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ão 3 horas da tarde de uma quar
ta-feira em Sobradinho, cidade-

I satélite a 22 quilômetros de Bra
sília. Sentado no banco mais 

próximo ao púlpito do culto evangélico 
da Igreja de Deus. Daniel Rodrigues de 
Camargo, de 11 anos, aguarda o momen
to de fazer sua pregação. A certa altura, o 
pastor o convoca. O garoto abre um sor
riso, assume o microfone e começa a ler 
um trecho do Velho Testamento. A se
guir, entusiasma os mais de 200 fiéis pre
sentes recitando conselhos sobre como 
superar dificuldades no casamento, lidar 
com problemas relacionados a drogas, à 
prisão de parentes ou a dívidas com a 
Justiça — temas que fogem à compreen
são de um menino da sua idade. "Eu me 
informo na internet, acompanho o noti
ciário da televisão, por isso posso falar 
sobre essas situações sem ter passado 
por elas", ele justifica. 

Daniel é uma das centenas de crian
ças que atuam regularmente nos púlpi
tos de igrejas evangélicas pentecostais 
e neopentecostais, pregando como se 
fossem adultos. Muitas delas não têm 
mais que 3 anos. Algumas, principal
mente com a ajuda do YouTube, se tor
nam celebridades, lotam templos e 
vendem aos fiéis os CDs e DVDs que 
gravam. Esses pregadores mirins são, 
em sua maioria, filhos de pastores. Fre
quentam assiduamente os cultos, a Es
cola Dominical e ouvem sermões várias 
vezes por semana. De modo que citam 
de cor versículos da Bíblia, reprodu
zem exortações aos fiéis e até mesmo o 
tom das palavras-chave e pausas dra
máticas de pastores mais velhos. A l 
guns celebram casamentos. Outros são 
apresentados pelos pais como "opera
dores de curas". Pastor da Igreja Pente-
costal dos Milagres, em São Gonçalo, 
na região metropolitana do Rio de Ja-
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neiro, Adauto Santos diz que a filha 
Alani, de 8 anos, já reverteu casos de 
câncer, paraplegia, cegueira e até aids. 
"O milagre só não vem para quem não 
acredita", observa reiteradas vezes, an
tes que a filha comece a celebrar, o que 
acontece todas as segundas-feiras. A 
noite de 24 de setembro passado foi 
profícua. Uma mulher que dizia ter 
perdido 90% da visão declarou-se cura
da. Outra, depois de relatar dificulda
des para andar por causa de problemas 
no nervo ciático, saiu correndo pelos 
corredores do templo. Uma senhora 
que revelou estar tentando engravidar 
fazia sete anos recebeu de Alani a pro
messa de que terá um filho. Uma quarta 
mulher, que usa marca-passo e por isso 
estava receosa de se submeter a uma 
cirurgia, disse se sentir melhor depois 
que Adauto anunciou que ela ganhara 
"um novo coração". 

O uso de crianças para pregação re
ligiosa e sessões de cura é uma peculia
ridade restrita a certas vertentes pente-
costais e neopentecostais que está longe 
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de receber aprovação da comunidade 
evangélica em geral. "É absolutamente 
inaceitável que uma criança pregue para 
adultos", diz, indignado, o pastor Silas 
Malafaia, da Assembleia de Deus Vitó
ria em Cristo, uma das vozes mais res
peitadas entre os evangélicos brasilei
ros. "Em igreja séria, criança não sobe 
ao púlpito", ele completa. Para o psicó
logo Yves de La Taille, professor da 
Universidade de São Paulo e especialis
ta em psicologia do desenvolvimento, 
deixar que os pequenos ocupem os púl
pitos é abusar da ingenuidade infantil. 
Diz ele: "Só a partir dos 13 anos o ser 
humano começa a entender a complexi
dade e a subjetividade da religião. An
tes disso, por mais que seja um prodí
gio, é impossível que consiga atribuir o 
real valor àquilo que está fazendo". La 
Taille compara os missionários mirins 
aos jovens artistas do showbiz que, 
muito novos, ficam sujeitos a pressões 

com as quais não conseguem lidar: "É 
uma violência, pois a criança não tem 
autonomia e, se fosse por iniciativa pró
pria, não sairia pregando por a í ' . A neu-
rociência confirma as opiniões tanto do 
pastor quanto do psicólogo. Estudos 
mostram que o cérebro das crianças não 
está maduro o suficiente para entender a 
complexidade de temas como a religião, 
a morte e o pensamento mágico (veja o 
quadro na pág. 134). 

