
volvidos com o crime e com as drogas por 
meio de projetos de esporte e cultura." 

Adriano Gospel Funk, como prefere ser 
chamado, é um exemplo da nova geração 
evangélica em ascensão. Mais liberais nos 
costumes, a maioria dos fiéis não recrimi-
na mais o uso de cosméticos, as telenovelas, 
o futebol no fim de semana. Eles têm for-
te presença na mídia, aspirações de maior 
participação política e não dispensam uma 
festa. No mesmo palco do "pancadão de 
Deus", revezaram-se grupos de pagode, 
rock, forró, uma espantosa variação de rit-
mos dedicados ao louvor de Cristo. Em to-
do o País, as incontáveis Marchas para Je-
sus seguiram scripts semelhantes. Passea-
tas carnavalizadas, desfile ao som de trios 
elétricos, megashows, milhares - em algu-
mas capitais centenas de milhares - de fiéis 
reunidos para celebrar o orgulho cristão. 

s BATIDAS fortes e re-
petitivas, o estriden-
te som remixado e as 
luzes piscando frene-
ticamente causavam 
frisson entre os jovens 
naquela noite de sába-

do. Pulavam, cantavam, arriscavam de-
sajeitados passos de dança diante do pal-
co esfumaçado. Fazia frio, e não se via ne-
nhuma garota de miniblusa, calça aper-
tada ou microvestido. Mesmo assim, 
quem avistasse a cena a distância dificil-
mente arriscaria outro palpite: o estacio-
namento do Clube Mauá, em São Gonça-
lo (RJ), abrigava mais um agitado baile 
funk, desses que se multiplicam entre as 
comunidades mais pobres da região me-
tropolitana do Rio. Ledo engano. O esti-
lo musical era mesmo o funk, mas o even-
to em questão era a Marcha para Jesus. 

0 funk gospei encerraria a extensa jor-
nada de shows programados para o dia. 
"Abraça, abraça, abraça o irmão!", entoa-
vam em coro os jovens da plateia, numa 
releitura cristã do popular "Agarra, agar-

ra, agarra os gordinhos" das festas pro-
fanas. Quem conduzia o "pancadão de 
Deus" era o cantor Adriano Melo de Li-
ma, de 34 anos, filho de um pastor auxi-
liar da Igreja do Nazareno. "Quando era 
adolescente, escutava música secular es-
condido da minha família. Meus pais fo-
ram os primeiros a recriminar a ideia de 
cantar funk gospel, mas o pastor da mi-
nha igreja apoiou a iniciativa e agora fa-
ço até cinco shows por dia nos fins de se-
mana. Resultado: mais jovens estão fre-
quentando os cultos", afirma, enquan-
to fãs aguardam a oportunidade para ti-
rar uma foto com o ídolo, ora engajado 
no projeto de se eleger vereador no mu-
nicípio de Mesquita, Baixada Fluminen-
se, pelo PSC. "Quero regenerar jovens en-A ut
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Uma auspiciosa notícia animava os lí-
deres religiosos durante a festa: apenas na 
última década, mais de 16 milhões de bra-
sileiros se converteram às mais variadas 
denominações protestantes. De acordo 
com dados do Censo de 2010, divulgados 
recentemente pelo IBGE, os evangélicos 
somam 42,3 milhões de fiéis, ou 22,2% da 
população. Trata-se da religião que mais 
cresce no País, à custa de um lento, mas 
constante, declínio católico. Os seguido-
res da Igreja de Roma passaram de 73,6%, 
em 2000, para 64,6%, em 2010. 

Se mantida a tendência, os evangéli-
cos podem chegar a um terço da popu-
lação brasileira em dez anos. Não é bem 
o que os pastores mais otimistas pre-
viam, mas ainda assim um grande fei-
to. Há três anos, o Serviço de Evange-
lização para a América Latina, organi-
zação protestante de estudos teológicos 
conhecida pela sigla Sepal, estimou que 
metade dos brasileiros seria evangéli-
ca até 2020. Mas o crescimento protes-
tante parece ter atingido o seu ápice nos 
anos 1990, quando o número de fiéis au-
mentou 71%. Na década seguinte, a ex-
pansão diminuiu o ritmo e ficou em 41%. 

