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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho é analisar como narrativas sobre a corrupção passam a circular 

e são mobilizadas por entidades e líderes evangélicos no Brasil na última década.  Para 

isso, foram analisados materiais oriundos de sites, blogs e revistas nos quais se encontram 

matérias, boletins, vídeos e declarações. Além disso, foram examinadas a participação de 

igrejas batistas na mobilização contra a corrupção, atuações do Movimento Mude, o curso 

de Combate à Corrupção e o material reunido a partir de observações realizadas em uma 

importante igreja evangélica durante as eleições de 2018. Os resultados desta pesquisa 

apontam para a incorporação do debate acerca da corrupção entre os temas que são 

frequentemente abordados pela igreja; além disso, as representações construídas acerca 

das causas da corrupção e do combate à corrupção contêm narrativas bíblicas para 

explicação do fenômeno. As entidades apontam para um modo de gestão política pautada 

na transparência e na boa governança, e percebe-se também a incorporação de um 

vocabulário presente nas instituições políticas nacionais e internacionais.   

 

 

Palavras-chave: Sociologia Política, Corrupção, Religião, Evangélicos, Política. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The aim of this work is to analyze how narratives about corruption start to circulate and 

to be mobilized by evangelical entities and leaders in Brazil in the last decade. In order 

to achieve this goal, materials from websites, blogs and magazines that contain stories, 

news, videos and statements were analyzed. In addition, the participation of Baptist 

churches in the process of mobilization against corruption, actions of the Movimento 

Mude, the course Combate à Corrupção and the material gathered from observations 

made in a relevant evangelical church during the 2018 elections were examined. The 

results of this research point to the incorporation of the debate about corruption among 

the issues that are frequently addressed by the church. In addition, the constructed 

representations about the causes of corruption and the fight against corruption contain 

biblical narratives to explain the phenomenon. The entities point to a way of political 

management based on transparency and good governance, and it is also perceived, the 

incorporation of a vocabulary present in national and international political institutions. 

 

Key words: Political Sociology, Corruption, Religion, Evangelicals, Politics. 
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Introdução 

 

Em março de 2013, durante um culto do 14º Congresso de Louvor e Adoração 

Diante do Trono1 na Igreja Batista da Lagoinha, Minas Gerais, foi realizada uma 

exposição2 pela pastora americana Cindy Jacobs3. Em suas palavras:  

 

[...] assim diz o Senhor: estou dando ao Brasil uma segunda chance, 

estou abrindo uma nova janela, eu vou abalar a economia; e assim diz 

o Senhor: eu vou transformar o Brasil, mas vocês precisam transformá-

lo através dos seus joelhos primeiro; e assim diz o Senhor: é o meu 

desejo abater o principado da corrupção [...] 

 

A fala acima foi divulgada posteriormente por alguns veículos de informação de 

conteúdo evangélico45, sendo qualificada como uma “palavra profética”. Uma das formas 

que os evangélicos têm de extravasar os limites da igreja se encontra nas manifestações 

de testemunhos, a cura, expulsão de demônios, o falar em línguas estranhas (glossolalia) 

e profecias (Birman, 2012). Uma “palavra” considerada profética tem o poder de anunciar 

a “palavra” de Deus, e assim, de supostamente interpretar a realidade e denunciar toda 

injustiça que vá contra os ideais divinos. A narrativa acima demonstra uma preocupação 

com os rumos do Brasil, pois, ao utilizar um vocabulário que remete à mudança e à 

                                                 
1
 O Ministério de Louvor Diante do Trono é uma banda de música cristã contemporânea que surgiu em 

1998 na Igreja Batista da Lagoinha. http://diantedotrono.com/historia/. Acesso em: 06/01/2019. 
2
 O culto na Igreja Batista de Lagoinha com a fala de Cindy Jacobs pode ser visto em: 

https://www.youtube.com/watch?v=GgnRFX70Ubg. Acesso em: 10/01/2019. 
3
 Cindy Jacobs é uma conferencista internacional, cofundadora da Generals International e autora de 

diversos livros. Reside em Dallas, no Texas (EUA), é casada com Mike Jacobs e tem dois filhos. Seu último 

pronunciamento sobre o Brasil foi feito em 2019, declarando que Bolsonaro está transformando o Brasil 

em uma nação de ovelhas.  
4
 O portal de notícias Gospel Prime surgiu em 2008 com a proposta de se tornar um veículo de comunicação 

dos principais acontecimentos do segmento evangélico, independentemente da denominação. A 

administração do site é da Gospel Prime Comunicação Digital Ltda. e conta com o apoio de 80 pessoas, 

incluindo redatores, colunistas, jornalistas, consultores, programadores e designers. Dentre os conteúdos 

oferecidos pelo portal estão estudos bíblicos, notícias, vídeos, colunas de opinião e letras de músicas gospel. 

O portal tem redes sociais, com 60 mil seguidores no Twitter e 500 mil no Facebook. Segundo informações 

colhidas no próprio site da Gospel Prime, as notícias publicadas somam 3,5 milhões de visualizações 

mensais. A página pode ser consultada em: https://www.gospelprime.com.br/profecia-cindy-jacobs-fim-

corrupcao-brasil/. Acesso em: 06/01/2019. 
5
 O portal Padom é um site que contém informações de conteúdo cristão evangélico em artigos, notícias e 

vídeos e não possui qualquer vínculo com uma denominação específica. A página pode ser consultada em: 

https://www.portalpadom.com.br/em-2013-cindy-jacobs-profetizou-exatamente-o-que-estamos-vivendo-

hoje-vejam-so/. Acesso em: 06/01/2019. 

http://diantedotrono.com/historia/
https://www.youtube.com/watch?v=GgnRFX70Ubg
https://www.gospelprime.com.br/profecia-cindy-jacobs-fim-corrupcao-brasil/
https://www.gospelprime.com.br/profecia-cindy-jacobs-fim-corrupcao-brasil/
https://www.portalpadom.com.br/em-2013-cindy-jacobs-profetizou-exatamente-o-que-estamos-vivendo-hoje-vejam-so/
https://www.portalpadom.com.br/em-2013-cindy-jacobs-profetizou-exatamente-o-que-estamos-vivendo-hoje-vejam-so/
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esperança, como em “dar uma segunda chance”, “abalar” e “transformar”, há uma 

indicação de que a economia e a corrupção são questões que estavam inseridas entre as 

preocupações dos evangélicos nesse momento. A aspiração de abater o principado da 

corrupção tem a característica de remeter aos “principados e potestades”, e que são 

referenciados no meio evangélico como lugares que seres com grandes poderes espirituais 

ocupam e são causadores do mais diversos males (Sant’Ana, 2017). 

O site de notícias Gospel Prime tratou a fala de Cindy Jacobs, em junho de 2013, 

como uma profecia que, em apenas três meses, começava a se realizar desde as 

manifestações6 ocorridas em várias cidades do país contra os gastos com a Copa de 2014, 

aumento de passagem do transporte público, corrupção e por melhorias no transporte e 

educação.  

Um ano depois da primeira profecia, no início de março de 2014, outra profetiza, 

Stacey Campbell7, cita o Brasil em uma de suas manifestações no evento da igreja local 

“Catch the Fire”8, em Toronto, no Canadá. No vídeo9, ela aparece chacoalhando a cabeça 

e as pernas, ao lado de mais quatro pessoas, fazendo as seguintes afirmações:  

 

[...] e o Senhor falou: esta é a próxima geração! As pessoas dizem: 

o que de bom pode vir de lá? olhe para estes países! Eles estão 

quebrados, eles estão falidos [...] o Senhor me disse quando eu tinha 

27 anos, que não seria a nossa geração mas seria a geração depois 

de nós. Que eles farão sinais e maravilhas, eles transformarão 

nações! Eles transformarão a sociedade! [...] e há um movimento de 

reforma chegando, e o poder de Deus irá atingir os lugares baixos, 

movimentos de justiça irão surgir ao redor mundo [...] a justiça irá 

entrar em governos corruptos, Brasil, Brasil, se prepare! Brasil, 

Brasil, uma onda da minha santidade e do meu poder de reforma está 

vindo para a nação no Brasil. 

 

                                                 
6
 Essas manifestações ficaram conhecidas como jornadas de junho e ocorreram entre abril e junho, em cerca 

de 438 cidades do país.  
7
 Stacey Campbell é a fundadora e facilitadora do Conselho Profético Canadense e serve como membro 

honorário do Conselho Apostólico de Anciãos Proféticos, presidido por Cindy Jacobs. 
8
 Outros detalhes sobre a igreja e seus projetos em: http://ctftoronto.com/about. Acesso em: 15/01/2019. 

9
 A manifestação de Stacey Campbell pode ser vista em: 

https://www.youtube.com/watch?v=uRrwbbaOuis. Acesso em 23/01/2019. 

http://ctftoronto.com/about
https://www.youtube.com/watch?v=uRrwbbaOuis
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Nessas palavras, percebe-se primeiramente uma ampliação ao falar de países em 

uma situação não promissora. Campbell se refere a uma comunicação com Deus que a 

teria esclarecido que a transformação da sociedade iria acontecer não na sua geração, mas 

na geração seguinte10, e, a seguir, especifica o Brasil como uma nação prestes a ser 

recebida com a justiça e a reforma.  

Ademais, mesmo se distanciando do espaço da igreja para o espaço dos palanques 

eleitorais, durante o mesmo ano, na disputa presidencial, o então candidato evangélico à 

Presidência Pastor Everaldo tinha entre as propostas de campanha “o combate à 

corrupção” (Cunha, et al., 2017). A candidatura de Everaldo foi realizada num momento 

em que o governo era marcado por denúncias de corrupção, e seu combate foi mencionado 

como uma de suas prioridades. 

Nesse aspecto, a preocupação nesta dissertação consiste em analisar como 

narrativas sobre a corrupção passam a circular e são mobilizadas por entidades e líderes 

evangélicos no Brasil na última década. Assim, o interesse de instituições e lideranças 

evangélicas pelo tema da corrupção pode, em termos amplos, ser associado a pelo menos 

três processos. O primeiro diz respeito à centralidade que o tema da corrupção ganhou a 

partir dos anos 1990 nas agendas nacional e internacional, como destaca Bezerra (2018) 

ao mencionar o papel de organizações internacionais, como a ONU, na difusão de 

medidas anticorrupção e em alguns acordos e tratados nos quais o Brasil é signatário. O 

segundo resulta das denúncias de corrupção dirigidas aos governos petistas e 

intensificadas com as investigações da Operação Lava Jato iniciada em 2014. Por fim, a 

incorporação do combate à corrupção nas preocupações das entidades evangélicas parece 

acompanhar a ampliação de sua participação na política, por meio do posicionamento 

sobre temas públicos e pela participação em disputas eleitorais.  

Nas análises feitas sobre os evangélicos e a política, alguns trabalhos tratam de 

temas variados como os relativos aos impactos da inserção de igrejas na política e os 

efeitos tanto no meio político, quanto no religioso (Oro, 2003), o comportamento eleitoral 

dos evangélicos (Bohn, 2004), as estratégias para disputas eleitorais (Machado, 2006), a 

defesa de pautas caras aos evangélicos como o aborto e os direitos dos grupos LGBTs 

                                                 
10

 Segundo Stacey, em entrevista ao portal Guiame (site também de conteúdo cristão), em 2014, durante o 

evento na Igreja Catch the Fire, havia subido ao altar para falar sobre a recuperação do seu filho que tinha 

ficado tetraplégico, e, enquanto compartilhava seu testemunho, o espírito de Deus veio até ela, e a palavra 

profética surgiu. Segundo ela: “Eu vi no espírito que as mesmas coisas impossíveis que tinham acontecido 

com o meu filho, também aconteceriam no Brasil, coisas impossíveis, transformação no País”. Por isso, ela 

fala sobre a geração seguinte, em referência a seu filho. 
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(Vital e Lopes, 2013); outros estudos versam sobre a atuação da Frente Parlamentar no 

Congresso Nacional (Trevisan, 2013), (Pierucci, 1996) e sobre eleições de caráter 

confessional de evangélicos para cargos do Executivo (Cunha, 2017), dentre outros. 

Um ponto a ser destacado é que, a partir de literatura sobre os evangélicos, é 

incoerente pensar em uma unicidade ou homogeneidade, considerada toda a sua 

diversidade e história, assim, algumas demonstrações para fins de análise classificam os 

evangélicos em protestantes históricos, pentecostais e neopentecostais (Mafra, 2001), 

(Machado, 2006) ou mesmo nas diferentes ondas do pentecostalismo como propõe 

(Freston, 1994). O olhar diferenciado para a multiplicidade de denominações permite 

compreender as atuações políticas de atores evangélicos lançados para disputas eleitorais 

pelas suas igrejas, buscando identificar se seus comportamentos na política têm 

proximidades com as suas igrejas (Machado, 2006), (Vital e Lopes, 2013). 

A relação entre a religião e a corrupção é explorada em alguns trabalhos fora do 

Brasil, no entanto, têm uma abordagem que busca quantificar os níveis de corrupção 

considerando a religião predominante num determinado país ou região, ou então, buscam 

estabelecer que impactos a religião teria sobre a possibilidade de se cometer atos 

corruptos. Kilkon Ko, et al. (2014), Paldam (2001), Beets (2007), Leaman (2009), 

Marquette (2012). 

Alguns estudos no Brasil tocam no tema, como Oro (2003), ao trabalhar a política 

da Igreja Universal do Reino de Deus (Iurd), trazendo a corrupção “como a antítese dos 

princípios cristãos” para iurdianos, pentecostais e neopentecostais, e também que a defesa 

da ética e o combate à corrupção se inscrevem entre os objetivos de políticos ligados à 

Iurd. Essas manifestações de políticos ligados a alguma denominação religiosa também 

aparece no trabalho de Machado (2014) no qual a religião, junto aos preceitos bíblicos de 

ser “sal e luz” e assim agir para mudar, serve como orientação para atuar no campo 

político incluindo, nesse caso, a participação como evangélico para mudar o cenário 

político corrompido. Corten (2001) também sugere a corrupção como sendo associada ao 

imaginário da transparência, e esta última, uma vez violada, é interpretada como um 

espírito maligno.  

