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ENTREVISTA JOSÉ WELLINGTON BEZERRA DA COSTA

Tereza
Cruvinel

Presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus

» KARLA CORREIA E ÉTORE MEDEIROS
Há 25 anos no comando da Convenção Geral das
Assembleias de Deus, maior denominação
evangélica do País, o cearense de São Luís do Curu
radicado em São Paulo José Wellington Bezerra da
Costa, 78 anos, foi reconduzido ao cargo, na última
quinta-feira, para mais um mandato de quatro
anos. A eleição foi apertada: Bezerra da Costa teve
54,9% dos 16.410 votos válidos, contra 45,1%
alcançados por Samuel Câmara, pastor da igreja-

mãe de Belém (PA).
A Assembléia de Deus tem mais de 12 milhões de
fiéis, de acordo com dados do IBGE. O opositor
Samuel Câmara é alinhado ao presidente da
Comissão de Direitos Humanos, Marco Feliciano
(PSC-SP). José Wellington se esquivou de assinar a
moção de apoio da Assembleia ao parlamentar, mas
não deixou de elogiá-lo perante milhares de pastores
reunidos em Brasília esta semana.

O pastor de milhões
BRENO FORTES/CB/D.A PRESS

JORNAL DO COMMERCIO Temas de cunho religioso, como
o debate em torno da legalização
do aborto, tiveram muito peso
nas eleições presidenciais de
2010. Como a igreja vai se posicionar em relação a 2014?
– Nós ainda não convencionamos este assunto. Eu, pessoalmente, olho com muita simpatia o governo da nossa presidente. Ela tem se portado com
uma decência muito grande.

o pensamento que prevalece na
Assembleia de Deus?
– Não. Ele representa a si mesmo. Ele é um pastor, é pastor da
minha convenção, eu sou presidente dele, lá em São Paulo. Mas
ele tem as ideias dele, mesmo
porque ele é filiado a um partido político, e nós não misturamos igreja com política.
A que o senhor credita a polêmica em torno de Marco Feliciano?
– Existe um movimento muito forte que quer jogar os evangélicos contra a ala gay, lésbicas,
essa gente aí. Nós não temos
nada com eles. Respeitamos.
Cada um tem o direito de viver
como bem interessa. Nós somos contra o ato que eles praticam, não contra a pessoa. Nós
os amamos e, se possível, queremos trazê-los para dentro da
igreja, para que eles tenham
uma vida diferente.

Será realizada uma convenção para decidir qual candidato a
Assembleia de Deus irá apoiar?
– Com certeza. Nós nos reuniremos e iremos estudar qual
será para nós o candidato mais
viável. Se a eleição fosse hoje, a
presidente estaria reeleita tranquilamente. Não seria nem uma
eleição, é uma nomeação, uma
maioria tremenda.
Existe quase que um braço político das igrejas evangélicas e da
Assembleia de Deus atuando no
Congresso…
– Na verdade, não existe quase, existe um braço. Eu entendi
que nós precisávamos ter na
Câmara Federal uma representação relativamente grande da
igreja. Temos interesses a serem
cuidados.
Quantos parlamentares representam a Assembleia de Deus
no Congresso, hoje?
– No momento, temos 28 representantes. Eles fazem parte
de um grupo de cerca de 80 parlamentares evangélicos.

A Bíblia diz que Deus uniu o homem e a
mulher. Nós não admitimos certas
aproximações que acho até vergonhosas,
tanto para o homem quanto para a mulher.
Agora, se vê quantas fotografias de casais
no aeroporto, se beijando, um negócio
deprimente, não é?"
não somente por nós, mas pelos
nossos parlamentares.

Existe uma meta de crescimento dessa representação?
– Nós estamos trabalhando
para isso. Em virtude do crescimento da Assembleia de Deus,
entendemos que devemos ter
uma participação bem efetiva
no governo.

O senhor está se referindo ao
projeto que torna crime a homofobia?
– Perfeitamente. Nós não temos nada pessoal contra as criaturas, as pessoas. Nós recriminamos os atos, não as pessoas.