Os pais que incentivam os filhos a 
fazer sermões alegam seguir o exemplo 
de Jesus, que. segundo a Bíblia, aos 12 
anos ensinou aos doutores da lei. O ar
gumento é refutado com veemência pe
lo pastor Malafaia: "Isso é uma aberra
ção! Uma heresia teológica! Jesus era 
Deus em corpo de homem e não existe 
ninguém igual a Ele. Não há absoluta
mente nenhum exemplo na Bíblia de 
crianças ensinando adultos". Outro ar
gumento de defesa dos jovens pregado-

res é de ordem prática. Diz Rosimeire 
Oliveira, mãe do minipregador Samuel, 
de 10 anos e moradora do Itaim Paulis
ta, bairro na periferia de São Paulo: 
"Aqui não tem shopping ou outros di
vertimentos. Se não trouxer meu filho 
para a igreja, o tráfico vai levá-lo. Agra
deço a Deus por ele estar longe das dro
gas, das bebidas e do crime". 

A função de missionário mirim per
mite que as crianças e sua família viajem 
e ganhem algum dinheiro. Os miniprega-
dores costumam receber convites para 
proferir sermões em congressos religio
sos e em eventos especiais, no Brasil e no 
exterior. O carioca Matheus Moraes, de 
14 anos. é considerado o pregador teen 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



Religião 

número 1 do país e tornou-se referência 
para a categoria. Com habilidade para 
manusear baquetas e instrumentos de 
percussão, aos 2 anos estreou na bateria, 
acompanhando cânticos, e alguns anos 
depois virou evangelizador. Hoje, recebe 
convites para se apresentar fora do país. 
'Tive oportunidade de conhecer Estados 
Unidos, Suíça. Inglaterra, França, Áus
tria. Espanha e Portugal. Minha próxima 
viagem deverá ser para a África", conta. 
A congregação que convida o minimis-
sionário arca com os custos de transporte 
e hospedagem. Não há cachê nem contra
to, mas a criança recebe pane das doa
ções arrecadadas na noite e tem a oportu
nidade de vender seus CDs e DVDs. 

Em geral, a carreira dos pregadores 
mirins se encerra com a infância. Poucos 
se tornam pastores quando 
adultos. É claro que a oratória 
afiada, desenvolvida nos cul
tos, sempre poderá ser útil em 
outras atividades profissionais 
ao longo da vida. Mas, de mo
do geral, o púlpito se transfor
ma em mero registro do pas
sado ou até mesmo em objeto 
de mágoa, como no caso do 
jornalista paulistano Fábio 
Marton, de 34 anos. Ele fez 
sermões entre os 8 e os 14 
anos, incentivado pelo avô e 
pelo pai. Sua história está no 
livro Ímpio, o Evangelho de 
um Ateu, lançado no ano pas
sado. Marton atribui à expe
riência na igreja a origem da 
crise que viveu na adolescên
cia e que acabou por determi
nar suas crenças — ou, melhor 
dizendo, a ausência delas. Ele 
relata: "Tornei-me ateu. Sei 
que minha família impôs sua 
fé com carinho e a melhor das 
intenções. Mas, quando me vi 
dono do próprio nariz, tomei 
outro caminho". Encantada 
com o ritual de "curar" pes
soas doentes, a missionarinha 
Alani também pensa no cami
nho que seguirá. Depois dos 
cultos em que é orientada pelo 
pai, o pastor Adauto, ela. com 
a inocência dos seus 8 anos, 
diz: "Quero mesmo é ser mé
dica. Assim, vou poder curar 
até quem não tem fé". 
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Text Box
Fonte: Veja, São Paulo, ano 45, n. 43, p. 128-134, 24 out. 2012. 