Ressalto que neste trabalho a preocupação não é quantificar níveis de corrupção 

ou percepção da corrupção entre os evangélicos, e menos ainda, buscar alguma definição 

de corrupção, pois, desde o momento que esta se torna uma prática a ser definida, pode-

se cair na armadilha de formular uma definição que parte de um contexto ocidental e que 

não se aplica a outros contextos, ou seja, de não analisar os aspectos culturais e individuais 
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de cada nação (Heidenheimer, 1990). Além disso, apesar de ser uma categoria de 

transgressão, a corrupção circula como um conceito global que transforma a lógica de 

práticas corruptas, e a cada nova prática, surge a necessidade de novos tipos de medidas 

anticorrupção (Muir e Gupta, 2018). Assim, as práticas consideradas corruptas sofrem 

variações históricas, legais e culturais sendo difícil chegar a um consenso em relação ao 

conceito, e também estudos mostram que variáveis como escolaridade, classe social e 

formação política influenciam na percepção e julgamento da corrupção (Bezerra, 2018). 

A atenção dada nesta pesquisa é voltada para pensar, aderindo às sugestões de 

Muir e Gupta (2018), em como a corrupção circula por diferentes espaços evangélicos ao 

longo do tempo, e também que dinâmica de visibilidade e publicidade caracterizam essa 

circulação. Nesse sentido, a análise de Smith (2007) se aproxima deste trabalho por 

perceber, no caso Nigeriano, que o descontentamento com a corrupção e as aspirações 

por uma sociedade mais justa encontram interpretações numa linguagem religiosa. Assim, 

devido ao crescimento do pentecostalismo na Nigéria, a religião pode oferecer uma outra 

forma de enxergar o fenômeno colaborando para que movimentos religiosos populares 

apareçam.  

Buscando chamar a atenção para essa questão da corrupção, algumas entidades 

religiosas evangélicas11 se manifestaram publicamente produzindo formulações sobre o 

fenômeno. Neste trabalho, a partir de diferentes pesquisas pela internet para identificar se 

a discussão sobre a corrupção estava sendo feita por evangélicos, foram identificados 

sites, revistas, vídeos e também blog e curso. Após a identificação das entidades 

evangélicas que se manifestaram em relação à corrupção, e por meio de um 

acompanhamento pelas redes sociais Facebook e Instagram, constatei que estas têm 

relações entre si de apoio e participação em comum em eventos e, portanto, se inscrevem 

num mesmo espaço social. Além disso, para esta pesquisa também foi mobilizado o 

material do período de campo na Assembleia de Deus Vitória em Cristo, na Penha, RJ. 

A escolha pelo recorte temporal feito neste trabalho entre os anos 2011 e 2018 foi 

realizada a partir da identificação da discussão sobre a corrupção entre entidades 

evangélicas nesse período, e igualmente pelo teor do material, pois, em alguns sites não 

seria possível prosseguir a uma análise anterior ao ano de 2011 por ainda não existir 

publicações digitais. O período analisado na pesquisa é marcado por diversas 

                                                 
11

 Utilizo o termo entidades evangélicas para me referir a coletivos, congregações, associações e igrejas 

que incluem segmentos relativos aos protestantes históricos e pentecostais. 
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movimentações na política. Assim, em 2014, a Operação Lava Jato promovida pelo 

Ministério Público Federal é iniciada, e ocorre a primeira candidatura confessional 

evangélica à Presidência. Em 2015, as 10 Medidas contra a Corrupção são apresentadas 

e em 2016, se tornam um projeto de lei de iniciativa popular. Ainda no mesmo ano, houve 

o afastamento da ex-presidente da República, Dilma Rousseff, decorrente do seu processo 

de impeachment em que, na votação, dos 81 deputados evangélicos, 75 votaram a favor 

da admissibilidade do impeachment e alguns citando o mau governo e a corrupção como 

justificativas em seus discursos (Prandi, 2018), bem como a prisão do ex-presidente da 

Câmara dos Deputados e evangélico Eduardo Cunha. 

Para proceder à análise dessas entidades e sobre como se manifestaram em relação 

ao tema da corrupção, divido esta dissertação em quatro capítulos.  

No primeiro capítulo, o esforço feito foi o de caracterizar as entidades encontradas 

durante a pesquisa, a fim de esclarecer quando surgiram, como agem e quem são seus 

fundadores. Além disso, na última parte, falarei sobre a perspectiva internacional do 

combate à corrupção a partir da campanha Exposed, que teve a adesão dessas entidades 

como apoiadoras e difusoras no Brasil.  

No segundo capítulo, faço a análise dos materiais produzidos por essas entidades 

em seus sites, blogs, revistas e vídeos. Nesse aspecto, a ideia é procurar examinar as 

narrativas e representações sobre a corrupção e do combate à corrupção entre as entidades 

evangélicas, observando o período entre 2011 e 2018. Nos capítulo 1 e 2, serão feitas 

explicações sobre como cada material foi encontrado, de forma mais específica. 

No terceiro capítulo, considerando evidências reunidas no capítulo anterior sobre 

o combate à corrupção e a divulgação da campanha de divulgação pelo Ministério Público 

Federal das 10 Medidas contra a Corrupção, examinarei como algumas igrejas batistas 

incorporaram a campanha das 10 Medidas contra a Corrupção e como foi a atuação do 

Movimento Mude nesse processo desde 2015. Assim, procuro demonstrar a relação do 

Mude a partir dos seus dirigentes com a denominação Batista e seu engajamento em 

defesa das 10 Medidas. Ademais, na segunda parte, falarei sobre o curso #Mude de 

combate à corrupção com seus Roteiros para Reflexão Cristã. 

No último capítulo, trouxe observações sobre como a questão da corrupção é 

mobilizada durante o período eleitoral, sob a perspectiva de uma importante liderança 

evangélica durante sua atuação no espaço de culto da sua igreja, e para isso, fiz uma 

análise da revista Fiel, vinculada à Associação Vitória em Cristo, e trouxe considerações 
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sobre o meu período de campo em período eleitoral, em 2018, na Assembleia de Deus 

Vitória em Cristo. 
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Capítulo 1. Entidades evangélicas e o combate à corrupção: iniciativas locais e 

articulação internacional 

 

Para compreender como o tema da corrupção se inscreve nas narrativas e atuações 

de entidades e lideranças evangélicas procurei, inicialmente, identificar de forma 

cronológica as organizações evangélicas e as iniciativas por elas implementadas em nome 

do combate à corrupção. A identificação do conjunto de entidades, iniciativas, 

articulações locais e internacionais nos dá uma ideia do espaço social constituído por 

segmentos religiosos evangélicos em torno da mobilização contra a corrupção. Para isso, 

ao longo desta pesquisa, fiz um levantamento pela internet, por meio de revistas e sites 

religiosos, buscando identificar algumas entidades evangélicas. Feito isso, verifiquei se 

algumas destas entidades se posicionavam em relação ao tema da corrupção. Assim, 

descartei algumas instituições e mantive outras ao considerar se havia materiais 

suficientes para analisar. Conhecendo-as ao longo do tempo, pude percebê-las como 

apoiadoras entre si, participando juntas de eventos e compartilhando notícias dos seus 

parceiros. Apesar de se inscreverem num mesmo espaço social, as formulações sobre a 

corrupção apareceram de modos distintos e com a utilização de diferentes recursos. Por 

meio da internet, dos seus sites próprios, blogs e revistas foram produzidas matérias, 

boletins de oração, encontros, vídeos e campanhas. É a partir de desses materiais que este 

capítulo foi pensado. Num primeiro momento, irei caracterizar as entidades que foram 

identificadas durante a pesquisa situando-as no tempo e espaço, trazendo suas 

caraterísticas e vínculos existentes. Para isso, tratarei de explicar um pouco da história 

desses grupos, assim, no início, darei atenção às organizações existentes há mais tempo, 

tais como a Tearfund e Editora Ultimato, depois falarei das instituições mais recentes 

como a Rede Fale, a Aliança Cristã Evangélica Brasileira, a Associação Nacional de 

Juristas Evangélicos, e ainda será abordado o aparecimento do coletivo Ame a Verdade: 

Evangélicos contra a Corrupção, que tem grande parte dessas instituições anteriores 

como apoiadoras em sua constituição. Por último, darei atenção à articulação 

internacional que essas entidades tiveram durante a divulgação da campanha Exposed, no 

ano de 2013, no Brasil, com o objetivo de coletar assinaturas para que fossem levadas aos 

líderes da reunião do G20 em Brisbane, na Austrália.  

  

° A organização Tearfund 
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A organização Tearfund (The Evangelical Alliance Reflief Fund) pode ser 

traduzida como Fundo de Alívio da Aliança Evangélica. A história desse grupo remonta 

ao período posterior à Segunda Guerra Mundial, em que a Aliança Evangélica inglesa 

(EA) cria um fundo de ajuda para os refugiados de guerra ou desastres, em 1968, no Reino 

Unido.  

Inicialmente, o dinheiro doado era recebido por um Comitê do Fundo de Alívio 

da Aliança Evangélica inglesa e só depois, em 1973, este foi registrado como uma 

instituição de caridade passando a ser identificada como Tearfund. George Hoffman foi 

um ex-curador da Igreja da Inglaterra12 e um dos principais fundadores da Tearfund.    

Atualmente, a Tearfund atua em mais de 50 países, por meio de igrejas locais, 

organizações cristãs, projetos e conta com o apoio de 268 parceiros pelo mundo. O 

trabalho em um novo país consiste na busca pela redução da pobreza, impactos 

ambientais, apoio a mulheres vítimas de violência, melhorias de acesso a água e 

saneamento básico, apoio a crianças vítimas de abusos sexuais, dentre outros. Essas ações 

são viabilizadas por meio de projetos com as igrejas locais após um acordo com termo de 

parceria e mediante um ciclo de projetos em que constam a definição de prioridades, 

esclarecimentos de objetivos e orçamento. 

No Brasil, a Tearfund atua há 30 anos apoiando projetos que se concentram, em 

sua maioria, nas regiões Norte e Nordeste. O responsável por coordenar o trabalho da 

Tearfund no Brasil é Serguem Jessui Silva, que coordena também o Movimento Miquéias 

Brasil. Ele foi diretor da Visão Mundial no Brasil, participa da Rede de Missão Urbana e 

Ame a Verdade e possui seu vínculo religioso na Igreja Presbiteriana Unida Emaús, BH13.  

Segundo Serguem, o Nordeste “é a parte mais pobre do nosso país” e “nós apoiamos as 

pessoas mais pobres de lá”14. A Tearfund Brasil conta com oito organizações parceiras, 

em sua maioria evangélicas, sendo elas Betel Brasileiro, Rede Evangélica Nacional de 

Ação Social (Renas), Asas de Socorro, Federação das entidades e projetos assistenciais 

da Cibi, Ação Evangélica Social (Acev), Diaconia ActAliança, Aliança Bíblica 

Universitária, Missão Juvep, Editora Ultimato e Instituto Solidare.  

Esses parceiros da Tearfund coordenam projetos em comunidades quilombolas, 

pequenas comunidades agrícolas, com a ideia de fazer melhoramentos no abastecimento 

                                                 
12

 A Igreja da Inglaterra, também chamada de Igreja Anglicana, teve sua separação da Igreja Católica, em 

1534, durante o reinado de Henrique VIII, tornando-se, posteriormente, de origem protestante.  
13

 Essas informações pessoais foram coletadas via e-mail com resposta de Serguem Jessui Silva. 
14

 Sobre os 50 anos de atuação em 50 países e a atuação da Tearfund no Brasil consultar em: 

https://www.tearfund.org/en/2018/02/fifty_years_fifty_countries_brazil/. Acesso em: 05/01/2019. 

https://www.tearfund.org/en/2018/02/fifty_years_fifty_countries_brazil/
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de água através da perfuração de poços. Há programas de segurança alimentar e de criação 

de pequenas empresas de panificação para preparar mulheres na inserção do mercado de 

trabalho. Além disso, os parceiros da Tearfund trabalham com o apoio de igrejas, 

abordando questões como reforma agrária, abuso sexual, mudança climática, segurança 

alimentar, transparência dentro do governo e corrupção. 

A Tearfund Brasil tem site próprio15, em que é possível acessar notícias sobre 

temas variados, além de ser possível consultar quais projetos16 coordena pelo país. O 

“Ame a Verdade: Evangélicos contra a Corrupção”, é um dos projetos que a Tearfund 

apoia no Brasil e será abordado adiante. 

 

° A Editora Ultimato 

 

A Editora Ultimato, parceira da Tearfund, foi criada em 1968 por Elben M. Lenz 

César, que foi um pastor presbiteriano, escritor e fundador, além da Ultimato, do Centro 

Evangélico de Missões e da Ação Social Rebusca. César nasceu em Campos dos 

Goytacazes, RJ, em 1930, e faleceu em 2016, em Minas Gerais.  

A sede da editora é localizada na cidade de Viçosa, MG. Inicialmente, publicava 

números do jornal Ultimato17, posteriormente, em 1976, veio a publicar os números da 

revista Ultimato, e em 1993, começou a fazer publicações de livros. No Brasil e na 

América Latina, o primeiro jornal evangélico chamado de “imprensa evangélica” 

começou a circular em 1864, por iniciativa do missionário estadunidense Ashbel Green 

Simonton, fundador da primeira Igreja Presbiteriana do Brasil (Mafra, p. 23, 2001). 

