicas que regularmente emergiam nos 
Concílios pelo País.59 
 

Tais “usos e costumes”, de maneira mais detalhada, são proibições 

impostas aos membros da denominação, entre os quais é possível citar: unhas 

crescidas, maquiagem, cortes de cabelo extravagantes, tatuagens, roupas 

indecentes, mulheres usarem roupas que são peculiares a homens, entre outras.60 

No tocante a sexualidade, são muitas as recomendações acerca do 

comportamento ideal, mas também são denunciados “perigos que contaminariam” 

a moral, os bons costumes e a família.Em texto publicado no Mensageiro da Paz, 

é impresso uma fala do então deputado Daso Coimbra (PP-RJ), no qual ele fala 

sobre imoralidade sexual nos meios de comunicação:  

 

Hoje, com base em uma doutrina sutil e inconseqüente, procura-
se deturpar o elevado objetivo do sexo diante dos planos de 
Deus para o Homem, deixando o sexo de revestir-se de sua 
verdadeira dignidade.61 
 

E ainda fala na condenação do sexo sem que seja para os fins a que se 

destina, e também que a “pornografia se torna linguagem própria à pseudo-arte”.62 

Ricardo Gondim Rodrigues é teólogo, Mestre em Ciências da Religião 

pela Universidade Metodista de São Paulo, Diretor do Instituto Cristão de Estudos 

Contemporâneos e Pastor Presidente da Igreja Betesda desde 1982, escreveu um 

livro cujo título é “É proibido proibir. O que a Bíblica permite e a igreja proíbe”. 

Nesse trabalho, ele fez críticas à rigorosidade dos usos e costumes de algumas 

instituições evangélicas, em, baseado em várias referências da Bíblia, contestam 

essas proibições, argumentando que, em alguns casos, proibições de tais 

instituições são, na verdade, contraditoriamente, o que a Bíblia recomenda que as 

pessoas façam. Ricardo Gondim assevera: 
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Procurarei provar que essas proibições são fruto do 
autoritarismo inconsequente de homens e que, na Bíblia, Deus 
não assume uma postura condenatória quando relata o uso de 
jóias e adornos. Há vários trechos nas Escrituras em que tanto 
os patriarcas quanto outras personagens da fé (inclusive o 
próprio Deus Pai no Antigo Testamento, Jesus e os apóstolos no 
Novo Testamento) não apenas usaram jóias, mas também 
aprovaram o seu uso. Deus inúmeras vezes se valeu de 
metáforas nas quais se inseriram jóias, roupas caras e adereços, 
a fim de simbolizar sua bênção para o seu povo.63 
 

O autor conclui o capítulo afirmando que “Com certeza muitas das 

proibições de nossas igrejas foram importações culturaisque uma mentalidade 

missionária forçou sobre nós e que aceitamos sem questionar”. 

 Essas proibições, usos e costumes impostos aos membros da comunidade, 

cumpre o seu papel na “concorrência pelo poder religioso” para que se 

transformem em habitus, conforme Pierre Bourdieu:  

A concorrência pelo poder religioso deve sua especificidade 
(em relação, por exemplo, à concorrência que se estabelece no 
campo político) ao fato de que seu alvo reside no monopólio do 
exercício legitimo do poder de modificar em bases duradouras e 
em profundidade a prática e a visão do mundo dos leigos, 
impondo-lhes e, inculcando-lhes um habitus religioso particular 
isto é, uma disposição duradoura, generalizada e transferível de 
agir e de pensar conforme os princípios de uma visão (quase) 
sistemática do mundo e da existência.64 
 

Essas doutrinas, assimiladas pelos membros da Assembléia de Deus, 

aparece nas fontes como ameaçadas pelo “comunismo ateísta e imoral”. Esse 

argumento é utilizado como instrumento para tocar a subjetividade do membro da 

denominação, de maneiras a que pensassem o comunismo como promotor de uma 

sociedade imoral, dada a toda sorte de promiscuidade. Os fies deveriam se afastar 

dessas coisas do mundo. “Entendemos esse “mundo” conforme a descrição de 

Jorge Luiz Nery de Santana: “ Este “mundo” é compreendido pelos féis como 

algo que foge aesfera do agradável a Deus e as exigências de separação dele já 

eram normatizadas por estesgrupos”.65 
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Assembleia de Deus em Feira de Santana: como a liderança se apropria do 

discurso anticomunista nos periódicos oficiais 

 

Os ecos da Ditadura Militar se fizeram sentir também em Feira de Santana, 

e logo no início, com o afastamento e prisão do Prefeito Francisco José Pinto dos 

Santos, mais conhecido como Chico Pinto. Além do Prefeito Francisco José Pinto 

dos Santos, pessoas ligadas a ele também sofreram com a repressão em Feira de 

Santana, promovida pela Ditadura Militar, conforme Tandja Andrea Parisse: 

A repressão alcançou a todos, mas sobretudo aos que estavam 
ligados ao Prefeito Francisco Pinto, como por exemplo, o ex-
prefeito Colbert Martins, que na época do golpe era Secretário 
de Obras Públicas. Segundo depoimento de seu filho Colbert 
Filho dada ao jornalista Valter Sacramento “seu pai ressentido 
com a perseguição ,... num primeiro momento pensou na luta 
armada como forma de combater o regime (tendo estas 
intenções dissipadas pelos amigos), tendo ideias esquerdistas, 
não foi ligado ao partido comunista.”66 

As ações do Prefeito Francisco José Pinto dos Santos, que contemplava 

áreas periféricas de Feira de Santana, bem como seus projetos de código 

tributário, taxação de serviços e reforma de base, gerava muito incomodo dos 

setores mais conservadores de Feira de Santana, conforme afirmou Rafael 

Quintela Alves Lins em pesquisa sobre a politica em Feira de Santana: 

Eventos e ações do governo Pinto serviram de alimento para 
ódio dos setores mais conservadores da cidade, destacando-se a 
instituição do Código Tributário; a constante intervenção no 
mercado local, regulamentação de preços e taxação de serviços; 
a defesa das reformas de base; a “guerra dos currais”; e o 
“quebra-quebra da Câmara”.67 
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Em 1985, quando da indicação do Presidente Tancredo Neves, o Jornal 

Folha do Norte veicula um texto que expressa que a eleição de Tancredo Neves 

deve ser vista com “infinitas cautelas”, e apresenta a redemocratização resultado 

do fracasso do Regime Militar: 

A eleição de Tancredo neves, que vem criar, neste país mais um 
“ismo”, o tancredismo, deve ser vista e encarada com infinitas 
cautelas por todos os políticos que pretendem sobreviver ao 
voto popular, inclusive os que vêm engajados, há muito tempo, 
na oposição ao regime revolucionário. É que a chamada 
abertura, de que o presidente Figueiredo se diz artífice e autor 
não é obra propriamente sua. A redemocratização do país 
resultou, como contingência inelutavelmente lógica, do fracasso 
do regime pelo menos em dois setores de vital importância, o 
político e o econômico.68 

 

No período da Ditadura Militar, portanto, antes da redemocratização, a 

Assembleia de Deus, mesmo com o discurso de não participação política, já tinha 

um representante assembleiano entre os vereadores de Feira de Santana, o Senhor 

Gerson Gomes, conforme detalharemos mais adiante. 

 Para analisar como membros e líderes da Assembleia de Deus em Feira de 

Santana se apropriaram dos conteúdos veiculados pelo Mensageiro da Paz e 

demais periódicos da instituição nos anos finais da Ditadura Militar e início da 

redemocratização, entrevistamos obreiros que na década de 1980 estavam em 

atividades de liderança, seja no ensino na Escola Bíblico Dominical, ou como 

dirigente das congregações. Também foram entrevistados membros de 

congregações que não ocupavam cargo de liderança. No intuito de preservar a 

identidade de alguns dos entrevistados usaremos aqui as iniciais dos nomes de 

cada um deles quando mencionado neste trabalho. 