"Não me parece crível acreditar que o 
Brasil terá maioria evangélica em mo-
mento algum. Primeiro, porque o declí-
nio católico terá um limite, há um nú-
cleo sólido que não vai desaparecer. Em 
segundo lugar, porque o protestantismo 
atualmente recebe pouco mais de uma 
em cada duas pessoas que abandonam a 
Igreja de Roma", avalia o sociólogo inglês 
Paul Freston, professor da Universidade 
de Wilfrid Laurier, no Canadá. 

Um dos principais estudiosos do pro-
testantismo no Brasil e pós-doutor pe-
la prestigiada Universidade de Oxford, 
no Reino Unido, Freston avalia que os 
evangélicos têm potencial para alcan-
çar 35% da população. "Mas as mudan-
ças sociais não serão tão grandes como 
se imagina. Quanto mais uma religião 
cresce, mais ela fica parecida com a so-
ciedade na qual está inserida", diz. 

Na mesma linha segue a argumenta-
ção do sociólogo Gedeon Alencar, au-
tor do livro Protestantismo Tupiniquim. 

"Houve um processo de aculturação dos 
evangélicos que permitiu a inclusão de 
mais pessoas. Quando eu era criança, os 
fiéis tinham de vestir roupa sóbria, não 
podiam usar cosméticos ou qualquer 
coisa que denotasse vaidade. A tevê era A ut
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vista com desconfiança, os jovens não 
podiam praticar esportes. Hoje há os 
'atletas de Cristo', casas noturnas pa-
ra evangélicos, blocos de carnaval. Os 
evangélicos estão cada vez mais pare-
cidos com os brasileiros." 

Um estudo feito pela Escola Superior 
de Propaganda e Marketing (ESPM) es-
tima que o mercado de produtos religio-
sos cristãos, em sua maioria voltados 
aos evangélicos, movimenta 12 bilhões 
de reais por ano. Somente o segmento de 
música gospel fatura mais de 1,5 bilhão 
de reais por ano, e é visto como um alen-
to para a indústria fonográfica em cri-
se. Os fiéis também alavancam as vendas 
de livros, dispõem de cartões de crédito 
exclusivos, feiras setoriais que recebem 
mais de 150 mil visitantes por ano, e uma 
rua de comércio popular no centro de São 
Paulo, a Conde de Sarzedas, com dezenas 
de lojas especializadas. "De três anos para 
cá, o faturamento cresceu de 40% a 50%", 
comemora Nilda Santos, gerente da loja 
Rebote, especializada em camisetas pa-
ra o público evangélico. Nas criativas es-

tampas, a sigla UFC não faz alusão à com-
petição de luta-livre de Anderson Silva, e 
sim à "Única Força de Cristo". Até mesmo 
o slogan do McDonald's é adaptado à ló-
gica religiosa: "Amo muito Jesus Cristo". 

A despeito da flexibilização dos cos-
tumes, os especialistas são unânimes 
num ponto. A explosão numérica dos 
evangélicos deve-se, em grande parte, à 
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Protestantes históricos 
Surgem após a cisão liderada por 
Martinho Lutero em 1517. Ele se voltou 
contra a corrupção da Igreja Católica 
e os desvios de conduta do clero, que 
gerenciava um lucrativo comércio 
de relíquias de Cristo e indulgências, 
espécie de salvo-conduto para 
pecadores terem acesso ao paraíso. 
0 movimento defende a livre 
interpretação ou juízo privado dos 
textos bíblicos e influenciou teólogos 
como o francês Calvino. Deu origem 
às igrejas Luterana, Presbiteriana, 
Metodista e Batista. 

Essas denominações chegaram 
ao Brasil por meio de imigrantes 
europeus, sobretudo após a fuga 
da corte portuguesa para o Brasil em 
1808, com o respaldo da Inglaterra. 
Boa parte dos ingleses que vieram 
para cá para abrir estradas de ferro 
ou estruturar o sistema de telégrafo, 
por exemplo, era de luteranos, em 
sua maioria pessoas escolarizadas 
de classe média ou alta. No fim do 
século XIX, os protestantes deram 
apoio ao movimento republicano, 
uma vez que o Império tinha 
o catolicismo como religião oficial 
do Estado e todas as certidões de 
nascimento, casamento e óbito eram 
controladas pela Igreja de Roma. 