Qual é a agenda da Assembleia no Congresso?
– Hoje, tem alguns projetos
tramitando que vêm terrivelmente tentando banir nossos
interesses. Nós procuramos,
por todos os meios, que a palavra de Deus seja bem protegida,

O que, exatamente, na lei de
criminalização da homofobia, incomoda a Assembleia de Deus?
– Esta tendência que já está
quase que efetivada com relação ao casamento de pessoas
do mesmo sexo. Isso, para nós, é
impossível aceitar. A Bíblia diz

que Deus uniu o homem e a
mulher. A afetividade entre duas
pessoas do mesmo sexo… Nós
não admitimos certas aproximações que acho que são até
vergonhosas, tanto para o homem quanto para a mulher.
Agora, com esse problema do
Marco Feliciano, você vê quantas fotografias de casais no aeroporto, se beijando, um negócio
deprimente, não é?
O senhor foi reeleito presidente da Assembleia de Deus no momento em que a denominação
entrou no foco do noticiário, por
conta das opiniões do pastor
Marcos Feliciano. Ele representa

Haverá campanha nos templos em 2014?
– Não, nós não permitimos
isto. Entendemos perfeitamente que, da porta de entrada para
dentro do templo, o assunto é
Bíblia, religião. Agora, também
entendemos que teremos irmãos candidatos. Nós estaremos naturalmente dando pleno
apoio aos nossos irmãos. Mas a
política não pode ser realizada
no púlpito.
Durante o processo de eleição
do presidente da Assembleia, a
deputada Antônia Lúcia (PSCAC), afirmou ter sido apresentada à sociedade, levada a templos, durante cultos, e que esta
seria a prática da Assembleia de
Deus em todo o Brasil. Isso de fato acontece?
– Se, no estado dela, alguém
procedeu assim, procedeu de
maneira diferente aos costumes
da Assembleia de Deus. É normal que nossos candidatos tenham seus nomes divulgados. É
muito natural que ele distribua
santinho, mas da porta pra fora.
Agora, do púlpito, levar para
apresentar, fazer política do
púlpito, isto para nós é uma
anomalia.
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de de mostrar a realidade dos
estudantes. "Meus alunos têm
deficiências, são carentes e
grande parte é imigrante, aprendendo a falar inglês. Representam uma classe minoritária da
sociedade americana, é uma
chance de mostrar a vida desses
meninos e meninas, dar voz a
eles", explica. Com o título de
professor do ano, o educador
começou a apresentar palestras
por vários condados da Flórida
e do país. Desde que começou a
lecionar, Alexandre já teve dois
alunos brasileiros.

clu

dois sem. Meu método é o da
inclusão total, no qual ensino a
mesma coisa, da mesma maneira, para os meus alunos com
e sem deficiência intelectual",
explica. "Uso muita música e
procuro atingir as crianças por
meio de todos os sentidos. Busco também trabalhar para trazer a cultura da criança para o
contexto da escola."
O trajeto percorrido até concorrer ao título de melhor professor do ano nos Estados Unidos, começou em 2011, na Carol
City. "Primeiro, virei o professor
do ano da minha escola. Depois,
já no ano passado, fui escolhido
o educador do ano da região de
Miami onde trabalho, a Miamidade. Então, no fim de 2012, fui
selecionado professor do ano da
Flórida", pontua. Em 23 de abril,
além de Alexandre, estarão os
professores do ano dos demais
53 estados norte-americanos,
mais um educador das escolas
militares dos EUA pelo mundo.
Aluno de doutorado em uma
universidade norte-americana,
Alexandre concorre com três
professores do ensino médio.
Para o educador, além do orgulho de ser prestigiado com o
título de melhor professor da
Flórida, esta é uma oportunida-

ac
io

na
is.