O jornal Mensageiro da Paz, nesse período, veiculava de maneira 

recorrente notícias sobre os países alinhados com a União Soviética. Havia 

seletividade em relação ao que estava acontecendo nos países comunistas, ou seja, 

era veiculado aquilo que contribuísse para provocar sentimento de medo do 

comunismo, como nesse fragmento, cujo título é “flagrantes mundiais” 
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Nos países comunistas as crianças pertencem ao Estado e são 
educadas a fim de que odeiem a Deus. Não é permitido outro 
alvo na educação das crianças. A família cristã é o único 
baluarte contra o ataque do ateísmo. Na Rússia os crentes não 
tomam álcool, não fumam, não usam maquiagem, não assistem 
TV, não lêem livros mundanos. O divórcio não é conhecido 
entre eles, nem a pílula, nem o aborto. Muitos cristãos do 
ocidente não teriam condições ou possibilidades de serem 
aceitos na Igreja clandestinamente da Rússia. Ser cristão na 
Rússia significa estar disposto a sofrer perseguição com 
paciência. Cada cristão é potencialmente um prisioneiro.69 

 

O texto é construído não só no sentido de atacar o comunismo, acusando 

os países comunistas de educarem as crianças para terem ódio de Deus, mas 

também critica aos cristãos do Ocidente, que não se enquadravam nos costumes 

da Assembléia de Deus, e que por isso, “não teriam condições ou possibilidades 

de serem aceitos na Igreja Clandestina da Rússia”, por cultivarem práticas como 

beber álcool, usar maquiagem e assistirem TV.  

Outras instituições protestantes também veicularam, através de seus meios 

de comunicações, o cotidiano da Rússia, apresentando como um cotidiano de 

sofrimentos, perseguição, crueldade e violência. Luciane Almeida, em sua tese de 

doutorado, analisa as representações feitas pelos Batistas em relação ao cotidiano 

dos países comunistas, e conclui: 

Trata-se de referências associando o cotidiano dos cidadãos dos 
países socialistas a imagens de fuzilamento, brutalidade, 
escravidão, exílio, violência, que tinham a intenção de 
demonstrar como seriam cruéis e sofríveis as condições de vida 
em países como a União Soviética e a China70. 
 

Semelhante ao que encontramos no Mensageiro da Paz sobre as 

representações construídas em relação a educação das crianças e à moral dos 

países comunistas, Luciane Almeida mostra como os Batistas também 

representavam a educação dos países comunistas como voltada para formar ateus. 

Almeida afirma que “É importante considerar que, nas representações batistas, 

toda a educação comunista era voltada para a formação de ateus. A atuação do 
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professor neste contexto figurou em algumas notas sobre expansão deste 

fenômeno”71 

Ao entrevistar L.A.S. que foi assinante do Mensageiro da Paz durante a 

década de 1980, e é presbítero da denominação e coordenador da Escola Bíblica 

Dominical,buscamos analisar as apropriações dos conteúdos veiculados pelo 

Mensageiro da Paze outros periódicos editado pela Casa Publicadora das 

Assembleias de Deus. O entrevistadorelatou como, na sua percepção, o 

comunismo seria uma “ameaça” para o Brasil. Fica evidente no seu depoimento 

que as notícias veiculadas pelo Mensageiro da Paz em relação aos países 

comunistas e a orientação da Assembléia de Deus contra o comunismo provocou 

um sentimento de que a Ditadura Militar era, naquele momento, o melhor 

“remédio” contra a “ameaça comunista”. Para o entrevistado, os militares tinham 

condições de conter o avanço do comunismo que, segundo o interlocutor 

Naquela época, a Igreja via e ouvia, pela televisão, jornais e 
revista, principalmente de missionários que viviam ou 
arriscavam suas vidas em países comunistas. Então, aqui no 
Brasil, o povo, a Igreja, ela preferia aceitar o estado de ditadura 
porque a ditadura brasileira ela rompia com o comunismo, ta?,o 
comunismo não tinha ganhado o espaço porque o exercito tinha  
tomada conta, então e Igreja preferia aceitar o estado de 
ditadura ao  comunismo.72 

 

Em outra parte da entrevista que registramos em áudio, o entrevistado 

disse que na Ditadura existia uma liberdade de culto, algo que não seria possível 

caso o comunismo fosse instalado no Brasil. Ficou claro no decorrer da entrevista, 

que o sentimento de medo era a tônica na fala do entrevistado, e esse medo era 

difundido pelos veículos de comunicação e assimilado pela membresia da 

comunidade assembleiana.  

Os líderes a Assembleia de Deus em Feira de Santana eram orientados a 

não votarem em partidos de esquerda como o Partido dos Trabalhadores(PT), e 

também a cobrar dos membros da denominação a não votar, pois, como veiculava 

nos periódicos produzidos pela CPAD, poderiam introduzir no Brasil o regime 

comunista como era na União Soviética. O medo de que o Brasil se assemelhasse 
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a União Soviética aparece nas memórias dos entrevistados e está presente com 

muita ênfase nos textos oficiais veiculados pela Casa publicadora das Assembleias 

de Deus. 

O senhor Cadmiel Pereira, atual vereador em Feira de Santana pelo Partido 

Social Cristão (PSC) e membro da Assembleia de Deus, foi um dos nossos 

entrevistados. Ele relata a postura de seu pai, Waldeir Pereira, que foi vereador em 

Feira de Santana, eleito em 1982, com apoio da IgrejaAssembleia de Deus. Acerca 

da trajetória política de Waldeir Pereira, detalharemos mais a frente. O que nos 

interessa aqui é analisar como Waldeir Pereira, vereador filiado ao PDS na década 

de 1980, se apropriou do discurso anticomunista e como, a partir de sua posição 

política partidária e religiosa, representou o comunismo. 

Segundo o vereadorCadmiel Pereira, seu Pai, Waldeir Pereira foi 

combativo em relação ao comunismo. Ele assevera na sua entrevista que não só 

seu pai, mais existia uma corrente de pastores na Bahia que era antagônica ao 

comunismo, e explicita as razões desse antagonismo: 

A corrente dos pastores na Bahia, sempre era antagônica né, 
uma antítese ao comunismo, isso ai no Brasil, sempre a igreja 
foi porquê? Porque o comunismo dizia que a religião era o ópio 
do povo, que Jesus só foi um grande filósofo, então eles 
tentaram diminuir a questão da influencia da Igreja como se 
fosse questão de alienação, então não tem como um líder 
religioso não ter um contraponto referente a essa situação73.   

De fato, o discurso anticomunista de Waldeir Pereira foi enfático. O 

vereador Cadmiel Pereira falou de vários embates que seu pai travou na Câmara 

Municipal em ataques a postura que evidenciassem a ideologia comunista. E não 

só a nível Municipal, mas nas eleições para Governador do Estado de 1986, 

Waldeir Pereira fez forte campanha em favor de Josaphat Marinho, sob o 

argumento de que a vitória de Waldir Pires para governo do Estado poderia 

representar a vitória do comunismo. Esse pensamento fica evidenciado na atitude 

de Waldeir Pereira, que, conforme publicação do Jornal Tribuna Feirense de 1986, 

rememorado no site de mesmo jornal em 27 de outubro de 2015, distribuiu 

panfletos de alerta em relação ao comunismo e pedindo votos para Josaphat 

Marinho: 
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Na reta final da campanha para governador do Estado em 1986 
(Josaphat Marinho versus Waldir Pires), na quinta-feira, 5 de 
novembro, o vereador Waldeir Pereira distribuiu milhares de 
panfletos com o título “Alerta aos Cristãos” pedindo votos para 
Josaphat Marinho e lembrando que “o comunismo é 
materialista, anticristão e desumano”. O vereador-pastor 
também alertava aos irmãos que uma vitória dos inimigos pode 
causar “derramamento de sangue nas praças públicas” e 
concluía dramático:Não deixem irmãos, que as cores da nossa 
bandeira sejam substituídas pela foice e pelo martelo74 

. 