Pentecostalismo 
0 movimento ganha notoriedade nas 
primeiras décadas do século XX, entre 
os protestantes autodenominados 
"evangélicos". Eles buscavam 
manifestações sobrenaturais em 
seus cultos, seja por meio de curas 
milagrosas, seja pelo hábito de orar 
em línguas estranhas. Também 
possuem um forte discurso 
escatológico, com ênfase no fim 

do mundo iminente. A primeira onda 
pentecostal trouxe ao País duas 
igrejas: a Congregação Cristã 
do Brasil (1910) e as Assembleias 
de Deus (1911), com forte influência 
de missionários europeus e 
americanos. A segunda onda ocorre 
entre os anos 1950 e 1960. quando 
houve fragmentação do campo 
pentecostal e surgiram três grandes 
grupos: a Igreja do Evangelho 
Quadrangular (1951), 0 Brasil para 
Cristo (1955) e Deus É Amor (1962). 
0 fenômeno coincide com o 
acentuado processo de urbanização 
do País. Concentradas nas periferias 
das grandes cidades, essas igrejas 
passaram a fazer muitas campanhas 
de evangelização, em estádios 
e praças públicas, e a utilizar 
massivamente o rádio como 
instrumento de pregação religiosa. 

Neopentecostalismo 
A terceira onda do pentecostalismo 
brasileiro começou no fim dos anos 
1970 e ganhou força na década 
seguinte, com o surgimento 
das igrejas denominadas 
"neopentecostais". Elas pregam 
a teologia da prosperidade, segundo 
a qual a fé do cristão é determinante 
para o sucesso financeiro, entendido 
como uma bênção divina. Investem 
muitos recursos no proselitismo 
eletrônico - não apenas em rádios, 
mas também na tevê - e passam 
a defender com mais ênfase a 
participação dos evangélicos na 
política nacional. Sua representante 
máxima é a Igreja Universal 
do Reino de Deus (1977), mas exis 
tem outros grupos significativos 
como a Internacional da Graça 
de Deus e a Renascer em Cristo. 

atrair os fiéis, informa o sociólogo Ricardo 
Mariano, professor do programa de pós-
-graduação em Ciências Sociais da PUC-
-RS. Ele cita o exemplo do apóstolo Este-
vam Hernandes Filho, da Igreja Renas-
cer em Cristo, ex-gerente de marketing 
da Xerox do Brasil e da Itautec. Em uma 
apostila direcionada aos seus pastores, o 
líder sustenta que sua igreja deve ser "en-
carada como uma empresa no mercado". 

Não se trata de um caso isolado. "Mui-
tas denominações estão copiando o mo-
delo da Igreja Universal. Para conquistar 

"O arrendamento total ou parcial das 
concessões e permissões de tevê e rádio 
é prática comum e flagrantemente irre-
gular. Mas os grupos religiosos se apro-
veitam das brechas na legislação", afir-
ma João Brant, da ONG Intervozes. 

Além do apelo midiático, as igrejas que 
mais crescem no País buscam modelos 
empresariais de gestão, com administra-
ção centralizada, oferta padronizada de 
serviços religiosos, pastores com dedica-
ção exclusiva aos negócios da igreja e so-
fisticadas estratégias de marketing para 

emergência do movimento neopentecos-
tal nos anos 1980. Hoje, eles correspon-
dem a mais de 60% do universo protes-
tante no Brasil. Organizadas com estru-
turas empresariais e disputando fiéis co-
mo consumidores, as igrejas dessa linha 
pregam a teologia da prosperidade, se-
gundo a qual a fé do cristão (e, claro, a sua 
generosidade nas doações) é determi-
nante para o sucesso financeiro, entendi-
do como uma bênção divina. E investem 
pesado no proselitismo eletrônico. 

Um levantamento feito pelo Instituto 
de Estudos da Religião (Iser), em 2009, 
identificou 20 redes de tevê que trans-
mitiam conteúdo religioso, das quais 11 
eram evangélicas e 9 católicas. Apenas 
a Igreja Universal do Reino de Deus, a 
maior expoente do neopentecostalismo 
brasileiro, controla ao menos 23 emisso-
ras de televisão, 40 de rádio, gravado-
ras, editoras e a segunda maior rede de 
tevê do País: a Record. O arrendamen-
to de espaço para igrejas na tevê aberta 
é quase uma regra. Na Band, RedeTV! 
e Gazeta, o horário reservado a progra-
mas religiosos ultrapassa as 30 horas se-
manais. A Rede 21 dedica 22 horas diá-
rias à transmissão de cultos e atividades 
da Igreja Mundial do Poder de Deus, do 
pastor Valdomiro Santiago. 
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tamanho sucesso religioso, financeiro, 
patrimonial e político, ela possui um qua-
dro eclesiástico profissionalizado e co-
bra metas de produtividade de seus pas-
tores", afirma Mariano. "Esse modelo 
deu certo, e está sendo imitado por outras 
igrejas. Eis a razão da disputa desenfrea-
da por espaço na televisão, por exemplo." 