Brasileiro brilha nos EUA
A vocação e o esforço levaram o brasileiro Alexandre Lopes, 44 anos, a integrar a lista
dos quatro finalistas que disputam o título de melhor professor
dos Estados Unidos. Daqui a
pouco mais de uma semana,
em 23 abril, ele estará na Casa
Branca, sede do governo norteamericano, onde o prêmio será
entregue pelo presidente Barack Obama. Natural de Petrópolis, na Região Serrana do Rio de
Janeiro, e formado em Comunicação Social pela Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ),
Lopes mora nos Estados Unidos
há 18 anos e, há oito, dá aulas
em escolas da Flórida, onde foi
considerado o melhor educador de 2012.
Com menos de uma década
de experiência, Alexandre se
tornou um dos líderes da Carol
City Elementary Schoool, uma
escola de educação fundamental que trabalha com alunos
com deficiência intelectual, em
uma região carente do condado
de Miami-dade, na Grande Miami. No colégio, Alexandre dá aulas para crianças entre 3 e 5 anos,
do chamado maternal. "Para
cada aluno com autismo, há

Agenda
sul-americana
A partida mais importante é a que se joga hoje na
Venezuela, mas outras eleições, marcadas para este
ano, dirão para que lado se inclina o pêndulo da política sul-americana. Aparentemente, não há vento liberal ameaçando a hegemonia dos governos de centroesquerda, chamados de populistas pelos adversários,
responsáveis por mudanças econômicas e sociais importantes para uma região que já foi sinônimo de subdesenvolvimento.
O pleito de hoje na Venezuela é uma esquina histórica. Dirá se o chavismo sobreviverá sem Chávez. Delegações de mais de 150 países estão em Caracas para
observar o pleito e atestar sua lisura, o que é fundamental para a estabilidade democrática do país. A imprensa internacional montou aparato para uma grande cobertura. A eleição ocorre sob a sombra forte de
Chávez, num país ainda comovido com sua morte. Sinal disso é a palavra de ordem dos chavistas: "Chávez,
te juro, meu voto é pra Maduro". Em vida, ele apontou
como sucessor seu vice e agora candidato, Nicolás Maduro. Ele não tem o carisma do líder morto, mas a sagração o popularizou. Réplicas de seu bigode, aos milhões, tornaram-se o principal ícone da campanha. O
candidato da oposição, Henrique Caprilles, que concorre pela segunda vez, apega-se ao fato de que "Maduro não é Chávez" e à existência, como aqui, de um
bloco de eleitores que não é apaixonadamente a favor
nem contra qualquer um dos polos. Caprilles levou
mais de 1 milhão às ruas e prometeu aumento geral de
salários. Maduro respondeu com uma maré vermelha,
dizendo que "Chávez vive, a luta continua". A campanha, marcada pelos insultos eleitorais de sempre, durou apenas 10 dias, o que favoreceu o candidato oficial. Segundo as pesquisas locais, ele encerrou a semana com cerca de 10 pontos de vantagem.
Os aliados regionais do chavismo ajudaram como
puderam. Maradona subiu ao palanque e chorou. O
governo Dilma mantém a sobriedade, mas Lula enviou
um vídeo de apoio a Maduro. As relações políticas com
o Brasil, por força dos interesses econômicos bilaterais
envolvidos, dificilmente seriam afetadas no caso de
mudança de comando na Venezuela. O ingresso do
país no Mercosul parece irreversível, nenhum governo
o recusaria. E, para o Brasil, apesar das críticas, abriu
um grande mercado importador. Mudança drástica
haveria na relação com os países "amigos", tais como
Cuba e Bolívia, entre outros, que se tornaram muito
dependentes dos favores venezuelanos. Caprilles deixou claro que acabaria com eles, se eleito. Mas, com a
eleição transformada em julgamento de Chávez, dificilmente o chavismo perderá hoje. E, com isso, o pêndulo fica onde estava.

Paraguai
No próximo domingo, o Paraguai é que elege seu
presidente, depois do impeachment de Fernando Lugo
pelo Congresso, no ano passado. Considerando que
houve ali um golpe, os demais presidentes do Mercosul suspenderam o Paraguai do bloco. A posse do novo
presidente abrirá caminho para a reintegração, já
adiantou o chanceler Antônio Patriota. Há cinco candidatos inscritos numa corrida liderada pelo estreante
e empresário milionário Horário Catres, do Partido
Colorado, conservador e oligárquico, que mandou no
Paraguai por 60 anos, até a eleição de Lugo. Como em
segundo lugar está outro candidato conser vador,
Efrain Allegre, do Partido Liberal, o Paraguai tende a
seguir na contra-corrente, como a Colômbia, em relação à maioria de seus vizinhos.