O discurso anticomunista de Waldeir Pereira foi fruto da apropriação que 

ele fez dos periódicos da Assembleia de Deus. O vereador Cadmiel Pereira disse 

que seu pai era um ávido leitor do jornal Mensageiro da Paz e da Revista Seara. 

O discurso produzido pela denominação Assembleia de Deus gerou nos 

fies a ideia de que a DitaturaMilitar, além de afastar o perigo do comunismo, 

aprimoraria a sociedade do ponto de vista moral, respeito a família, aos bons 

costumes e que o Brasil seria um País com muito menos violência. O Governo 

Militar é representado na fala dos entrevistados como um período em que houve 

respeito à família, a ética e a moral. Visto dessa forma, a redemocratização seria 

uma ameaça de que valores morais fossem enfraquecidos na sociedade brasileira. 

Edvaldo Lima, vereador em Feira de Santana filiado ao Partido Popular, 

eleito com o apoio da Assembleia de Deus, e nos anos 1980, membro do grupo, 

relatou o que era a Ditadura Militar, em sua percepção, e o que a 

redemocratização representou:  

No tempo militar a gente tinha ordem, tinha respeito, a gente 
podia cultuar onde quisesse cultuar, as pessoas tinham o direito 
de ir vir com segurança; tinha tudo isso! Hoje a gente não tem 
essa segurança, com essa redemocratização, hoje a gente não 
tem segurança, a gente vive no bangbang. É polícia matando 
bandido, e bandido matando polícia, toda essa coisa.  Na época 
dos Militares não era assim, você saia de casa, você ia para seu 
trabalho e voltava e não tinha essa vagabundagem, você, na 
época dos militares, poderia dormir com a porta aberta.  Hoje 
todo mundo é trancado atrás das grades. Então, na época dos 
militares era uma época bem melhor para a nação brasileira, 
bem melhor, quando era o que eles chamavam de Ditadura, mas 
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que eu chamo de Brasil governado pelos militares, com a 
democracia.75 

A Ditadura Militar é representada como um período em que o País gozou 

de liberdade religiosa, segurança, e apreço pela moral o os bons costumes. Já a 

redemocratização é representada como um período de insegurança e imoralidade.  

Senhor Etenício Sousa, motorista aposentado, membro da Assembleia de 

Deus em Feira de Santana desde a década de 1980, teceu duras críticas à Ditadura 

Militar, mas também ao comunismo. Para ele, o comunismo era uma ameaça aos 

padrões morais, mas a Ditadura era “Terrível! Tinha uma posição terrível, e outra, 

iria até bem, mas eles exageravam no poder, exageravam muitos”76. A assimilação 

do discurso por parte de Etenício Sousa, em que pese as representações 

produzidas pela Assembleia de Deus, era divergente, pois para ele,a Ditadura não 

propiciava nenhum “clima de liberdade”, mas que cometiam exageros “terríveis” 

no poder.  

Outro entrevistado, o Pastor V.M. que pastoreou a Assembleia de Deus no 

bairro Santo Antonio dos Prazeres na década de 1980, disse que dava nota zero ao 

comunismo e que isso não era coisa para cristão. Questionado sobre qual seria 

essa motivação ele respondeu: “não conheço de fundo a fundo” e me indicou outra 

pessoa para que eu consultasse. Leitor do jornal Mensageiro da Paz, ele disse que 

nem a ADEFS e nem ele daria apoio ao comunismo, e que a Ditadura era melhor 

do que o comunismo, e afirmou “ditadura é mais aliviada do que o comunismo, e 

não é tão ruim. Se fosse voltar à Ditadura, era capaz de eu ser até a favor”77.  

A Ditadura Militar é representada pelos entrevistados assembleianos como 

um período em que o Brasil tinha segurança, não tinha corrupção, as pessoas 

tinham liberdade para se deslocar sem medo e os protestantes tinham liberdade de 

culto e para fazer proselitismo. Outro aspecto é a moral, que aparece na memória 

dos entrevistados como rígida e satisfatória nos anos do Governo Militar.Já a 

redemocratização é representada como um período de baderna, onde ameaça 

comunista, insegurança e imoralidade atingia a sociedade brasileira..  
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Entre as representações sobre o comunismo, aparece a imoralidade como 

característica de uma sociedade influenciada pelo comunismo, bem como falta de 

valores éticos e morais. O comunismo seria uma “farsa do diabo” que ameaçava o 

Brasil e todo o mundo. Já os militares seriam homens de bem ,que governaram o 

País amando a Deus e protegendo a família. 

 

Assembleia de Deus em Feira de Santana: inserção na política partidária 

 

Em Feira de Santana, entre as décadas de 1970 e 1980, a Câmara 

Municipal tinha entre seus vereadores, Gerson Gomes e Waldeir Pereira, ambos, 

membros da Assembleia de Deus. Conforme entrevista concedida pelo vereador 

de Feira de Santana, CadmielPareira, filho de Waldeir dos Santos Pereira, seu pai 

trabalhava em uma gráfica situada em Feira de Santana, cujo nome era Bahia 

Artes Gráficas. Segundo Cadmiel Pereira, senhorWaldeir Pereira se candidatou 

apoiado pelas gráficas de Feira de Santana, e, como já tinha dado aulas, posto que 

tinha feito magistério e já tinha exercido algumas funções na Assembleia de Deus, 

entre elas, liderança da mocidade, conseguiu “por tabela” o apoio dos irmãos.  

Quando ele saiu candidato em 1982, ele saiu por uma categoria, 
que era os gráficos de feira de Santana. Ele trabalhava na Bahia 
Artes Gráficas, e teve de outras gráficas um apoio maior. E ele 
que também formou em magistério pelo “Gastão”, então ele já 
tinha umas aulas que ele dava, comungou que ele era membro 
da Assembleia de Deus, já tinha sido líder da mocidade, aí o 
voto assim veio por tabela, não foi aquele apoio diretamente78. 

 

O Senhor Gerson Gomes, no entanto, foi o primeiro vereador ligado a 

Assembleia de Deus a ser eleito em Feira de Santana. Sua primeira candidatura foi 

em 1958, e, mesmo aquela época, onde o discurso de participação política era 

ainda mais enfático. Igor José Trabuco da Silva, ao fazer “um perfil” de Gerson 

Gomes, mostra a trajetória política do assembleiano, desde 1958 em sua primeira 

de ser vereador de Feira de Santana, já apoiado pela Assembleia de Deus, 

passando pela segunda candidatura, em 1962, apoiado por Francisco Pinto. Na 

segunda candidatura, embora não tenha sido eleito, ocupou cargo de assistência 
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social, com a vitória de Francisco Pinto, como Prefeito de Feira de Santana. Na 

década de 1970, com o “convite” do Pastor Presidente da Assembleia de Deus em 

Feira de Santana, Severino Soares, Gerson Gomes aceita a voltar para a política, e 

dessa vez, ele tem o apoio do então prefeito José Falção da Silva, que era filiado 

ao partido Movimento Democrático Brasileiro (MDB), que o convida para se 

candidatar a vereador. Gerson Gomes é eleito em 1975, para o mandato que se 

iniciou em 1976, mas foi interrompido pelo mandato que assumiu ao ser eleito em 

1978 para Deputado Estadual.79 

Gerson Gomes esteve ligado a partidos e grupos políticos que faziam 

oposição ao partido de Waldeir Dos Santos Pereira, mesmo sendo ambos da 

Assembleia de Deus. Cadmiel Pereira fala da “amizade de Gerson Gomes” com 

Chico Pinto como um problema, e também de sua filiação ao entãoMovimento 

Democrático Brasileiro (MDB). Em relação a Francisco Pinto, CadmielPereira 

relatou: 

Naquela época, era bem definida essa questão de MDB, 
ARENA, que foi passando para PDS e PMDB da época, e meu 
pai sempre foi do lado do PDS, ARENA .... e a confusão era 
muito grande sobre o pessoal que em feira fazia campanha junto 
a Chico Ponto, porque era tido como comunista80.  