A revista18, que será objeto de análise no capítulo seguinte no que se refere à 

discussão sobre corrupção, tem elementos bíblicos em sua constituição. Logo de início, 

na capa, abaixo de “Ultimato”, há o texto de Isaías 55:6 com o seguinte trecho: “Busquem 

                                                 
15

 Encontra-se em: http://tearfundbrasil.org/. Acesso em: 08/01/2019. 
16

 Os seus projetos em andamento no Brasil são Sertão Sustentável, Flor do Sertão, Seminário Evangélico 

de Patos, Instituto Solidare: A Escola de Fé e Política, Instituto Betel Potiguaras, Setebrae, Água Limpa 

que Dá Vida aos Curumins, Bola na Rede, Ame a Verdade: Evangélicos contra a Corrupção, Rede 

Evangélica Nacional de Ação Social, Missão Estudantil e Mobilização da Igreja na Região Norte, A 

Escolinha Joga 10, Projeto Casa da Vida e Rede Fale.  
17

 Essas informações foram obtidas no endereço: https://www.ultimato.com.br/quem-somos#extras. 

Acesso em: 28/11/2018. 
18

 Os números da revista podem ser encontrados em: https://www.ultimato.com.br/revista/. Acesso em: 

28/11/2018. 

http://tearfundbrasil.org/
https://www.ultimato.com.br/quem-somos#extras
https://www.ultimato.com.br/revista/
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o senhor enquanto é possível achá-lo”. A origem do nome da revista se deu em 196719, 

em Barbacena20, MG. Na ocasião, o diretor-relator havia conseguido o primeiro programa 

evangélico radiofônico da cidade. Depois de se dirigir à sede da rádio, o deputado, dono 

da emissora, chamado Andradina, havia lhe falado que o padre Hilário, de origem 

católica, ameaçara deixar de apresentar seu programa na rádio, caso algum protestante 

entrasse para falar. Impressionado com o ultimato estabelecido, disse que perderia o 

programa da rádio, mas ganharia o nome do jornal, e assim, o nome Ultimato permanece 

até os dias atuais.  

Com alguns anos fazendo publicações de conteúdo cristão, a Editora Ultimato tem 

site próprio, blogs, página no Facebook e outras redes sociais. Além da revista, que tem 

números publicados a cada bimestre, e dos livros disponibilizados para compra no site da 

editora, há também colunas de opinião e notícias. Algumas destas notícias trazem 

novidades acerca das movimentações, campanhas e encontros que estão prestes a 

acontecer no universo evangélico. Evidência disso foi a notícia sobre uma campanha, 

ocorrida em 2014, da Rede Fale, sobre o voto de cajado em igrejas, e outro manifesto, de 

2015, acerca da violência contra indígenas, em que a Rede Fale também participou junto 

com outras organizações. 

 

° A Rede Fale 

 

A Rede Fale, com sede em São Paulo, é uma organização composta por pessoas 

que atuam por meio de campanhas de oração e pressão pública para chamar a atenção 

para a desigualdade econômica e a miséria. Possui um blog21 e uma página no Facebook 

em que postam seus boletins de oração, espaço de aprendizagem, campanhas e vídeos.  

A Rede Fale começou a ser pensada em 2000, após uma conferência missionária 

com integrantes da Aliança Bíblica Universitária22 (ABU) e integrantes de um grupo 

chamado “Speak”, de origem da ABU da Inglaterra. A inspiração para criar um grupo 

                                                 
19

 Sobre essa história da origem do nome da revista e da sua identidade visual atual em: 

https://www.ultimato.com.br/boletim/2010/daredacao/2/pgs2.pdf. Acesso em: 28/11/2018. 
20

 Apesar de hoje a sede ser Viçosa, a editora mudou de cidade algumas vezes, sendo Barbacena, Porto 

Alegre, RS (1969) e Campinas, SP (1970).  
21

 Encontra-se em: http://redefale.blogspot.com/2007/04/o-que-o-fale.html. Acesso em: 22/12/2018. 
22

 ABU é um movimento protestante evangélico interdenominacional de profissionais, estudantes do ensino 

superior e do ensino médio; dentre suas ações está compartilhar o Evangelho nas escolas e universidades 

brasileiras por meio de estudos bíblicos conduzidos pelos próprios estudantes, que se organizam em 

pequenos grupos nas instituições de ensino. 

https://www.ultimato.com.br/boletim/2010/daredacao/2/pgs2.pdf
http://redefale.blogspot.com/2007/04/o-que-o-fale.html
https://pt.wikipedia.org/wiki/Evangelicalismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Evangelho
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semelhante no Brasil veio da possibilidade de pensar em mecanismos de ação relativos 

aos temas peculiares da América Latina. Em 2001, houve um congresso da União 

Nacional dos Estudantes (UNE)23, em Goiânia, e integrantes da ABU do Brasil 

reafirmaram seu interesse em iniciar uma ação contínua de mobilização de igrejas cristãs 

para combater injustiças e desigualdades no Brasil. Alexandre Brasil Fonseca – 

sociólogo, participou da criação do Conselho Nacional de Juventude (Conjuve), 

representando o Movimento Evangélico Progressista (MEP) –  é membro fundador da 

Rede Fale e Flávio Conrado é membro da Coordenação Nacional da Rede Fale (Souza, 

et al., 2013)24.  

O lema da Rede Fale é: “Levante sua voz contra a injustiça”. No fim da página25 

no blog há a referência de Provérbios 31:8-9, expressando: “Fale a favor daqueles que 

não podem se defender, proteja os direitos de todos os desamparados. Fale por eles e seja 

um juiz justo, proteja os direitos dos pobres e dos necessitados”. Assim, a Rede Fale 

iniciou suas ações.  

A primeira publicação a ser postada no blog data de 2006, e no Facebook, desde 

2011. São frequentes as referências aos projetos dos seus parceiros26, participação em 

reuniões, como no encontro “Igreja e Participação Social”, ocorrido em 2013, e a 

campanhas, como a do #Falecontraovotodecajado27, de 2014.  

 

° A Aliança Cristã Evangélica Brasileira 

 

A Tearfund e a Editora Ultimato fazem parte da Aliança Cristã Evangélica 

Brasileira (Aceb) desde sua fundação28, no dia 30 de novembro de 2010, na Catedral 

                                                 
23

 A União Nacional dos Estudantes é uma organização estudantil brasileira, sendo uma das principais 

representantes de alunos do ensino superior do país. 
24

 Para informações atualizadas sobre a equipe que compõe a Rede Fale, ver em: 

http://redefale.blogspot.com/2007/04/equipe.html. Acesso em: 06/01/2019. 
25

 O verso bíblico pode ser consultado em: http://redefale.blogspot.com/2007/04/histrico.html. Acesso em: 

09/01/2018. 
26

 São eles: Aliança Bíblica Universitária, Agência Soma (agência de notícias evangélicas), Conselho 

Latino-Americano (organização de igrejas e entidades ecumênicas da América Latina e do Caribe), 

Ecumenical Youth Council in Europe, Movimento Encontrão, Rede Evangélica Nacional de Ação Social 

(Renas), Speak (Inglaterra), Tearfund e Visão Mundial.  
27

 A campanha contra o voto de cajado tem como objetivo conscientizar cristãos evangélicos contra a 

manipulação de lideranças eclesiásticas nas orientações acerca do voto. No site da Editora Ultimato 

encontra-se uma notícia referente à campanha da Rede Fale: 

https://www.ultimato.com.br/editora/conteudo/campanha-combate-voto-do-cajado-em-igrejas. Acesso 

em: 10/01/2019.  
28

 Segundo a matéria publicada no site da Ultimato, desde 2009 havia planejamento para a criação de uma 

Aliança Evangélica e foram feitas reuniões com líderes evangélicos de várias partes do Brasil. Encontra-se 

http://redefale.blogspot.com/2007/04/equipe.html
http://redefale.blogspot.com/2007/04/histrico.html
https://www.ultimato.com.br/editora/conteudo/campanha-combate-voto-do-cajado-em-igrejas
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Metodista de São Paulo. Apesar de representar a junção de diferentes igrejas, 

denominações, organizações e ministérios, a Aceb não foi a primeira aliança entre setores 

evangélicos no Brasil. Como apontam Sant’Ana (2017) e Freston (1999), historicamente, 

no Brasil, existiram a Conferência Evangélica Brasileira (CEB), a Associação Evangélica 

Brasileira (AEvB)29 e o Conselho Nacional de Pastores do Brasil, em 1993. 

A Aliança Cristã Evangélica Brasileira se descreve como instituição que fomenta 

a unidade cristã, estimula serviços a partir da missão de Deus e é voz profética do Brasil. 

Sua sede encontra-se em Brasília, DF. A Aliança conta com um corpo de gestores, de 

diversas partes do Brasil, sendo eles: 1º e 2º presidente, secretário, tesoureiro e diretor-

executivo, e com o apoio de diversas lideranças evangélicas, como ONGs, faculdades 

evangélicas e igrejas de diversas denominações. Em seu site é possível consultar sua carta 

de princípios, crenças e valores e o estatuto da Aliança.  

No relatório de 2015, pode-se verificar algumas das atividades realizadas pela 

Aceb. Dentre os objetivos elencados no documento, um deles é o de estimular a “unidade 

do corpo de Cristo”, assim, foram realizados fóruns de discussão com diversos segmentos 

evangélicos em algumas cidades brasileiras, como Salvador, Tubarão, Natal e Recife. 

Também diz cooperar com iniciativas de parceiros e, deste modo, apoia projetos, como o 

Bola na Rede, participa de congressos, como o da Associação Nacional de Juristas 

Evangélicos, toma parte em reuniões, como as promovidas pelo Coletivo Ame a Verdade: 

Evangélicos contra a Corrupção, e apoia campanhas de oração pelo Brasil. 

Outra participação a ser destacada é referente aos eventos de interesse público. 

Aqui se inserem eventos, tais como o da Coalização pela Reforma Política Democrática 

e Eleições Limpas, ocorrido em Macaé, em 2015. Depois houve uma atuação motivada 

pela posição contrária à redução da maioridade penal no chamado “Movimento 

Amanhecer” e, desde agosto de 2015, se posicionou como uma das organizações 

apoiadoras da campanha do Ministério Público Federal das 10 Medidas contra a 

Corrupção. O pastor-presidente da Aceb, Silas Marchiori Tostes – formado em Teologia, 

coordenador da equipe de pastores da Igreja do Vale da Bênção, presidente da Missão 

Antioquia e filiado à Igreja Presbiteriana de Londrina –, a representou em uma reunião 

                                                 
em: https://www.ultimato.com.br/conteudo/alianca-evangelica-nasce-como-movimento. Acesso em: 

02/12/2018. 
29

 A AEvB surge em 1991, sob a liderança do pastor Caio Fábio D’Araújo, vinculado à Igreja Presbiteriana, 

e sua proposta era a de criar uma unidade evangélica e torná-la conhecida pelos meios de comunicação. A 

associação entrou em decadência após a ocorrência de escândalos relacionados à vida pessoal de Caio 

Fábio, no fim dos anos 1990. 

https://www.ultimato.com.br/conteudo/alianca-evangelica-nasce-como-movimento
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do Ministério Público Federal, em São Paulo, quando o procurador da República Deltan 

Dallagnol30 apresentou as medidas de combate à corrupção. 

O relacionamento com instâncias governamentais também é um dos investimentos 

que a Aceb fez ao longo de 2015. Além de fazer visitas a alguns gabinetes de deputados 

na Câmara, em Brasília, para que eles tomassem conhecimento da associação, também 

participou de uma audiência pública com o presidente da Câmara dos Deputados (na 

época, Eduardo Cunha) solicitando melhorias para o marco regulatório das Organizações 

da Sociedade Civil e contando com o embaixador da Aliança, pastor Valdir Steuernagel31, 

o vice-presidente do conselho gestor, pastor José Carlos da Silva, e o assessor jurídico 

para área de igrejas e políticas públicas, Dr. Gustavo Goes.   

As cartilhas publicadas pela Aceb contam com a parceria das organizações que a 

apoiam, dentre elas, a Rede Evangélica Nacional de Ação Social, Missão Aliança, 

Convenção Batista Nacional e Editora Ultimato, esta última considerada uma das 

parceiras na área de comunicação, matérias para o site, cartilhas e mensagens para datas 

especiais. As cartilhas são disponibilizadas em PDF, geralmente com uma ilustração 

colorida contendo desenhos e de livre acesso para download.  

 

° A Associação Nacional de Juristas Evangélicos 

 

A Aliança Cristã Evangélica Brasileira é uma das entidades32 parceiras da 

Associação Nacional de Juristas Evangélicos (Anajure). Esta foi criada oficialmente em 

2012, no Auditório Freitas Nobre, na Câmara dos Deputados, em Brasília. Possui sua sede 

em Campina Grande, na Paraíba, PB, um escritório em Brasília, e algumas sedes regionais 

em outros estados. Com o objetivo de defender os direitos humanos e participar de 

projetos que visem à defesa da democracia, a Anajure conta com uma estrutura 

organizacional33 ampla e diversa, inclusive, com a participação da atual ministra da 

                                                 
30

 Dallagnol aparecerá ao longo do texto desta dissertação, e no terceiro capítulo, irei qualificá-lo. 
31

 Valdir Steuernagel é pastor luterano, teólogo sênior da Visão Mundial Internacional e um dos diretores 

da Aliança Evangélica Mundial e do Movimento Lausane. É colunista da revista Ultimato e, em 2018, 

participou do vídeo do Movimento #Mude, Chega de Corrupção, como um dos pastores que apoiam as 

Novas Medidas contra a corrupção. No capítulo 3, falaremos sobre o movimento. 
32

 As outras entidades e igrejas parceiras da Associação Nacional de Juristas Evangélicos pode ser 

consultada em: https://www.anajure.org.br/entidades-parceiras/. Acesso em: 03/12/2018. 
33

 Os membros da Anajure são Dr. Uziel Santana (presidente), Dr. Ênio Araújo (vice-presidente), Dr. Valter 

Vandilson (diretor administrativo), Dr. Arnauld Baltar (diretor financeiro), Dra. Damares Alves (diretora 

de Assuntos Legislativos), Dr. Zenóbio Fonseca (diretor de Assuntos Governamentais), Dr. Valmir 

Milomem (diretor de Assuntos Acadêmicos), Dr. Roberto Tambelini (diretor Sul/CRE), Dr. Antonio Carlos 

(diretor Norte/CRE), Dr. Augustus Nicodemus (presidente do Conselho Consultivo), Dr. Rogério Greco 

https://www.anajure.org.br/entidades-parceiras/
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Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, que também é pastora 

evangélica34.  