É o que o pesquisador Eduardo Gui-
lherme de Moura Paegle chama de 
"McDonaldização da fé". Doutorando 
pela Universidade Federal de Santa Ca-
tarina, o sociólogo sustenta que os mes-
mos princípios que orientam a gestão de 
uma rede de restaurantes fast-food são 
imitados pelas igrejas neopentecostais, 
a começar pelo cardápio padronizado de 
serviços religiosos. "Não importa se vo-
cê está em São Paulo, Lisboa ou em algu-
ma capital africana, se entrar num tem-
plo da Universal vai desfrutar da mesma 
estrutura e dos mesmos serviços, o mes-
mo tipo de culto, com pouquíssimas va-
riações. É como pedir um lanche Big 
Mac", afirma. "Em vez de um único cul-
to diário, várias celebrações ao longo do 
dia para fisgar quem trabalha em horá-
rios alternativos. Se o fiel dispõe de pou-
co tempo, é possível dar ao menos uma 
passadinha no 'Drive-Thru da Oração'. 
Vale tudo, até pregação pelo celular." 

Sargento da Polícia Militar e pastor 
de uma Assembleia de Deus no bairro do 
Bom Retiro, em São Paulo, Fernando Ro-
cha de Souza Braga adota a estratégia de 
enviar mensagens religiosas por telefone. 
Mas garante que a motivação não é comer-
cial. "Uso o bônus da operadora de celular 
para enviar cerca 100 SMS por mês, mas 
nunca tive qualquer tipo de benefício pes-
soal ou para a minha igreja com isso. Ado-
tei essa prática há três anos, e até hoje uma 
única pessoa veio nos conhecer", afirma. 
"O objetivo é dar uma palavra de alento, 
não importa quem receba a mensagem." 

O sargento-pastor não tem espaço pa-
ra pregar na tevê e diz aproveitar qual-
quer oportunidade para levar a palavra 
de Cristo a mais pessoas, nem que seja 
numa inocente conversa no ônibus. Mas 
diante da elevada competição no merca-
do religioso, muitos líderes de igrejas tra-
dicionais acabam cedendo à tentação de 
se "neopentecostalizar", afirma o pastor 
Ricardo Gondim, da Igreja Betesda, críti-
co ferrenho da teologia da prosperidade. 

"Surgiu um comércio desenfreado de 
bênçãos para problemas imediatos. Es-
tá desempregado? O casamento vai mal? 

Pague o dízimo em dia e faça uma ofer-
ta generosa para Deus te ajudar. Essa é a 
lógica torta que orienta certas igrejas", 
critica Gondim. "Os fiéis acreditam, 
porque observam testemunhos de pes-
soas que de fato receberam alguma dá-
diva, uma cura inesperada ou uma ofer-
ta de emprego, mas não é muito difícil 
encontrar exemplos como esse quando 
você reúne mais de mil fiéis num tem-
plo. Enquanto as pessoas continuarem 
acreditando em loteria e Baú da Felici-
dade, esse tipo de apelo fará sucesso." 

Para o pastor, o declínio católico e a es-
tagnação das igrejas protestantes tradicio-
nais ocorrem justamente porque elas não 
oferecem soluções milagrosas para pro-
blemas imediatos. Mas alerta que o cres-
cimento a qualquer custo pode ter um pre-
ço caro no futuro. "Converso com muitos 
fiéis desiludidos com as lideranças evan-
gélicas de hoje em dia, sobretudo após ver 
pastores enriquecendo da noite para o 
dia ou envolvidos em crimes financeiros. 
Continuam se considerando cristãos, mas 
preferem estar desigrejados, participando 
apenas de grupos de oração." 