Chile

PROFESSORES

» JULIA CHAIB

terezacruvinel.df@dabr.com.br

Companhias aéreas
Enquanto morava no Brasil,
Alexandre não imaginava que
se tornaria professor. Aqui, conciliava os estudos com o trabalho em companhias aéreas. Aos
26 anos, um grande amor o levou a morar nos Estados Unidos. Lá, empregou-se como comissário de bordo na United
Airlines. O relacionamento
amoroso terminou, mas Alexandre não voltou ao Brasil.
Só em 2002, a vida de Alexandre começou a tomar a forma
que é hoje. Após o ataque terrorista de 11 setembro, a companhia área onde trabalhava en-

trou em concordata e ofereceu
aos ex-funcionários uma licença, com alguns benefícios, sem
salário. "Aquela foi a oportunidade que me faltava. Depois de
um tempo voando, eu me sentia
muito desancorado socialmente e queria voltar a estudar, fazer
algo que me atrelasse socialmente, mas me sentia um pouco inseguro, porque já tinha
mais de 30 anos", conta. Ele decidiu conversar com uma conselheira acadêmica e fazer os
trâmites de validação de diploma estrangeiro. "Quando fui falar com ela, imediatamente
pensei que queria dar aulas. Só
que eu considerava dar aulas de
português e inglês."
A especialista consultada pelo brasileiro, então, perguntou
se ele já havia considerado atuar
com educação especial. Ela disse que era uma área carente de
professores. "Fiz uma aula de introdução e acabei gostando muito do curso de capacitação. Logo
que terminei, consegui uma
bolsa de mestrado para estudar
educação especial com foco em
intervenção na primeira infância". Logo após receber o título
de mestre, Alexandre recebeu
uma proposta para lecionar no
colégio que trabalha hoje.

Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 15 abr. 2013, Primeiro Caderno, p. A22.

A eleição presidencial no Chile, que não adota a reeleição, será em novembro, mas a campanha já está nas
ruas. Ali, a novidade é a provável volta da ex-presidente Michelle Bachelet, do Partido Socialista, ao Palácio
La Moneda, derrotando os conservadores que, em
2010, pela primeira vez depois do fim da ditadura, desalojaram a coalizão de esquerda do governo, elegendo o presidente Sebastián Piñera. Com a passagem
exitosa por um organismo internacional, o ONU Mulheres, Bachelet ampliou o prestígio interno e ganhou
aura de "figura global". Explorando o mau momento
do atual governo, ela acaba de apresentar seu staff de
campanha e aparece nas ruas de Santiago em outdoors
pregando "mais igualdade, não mais abusos". Referese ao escândalo do momento no Chile, o processo de
impeachment do ministro da Educação, Harald Beyer.
A Câmara acolheu a denúncia na semana passada, autorizando o julgamento pelo Senado, onde a oposição
teria votos para a destituição. Esse processo inédito,
embora previsto nas constituições de quase todos os
países da região, inclusive na nossa (já pensou se a
moda pega?), respingará fortemente nos candidatos
de partidos da base de Piñera, Andrés Allamand (RN) e
Laurence Golborne (UDI). Com Bachelet eleita, o continente passaria a ter três mulheres presidentes, e o
bloco hegemônico ganharia mais um aliado. O pêndulo se moveria à esquerda.
Em 2014… eleições no Brasil. A reeleição de Dilma
manteria o pêndulo no lugar. Para os "hermanos", curioso aqui é que ninguém se declara liberal ou conservador. Todos são progressistas e reformadores.

Hora de enfrentar
Deve ser votado esta semana pela Câmara projeto do
deputado Osmar Terra (PMDB-RS) que torna mais rigorosa a lei antidrogas em vigor, que é de 2006. De lá para cá, a
questão se agravou, com o domínio do crack. A proposta
autoriza a internação involuntária de dependentes, a pedido da família ou por iniciativa do Estado. A questão é
grave demais para que suas excelências deliberem com a
perspectiva eleitoral que tem contaminado tudo.