Os membros da Anajure justificaram a necessidade da criação de uma associação 

como esta, com base em algumas discussões de temas do seu interesse pelo STF. Nesse 

sentido, em 2011, durante a decisão sobre a viabilidade da união estável homossexual35, 

não houve nenhuma entidade evangélica representativa para se manifestar, segundo a 

Anajure. Também, em abril de 2012, quando o Supremo Tribunal Federal discutia a 

possibilidade de realização de aborto no caso de fetos anencéfalos36, a Anajure referiu-se 

à ausência de possibilidade de conhecimento dos rumos do julgamento.  

Nesse aspecto, a Anajure se coloca como a primeira entidade representativa de 

juristas que atuam sob as bases do cristianismo e do seu consectário histórico e pelo estado 

democrático de direito37. Além disso, desde 2013, foram realizados alguns encontros 

anuais da Anajure, nomeados como Enajure, e contaram com submissão de trabalhos e 

palestras em cidades como Cuiabá, MT, Anápolis, GO, Rio de Janeiro, RJ, e Porto Alegre, 

RS.  

Como meios de comunicação e divulgação de suas atividades, a Anajure conta 

com site próprio, em que publica seus programas, projetos, propostas de políticas públicas 

e projetos de lei, além das redes sociais como Facebook e Twitter.  

 

° Ame a Verdade: Evangélicos contra a Corrupção 

 

 Um ano depois da criação da Anajure, nasce o coletivo nomeado como Ame a 

Verdade: Evangélicos contra a Corrupção, com o apoio da Tearfund, Ultimato, Rede Fale 

e Aceb, entidades já mencionadas acima. O coletivo se caracteriza como um movimento 

de integração de igrejas, pessoas e organizações evangélicas da sociedade civil. Foi criado 

entre os dias 26 e 27 de abril de 2013, durante o Encontro sobre Governança e 

                                                 
(membro honorário), Dr. Guilherme Schelb (membro honorário) e Dr. Abner Apolinário (membro 

honorário). 
34

 A Anajure, em “nota de imprensa”, parabenizou Damares Alves pela sua indicação ao cargo de ministra, 

como pode ser visto no link: https://www.anajure.org.br/nota-de-imprensa-anajure-parabeniza-dra-

damares-alves-pela-indicacao-ao-cargo-de-ministra-da-mulher-familia-e-direitos-humanos/. Acesso em: 

11/02/2019. 
35

 Sobre a discussão do STF a respeito da união homoafetiva, ver em: 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=178931 . Acesso em: 06/01/2019. 
36

 Sobre a discussão do STF, pode ser consultada em: 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=204863. Acesso em: 06/01/2019. 
37

 Estatuto da Anajure, art 3º.  

https://www.anajure.org.br/nota-de-imprensa-anajure-parabeniza-dra-damares-alves-pela-indicacao-ao-cargo-de-ministra-da-mulher-familia-e-direitos-humanos/
https://www.anajure.org.br/nota-de-imprensa-anajure-parabeniza-dra-damares-alves-pela-indicacao-ao-cargo-de-ministra-da-mulher-familia-e-direitos-humanos/
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=178931
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=204863
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Transparência Pública38 ocorrido em Brasília39. O evento teve o apoio e participação da 

Tearfund Brasil, que o considerou, posteriormente, como um marco histórico para a Igreja 

Evangélica Brasileira por reunir 50 lideranças evangélicas, dentre elas, a Aliança Cristã 

Evangélica Brasileira, Aliança Bíblica Universitária, Visão Mundial, Rede Fale, Rede 

Evangélica Nacional de Ação Social (Renas), Aliança de Negros e Negras Evangélicos 

do Brasil (Anneb) e Evangélicos pela Justiça (EPJ), e, além disso, contarem com a 

participação de membros da Fundação Amarribo, CNBB, Fraternidade Teológica Latino-

Americana, Caixa Econômica Federal, Conselho da Transparência Brasil, dentre outros40.  

O caminho para a construção do coletivo – assim autodenominado – pode ser 

claramente observado a seguir, pelas fotos do encontro: 

   

 

Figura 1: Da esquerda para direita. Imagem 1 e 2: Grupos discutindo no Encontro sobre Governança e 

Transparência Pública, em 2013. Fonte: Tearfund, link: 

https://plus.google.com/u/0/photos/115876183046332010386/albums/5874840098589225361. Acesso em: 

02/11/2018. 

 

Há pessoas reunidas em grupos com cerca de cinco indivíduos discutindo. Ao que 

parece, foram formados grupos num ambiente interno e externo. 

                                                 
38

 A maior parte das informações sobre esse encontro foram disponibilizadas pelos sites da Tearfund, 

Aliança Bíblica Universitária e Fundação Amarribo. Disponível em: http://tearfundbrasil.org/encontro-

sobre-governanca-e-transparencia-publica-foi-um-marco-historico-para-igreja-evangelica-brasileira/. 

Acesso em: 02/11/2018. 
39

 O encontro se realiza anualmente desde 2011. Apesar de essa informação aparecer nos sites parceiros da 

Tearfund, apenas duas matérias, que serão retomadas no capítulo 2, dão indícios do que ocorreu nesses 

encontros anteriores. Fonte: https://redefale.blogspot.com/2013/04/evangelicos-organizam-encontro-

sobre.html?m=0. Acesso em: 18/01/2019. 
40

 A lista completa de organizações-membro pode ser consultada na segunda página da cartilha sobre as 

eleições de 2016 neste link: http://tearfundbrasil.org/wp-

content/uploads/cartilha_eleicao_2016_final_GRAFICA.pdf. Acesso em: 16/01/2019. 

http://tearfundbrasil.org/encontro-sobre-governanca-e-transparencia-publica-foi-um-marco-historico-para-igreja-evangelica-brasileira/
http://tearfundbrasil.org/encontro-sobre-governanca-e-transparencia-publica-foi-um-marco-historico-para-igreja-evangelica-brasileira/
https://redefale.blogspot.com/2013/04/evangelicos-organizam-encontro-sobre.html?m=0
https://redefale.blogspot.com/2013/04/evangelicos-organizam-encontro-sobre.html?m=0
http://tearfundbrasil.org/wp-content/uploads/cartilha_eleicao_2016_final_GRAFICA.pdf
http://tearfundbrasil.org/wp-content/uploads/cartilha_eleicao_2016_final_GRAFICA.pdf
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Figura 2: Da esquerda para direita. Imagem 3 e 4: Local de apresentações durante o Encontro sobre 

Governança e Transparência Pública, em 2013. Fonte: Tearfund, link: 

https://plus.google.com/photos/107991795294349599876/albums/5874860691191223441. Acesso em: 02/11/2018. 

 

Na imagem 3, é possível ver uma sala, e existe um espaço próximo à mesa de 

apresentações individuais e em grupo, e na parede é visível um cartaz simples com a frase 

“Ame a Verdade”, em vermelho, verde e azul. Na foto 4, pode-se ler no slide: “A 

corrupção mata. Denuncia-a [sic]. Junte a tua voz ao milhão de luzes apontadas a 

corrupção, que nos [sic] afeta a todos, especialmente aos mais pobres”. Um pouco abaixo, 

na caixa em vermelho, vê-se: “Acenda uma luz”, e depois a pergunta: “Sabes porque é 

tão importante acabar com a corrupção?”  

Alguns dos materiais produzidos no encontro pelos grupos, como anotações e 

objetivos futuros, também podem ser vistos pelas seguintes imagens:  
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Figura 3: Da esquerda para direita. Imagem 5 e 6: Anotações feitas em cartaz durante o Encontro sobre 

Governança e Transparência Pública, em 2013. Fonte: Tearfund. 

 

Na imagem 5 do cartaz produzido no encontro estão as seguintes frases: 

“transversalizar a temática da corrupção na Igreja, criar um fórum permanente da 

corrupção + campanha (vídeos, comunicação em redes sociais), dar visibilidade aos 

principais parceiros do projeto (organizações e denominações), ter um site do movimento 

de enfrentamento da corrupção”. Essas frases indicam o processo de planejamento do 

coletivo Ame a Verdade e também a inclusão da Igreja no debate sobre a corrupção e a 

utilização de diferentes meios digitais para divulgação de iniciativas voltadas para a 

temática da corrupção. No segundo cartaz está o texto: “Entender e compreender a 

temática da [...] na perspectiva que a Igreja Evangélica Brasileira se levante para agir 

contra os males da corrupção e a favor da transparência pública, a fim de criar uma rede 

articulada de pessoas e organizações, em diálogo com a sociedade civil e o poder 

público”. O destaque nas palavras acima dá ênfase à ideia do que se pretendia com o 

encontro. Cabe observar ainda que, no fim do segundo cartaz, há os nomes das pessoas 

que formularam o material escrito junto com sua organização, assim, aparecem a “Rede 

Evangélica Nacional de Ação Social (Renas)” e o nome “Serguem”, do presidente da 

Tearfund no Brasil. 

 A expressão “Ame a Verdade” permeou as discussões entre os grupos que lá 

estavam, segundo matéria da Tearfund publicada depois do encontro, e acabou nomeando 

esse coletivo como Ame a Verdade: Evangélicos contra a Corrupção. A importância dada 

ao tema da corrupção e transparência pública demonstra que essa era uma preocupação 

para os grupos/pessoas que estavam em Brasília, as estratégias pensadas para que a Igreja 

Evangélica fosse um canal de informações (campanhas, vídeos, redes sociais) e que se 

desse “visibilidade aos parceiros” indicarem um processo de planejamento que abrangia 

mais de uma instituição.  

A missão do coletivo Ame a Verdade é desenvolver ações de sensibilização e 

mobilização, partindo da comunidade evangélica brasileira, no enfrentamento da 

corrupção. Para isso, conta com o apoio de diversas lideranças evangélicas que ajudam a 

divulgar suas ações, notícias e comunicados como uma rede integrada e ativa.  
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O coletivo Ame a Verdade tem um site41 próprio com publicações, notícias, fotos 

e vídeos e uma página no Facebook em que expõe matérias relacionadas ao tema e artigos 

de seus membros. Sua sede e da Tearfund Brasil se encontram no mesmo bairro, em Belo 

Horizonte, Minas Gerais. 

A principal interlocutora do coletivo Ame a Verdade é a brasileira Elda Mariza 

Valim Fim, ex-auditora do TCU e ativista contra a corrupção pela ONG Moral e Fundação 

Amarribo. Ela está caracterizada como membro da equipe junto com D’Tony Araújo42, 

segundo dados colhidos na página do Facebook. Mesmo nos documentos, vídeos e 

notícias, não fica claro quem é o presidente, diretor, coordenador do coletivo, contudo, a 

participação de Elda nos encontros promovidos tanto nacionalmente, quanto 

internacionalmente indica que é uma das pessoas com maior participação.  

Segundo notícia43 publicada no site do Ame a Verdade, de 15 de junho de 2017, 

sobre o ativismo de Elda Valin, quando trabalhava como auditora federal do Tribunal de 

Contas da União, ela “pensava que poderia ajudar o Brasil a lutar contra a corrupção como 

auditora”, depois, se deu conta que até mesmo dentro do seu trabalho as práticas corruptas 

aconteciam, e após muita frustração, desenvolveu a Síndrome de Burnout e recebeu 

aposentadoria em 2011. Depois disso, ajudou na fundação do coletivo Ame a Verdade 

em 2013 e declarou que “tudo mudou; antes eu estava lutando contra a corrupção apenas 

com a minha energia. Não era sobre Deus. Agora eu luto contra a corrupção em nome do 

Deus do impossível; os outros novos aliados são o povo de Deus, a igreja no Brasil”. As 

frases de Elda evidenciam uma articulação entre o combate à corrupção e o sentido de um 

dever religioso motivado pela sua crença em Deus. 

 

° A campanha Exposed2013 e o chamado global contra a corrupção 

 

As entidades caracterizadas acima se envolveram em uma campanha internacional 

que recebeu o nome de Exposed, lançada no Brasil em 2013, fazendo publicações em 

seus sites em forma de matérias, vídeos, boletins e campanhas de oração. No Brasil, a 

campanha Exposed também foi denominada por essas entidades de Movimento Exposed, 

                                                 
41

 Link de acesso: http://ameaverdade.org/quem-somos/. Acesso em: 16/01/2019. 

42
 Procurei informações sobre D’Tony, mas não encontrei nem na página do Ame a Verdade. Tentei contato 

pelo Facebook e chat do Instagram, e não obtive resposta. 
43

 A notícia completa pode ser consultada em: http://ameaverdade.org/noticias/deixe-justica-subir-como-

um-rio-justica-como-um-fluxo-que-nunca-falha/. A mesma notícia também foi publicada em inglês no site 

da Tearfund, cujo editor é Ben Cohen, que escreve para Tearfund. Acesso em: 16/01/2019. 

http://ameaverdade.org/quem-somos/
http://ameaverdade.org/noticias/deixe-justica-subir-como-um-rio-justica-como-um-fluxo-que-nunca-falha/
http://ameaverdade.org/noticias/deixe-justica-subir-como-um-rio-justica-como-um-fluxo-que-nunca-falha/
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mas, fora do país, foi frequentemente chamada de campanha Exposed (Exposed 

Campaign). Assim que cada material for mobilizado para este tópico, farei descrição de 

como funciona cada site e página, a fim de que o leitor visualize como esses materiais 

foram encontrados. 

 No site da Tearfund Brasil, com fundo branco e palavras em verde, existem 

diferentes seções que podem ser exploradas. Quem entra pela primeira vez no site, 

encontra o nome da instituição em destaque e, um pouco abaixo, as seguintes opções para 

clique: quem somos, notícias, projetos, doe agora, envolva-se, aprendizagem e fale 

conosco.  

 

Figura 4: Página inicial do site da Tearfund. Página: http://tearfundbrasil.org/. Acesso em: 03/03/2019. 