Acerca da saída de Gerson Gomes do MDB para o PDS, Igor Silva discorre: 

Com a carreira em ascensão foi eleito deputado estadual em 
1978. Em 1982 disputou o pleito, agora já como candidato a 
Prefeito de Feira de Santana. O malogro das eleições e conflitos 
internos dentro do partido levou a sua saída do MDB, passando 
ao PDS, como assessor de João Durval Carneiro então 
governador da Bahia81. 

O vereador Cadmiel Pereira assevera que Gerson Gomes saiu do MDB 

“trazido” pelo seu pai, WaldeirPareira: “depois, Gerson Gomes saiu do MDB e 

veio para o PDS, meu pai conseguiu trazer ele para o grupo do PDS”.82 

O vereador Waldeir Pereira tinha uma postura de clara defesa dos 

interesses da Assembleia de Deus em Feira de Santana - ADEFS, e isso fica 
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evidenciado, entre outros fatores, pelos embates naCâmara e pelas leis, as quais 

visavam os interesses assembleianos. Em 29 de Março de 1984, a Lei de número 

944, “considera de utilidade pública o desafio jovem de Feira de Santana”.  

O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, 
ESTADO DA Bahia, FAÇO saber que a Câmara Municipal 
decreta e eu sanciono a seguinte Lei: Art. 1 - Fica considerado 
de utilidade pública O DESAFIO JOVEM DE FEIRA DE 
SANTANA, com sede e foro nesta cidade.83 

 

A referida Lei é de autoria do então vereador Waldeir dos Santos Pereira, 

membro da Assembleia de Deus em Feira de Santana, e o “desafio Jovem” é um 

centro de recuperação criado pela Assembleia de Deus em Feira de Santana - 

ADEFS. O Desafio Jovem foi criado com o objetivo de cuidar de pessoas com 

vícios em álcool e outras drogas. Outras entidades com fins assistencialistas foram 

criadas pela ADEFS, a exemplo do Orfanato Evangélico da Assembleia de Deus. 

Em 10 de Maio de 1972, quando Newton Falção era o prefeito, é decretada a Lei 

731, de autoria do então vereador Nílton Bellas Vieira, que considera de utilidade 

pública o orfanato evangélico da Assembleia de Deus: 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, 
ESTADO DA Bahia, FAÇO saber que a Câmara Municipal 
decreta e eu sanciono a seguinte Lei: Art. 1 Fica considerado de 
utilidade pública depois das formalidades legais, o Orfanato 
Evangélico da Assembléia de Deus, situado nesta cidade.84 
 
 

A Assembléia de Deus, no período de referida Lei, que considera o 

Orfanato Evangélico da Assembléia de Deusde utilidade pública, ainda tinha um 

discurso de não participação na política partidária. Esse discurso foi rompido 

definitivamente na década de 1980, dando lugar a ampliaçãoda participação na 

política partidária. Falamos em ampliação pelo fato de, mesmo antes da década de 

1980, em que pese que o discurso ainda era de não participação, a Câmara 

Municipal já tinha entre seus vereadores, Gerson Gomes, que era membro da 

Assembleia de Deus em Feira de Santana. Igor Trabuco Silva fala de Gerson 

Gomes, um diácono, como o primeiro assembleiano a fazer parte da política 
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partidária em Feira de Santana85, no entanto, ainda era uma presença tímida e, 

embora sendo Gerson Gomes um membro ligado a Hierarquia da denominação 

pelo fato de ser consagrado ao diaconato, não se pensava ainda em Pastor 

participando da política antes dos anos 1980.  

A própria constituinte de 1988 tem a presença de vários protestantes, entre 

eles, os pentecostais da Assembléia de Deus que, segundo Zózimo Trabuco, 

elegeu o maior número de parlamentares constituintes, atingindo um número de 

treze parlamentares, e também nos âmbitos Estaduais, municipais, foram eleitos 

membros da denominação pentecostal.86 

Essa mudança no discurso foi ganhando força no decorrer dos anos 1980, e 

um dos principais textos responsáveis pela construção dessa alteração, segundo 

Zózimo Trabuco, foi o livro de Josué Sylvestre, cujo título é “irmão vota em 

irmão”. Diante do crescimento dos pentecostais e de outros movimentos de 

participação política pelo País, Sylvestre, assessor do senado e então líder da 

Assembleia de Deus, lança esse livro que incentiva a participação política dos 

assembleianos com o fim de defender seus interesses e visão de mundo87. 

Com as mudanças de representações em torno da participação de 

evangélicos, e principalmente pastores, na política, a Assembleia de Deus em 

Feira de Santana não ficaria fora dessa cena. Foi nesse contexto que Waldeir 

Pereira exerceu a função de vereador, e, como já mencionado nesse trabalho, 

defende os interesses da instituição naCâmara Municipal de Feira de Santana. 

Entre os atos de Waldeir Pereira em defesa da Assembleia de Deus, 

analisamos o debate que houve na Câmara Municipal. Waldeir e Messias 

Gonzaga, ambos vereadores pelo PDS e PMDB, respectivamente, travaram um 

embate verbal. A razão do confronto foi por causa de um terreno da Assembleia 

de Deus invadido por “favelados”. Messias Gonzaga ataca WaldeirPereira e os 

membros da Assembleia por terrem expulsado aquelas pessoas. Waldeir rebate 

dizendo que perdoava a linguagem usada por Messias, posto que ele não lia a 

Bíblia, mas livros de guerrilha, tais como Che Guevara, Marx e outros. 
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Ele assegurou que perdoava a linguagem de Messias Gonzaga, 
classificando os membros da Igreja de “capangas”, “Porque ele 
não lê a Bíblia, só lê Karl Marx, Che Guevara, e outras histórias 
de guerrilha, como a do Araguaia”. Waldeir disse que Messias, 
ao incitar os favelados da cidade, “está buscando os direitos 
sem atinar para os deveres.88 

Não é de nosso interesse, entrar no mérito da discussão como um todo 

entre os vereadores, mas observar o discurso de Waldeir Pereira como parte do 

espectro da cultura política gestada pela Assembléia de Deus em relação ao 

comunismo. O vereador, vice-líder de seu partido, trata a leitura de Marx e Engels 

como “histórias de guerrilhas”. A narrativa evidencia como a Assembleia de Deus 

em Feira de Santana - ADEFS, em assimilação as representações construídas pela 

Assembléia de Deus através dos periódicos editados pela CPAD, percebia o 

comunismo de forma negativa. 

Diante dos ataques constantes ao comunismo que é objeto de nossa análise 

nesse trabalho, surge a seguinte questão: porque uma instituição religiosa 

preocupada com assistencialismo, criadora e mantenedora de instituições de 

acolhimento como orfanatos e centros para cuidado e recuperação de Jovens 

envolvidos com entorpecentes, não se deva o cuidado de prestar atenção no 

discurso do comunismo para entender que a emancipação do homem, a igualdade 

entre eles, estava no cerne da ideologia comunista? 