Essa foi uma das razões que levaram 
Jefferson Ramalho, professor de Filoso-
fia e Religião em escolas e seminários, a 
abandonar as igrejas há três anos. "Mes-
mo em denominações que fazem críticas 
à teologia da prosperidade, os pastores 
estão constantemente pedindo dinheiro 
para as obras da igreja. Cansei disso e da-
quele dogmatismo excessivo, que rejei-
ta uma leitura mais atualizada da Bíblia. 
Também estou farto da manipulação de 
fiéis para votar neste ou naquele candi-
dato. Continuo me considerando cristão, 
acho que estou melhor fora das igrejas." 
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lico, acabaram suspensas pela legenda. 
"Não podemos pensar na bancada 

evangélica como um bloco monolítico, 
tanto que conseguimos o apoio de alguns 
deles para incluir no texto do Estatuto da 
Juventude a premissa de defender a diver-
sidade sexual e religiosa", comenta o de-
putado Jean Wyllys (PSOL-RJ), da fren-
te parlamentar em defesa dos direi-
tos LGBT. "Mas realmente prevalece a 
agenda moralista contra os direitos dos 
homossexuais, o aborto e as pesquisas 
com células-tronco. É curioso, porque 
alguns dizem defender a vida ao se po-
sicionar contra o aborto, mas são favo-
ráveis à pena de morte." 

Fiel da Assembleia de Deus, a deputa-
da petista Benedita da Silva (RJ) afirma 
que o desejo de maior participação polí-
tica dos evangélicos é legítimo e não se 
resume às bandeiras moralistas. "Há dé-
cadas as igrejas evangélicas ocupam im-
portante papel de assistência social. Es-
tão nas favelas, nas periferias das gran-
des cidades, dentro dos presídios. De-
senvolvem projetos com moradores de 
rua, recuperam dependentes químicos", 
enumera. "É por isso que os evangéli-
cos entraram na política, para garantir 

a continuidade de importantes projetos 
sociais, independentemente da religião 
dos beneficiários. Se os evangélicos con-
tribuem tanto para o País, por que não 
podem eleger seus representantes?" 

Para essas eleições municipais, a co-
munidade evangélica poderá até contar 
com um super-herói na disputa em Curiti-
ba. Trata-se de Clark Crente, que aguarda 
a desistência de algum candidato do PDT 
para tentar se eleger vereador. Seu nome 
verdadeiro é Ewerson Alves da Silva, mas a 
semelhança com o astro dos quadrinhos o 
fez ganhar o apelido e a notoriedade nas re-
des sociais. "Muitos me perguntam se sou 
capaz de parar um trem ou um avião, como 
faz o Super-Homem. Não, mas já derrubei 
muitos demônios com a minha palavra." • 

A participação dos evangélicos na polí-
tica nacional merece um capítulo à parte. 
Se até os anos 1970 a maioria das igrejas via 
com desconfiança a mistura entre Estado e 
religião, até por considerarem que os líde-
res religiosos não deveriam se descuidar do 
seu rebanho para cuidar de assuntos mun-
danos, nas décadas subsequentes os evan-
gélicos entraram de cabeça nas disputas 
eleitorais. Nas últimas quatro eleições, a 
bancada evangélica na Câmara passou de 
44 para 71 deputados. Apenas em 2006, o 
número recuou para 32 parlamentares. A 
época, 16 deputados da bancada não se re-
elegeram após terem seus nomes envolvi-
dos na Máfia das Ambulâncias, exposta 
pela CPI dos Sanguessugas. 

"À exceção desse revés pontual, a ten-

dência é de crescimento contínuo. E tra-
ta-se de uma bancada muito influente, 
que costuma agir em bloco. Seja na defe-
sa de seus interesses, como as concessões 
de tevê e rádio, seja ao encampar bandei-
ras moralistas, contra o aborto ou o ca-
samento gay, as determinações das igre-
jas costumam prevalecer às orientações 
partidárias", afirma Antônio Augusto de 
Queiroz, analista político do Departa-
mento Intersindical de Assessoria Par-
lamentar (Diap). Tornou-se emblemáti-
co, por exemplo, o episódio em que a Di-
reção Nacional do PT decidiu punir, em 
2009, dois deputados por contrariarem a 
orientação do partido pela descriminali-
zação do aborto. Luiz Bassuma (BA), es-
pírita, e Henrique Afonso (AC), evangé-A ut
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Text Box
Fonte: Carta Capital , São Paulo, ano 17, n. 707, p. 42-47, 25 jul. 2012. 