 

Clicando em aprendizagem, aparece uma breve descrição sobre o que o leitor 

encontrará ali e algumas capas de pequenos livros logo abaixo contendo conteúdos como 

gestão do ciclo de projetos, captação de recursos, parceria com a igreja local etc. São 

apenas nove no total, e fazendo um clique, é possível ler em PDF.  

 Nesse caso, o “navegante” do site tem duas opções: ou explora esses pequenos 

livros (que tratam mais de assuntos relacionados à consecução de projetos sociais) ou 

clica num link que está junto da descrição na frase: “Acesse o site completo em 

português”. Clicando em “português”, sou redirecionada a outra página, chamada 

Tearfund Aprendizagem, que pode ser lida em português, espanhol, francês e outras 

línguas, como vista na imagem a seguir: 

 

http://tearfundbrasil.org/
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Figura 5: Página inicial do site da Tearfund Aprendizagem. Página: https://learn.tearfund.org/?sc_lang=pt-

PT. Acesso em: 03/03/2019. 

 

Novamente, logo abaixo de Tearfund Aprendizagem, existem as abas que podem 

ser exploradas, dentre elas: sobre nós, temas, recursos, passo a passo (revista), blog, 

padrões de qualidade e loja virtual. Quando cliquei em “Temas”, apareceram: defesa e 

promoção de direitos, igreja, desastres, meio ambiente e clima, segurança alimentar, 

construção da paz, resiliência, violência sexual e saneamento. Ao explorar cada um desses 

temas, serão abertas várias opções ao lado (de duas a oito), e cada uma delas contém pelo 

menos três materiais em PDF.  

 No tema da defesa e promoção de direitos foi disponibilizado um livro em PDF, 

de 2012, com o título Por que defender e promover direitos na área de governança e 

corrupção. Na apresentação do livro, a Tearfund expõe a seguinte descrição:  

 

Este livro mostra ações práticas que podem ser realizadas para combater 

a corrupção e responder ao desafio que é colocar a justiça de Deus no 

seio das nossas sociedades. Ele contém casos de diferentes grupos de 

várias partes do mundo que estão desafiando a corrupção e promovendo 

a boa governança. 

 

 O livro tem um conteúdo acessível e fluido, contendo explicações básicas de como 

se estruturam os poderes e quais são os tipos de corrupção existentes. Além disso, 

embasados em exemplos de países que usaram ferramentas anticorrupção, a Tearfund 

expõe o incentivo para que se trabalhe com organizações internacionais de combate ao 

https://learn.tearfund.org/?sc_lang=pt-PT
https://learn.tearfund.org/?sc_lang=pt-PT
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suborno, como a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção44 e a Convenção 

contra o Suborno da OCDE45. Além disso, na seção “trabalhando com parlamentares” são 

oferecidas algumas ações para estimular os parlamentares a desempenhar sua função no 

combate à corrupção, dentre elas, estão: 

 

 

Figura 6: Por que defender e promover direitos na área de governança e corrupção? Fonte: 

http://learn.tearfund.org/~/media/Files/TILZ/Research/Why_advocate_on_GC_Portuguese.pdf. Acesso 

em: 30/03/2019. 

 

 Como mostra a imagem acima, para que os parlamentares sejam estimulados a 

desempenhar seu papel no combate à corrupção é preciso incentivá-los a participar da 

Organização Global de Parlamentares contra a Corrupção e facilitar o diálogo do cidadão 

com seus representantes eleitos. A Tearfund, segundo o livro, trabalhou com 

parlamentares britânicos para criar o Grupo Parlamentar de Todos os Partidos (em inglês: 

APPG - All Party Parliamentary Group) que atua junto à Organização Global de 

Parlamentares contra a Corrupção (sigla em inglês: GOPAC), citada na mesma imagem.  

Ao lado, está a figura de uma mulher segurando uma folha, na qual se lê: “Lei 

contra a corrupção”. Sobre o assunto, no livro fala-se sobre a necessidade de se exigir 

uma legislação interna em conformidade com a Convenção das Nações Unidas contra a 

Corrupção e que “um dos pontos fracos comuns reside na falta de comprometimento do 

Estado em proteger tanto os denunciantes quanto as testemunhas da corrupção”. O Brasil 

                                                 
44

 Para saber mais sobre a convenção, consultar o link: https://www.unodc.org/lpo-

brazil/pt/corrupcao/convencao.html. Acesso em: 28/03/2019. 
45

 Outras informações em: https://www.cgu.gov.br/assuntos/articulacao-internacional/convencao-da-

ocde/a-convencao. Acesso em: 28/03/2019. 

http://learn.tearfund.org/~/media/Files/TILZ/Research/Why_advocate_on_GC_Portuguese.pdf
https://www.unodc.org/lpo-brazil/pt/corrupcao/convencao.html
https://www.unodc.org/lpo-brazil/pt/corrupcao/convencao.html
https://www.cgu.gov.br/assuntos/articulacao-internacional/convencao-da-ocde/a-convencao
https://www.cgu.gov.br/assuntos/articulacao-internacional/convencao-da-ocde/a-convencao
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não é citado nenhuma vez nesse livro como uma nação que já estivesse tendo alguma 

política ou ação conjunta de combate à corrupção. A atuação da Tearfund em ações de 

combate à corrupção continuou, em 2013, com o apoio dado à campanha Exposed e, como 

descrito anteriormente, na criação do coletivo Ame a Verdade: Evangélicos contra a 

Corrupção.                               

 A campanha Exposed foi oficialmente lançada no dia 11 de outubro de 2012 em 

Londres, na Inglaterra. O presidente da campanha foi Joel Edwards, que também é diretor 

internacional do Micah Challenge46. Os membros fundadores foram: Sociedade Bíblica, 

Sociedade Britânica e Estrangeira da Bíblia, Desafio Miquéias Internacional, 

Corajosamente Éticos, Exército de Salvação e Aliança Evangélica Mundial. As 

instituições apoiadoras da campanha foram crescendo ao longo de 2012 e 2013. A 

Tearfund passou a apoiar a campanha Exposed desde março de 201347.  

A Aliança Evangélica Mundial (World Evangelical Alliance - WEA), como uma 

das principais fundadoras da Exposed, divulgou em seu site várias atualizações sobre os 

eventos que ocorriam pelo mundo relacionados à campanha Exposed.   

O site da Aliança Evangélica Mundial contém notícias (são publicadas várias 

matérias por mês), oração, eventos, boletins informativos, contato, imprensa e 

oportunidades na parte superior da página. Logo abaixo, existem as opções: quem somos, 

o que fazemos, membros e recursos. Na parte inferior da página, está o endereço da sede. 

Para esta pesquisa, fiz a consulta de todas as notícias publicadas de 2011 a 2018. 

Em uma matéria de outubro de 2012, publicada no site48 da Aliança Evangélica 

Mundial, o coordenador mundial do Exposed, Dion Forster – ministro da Igreja Metodista 

da África do Sul e professor de Teologia da Universidade de Stellenbosch – diz: “Estou 

convencido de que estamos respondendo ao chamado de Deus para que a Igreja tome uma 

posição sobre a questão da corrupção em todo o mundo". Forster, segundo bases bíblicas, 

continuou, dizendo: “[...] a corrupção é um pecado. É um pecado perpetrado contra os 

                                                 
46

 É uma organização internacional de cristãos que promove campanhas para que objetivos de 

desenvolvimento do milênio sejam alcançados. No Brasil se chama Rede Miquéias e foi lançada em 2016. 

Outras informações em: https://www.micahnetwork.org/about-micah-challenge. Acesso em: 30/01/2019. 
47

 Esse dado foi coletado das notícias sobre o movimento Exposed no site da Aliança Evangélica Mundial 

(WEA), pois, de acordo com o lançamento de novas matérias sobre o Exposed, foram sendo atualizados os 

membros apoiadores no fim destas, e nesse sentido, o primeiro momento em que a Tearfund aparece junto 

a outras instituições é em março de 2013. 
48

 Fonte: https://www.worldea.org/news/4102/exposed-2013-historic-launch-of-global-christian-response-

to-corruption-1. Acesso em: 30/01/2019.  

https://www.micahnetwork.org/about-micah-challenge
https://www.worldea.org/news/4102/exposed-2013-historic-launch-of-global-christian-response-to-corruption-1
https://www.worldea.org/news/4102/exposed-2013-historic-launch-of-global-christian-response-to-corruption-1
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membros mais vulneráveis da sociedade. É uma afronta a Deus. É essa verdade que torna 

a campanha Exposed tão importante e tão urgente”. (Tradução livre) 

Durante a divulgação da campanha Exposed, um total de 153 países estiveram 

envolvidos em vigílias de oração, materiais de combate à corrupção, cartas aos 

embaixadores na Austrália antes da reunião do G20, que iria ocorrer em 2014. A ideia 

inicial da campanha era focar em três ações principais, dentre elas, coletar assinaturas 

para serem levadas à reunião do G20 na Austrália, em 2014, organizar uma vigília global 

contra corrupção e fazer a divulgação de kits49 para cristãos envolvidos em negócios 

empresariais. A campanha foi impulsionada, em grande parte, por evangélicos (Forster; 

et al., 2015). 

A campanha Exposed foi lançada no Brasil, no dia 15 de junho de 201350, durante 

um culto na Igreja Congregacional Zona Sul, em Campina Grande, na Paraíba. Segundo 

uma matéria da Associação Nacional de Juristas Evangélicos, entidade responsável por 

lançar e coordenar a campanha Exposed no Brasil – também chamada por eles de 

movimento –, a cidade de Campina Grande foi escolhida por ser uma das mais vitimadas 

pela corrupção.  

No Brasil, houve uma mobilização para que organizações religiosas participassem 

de uma vigília de oração e assinassem o documento do Chamado Global51, que pedia aos 

líderes do G20 para definir passos em direção à abertura e transparência nas transações 

financeiras. O slogan da campanha é “Corrupção Mata! Exponha-a! Denuncie! Ponha um 

foco de luz na Corrupção”. A campanha se baseou no livro de Isaías 54:1: “A minha 

justiça será luz para as nações”. A Tearfund e a Anajure colocaram nos seus respectivos 

sites as seguintes fotos nas matérias que tratavam da Exposed: 

 

 

                                                 
49

 Pode ser consultado em: http://www.businessasmission.com/wp-content/uploads/2014/11/Exposed-

Campaign-Business-toolkit.pdf. Acesso em: 24/01/2019. 
50

 O link de divulgação pode ser consultado em: https://www.anajure.org.br/exposed-2013/. Acesso em: 

24/01/2019.  
51

 Era uma espécie de abaixo-assinado, que podia ser consultado por meio do site da Anajure.  

http://www.businessasmission.com/wp-content/uploads/2014/11/Exposed-Campaign-Business-toolkit.pdf
http://www.businessasmission.com/wp-content/uploads/2014/11/Exposed-Campaign-Business-toolkit.pdf
https://www.anajure.org.br/exposed-2013/
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Figura 7: Culto em Campina Grande, PB, durante o lançamento da campanha Exposed. 18/06/13. Fonte: 

https://www.anajure.org.br/movimento-contra-corrupcao-exposed-2013-e-lancado-no-brasil/. Acesso em: 

09/04/2019. 

 

 

Figura 8: Foto da matéria da Tearfund sobre os resultados da campanha Exposed e da reunião do G20. 

27/11/14. Fonte: http://tearfundbrasil.org/reuniao-do-g20-em-brisbane/. Acesso em: 09/04/2019.  

 

Essa mensagem de luz foi divulgada pelas matérias da Anajure e Tearfund com 

fotos de pessoas unidas segurando velas, o que parece um ato simbólico em relação ao 

slogan da campanha sobre “pôr um foco de luz na corrupção”. A divulgação da campanha 

Exposed no Brasil contou com o apoio, além da Anajure, da Tearfund52, Rede Fale53, 

Ame a Verdade: Evangélicos contra a Corrupção54, Aliança Cristã Evangélica 

Brasileira55, Editora Ultimato56, dentre outras57.   

No dia 15 de maio de 2013, a Rede Fale fez sua primeira publicação no blog sobre 

a campanha do Exposed. Para esta pesquisa, foram utilizados os materiais do blog, pois 

não foi encontrado site próprio. A página do blog tem a imagem da metade do rosto de 

                                                 
52

 Divulgação em: http://tearfundbrasil.org/reuniao-do-g20-em-brisbane/. Acesso em: 24/01/2019. 
53

 Divulgação em: http://redefale.blogspot.com/2013/10/coletivo-evangelico-promove-clamor.html. 

Acesso em: 24/01/2019. 
54

 Divulgação em: http://ameaverdade.org/videos/. Acesso em: 24/01/2019. 
55

 Divulgação em: https://www.aliancaevangelica.org.br/recursos/declaracoes/262-contra-a-corrupcao. 

Acesso em: 24/01/2019. 
56

 Divulgação em: https://www.ultimato.com.br/conteudo/semana-mundial-de-oracao-contra-a-corrupcao. 

Acesso em: 24/01/2019. 
57

 As seguintes entidades também divulgaram o Exposed, mas não serão abordadas neste trabalho pelo 

recorte feito: Rede Evangélica Nacional de Ação Social (Renas), CadêCristo e Instituto Solidare. 

https://www.anajure.org.br/movimento-contra-corrupcao-exposed-2013-e-lancado-no-brasil/
http://tearfundbrasil.org/reuniao-do-g20-em-brisbane/
http://tearfundbrasil.org/reuniao-do-g20-em-brisbane/
http://redefale.blogspot.com/2013/10/coletivo-evangelico-promove-clamor.html
http://ameaverdade.org/videos/
https://www.aliancaevangelica.org.br/recursos/declaracoes/262-contra-a-corrupcao
https://www.ultimato.com.br/conteudo/semana-mundial-de-oracao-contra-a-corrupcao
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uma mulher fazendo um gesto como se estivesse gritando e, ao lado, escrito “blog do 

Fale”.  

 

Figura 9: Página inicial do blog do Fale. http://redefale.blogspot.com/. Acesso em: 04/03/2019. 