A seletividade na veiculação em relação ao que estava acontecendo no 

mundo “comunista”, já tratado anteriormente, e o ataque constante ao comunismo 

através de discursos que reforçaram uma cultura política do grupo, evidenciam o 

interesse de amalgamar no imaginário dos membros da Assembleia de Deus 

representações construídas sobre o comunismo. 

Em relação as instituições de acolhimento criadas pelo grupo, Igor 

Trabuco evidencia os objetivos políticos que engendram os interesses da 

Assembléia de Deus, cujos objetivos não seriam só prestar serviços a pessoas 

necessitadas, mas também intuitos políticos, já preparando o “terreno” para 

participação na política partidária: 

Para os membros da Assembleia de Deus a participação na vida 
social de Feira de Santana se deu, sobretudo, por meio de 
assistência social, através de creches, orfanatos e centros de 
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recuperação. Este foi um meio do grupo galgar visibilidade e 
destaque na região feirense, bem como de participar de questões 
políticas. A participação política indireta, através da assistência 
social e de pedidos a políticos de diversas colorações partidárias 
foi um desses caminhos.89 

 

Em relação ao discurso anticomunista, a maneira de representar o 

comunismo como diabólico, doutrinação que subverte a moral e os bons 

costumes, entre outras era o foco do grupo. Sendo assim, não havia interesse de 

refletir ou veicular, através dos veículos de comunicação oficiais, as ideias que 

norteiam o comunismo, como o fim da exploração do trabalhador, e da 

concentração de riqueza nas mãos de um pequeno grupo, como consta no 

manifesto comunista, “Na sociedade comunista, o trabalho acumulado é sempre 

um meio de ampliar, enriquecer e melhorar cada vez mais a vida dos 

trabalhadores”90. 
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CAPÍTULO  III - “DOUTRINAS INFAMES DO MARXISMO 
ATEU E MATERIALISTA” 

 

“Tolos úteis”: Crítica a Teologia da Libertação 

O ano de 1964 ficou marcado pelo golpe Militar, quando o então 

Presidente João Goulart foi deposto, e os militares assumiram o poder. A partir 

daquela data, o Brasil conheceu um regime de muita repressão, tortura, censura, 

cerceamento das liberdades individuais, entre outras ações dos Presidentes 

Militares. O regime terminou em 1985, ano da eleição do primeiro presidente 

civil, Tancredo Neves, depois de duas décadas de governantes militares, período 

em que também houve muita luta resistência.  

Parte significativa do subcampo religioso protestante assumiu uma postura 

pro ditadura militar em 1964, e o discurso anticomunista estava na base das 

justificativas não somente para o apoio ao golpe, mas pela manutenção regime. 

Acerca da postura pro Ditadura dos protestantes, Lyndon Araújo e Adroaldo 

Almeida escreveram: 

Sendo assim, é compreensível que desde o momento em que a 
Ditadura Militar se instalou no Brasil, os periódicos evangélicos 
manifestassem a opinião oficial das igrejas as quais estavam 
vinculados. Às vezes de forma eufórica, às vezes de forma mais 
comedida, o que se pode observar na maioria – senão todos – os 
editorias publicados por órgãos de imprensa evangélicos, foi a 
manifestação de apoio ao golpe de 1964, bem como aos 
generais presidentes.91 

A Assembléia de Deus, também se insere nesse contexto, como produtora 

e reprodutora de discursos em apoio ao Governo dos militares, e, quando não 

apoio, silenciou diante das ações desse regime. 

No inicio da década de 1980, quando a Ditadura Militar já estava em 

processo de finalização, e a abertura política já era uma realidade, intensificou na 

imprensa oficial da Assembléia de Deus a produção de um discurso que tinha 

como alvo o ataque ao comunismo. A participação política, outrora vista de 

maneira negativa pela Assembléia de Deus, passa a ser incentivada, sob o 
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argumento de que os representantes da denominação Pentecostal deveriam estar 

no cenário político para interferir mos rumos do País. A justificativa de tal 

participação era de que a liberdade religiosa estava ameaçada pelos interesses da 

Igreja Católica, caso a Assembléia de Deus não colocasse representantes na 

constituinte de 1988: 

Elegeremos nossos constituintes para que assegurem nossa 
liberdade de anunciar a mensagem da cruz, paraque sejam os 
porta-vozes proféticos da igreja ante os poderes constituídos. 
Que, à semelhança dos santos profetas hebreus, contenham as 
investidas dos que querem barrar a expansão do evangelho em 
nosso torrão pátrio. Porque não dizer, uma vez mais, ser a Igreja 
Católica a maior interessada em deter o avanço do Reino de 
Deus entre um povo tão sofrido e do evangelho tão carente?92 

 

Esse incentivo a participação política outrora desestimulada pela 

Assembléia de Deus se insere num contexto de reação ao quadro político que 

estava se desenhando o final da Ditadura Militar, a abertura política e a volta ou 

constituição de partidos de esquerda. Em Eunápolis, Marco Queiroz pesquisou a 

participação de assembleianos na Câmara de Vereadores e apoiando candidatos 

evangélicos na Prefeitura93. 

Na esteira dessa reação, houve produção e reprodução de discurso 

anticomunista, mas também houve ataques da Assembléia de Deus, através 

doMensageiro da Paz, à Teologia da Libertação e ao ecumenismo, os quais são 

tratados de “cristãos socorristas”. O pensamento Marxista presente da Teologia da 

Libertação é enfatizado por diversas vezes, e é tratado como:  

“ ... a mais ousada filosofia dos religiosos latinos-americanos, 
pois apóia suas diretrizes no ideário marxista e na concepção de 
uma evolução total e irrestrita nas estruturas sociais, culturais e 
políticas do quadro regimental latino-americano.Evidente, o 
assunto desencadeia-se gradualmente. Um de seus defensores, 
caracteriza o assunto: “A Teologia da Libertação e o Marxismo 
dos Pobres” (1). Leonardo Boff, figura importante da nova 
teologia também se expressa: “ A Teologia da Libertação, 
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finalmente, teta articular uma leitura da realidade a partir dos 
pobres, o no interesse da libertação dos pobres.94 

Segundo Michael Lowy95, antes mesmo do nascimento da Teologia da 

libertação enquanto um corpo teológico sistematizado, já existia nos anos 1960, o 

que o autor chama de Cristianismo da Libertação. Esse era formado basicamente 

pelas comunidades eclesiais de base e pela JUC, e já tinham questionamentos e 

ações em favor da libertação dos pobres. A Teologia de Libertação surge como 

uma proposta Latino Americana, que leva em consideração a situação daqueles 

que são as vítimas mais afetadas pelo capitalismo, e, diante das respostas oficiais 

da Igreja Católica em face a fome e a exploração, questionam, dando outra 

interpretação e usando referenciais marxistas para explicação das desigualdades e 

exploração. 

Na doutrina social da Igreja Católica, existe a preocupação com os pobres, 

os quais deve ser alvo de cuidado, e alvo de filantropia. A Teologia da Libertação 

vai além, não só fazendo filantropia com o pobre, mas questionando os motivos 

pelos quais os pobres estão nessa situação e qual a origem de sua situação no 

mundo.  

Os teólogos da libertação buscam nos referencias marxistas as ferramentas 

para explicação da pobreza e da miséria, e a partir desse pensamento, o pobre não 

pode apenas objeto de ajuda filantrópica da Igreja Católica, mas autores de sua 

própria história. Os teólogos da libertação mesclam argumentos pautados na 

Bíblia e no marxismo para explicação das questões sociais,e, sendo assim, buscam 

uma ação orientada pelos referenciais marxistas, elegendo-o como utopia. 