 

No canto direito da página, estão as diferentes opções para navegar: (1) Rede Fale 

(que contém tópicos como: o que é o Fale?, aprendizagem, equipe, boletim de oração, 

fale conosco etc.); (2) Espiritualidade e Oração (contém apenas duas matérias sobre a 

igreja e seu sentido); (3) Campanha contra o voto de cajado (nessa parte existem três 

opções para se informar); (4) Vídeos: Fale contra o voto de cajado; (5) Juventude (trata 

sobre vários eventos, acontecimentos políticos sobre juventude); (6) Campanha HIV-

Aids; (7) Campanha Saneamento; (8) Parceiros e (9) Arquivos do Blog (fazendo um 

clique num ano específico entre 2006 e 2018 são abertas todas as matérias publicadas, 

pois são organizadas por ano). Utilizei para esta pesquisa os “arquivos do blog” (em forma 

de notícias e matérias) e alguns boletins de oração.   

Aquela publicação, acima citada, de maio de 2013, tratou sobre o Encontro sobre 

Governança e Transparência Pública, ocorrido em Brasília, e que resultou na criação do 

coletivo Ame a Verdade. Na matéria, Morgana Boostel – psicóloga e secretária- executiva 

da Rede Fale – diz: “Dentre os principais encaminhamentos do encontro está a decisão 

de fortalecer a mobilização mundial do Exposed 2013”. Isso chama a atenção, pois, em 

maio, a campanha Exposed ainda não havia sido lançada no Brasil, segundo as 

informações da Anajure; apenas em junho ocorreu a divulgação. Analisando com cuidado 

uma das fotos do encontro e um dos quadros da campanha, vemos as seguintes imagens: 

http://redefale.blogspot.com/
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Figura 10: Da esquerda para direita. Imagem 10: Encontro sobre Governança e Transparência Pública. 

Fonte: Tearfund. Imagem 11: quadro da campanha Exposed. Fonte: https://www.anajure.org.br/exposed-

2013-um-foco-de-luz-sobre-como-interceder-contra-a-corrupcao/. Acesso: 09/04/2019. 

  

É possível ver uma semelhança tanto nas imagens, quanto na linguagem de uma 

das apresentações com um quadro da campanha. Na imagem 10, está escrito: “A 

corrupção mata. Denuncia-a [sic]. Junte a tua voz ao milhão de luzes apontadas a 

corrupção, que nos [sic] afeta a todos, especialmente aos mais pobres. Um pouco abaixo 

na caixa em vermelho estava: “acenda uma luz” e depois a pergunta: “Sabes porque é tão 

importante acabar com a corrupção?” Ao que parece, comparando as fotos acima e a 

matéria da Rede Fale que comentou sobre os “encaminhamentos do encontro”, a 

divulgação da campanha Exposed no Brasil já estava sendo discutida no Encontro sobre 

Governança e Transparência Pública nos dias 26 e 27 de abril de 2013. 

Na página principal da Anajure é possível consultar suas notícias (de 

periodicidade mensal variando de umaa a 17 matérias), comunicados à imprensa, vídeos 

e podcasts.  

 

 

Figura 11: Página inicial da Anajure. Fonte: https://www.anajure.org.br/entidades-parceiras/. Acesso em: 

09/04/2019. 

 

https://www.anajure.org.br/exposed-2013-um-foco-de-luz-sobre-como-interceder-contra-a-corrupcao/
https://www.anajure.org.br/exposed-2013-um-foco-de-luz-sobre-como-interceder-contra-a-corrupcao/
https://www.anajure.org.br/entidades-parceiras/
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Caso se queira acessar os conteúdos relativos a projetos de lei, pareceres e 

informações institucionais é preciso recorrer às seções específicas de cada tema 

localizadas na parte superior da página. A primeira notícia foi publicada em agosto de 

2012 e segue até os dias atuais. Para esta pesquisa, utilizei somente as notícias publicadas 

no site. 

Segundo a Anajure, a campanha Exposed teve como objetivo gerar atitudes de não 

conformidade com a continuidade de ações corruptas, seja no meio governamental e 

institucional, seja por meio das diversas outras formas de corrupção existentes na 

sociedade, incluindo o próprio meio eclesiástico cristão. Nesse sentido, segundo matéria 

de junho de 2013, o pastor Jorge Noda – também professor, conferencista e vinculado à 

Igreja Presbiteriana Renascer, PB – foi convidado para o lançamento da campanha no 

Brasil e disse:  

 

Esse tema deve ser trabalhado e vivido em nossas igrejas e lares, pois 

se não for assim, quando os cristãos saírem para cobrar honestidade e 

transparência dos governantes, a mídia terá tudo documentado e vai 

dizer que a igreja é falsa e hipócrita, pois cobra da sociedade, o que 

ainda não vive. 

 

A preocupação presente na fala do pastor parece preparar a Igreja para que possa 

cobrar da sociedade sem que depois seja acusada de práticas que condena publicamente. 

Há, nesse aspecto, uma atenção para que a corrupção seja discutida na Igreja contribuindo 

com a formação do cristão e também o cuidado com as práticas da Igreja.  

A campanha Exposed no Brasil teve a divulgação pelo site do Ame a Verdade: 

Evangélicos contra a Corrupção de um vídeo58, de 2013, em português. A página do Ame 

a Verdade é semelhante à da Tearfund, porém, tem menos conteúdos no geral.  

                                                 
58

 O vídeo de lançamento no Brasil pode ser consultado em: 

https://www.youtube.com/watch?v=qU_N9SOo0-c ou http://ameaverdade.org/videos/. Acesso em: 

24/01/2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=qU_N9SOo0-c
http://ameaverdade.org/videos/


 

38 

 

 

Figura 12: Página inicial do coletivo Ame a Verdade. http://ameaverdade.org/. Acesso em: 09/04/2019. 

 

A Tearfund abrange muitos assuntos, e o Ame a Verdade, além de mais recente, 

é focado em um tema apenas. Na página principal, o internauta pode acessar as seguintes 

opções: quem somos, publicações, ações, agenda, notícias, fotos, vídeos, envolva-se, 

aprendizagem e contato. Para esta pesquisa, utilizei grande parte dos materiais de cada 

uma dessas seções.  

O vídeo de quase três minutos da campanha tem uma música instrumental de 

fundo que se assemelha, de início, a um suspense e, depois, a um roteiro melancólico. 

Algumas frases vão aparecendo lentamente no início do vídeo como “corrupção é uma 

palavra suja”, “corrupção rouba dos pobres”, “o rico fica mais rico e pobre continua 

pobre”. Quando a trilha sonora começa a mudar, aparecem as frases: “Não é apenas 

dinheiro, corrupção mata”, “se agirmos [...] a justiça de Deus reinará”. Depois, aparecem 

fotos de pessoas que, de alguma forma, contribuíram para o combate à corrupção em seus 

países (Malásia, Uganda, África do Sul, Alemanha). A responsabilização de todos é 

evidenciada no trecho: “todos nós podemos por um foco de luz”, e a frase de Isaías 51:4 

aparece no vídeo com o verso: “Minha justiça será luz para as nações”. Depois são feitos 

chamados para que pessoas e organizações participem da campanha.  

A Associação Nacional de Juristas Evangélicos tem uma entrevista, realizada no 

programa de rádio próprio, transcrita na matéria “Movimento contra corrupção 

EXPOSED 2013 é lançado no Brasil”, de junho de 2013, com uma das coordenadoras 

mundiais do Exposed, Amanda Jackson. Ela também é líder da Micah Challenge 

International, é escritora e professora, com experiências no Reino Unido e Austrália. Na 

entrevista, o papel da Igreja em relação à corrupção é, primeiro, o de olhar para dentro de 

si, assim temos: 

 

http://ameaverdade.org/
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A igreja deve se arrepender dos atos corruptos e examinar-se para 

depois poder pregar sobre isso ou apontar o dedo para outras pessoas e 

pedir integridade. O Exposed convoca a todas as pessoas a avaliarem 

como agem nas organizações cristãs, como elas gastam o seu dinheiro, 

como se envolvem com partidos políticos e como agem diante de outras 

áreas onde há corrupção. 

 

 Assim, segundo o trecho, torna-se necessário reavaliar posturas e atos praticados 

dentro da instituição religiosa, a fim de ter “licença” para cobrar de quem está de fora. A 

centralidade da campanha, portanto, é a de convidar as pessoas a perceber como estão 

suas ações em ambientes que a corrupção pode estar presente. Amanda conclui, com base 

em uma ética religiosa, que: 

 

[...] como cristãos transformados por Deus, muitas vezes vivemos uma 

vida que não se diferencia de quem vive fora dos caminhos cristãos e 

essa campanha serve para que a pessoa possa assumir o compromisso 

pessoal de ser mais honesto e agir justamente em suas atitudes. 

 

Na fala de Amanda, dois momentos para os cristãos podem ser percebidos: o 

primeiro, relativo ao seu cotidiano, quase sem se diferenciar da vida dos que não são 

cristãos, e o segundo, atendendo ao chamado da campanha, no qual o cristão se colocaria 

numa posição de compromisso com ideais de justiça e honestidade.  

Uma das ferramentas que a campanha Exposed traz, segundo Amanda, é “a oração 

pois, como cristãos, devemos estimular outras pessoas a pedir a Deus para trabalhar essa 

questão em nossa sociedade e também estimular as igrejas a debater o assunto[...]”. 

Assim, deve haver o estímulo para o debate de forma ampliada, desde a oração, passando 

pelas pessoas até as igrejas. 

O chamado para o lançamento no Brasil, teve o seguinte modelo: 



 

40 

 

 

Figura 13: Foto da campanha Exposed no Brasil. Fonte: http://www.anajure.org.br/exposed-2013/. Acesso 

em: 09/04/2019. 

 

O coletivo Ame a Verdade também teve mais dois vídeos, de 2013, em seu site 

para divulgar a Exposed. Em um deles, aparece primeiro o logotipo do Ame a Verdade e 

da campanha Exposed, e depois, a fala de Clemir Fernandes – teólogo, cientista social, 

membro pesquisador do Instituto de Estudos da Religião (Iser) e membro da Igreja Batista 

Marapendi, RJ – com o seguinte trecho:  

 

O evangelho é uma mensagem transparente e ela evoca sempre a 

possibilidade de uma vida digna pras pessoas, o evangelho deve estar 

sempre comprometido com causas que possibilitem uma vida 

transparente e clara, inclusive nas contas públicas [...] nosso país vive 

um contexto de muita riqueza e prosperidade e muita pobreza e 

desigualdade em seus bolsões e a gente precisa contribuir para que essa 

riqueza chegue a aqueles que mais precisam [...], e que isso possa 

mobilizar as igrejas e organizações cristãs a buscarem uma sociedade 

menos corrupta, menos gastadora, menos consumidora [...], e esses bens 

que são públicos são dádivas de Deus para o bem comum [...]. Todo 

movimento que a gente possa fazer, orando individualmente, orando 

como igreja, orando com organizações cristãs para que haja mais 

transparência e menos corrupção. 

 

 A fala de Clemir resume que a palavra do Evangelho não prevê tanta desigualdade 

e que a Igreja e as pessoas devem estar atentas a isso para agirem, em movimento, pela 

reversão desse quadro. É importante sublinhar, também, que no trecho há a defesa da 

transparência e para que a Igreja busque se mobilizar para uma sociedade menos corrupta. 

Além disso, há a leitura dos bens públicos como dádivas de Deus.  

http://www.anajure.org.br/exposed-2013/
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No outro vídeo da campanha Exposed pelo Ame a Verdade, aparece Ariovaldo 

Ramos – presbiteriano na Comunidade Cristã Reformada de SP, presidente da Visão 

Mundial no Brasil e membro do conselho de referência da Rede Fale – com o logotipo da 

Aceb ao fundo. Ele tem a seguinte fala:  

 

Irmãos, a corrupção é uma ferrugem que corrói tudo, que destrói as 

bases da sociedade, que desperdiça todo trabalho, esforço, toda luta pelo 

progresso [...] a gente não pode ficar calado diante da corrupção, a gente 

não pode achar que a corrupção faz parte do processo, que é assim 

mesmo, que é parte do jogo, não é, a corrupção não foi chamada pra 

participar do jogo, a corrupção é a subversão do jogo [...]. Por isso eu 

queria convocar você a orar, porque a gente começa essa batalha 

clamando por socorro, pedindo ao Deus eterno que estenda a sua mão 

poderosa e iniba a ação [...]. 

 

 A associação da corrupção a uma ferrugem, remete à ideia de deterioração, 

escurecimento e corrosão, assim, percebe-se que na frase está em jogo uma representação 

da corrupção. Nas palavras de Ariovaldo, a corrupção deteriora tudo que a sociedade faz, 

todo o seu esforço. Assim, quando diz que “não faz parte do jogo”, ele convida ao 

estranhamento, depois, convoca os ouvintes para chamar a Deus para vencer a “batalha”.  

 No início de outubro de 2013, a Rede Fale publicou uma matéria intitulada 

“Coletivo Evangélico promove clamor contra a Corrupção”, falando sobre a Exposed 

como uma campanha que conta com o apoio do Ame a Verdade e da Rede Fale, e fez um 

convite para que pessoas participassem da vigília global de oração entre os dias 14 e 20 

de outubro, com o seguinte chamado: 

 

Figura 14: Chamada de oração campanha Exposed. Fonte: http://redefale.blogspot.com/2013/10/coletivo-

evangelico-promove-clamor.html. Acesso em: 04/03/2019. 

http://redefale.blogspot.com/2013/10/coletivo-evangelico-promove-clamor.html
http://redefale.blogspot.com/2013/10/coletivo-evangelico-promove-clamor.html
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Veja que a corrupção é associada a um mal social e espiritual. Na matéria também 

havia um link para acessar os materiais da campanha, e, além disso, foi publicado boletim 

de oração que continha o logotipo da Exposed na página. 