O jornal Mensageiro da Paz apresenta a Teologia da Libertação como uma 

“turbada Teologia”, e “nova ideologia”, tratando pejorativamente os adeptos de 

“políticos religiosos”, ou “religiosos políticos”. Em texto intitulado “A Teologia 

da Libertação”, é possível perceber várias considerações sobre a da Teologia da 

Libertação, e seus objetivos de libertação dos oprimidos. 

Em sua maioria Católicos, promovem reuniões em suas próprias 
casas, e questionam coletivamente os problemas sociais que os 
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afligem, subordinados aos ideários de libertação. Apregoa-se 
que nas comunidades de base o transcendental torna-se 
accessível. Outras entidades também se ocupam no incentivo ao 
interesse comum da libertação: Movimento de Educação de 
Base (MEB), Ação Operária Católica (AOC), Juventude 
Universitária Católica (JUC) e Juventude Estudantil Católica 
(JEC).96 

 No entanto, o autor conclui colocando claramente que as questões sociais, 

embora existam, não devem ser alvo de preocupação da igreja Evangélica e sim 

do que ele chama de “fontes credenciadas”. Deixa claro também que os problemas 

sociais são “fruto imediato da consciência turbada e de homens isolados da 

comunhão com Deus”, deixando evidente que a questão social não é problema o 

qual a igreja deva interferir: 

Admitimos a existência de conflitos sociais, desequilíbrio em 
nossa economia ou mesmo em nosso continente. Todavia, 
entendemos que a Igreja de Jesus Cristo não pode regenerar o 
homem pela equação dos problemas sociais, pois estes são 
apenas resultado de uma sociedade decadente, fruto imediato de 
consciência turbada e de homens isolados da comunhão com 
Deus. As questões sociais podem e devem ser resolvidas, mas 
somente pelas fontes credenciadas para tal. “Toda alma esteja 
sujeita a potestades superiores; porque não há potestade que não 
venha de Deus. Por isso, quem resiste a potestade, resiste a 
Deus; e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação 
Rm 3.1,2.”.97 

As posições e compromissos oficiais dos pensadores da Teologia da 

Libertação que propunham uma ação da Igreja Católica diante de situações de 

opressão era criticada pelos textos do Mensageiro da Paz, sob o argumento de que 

não era da competência da Igreja interferir em assuntos que não envolvessem a 

religião, ou a alma das pessoas em detrimento do corpo.  

Em artigo cujo título é “Cristianismo Alienante”, o articulista do 

Mensageiro da Paz critica um documento elaborado pelos bispos da CNBB, 

durante a 18 Assembléia Geral Extraordinária. Essa crítica se inicia em um ponto 

onde está escrito: “assumimos o compromisso de denunciar situações abertamente 

injustas e violentas”. O artigo do Mensageiro da Paz critica os Bispos da CNBB 

por se comprometer com assuntos que “foge a finalidade cristã”: 
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Temos em mãos o Documento da terra, elaborado pelos Bispos 
da CNBB, durante a 18 Assembleia Geral Extraordinária, em 
Itaici, SP, entre 5 e 14 de fevereiro de 1980. Na parte em que 
eles denominam “Nosso compromisso pastoral”, no ponto 3.2, 
pode ler: Assumimos o compromisso de denunciar situações 
abertamente injustas e violentas”, etc. Não é preciso dizer que 
esse compromisso foge à finalidade cristã. No ponto 3.4, diz o 
documento: Apoiamos igualmente a mobilização dos trabalhos 
para exigir a aplicação ou a reformulação das leis” numa 
sugestão sutil a inconformidade e à impaciência.98 

 

O texto traz também uma espécie de justificativa velada ao Governo, pois 

critica ainda o documento da CNBB por se “imiscuir” nos assuntos do governo, 

onde não foi solicitado para opinar, e cujas sugestões estão mais preocupadas com 

o corpo do que com a alma. Essa posição, não obstante o fato de mostrar a crítica 

ao sentido de “libertação” da Teologia da Libertação, bem como a base marxista 

presente nela, evidencia também que o Mensageiro da Paz tem lado, ou seja, 

coadunava com o Governo Militar. 

O amplo ataque da Assembléia de Deus, através do Mensageiro da Paz, 

faz a Teologia da Libertação tem entre os argumentos principais, a separação entre 

religião e política, onde a religião cuidaria das coisas de Deus e a política cuida de 

gerenciar a sociedade. Isso fica evidenciado no nesse fragmento: 

O professor Jacques Vernant (revista DéfenseNationale, de 
Paris) é de opinião que as áreas de atuação entre a política e a 
religião são bem delimitadas. Para ele política deve tratar da 
organização e da gestão da sociedades, ao passo que à religião 
cabe as relações entre o homem e o divino.99 

Sendo assim, o apoio de Bispos ligados a Teologia da Libertação a 

movimentos populares de resistência a Ditadura Militar é tratada no Mensageiro 

da Paz como ato subversivo. Estava expresso no texto do Mensageiro da Paz, que 

o Cristão tinha de ter esperança, e não subverter a ordem, ou interferir nas 

questões estruturais ligadas a pobreza e a miséria, pois para ele, “Jesus queria 

demonstrar que a pobreza não é uma calamidade nem uma doença que exija 

terapêutica, mas apenas uma circunstância”.100 
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Tais posicionamentos políticos eram visto pelos assembleianos como 

“coisa do mundo” as quais o cristão deveria se afastar. IgorSilva , ao falar sobre o 

afastamento do mundo, incluindo a política, conclui: 

Este afastamento do mundo se relacionava a diversos aspectos 
do social e do cultural. A política, enquanto envolvimento com 
o mundo, era também uma forma de promiscuidade. Seria útil, 
contudo, desde que fosse para trazer novas almas para 
conversão ou praticar atos de solidariedade.  101 

O ataque sistemático do Mensageiro da Paz a Teologia da Libertação esta 

engendrado no discurso anticomunista com objetivo de influenciar o pensamento 

dos fies da Assembléia de Deus. A luta por emancipação e libertação, proposta 

pelos teólogos da libertação é combatida com o argumento de que se as pessoas 

não alcançaram bens matérias e sofreram aqui na terra serão recompensado, de 

forma especial, com bens espirituais na vida pós morte. 

Havia duro combate dentro da própria Igreja Católica em relação a 

teologia da libertação. Lívia Resende (2008) fez um trabalho onde mostra como a 

Elite da Igreja Católica, e a da sociedade civil feirense rejeitavam a Teologia da 

Libertação e as ideias do Concílio Vaticano II, os quais defendiam 

enfraquecimento das hierarquias e maior participação popular, bem como uma 

atenção ao sofrimento e emancipação do pobre: 

Com isso podemos afirmar que, a posição conservadora não era 
apenas da IgrejaInstituição Católica, mas também, da sociedade 
civil feirense que tinham receio das novidades dessas 
tendências do Concílio do Vaticano II e da Teologia da 
Libertação, pois estas não influenciava apenas a sociedade 
católica mas, em toda a comunidade feirense. Então, podemos 
usar a expressão do Padre Albertino Carneiro, e afirmar que a 
sociedade feirense estava atrasada e “amarrada” no 
conservadorismo, tendo muito receio de qualquer novidade e, 
principalmente, de mudanças na sua estrutura.102 

 
 Os adeptos da Teologia da Libertação tiveram de enfrentar ataques dos 

evangélicos externamente, e internamente, da ala conservadora da Igreja Católica. 
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A aproximação da Teologia da Libertação ao marxismo produziatemor na 

Igreja Católica, sobretudo da ala mais conservadora. A produção de discurso 

anticomunista reflete esse temor, e o jornal feirense Folha do Norte, periódico da 

cidade, nos ajuda a perceber o teor e a veemência desse discurso contra os 

comunistas: 