 Ainda na divulgação da Exposed com pedidos de oração, na seção “envolva-se”, 

na página da Tearfund Brasil, é possível consultar os boletins de oração. Seguindo a 

sequência anual mostrada no site, existem os boletins temáticos de 2018, boletins diários 

da Quaresma de 2016 e 2017, e apenas dois “boletins especiais”. O primeiro trata de uma 

tragédia natural do Nepal, de 2015, e, o segundo, de 2014, é intitulado “10 Dias de Oração 

para Mudar o Mundo” com o objetivo de apoiar a mobilização do Movimento Exposed e 

da Reunião do G20 na Austrália. O boletim conta com orações para dez dias, iniciando-

se em 7 de novembro de 2014 até 16 de novembro de 2014. A reunião do G20 realizou-

se nos dias 15 e 16 de novembro de 2014.  

 O boletim tem três páginas, e existe uma sequência para cada dia que antecedeu a 

Reunião do G20. Por exemplo: no segundo dia de oração, sábado, dia 8, primeiro há a 

fala de um líder comunitário ou membro de alguma organização cristã; como no trecho: 

“O G20 fornece oportunidade para a igreja acender a luz e expõe a corrupção em altas 

posições [...]”. Depois é colocado um trecho de uma escritura sagrada, como esta: “Assim 

diz o SENHOR: Exercei o juízo e a justiça, e livrai o espoliado da mão do opressor. 

Jeremias 22:3”. Por último, aparece a oração:  

 

Deus Pai, oramos para que os governos do G20 pressionem todas as 

empresas multinacionais para que sejam transparentes em suas finanças 

[...] oramos para que isso aumente os padrões de vida de muitos 

especialmente nas partes mais pobres do mundo. Em Jesus Cristo 

oramos. Amém. 

 

As outras orações dos dias subsequentes também se referem aos “pobres”, 

“necessitados”, “a escuridão” e à “luz da justiça sobre a corrupção”. Na oração referente 

ao primeiro dia da Reunião do G20, 15 de novembro de 2014, estavam as seguintes frases: 

 

Deus Pai, oramos para que os políticos dos países do G20 abram seus 

ouvidos para o clamor do pobre; oramos para que as regulamentações 

anticorrupção e transparência fiscal mais rigorosas aconteçam. E 

oramos para que cada nação implemente novos padrões. Em Jesus 

Cristo oramos. Amém. 
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 Essas orações se referem ao Encontro do G20 como um momento crucial para que 

questões relacionadas à corrupção fossem discutidas. Assim, fala-se sobre a transparência 

de empresas, regulamentações anticorrupção e transparência fiscal. Nesse momento, no 

Brasil, a Lava Jato já atuava nas investigações sobre corrupção envolvendo políticos e 

empresas desde o início de março de 2014. Entretanto, apenas em 2015 surge a proposta 

de Lei das 10 Medidas contra a Corrupção, que tratarei no capítulo 3. 

 No dia 18 de dezembro de 2014, foi divulgada por Joel Edwards, presidente da 

campanha, a última nota informativa do Exposed no site da Aliança Evangélica Mundial. 

Com 147,9 mil assinaturas no chamado global contra a corrupção, o que pode ser 

considerado um número distante do pensado como objetivo da campanha – de um milhão 

–, uma carta aberta foi assinada por 95 líderes de igrejas no mundo, enviada aos líderes 

do G20 e apresentada ao Parlamento australiano, e a campanha chegou ao fim59.  

Neste capítulo, vimos que as entidades caracterizadas se mantém num mesmo 

espaço social, ou seja, existe uma relação estabelecida entre essas entidades no que diz 

respeito à sua atuação conjunta em relação a determinados temas, e nestes, se insere o da 

corrupção. Se olharmos a fundo as outras organizações que apoiam essas entidades no 

Brasil, encontraremos, por exemplo, algumas de nome internacional. A Tearfund é uma 

organização internacional que tem sede em vários países, inclusive no Brasil. Seu site de 

materiais no “Espaço de Aprendizagem” pode ser lido em diversas línguas, inclusive em 

português, sendo um tipo de conteúdo que alcança milhares de internautas. A Aliança 

Cristã Evangélica Brasileira (Aceb) tem a Tearfund como apoiadora e filiada, igualmente 

a Visão Mundial do Brasil – instituição internacional que atua no Brasil desde 1975 – e 

ainda a Aliança Evangélica Mundial. Da mesma forma, o coletivo Ame a Verdade tem a 

Tearfund, Visão Mundial e Aceb como apoiadoras. A Rede Fale tem entre seus parceiros 

a Tearfund, Visão Mundial e EYCE (Ecumenical Youth Council in Europe - Conselho 

Ecumênico da Juventude na Europa). O movimento feito no Brasil em torno da 

divulgação da campanha Exposed, de origem internacional, contribui para que se possa 

olhar para essas entidades como atores que estão articulados a uma dimensão 

                                                 
59

 Além da campanha Exposed, outra campanha com uma dimensão nacional local foi encontrada no artigo 

“The Importance of Islam and Christianity in Fighting Corruption in Nigeria with the ‘Change Begins With 

Me’ Campaign”. Nele, fala-se sobre a campanha “a mudança começa comigo” iniciada em 2016 na Nigéria 

e que, impulsionada pelo governo nigeriano, teve o apoio de islâmicos e cristãos para o enfrentamento da 

corrupção (OWOYEMI, Musa Y; et all, 2017). 
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internacional e que promovem campanhas, boletins, notícias e estímulo para que mais 

igrejas estejam envolvidas no combate à corrupção. 

  



 

45 

 

Capítulo 2. Narrativas e representações sobre a corrupção e o combate à corrupção 

no meio evangélico 

 

No capítulo anterior, apresentei as entidades evangélicas que se posicionam em 

relação ao tema da corrupção. O próximo passo será analisar materiais divulgados por 

meio dos sites, revistas e blogs dessas entidades, observando o período entre 2011 a 2018. 

A proposta é analisar como narrativas sobre a corrupção e o combate à corrupção se 

inscrevem na atuação de segmentos evangélicos e como é concebida a atuação dos seus 

membros. Além disso, trata-se de tentar compreender as representações que essas 

entidades de diversas denominações têm da corrupção e quais ações são propostas em 

nome do combate à corrupção. Para isso, examinarei como o tema da corrupção aparece 

em cada uma das instituições apresentadas anteriormente. O modo como cada material 

foi reunido na internet será apresentado ao longo do texto.  

 

° Tearfund e Ame a Verdade: Evangélicos contra a Corrupção 

 

Escolhi trabalhar com essas duas entidades num mesmo tópico, pois muitas 

informações do coletivo Ame a Verdade, eu consegui pelo site da Tearfund. Apresentei 

no capítulo anterior os primeiros passos para navegar no site da Tearfund Brasil. Lá, 

descrevi que existem as seguintes opções para clique: quem somos, notícias, projetos, doe 

agora, envolva-se, aprendizagem e fale conosco. Analisei a seção “aprendizagem”, em 

que encontrei o livro sobre “por que defender e promover direitos na área de governança 

e corrupção”, de 2012, e também trouxe um boletim de oração, de 2014, na seção 

“envolva-se”, sobre a campanha Exposed. Para este capítulo, examinei a seção “notícias” 

do site. Nesta seção, o internauta pode acessar três opções, que são: 50 anos, 50 países 

(com notícias sobre as ações desenvolvidas nos países em que a Tearfund atua); destaques 

(que quando se clica não aparece nada) e newsletter. Clicando em newsletter, primeiro 

aparece a opção para que o internauta se cadastre no site colocando nome e e-mail, a fim 

de receber notícias e boletins de oração. Fiz o cadastro desde que iniciei esta pesquisa e 

recebo cerca de seis a nove e-mails por mês. Rolando o cursor para a parte inferior da 

página, aparecem as “newsletter passadas”, ou seja, são as notícias, convites e informes 

publicados desde outubro de 2011. A primeira pequena notícia de outubro de 2011 fala 

sobre o registro da Tearfund Brasil. Considerando que a atuação da Tearfund em projetos 

no Brasil é anterior, próxima aos anos 1990, presumi que seja o registro do site.  
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As newsletter são organizadas por mês e ano e estão disponibilizadas no site em 

forma de lista, assim, pode-se clicar em “outubro 2011” ou “novembro 2011” que serão 

abertas todas as publicações desse período, cerca de sete a oito em cada uma delas. Para 

esta pesquisa, analisei todas as notícias de outubro de 2011 a dezembro de 2018. Vale 

lembrar que não utilizarei todas as notícias relacionadas à corrupção publicadas nesse 

período, mas me concentrei nos acontecimentos mais relevantes, considerando eventos 

em que a Tearfund ou o coletivo Ame a Verdade tenham participado.  

No mês de novembro de 2012, foi publicado um convite para uma reunião que se 

realizaria no dia 22 do mesmo mês, junto às páginas de notícias na “newsletter” com o 

tema “reunião sobre defesa de direitos”. Na breve descrição, constava que a Tearfund 

“tem ajudado a desenvolver em muitos países a área de defesa de direitos, governança e 

corrupção”, e que “na África há um programa chamado desenterrando a verdade”. A 

Tearfund também se refere ao seu papel “exitoso” em combater a corrupção em 

corporações inglesas. Sobre o Brasil, o convite diz: “parceiros e contatos têm questionado 

sobre a pertinência em desenvolver um programa semelhante no Brasil”, e, depois, é 

fornecido o endereço onde ocorreria a reunião sobre a defesa de direitos, em São Paulo. 

Seguindo-se a esse convite, em fevereiro de 2013, outra notícia intitulada 

“Parceria Governo Aberto e Seminário sobre Governança e Corrupção” se referia ao 

surgimento da Parceria para o Governo Aberto (Open Government Partnership - OGP), 

em 2011. Essa parceria é uma iniciativa internacional de incentivo à transparência dos 

governos e foi lançada em 20 de setembro de 2011 com 8 países fundadores, dentre eles, 

África do Sul, Estados Unidos, Filipinas, Indonésia, México, Noruega, Reino Unido e 

Brasil60. Ainda na mesma notícia da Tearfund, foi citado o encontro em São Paulo, em 

2012, da “reunião sobre defesa de direitos” como o primeiro “workshop sobre governança 

e corrupção”. Os pontos da reunião tratavam sobre a importância do envolvimento da 

Igreja e a necessidade de ampliar a discussão com outras organizações cristãs e lideranças 

eclesiásticas, além disso, já haviam marcado outro encontro no mesmo ano para o dia 26 

e 27, em Brasília, e esse foi o Encontro sobre Governança e Transparência Pública.  

Um ponto a assinalar é que, pelas matérias das outras entidades, como a Rede Fale 

e Ultimato, havia indícios que um encontro sobre governança, transparência ou corrupção 

já havia ocorrido, porém, como foi dito no capítulo 1, não encontrei nada que de fato 

                                                 
60

 Para outras informações, o site da OGP no Brasil é: http://governoaberto.cgu.gov.br/a-ogp/o-que-e-a-

iniciativa. Acesso em: 02/02/2019. 

http://governoaberto.cgu.gov.br/a-ogp/o-que-e-a-iniciativa
http://governoaberto.cgu.gov.br/a-ogp/o-que-e-a-iniciativa
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comprovasse sua realização em 2011 e 2012. O que parece é que esse workshop de 2012 

foi uma das primeiras iniciativas produzidas pela Tearfund e seus parceiros com a 

proposta de discutir a temática da transparência e da corrupção.  

Outro aspecto é, ao ler a matéria de fevereiro de 2013, “Parceria Governo Aberto 

e Seminário sobre Governança e Corrupção”, a PGA (sigla em português)/OGP (sigla em 

inglês) é mencionada brevemente sem detalhes acerca da sua relação com a Tearfund. No 

entanto, alguns meses depois, em novembro de 2013, outra notícia esclarece a relação da 

OGP com a Tearfund. O título é “Elda Valin representa movimento61 Ame a Verdade na 

Reunião da OGP em Londres”. Ou seja, o coletivo Ame a Verdade, por meio da 

representação de Elda Valin, participou da reunião da OGP. 

Isso foi possível, pois o Brasil participou da reunião da Cúpula Global da OGP 

em 2012, em Brasília, e ainda em 2013, em Londres. Assim, Elda integrou a reunião como 

representante da sociedade civil. Segundo o relato de Elda Valin sobre a Reunião da OGP 

em Londres, publicado na íntegra em “notícias” no site do Ame a Verdade, “algumas 

entidades evangélicas assistenciais brasileiras, durante o trabalho de cuidar dos que 

sofrem, perceberam que a maior causa dos necessitados é a corrupção” e sua participação 

na OGP lhe esclareceu sobre outras medidas tomadas por outros países para otimizar a 

transparência. No próprio relatório62 da OGP - Brasil: Relatório do Progresso de 

2013/2014, aparece o nome de Elda Valin como representante da sociedade civil no que 

se refere a pedidos relacionados a mais transparência e ao combate à corrupção. 

Essas movimentações da Tearfund e do coletivo Ame a Verdade para discutir a 

temática da transparência e da corrupção revelam que esse assunto começa a ser tratado 

como um objeto de preocupação e uma questão a ser resolvida, e, como afirma Glynn, et 

al. (2002), desde os anos 1990, organismos internacionais vêm somando esforços para 

evitar o problema da corrupção que, desde então, tem tomado proporções globais, seja 

pela globalização, ameaça à concorrência desleal nas transações econômicas e explosão 

dos meios de comunicação e informação. 