Apesar disso tudo, muitos católicos há por aí imbuídos de um 
incrível sentimento de simpatia para com os ideais sociais e 
humanitários dos comunistas e sempre prontos uma 
colaboração. Diante do convite do Secretário do PCI, a 
Conferência dos Bispos Italianos fez uma grave advertência aos 
católicos. Essa advertência foi endossada pelo Sínodo Mundial 
dos Bispos, que se realiza em Roma. A doutrina contida na 
advertência é a mesma de sempre. Muito antiga e muito 
reconhecida. “Não podemos ser, ao mesmo tempo, cristãos e 
marxistas”. 103 

As Lições Bíblicas, revistas publicadas pela Casa Publicadora das 

Assembléia de Deus – CPAD, que tem um importante papel doutrinário entre os 

assembleianos, posto que de maneira trimestral são publicados temas que são 

estudados nas Escolas Bíblicas  aos domingos, à luz das doutrinas da Assembléia 

de Deus, também se dedicou, no recorte em estudo, a representar o comunismo e a 

Teologia da Libertação como engano do “maligno”. A Teologia da Libertação é 

apresentada como “doutrinas infames”, e os teólogos da libertação como “tolos 

úteis”, que estariam agindo para os interesses do marxismo: 

Antes de se ligar à Economia e de tornar-se um comunista de 
renome, Marx foi um humanista. Hoje, cerca de um terço do 
mundo é marxista. Nesse meio estão muitos pseudos-crentes, 
que, sem a experiência genuína e sobrenatural da conversão e 
sem orientação bíblica de base caem vítima das doutrinas 
infames e do marxismo ateu e materialista. É aqui que se 
enquadram os teólogos da libertação como “tolos úteis” a 
serviços dos interesses do marxismo. Precisamos saber que por 
trás de tudo isso está o maligno e suas hostes.104 

Nota-se o objetivo que moldar a subjetividade do fiel para reconhecer a 

Teologia da Libertação e o comunismo como doutrinas do diabo, com a qual o 

cristão tem de se afastar e rejeitar; e que o marxismo presente na Teologia da 
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Libertação é “precursor do governo do anticristo a se estabelecer na terra logo 

após o arrebatamento da Igreja”105 

“Ecumenismo espúrio”: Representações sobre o Ecumenismo 

Neste tópico, é nosso objetivo analisar o ecumenismo no período da 

Ditadura Militar e a importância desses movimentos ecumênicos na resistência ao 

Regime instalado no Brasil em 1964 e analisar como a Assembleia de Deus reagiu 

e criou representações sobre o ecumenismo.  

Segundo Elizete da Silva, foi a partir de 1950 que se constituiu o setor 

ecumênico nacional: 

Estudamos o setor ecumênico e progressista do 
protestantismo nacional que se constituiu a partir da 
década de 1950, à luz do processo histórico brasileiro do 
período, quando a polarização que vivia o País, a 
convulsão social e a fermentação ideológica também 
penetrou no território sagrado protestante, possibilitando a 
construção de novas representações e práticas religiosas e 
sociais, que buscavam no texto bíblico, a sua própria 
legitimação.106 

Algumas entidades ecumênicas tiveram importante papel na resistência à 

Ditadura Militar. Elizete da Silva, ao analisar os ecumênicos e progressistas em 

Feira de Santana, mostra quais os objetivos desse movimento, as ações 

empreendidas por ele e as reações da ala conservadora na guerra de 

representações. Em Feira de Santana, Silva destaca o papel da Igreja Presbiteriana 

Unida como comunidade ecumênica, analisando os primeiros passos dessas ações 

ecumênicas, e o papel do Reverendo Josué Mello na construção de uma nova 

forma de ser Igreja:  

Seguindo os seus mestres ecumenistas e progressistas, O 
Reverendo Josué de Mello começou a implementar na 
comunidade presbiteriana feirense uma nova forma de ser 
igreja: Eclésia reformada e calvinista, porém voltada também 
para as questões sociais e políticas de seu contexto.107 
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A Associação Feirense de Ação Social (AFAS) é fruto dessa visão e 

preocupação com as questões sociais expressas pelo reverendo Josué Mello. E, 

como escreve Elizete da Silva, em relação a AFAS, “O objetivo da AFAS não era 

dar esmolas aos mendigos, não tinha uma visão assistencialista”.  

Como uma entidade ecumênica, a AFAS era composta por não só pela 

Igreja Presbiteriana, mas também “membros de outras denominações evangélicas, 

católicos e espíritas”108. Houve reação dos conservadores, como aconteceu de 

forma semelhante com a Igreja Católica e com outras denominações evangélicas. 

Em relação aos ecumênicos presbiterianos, Elizete da Silva relata a reação da 

hierarquia presbiteriana: 

A reação da hierarquia presbiteriana teve também o seu 
lado externo: em plana conjuntura do golpista dos 
militares, quando a repressão se convertia na ordem do 
dia, os “rebeldes ecumenistas” passaram a ser 
confundidos, propositadamente, com os “subversivos 
comunistas” e várias denúncias foram feitas em órgãos 
militares, como aconteceu em nível nacional.109 

 

Vários pastores e membros da Igreja Presbiteriana foram expulsos da 

comunidade religiosa , em Feira de Santana o Reverendo João Dias de Araújo, 

fundador do  projeto ecumênico da Comissão Ecumênica do Direito a Terra( 

CEDITER) foi denunciado aos órgãos militares como subversivo e comunista110. 

A Assembleia de Deus criticou e combateu o ecumenismo, voltando esses 

ataques a ala mais progressista da Igreja Católica. Os bispos da CNBB foram alvo 

dessas críticas, como é possível observar no fragmento do jornal Mensageiro da 

Paz, a seguir: 

A história nos ensina que os primeiros metodistas – discípulos 
fiéis de João Wesley – salvaram a Inglaterra de uma tragédia 
semelhante à Revolução Francesa, e fizeram do Reino Unido 
um modelo de democracia para o mundo. O Brasil precisa 
urgentemente de mais “seitas” fiéis a Bíblia, que preguem com 
ousadia o puro Evangelho de Jesus Cristo e se mantenham 
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omais distantes possível do ecumenismo espúrio e de sua 
“opção pelos pobres”.111 

O texto mencionado foi resposta a CNBB que teria se referido aos 

protestantes como seitas “financiadas pelos Estados Unidos e se tornaram 

violentamente anticatólicos, na medida em que a igreja (católica) fez a opção 

pelos pobres”112. A Assembleia de Deus teve forte aversão ao ecumenismo. Em 

Feira de Santana, esse afastamento do ecumenismo ficou claro quando um 

membro da Assembleia de Deus, o ex-deputado estadual e ex-vereador Gerson 

Gomes, que participou da Associação Feirense de Assistencial Social – AFAS, no 

início da entidade, mostrou que seus objetivos eram de ganhar votos, mas 

discordava radicalmente do ecumenismo113 

A Assembleia de Deus apresentava o ecumenismo como uma estratégia da 

Igreja católica para conquistar os protestantes para que estes retornassem à “igreja 

mãe”. E também considera os protestantes ecumênicos como cristãos com falta de 

“visão celestial” que, no afã de mostrar para o mundo a união da cristandade, 

ficam vulneráveis as estratégias ecumênicas da Igreja Católica. 

A Revista Lições Bíblicas de 26 de janeiro de 1986, intitulada “os males do 

modernismo teológico” traz, dentro outros tópicos, um cujo título é “o engano do 

ecumenismo”. O texto fala da criação do Conselho Mundial de Igrejas (CMI) e do 

Concílio Vaticano II: 

Por iniciativa de algumas igrejas protestantes, em 1938 foi 
fundado o Concílio Mundial de Igrejas (CMI), com o propósito 
de colocar sob uma mesma bandeira todos os segmentos do 
Protestantismo. Durante a realização do Concílio Vaticano II, 
no período de 1962/65, foi exaustivamente tratada a questão dos 
“irmãos separados” (os protestantes) e sugeridos os métodos de 
ajuntá-los num só rebanho. Este aspecto do ecumenismo revela 
mais do que o anterior tanto a nulidade como seu perigo114.  

Os assembleianos viam no ecumenismo uma farsa, uma maneira de a 

Igreja Católica recuperar os membros que perderam para os protestantes, já que, 

para a Assembleia de Deus, a Igreja Católica queria que “as igrejas protestantes e 
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ortodoxas se lembrem de terem deixado o catolicismo, pelo que deve voltar ao 

seio da “igreja mãe”115.  

Para a Assembleia de Deus, o Conselho Mundial de Igreja 

estavacomprometido com a Igreja Católica, e as mensagens que emanavam dessas 

entidades eram “doutrinas de demônios”. Tais teólogos são tratados na lição em 

apreço como “teólogos neomodernistas” ou “falsos teólogos”. Os líderes ligados 

ao Concelho Mundial de Igrejas eram considerados da seguinte forma: 

Os teólogos comprometidos com o neomodernismo, são 
pessoas que se deixaram enredar pela astúcia do Diabo, o Pai da 
mentira. Por lhes faltar a genuína conversão, falta-lhes também 
a visão de Deus, quanto o real estado do homem sem Deus.116 

Fruto das disputas no campo religioso, as críticas à Igreja Católica 

permeiam os periódicos da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Essas 

disputas se acirravam ainda mais em relação a entidades da Igreja Católica cuja 

postura era mais progressista.  

Observamos que tais entidades, ecumênicas ou não, que tinham como 

objetivo a emancipação do ser humano, eram criticadas mesmo dentro da própria 

religião em que “nasceram”. O trabalho de Grimaldo Zachariadhes mostra como a 

oCentro de Estudos e Ação Social(CEAS), no contexto de Ditadura Militar, foi 

atacado dentro da Igreja Católica pelos conservadores.  

O Centro de Estudos e Ação Social(CEAS) foi um importante espaço de 

resistência e combate a Ditadura Militar. O Ato Institucional número 05 marcou o 

período de maior repressão dentro do regime Militar, e como consequência, o 

movimento estudantil e grupos de esquerda foram enfraquecidos e perseguidos 

inclusive com mortes e desaparecimento de militantes. Foi após o AI-5 queo 

movimento estudantil as esquerdas acharam no Centro de Estudos e Ação 

Social(CEAS) um aliado, pois era um espaço seguro contra a repressão, sendo na 

Bahia um “ponto de interseção com todos aqueles que lutaram pela 

democracia”.117 

                                                           
115 Revista EBD, janeiro de 1986, p. 14. 
116 Revista EBD, janeiro de 1986, p. 16. 
117 ZACHARIADHES, Grimaldo Carneiro. Ditadura Militar na Bahia: História de autoritarismo, 
conciliação e resistência / Grimaldo Carneiro Zachariadhes (Organizador), Salvador, EDUFBA, 
2014. V 2, p. 130. 



O CEAS tinha ações políticas, e trabalhava nas bases, indo a lugares e 

educando pessoas118. A abertura do CEAS para leigos, movimentos estudantis e 

marxistas, fortaleceu e contribui para a resistência a Ditadura. Grimaldo 

Zachariadhes afirma que houve resistência da ala conservadora católica à 

participação dos marxistas no CEAS, o que, inclusive, o então arcebispo de 

Salvador, e Primaz do Brasil, D. Avelar Brandão Vilela criticou tal postura, 

dizendo que o CEAS era formado de “lobos e ovelhas”. 

Apesar das críticas dos setores católicos contra o contato dos 
CEAS com os marxistas, essa instituição da Companhia de 
Jesus recebeu uma contribuição muito importante deles (tanto 
quanto dos leigos católicos). Em um período de cerceamento 
das liberdades individuais e da tentativa de controle de todos os 
canais de participação política da sociedade (como sindicatos, 
partidos políticos, entre outros) pelo governo, o CEAS se 
tornaria um espaço de encontro e resistência das esquerdas 
baianas. Jesuítas, leigos, católicos e marxistas de vários partidos 
se uniram dentro da instituição, contra o inimigo externo 
comum: a ditadura militar119. 

A resistência da Assembleia de Deus ao ecumenismo está em consonância 

com o anticomunismo da instituição. Os ecumênicos, por apresentarem ideais que, 

na visão da Assembleia de Deus seriam comunistas e não se alinhavam Bíblia, 

eram alvo de produção de discurso e representações negativas. Entre as 

representações produzidas pela Assembleia de Deus sobre o ecumenismo, 

estavam as que os ecumênicos seriam espúrios, enredados pelo diabo, falsos 

teólogos, enganadores, que dão ouvidos a espíritos enganadores e doutrina de 

demônios. 

Luciane Almeida estudou esta relação em suas pesquisas ecomo os 

protestantes ecumênicos eram confundidos, intencionalmente com os comunistas 

ateus. Neste sentido, e aproveitando o anticomunismo tradicionalmente presente 

nas representações do grupo. Os Batistas “formularam um discurso que buscava 

associar o ecumenismo ao comunismo, como forma de apresentar o primeiro 
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como mais uma grande ameaça àquela queseria a verdadeira religião do 

evangelho”120.. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A denominação pentecostal Assembleia de Deus produziu representações 

sobre o comunismo e se apropriou do discurso anticomunista, de maneira enfática, 

nos anos finais da Ditadura Militar, e início de redemocratização do Brasil.Entre 

os argumentos para tal produção sistemática de ataques ao comunismo, 

destacamos o medo de falta de liberdade e perseguição aos religiosos que o 

comunismo representaria, a suposta imoralidade que o comunismo faria vicejar na 

sociedade e o ateimo dos comunistas. 

Em Feira de Santana, essas representações foram apropriadas de maneiras 

diferentes, de acordo com a visão de mundo do receptor, membros da Igreja 

Assembléia de Deus. No entanto, de modo geral, essas representações produziram 

medo nos membros e líderes da denominação em Feira de Santana, os fazendo 

acreditar que o Regime Militar seria democrático, e que a presença dos 

comunistas no poder representaria um totalitarismo comunista, contra os 

religiosos.  

Tais representações sanearam uma cultura política fértil de modo a 

preparar o terreno para a inserção política da Assembleia de Deus, contrariando o 

discurso de denominação de não participação na política. As mudanças de 

representações sobre a participação na política partidáriaintensificaram nesse 

período, e a denominação passa a incentivar a participação política de seus 

membros, chegando a eleger vários políticos ao longo dos anos 1980. Em Feira de 

Santana não foi diferente, ou seja, nos anos finais do Governo Militar, a parca 

participação de membros da Assembleia na política partidária começou a mudar, e 

a Assembleia de Deus se fez presente naAssembléia Legislativa da Bahia e na 

Câmara dos Vereadores de Feira de Santana, bem como em outras cidades da 

Bahia, a exemplo de Eunápolis. 

Igualmente, analisamos como foram produzidas representações sobre a 

Teologia da Libertação e o ecumenismo, por serem linhas teológicas mais 

progressistas, que dialogavam com o pensamento marxista e outras matrizes 

politicas. Os periódicosMensageiro da Paz, Lições Bíblicas e a Revista Seara 



analisadosnesta pesquisaproduziram ataques sistemáticos, sendo tratados como 

doutrinas enganadores e diabólicas. 

Este é um tema que não se esgota com este trabalho. Ainda há muitos 

aspectos a serem pesquisados sobre a Assembléia de Deus e suas relações com a 

sociedade brasileira e feirense, em particular. 
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