Em 2015, as ações de Elda Valin, do coletivo Ame a Verdade e da Tearfund foram 

centradas em questões relacionadas à mineração no Brasil. Em 30 de junho de 2015, cerca 

                                                 
61

 Em alguns momentos, a Tearfund se refere ao Ame a Verdade como movimento, como nesta notícia, 

mas eles se denominam como coletivo, segundo o “quem somos”, disponibilizado no site próprio. 

http://ameaverdade.org/quem-somos/. Acesso em: 04/02/2019. 
62

 No seguinte link é possível acessar os relatórios da OGP desde 2011. Fiz busca por palavra-chave para 

ver se Elda Valin estava inserida no documento. http://governoaberto.cgu.gov.br/central-de-

conteudo/documentos. Acesso em: 04/02/2019. 

http://ameaverdade.org/quem-somos/
http://governoaberto.cgu.gov.br/central-de-conteudo/documentos
http://governoaberto.cgu.gov.br/central-de-conteudo/documentos
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de 23 entidades evangélicas63 assinaram uma carta aberta sobre “Mineração, 

Transparência e Justiça”, dirigida a diversos parlamentares. A carta64, disponibilizada na 

matéria do dia 10 de agosto de 2015, do site da Tearfund, intitulada “Ame a Verdade se 

mobiliza pela transparência na indústria extrativista”, tratava da atuação do Ame a 

Verdade no enfrentamento da corrupção que, segundo o coletivo, “drena os recursos da 

sociedade”, e pedia mais transparência no setor extrativista mineral. A fala de Elda Valin, 

citada na mesma matéria, se referia à importância de a Igreja Evangélica brasileira se 

engajar na luta contra a corrupção “defendendo o fim do sigilo fiscal e transparência das 

receitas públicas geradas pelas atividades de mineração”. Em 19 de agosto, foi realizado 

o Fórum sobre Mineração, Corrupção e Igreja pelo coletivo Ame a Verdade, e o objetivo 

era iniciar um movimento em prol da transparência pública do marco regulatório65 da 

mineração, em elaboração na Câmara dos Deputados. Após a tragédia de Mariana, MG, 

em novembro do mesmo ano, várias matérias da Tearfund tocavam na temática da 

mineração pedindo apuração, ações efetivas de reparo ambiental e indenizações às 

famílias. 

No fim de novembro, uma das matérias da Tearfund se referia ao apoio às 10 

Medidas contra a Corrupção, propostas pelo Ministério Público Federal, e lá havia a frase: 

“participe da campanha e incentive sua igreja a se juntar a essa luta” pelo recolhimento 

das assinaturas para que as medidas fossem levadas à Câmara dos Deputados como um 

projeto de Lei de Iniciativa Popular. Na matéria havia o link que redirecionava à página 

do combate à corrupção do MPF. Quando as coletas de assinaturas chegaram a 1,5 milhão, 

a Tearfund noticiou66 o fato no dia 25 de fevereiro de 2016, incluindo algumas falas do 

subprocurador da República Nicolau Dino e do procurador da República Deltan 

Dallagnol.  

Nos três anos de existência do coletivo Ame a Verdade, a Tearfund se manifestou 

por meio de outra matéria67 intitulada “Ame a Verdade completa três anos de luta contra 

a corrupção”, publicada no dia 4 de maio de 2016, estabelecendo as relações que as igrejas 

                                                 
63

 Dentre elas, Acev, Tearfund, Ame a Verdade, Convenção Batista Mineira, Evangélicos pela Justiça, 

Renas, Visão Mundial.  
64

 O link da carta encontra-se dentro desta matéria: http://tearfundbrasil.org/forum-mineracao-corrupcao-

e-igreja/. Acesso em: 06/02/2019. 
65

 Para outras informações sobre as reuniões da PL 0037/11, consultar: 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/especiais/55a-

legislatura/pl-0037-11-mineracao. Acesso em: 04/02/2019. 
66

 Matéria completa em: http://tearfundbrasil.org/mpf-registra-15-milhao-de-assinaturas-em-apoio-a-

projeto-anticorrupcao/. Acesso em: 07/02/2019. 
67

 A matéria pode ser lida em: http://tearfundbrasil.org/entre-vos-nao-sera-assim/. Acesso em: 07/02/2019. 

http://tearfundbrasil.org/forum-mineracao-corrupcao-e-igreja/
http://tearfundbrasil.org/forum-mineracao-corrupcao-e-igreja/
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/especiais/55a-legislatura/pl-0037-11-mineracao
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/especiais/55a-legislatura/pl-0037-11-mineracao
http://tearfundbrasil.org/mpf-registra-15-milhao-de-assinaturas-em-apoio-a-projeto-anticorrupcao/
http://tearfundbrasil.org/mpf-registra-15-milhao-de-assinaturas-em-apoio-a-projeto-anticorrupcao/
http://tearfundbrasil.org/entre-vos-nao-sera-assim/
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Católica e Protestante teriam com a corrupção. Inicialmente, segundo a matéria, a Igreja 

Católica seria um corpo atrelado à formação do Estado português e depois ao Estado 

brasileiro. Após, é mencionado que, apesar de o Estado brasileiro colonial conduzir 

práticas de contrabando de produtos naturais favorecendo grupos aristocratas e clérigos, 

a principal estrutura de corrupção que teve a conivência da Igreja Católica seria a da 

escravidão. Deste modo, segundo a matéria, a dinâmica estabelecida do tráfico negreiro 

seria benéfica para a Igreja Católica pelo fato de poder “cristianizar” os negros pela 

catequese. Neste caso, “a corrupção se alimentou [...] da perspectiva de que o negro ou a 

pessoa era destituídos de alma, amaldiçoados com a marca de Caim68”. Note-se que essas 

informações difundidas na matéria da Tearfund remetem a representações sobre a 

corrupção e suas possíveis causas, considerando o caso brasileiro, a escravidão e a Igreja 

Católica.  

Os protestantes, a partir do século XIX, teriam criticado os privilégios da Igreja 

Católica, denunciado o sistema escravista e assim:  

 

Cabia ao protestantismo a tarefa de transformar a sociedade corrompida 

pela aliança entre igreja e estado, e isto pelas vias da evangelização e 

da educação do indivíduo, tendo em vista o projeto considerado 

fracassado do catolicismo. 

 

 No trabalho de Machado (2014) também foi observada, entre os seus 

entrevistados, a associação da corrupção com a cultura política brasileira de origem 

portuguesa e espanhola e pela religião católica, que teria formação social contrastante 

comparada à dos protestantes (p. 19). 

 No entanto, o que se percebe a partir da percepção da corrupção exposta na 

matéria da Tearfund é que há também uma responsabilização da Igreja Evangélica no que 

diz respeito à sua postura pouco crítica e de pouca ação, deixando de construir um 

discurso contra as condições existentes dos ex-escravos, e assim “a forte herança 

autoritária do estado e o discurso de escapismo das questões públicas” teriam contribuído 

para o “alijamento evangélico” e “para a prática da corrupção ativa e passiva por outro”.  

                                                 
68

 Segundo a Bíblia, Caim e Abel foram filhos de Adão e Eva, frutos do pecado. Sendo possuído por ciúmes, 

Caim matou seu irmão em uma emboscada, e este teria sido o primeiro homicídio da história da 

humanidade. 
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 As justificativas históricas expostas na matéria da Tearfund acerca da ausência de 

responsabilidade da Igreja diante da corrupção não encerram as possibilidades de ação e 

questionamento, como pode ser visto no trecho a seguir:  

 

As pregações de João Batista e de Jesus questionaram as práticas de 

diferentes segmentos sociais, desde funcionários até governantes 

passando pelas instituições, como os publicanos e os soldados (Lc 

3.3,14; Mt 14.1-12), Herodes (Lc 9.7-9; 13.31-35), a família (Lc 8.19-

21), os fariseus (Mt 16.6,12) e o templo (Jo 2.13-22). Esta postura 

atualizou a leitura dos profetas acerca da corrupção nas decadentes 

monarquias de Israel e de Judá. Precisamos considerar a condição 

escatológica da corrupção em Ap 18, fazendo parte do sistema de 

dominação e sedução da grande Babilônia. 

As pregações bíblicas na primeira parte seriam necessárias para que fosse possível 

questionar o atual modo de governo a partir de uma leitura profética. Um profeta é uma 

pessoa que anuncia a palavra de Deus e não somente prenuncia o futuro, mas também 

interpreta a realidade, denuncia a corrupção, a injustiça e toda manifestação que vá contra 

os ideais divinos. A autoridade profética pode por si mesma combater demônios e forças 

do mal (Bingemer, 2002; Sant’Ana, 2017). No fim do trecho, a corrupção é colocada na 

condição escatológica, ou seja, de um dos eventos do fim do mundo, referindo-se a 

Apocalipse 18 que, segundo a Bíblia, diz:  

 

[...] Caiu! Caiu a grande Babilônia! Ela se tornou habitação de 

demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e 

detestável, pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua 

prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela; à custa do seu luxo 

excessivo, os negociantes da terra se enriqueceram. 

 

Essas sínteses explicativas em que a corrupção é associada ao declínio de uma 

sociedade, como a Babilônia, pela ganância e enriquecimento, encontram uma saída ao 

chamar a sociedade para fiscalizar as ações dos governantes, partindo de uma leitura do 

Evangelho e de colocar a Igreja como uma instituição que, tomando consciência, é capaz 

de fazer críticas em relação à corrupção. Assim, a defesa da participação de igrejas 



 

51 

 

evangélicas nas questões públicas é fundamental para transformar a sociedade 

corrompida. 

Dois meses depois, a Tearfund expôs em matéria69 de 18 de julho de 2016, 

intitulada “A corrupção nossa de cada dia, indignação seletiva”, que o momento era de 

“inflexão da frágil democracia” e que a “religião que Deus nosso Pai aceita como pura e 

perfeita, diz Tiago (1:27), é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e 

guardar-se da corrupção do mundo”. Importante lembrar que nesse momento ocorria no 

Senado o processo de impeachment de Dilma Rousseff. 

Ao se referir à corrupção, a matéria da Tearfund trouxe alguns acontecimentos 

recentes da política brasileira. O primeiro deles é sobre o escândalo da Petrobras70, 

mobilizando a fala do delator Sérgio Machado de que “a Petrobras é a senhora mais 

honesta dos cabarés”. O segundo é sobre a tragédia de Mariana, em que o desastre 

ambiental causou mortes, deixou famílias desabrigadas e provocou prejuízo ambiental 

irreparável. Segundo a matéria da Tearfund, numa “trama diabólica” os licenciamentos 

ambientais são feitos sem que o Estado esteja preocupado em zelar pelo interesse público. 

Também, que o financiamento de campanhas por empresas privadas abrem precedentes 

para eleições que são orientadas pelos interesses dos seus financiadores. E, ainda, que o 

governo provisório teria mexido na Controladoria-Geral da União, um dos poucos órgãos 

em que a população contribui para o combate à corrupção. O coletivo Ame a Verdade, 

junto com outras entidades, exigiu o fortalecimento da CGU em carta aberta71 dizendo 

que nos seus 14 anos de existência, “contribuiu para o combate à corrupção, o controle 

dos gastos públicos, a responsabilização dos agentes públicos e a melhoria de gestão”.  

A investigações que estavam ocorrendo pela Operação Lava Jato são incorporadas 

as considerações presentes na matéria da Tearfund da seguinte forma:  

 

[...] polícia, Ministério Público e Judiciário devem ter vida republicana, 

seus projetos e suas ações merecem atenção, crítica e controle. [...] 

Embora relate o texto bíblico em Hebreus que “… apesar disto não 

obtiveram a realização da promessa (Hebr. 11 – 39)”, “sabemos que 

nossa luta não é em vão no Senhor”. Os dragões estão a ranger seus 
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 Pode ser consultada em: http://tearfundbrasil.org/corrupcao-nossa-de-cada-dia-indignacao-seletiva/. 

Acesso em: 04/02/2019. 
70

 Fala brevemente sobre o que foi o escândalo. 
71

 Pode ser consultado em: http://osbrasil.org.br/manifesto-pelo-controle-contra-a-corrupcao-e-pelo-

fortalecimento-da-cgu/. Acesso em: 20/01/2019. 

http://tearfundbrasil.org/corrupcao-nossa-de-cada-dia-indignacao-seletiva/
http://osbrasil.org.br/manifesto-pelo-controle-contra-a-corrupcao-e-pelo-fortalecimento-da-cgu/
http://osbrasil.org.br/manifesto-pelo-controle-contra-a-corrupcao-e-pelo-fortalecimento-da-cgu/
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dentes e utilizam o arsenal de mecanismos para iludir, descumprir, 

postergar em detrimento da vida, tratando os filhos de Deus como 

joguete no tabuleiro dos interesses. 

 

 As referências feitas ao MP e ao Judiciário refletem o momento em que as 

investigações da Lava Jato estavam acontecendo e os “escândalos de corrupção”, 

presentes nos grandes jornais. Além disso, o processo de impeachment da ex-presidente 

Dilma já estava em curso desde dezembro de 2015, isto é, além das referências ao 

contexto político contido na matéria, havia também uma certa descrença política geral, e 

a analogia ao “joguete no tabuleiro dos interesses” mostra esse cenário. 

Apenas alguns meses depois, para as eleições municipais de 2016, o coletivo Ame 

a Verdade lançou uma cartilha72 de conscientização política aos evangélicos. Foi escrita 

por vários autores73 e está disponível no site do Ame a Verdade na seção “aprendizagem” 

ou nas newsletter do site da Tearfund, de 22 de setembro de 2016. No corpo da cartilha 

são elencados alguns itens que se dividem em análise da conjuntura atual, Igreja e 

sociedade, Igreja e o processo eleitoral, a herança cultural e refletindo as eleições 

municipais de 2016.  

Logo no início, é contada uma história fictícia de um casal com os filhos que vai 

a um restaurante para comemorar os 15 anos de casamento. O desejo de todos era comer 

uma boa macarronada, porém, no lugar desta é oferecida uma pizza. Depois de decidirem 

pelo sabor da pizza descobrem com a garçonete que não tem o sabor que eles desejam, e 

lhes é sugerida a pizza de chuchu (com refrigerante grátis). Mesmo com a insistência da 

moça tentando convencê-los do valor nutricional do chuchu, eles optam por outro sabor 

disponível. Neste caso, não comeram o que queriam nem comeram o pior sabor de pizza. 

Essa história é contada a fim de fazer uma relação com a política atual. Seguindo-se a 

isso, a conjuntura atual, segundo a cartilha, é marcada por “gente que a população não 

votou”, como no caso do voto de legenda e suplentes; “gente eleita que o povo não 

conhece” e “gente que não representa devidamente”, isto é, "no cardápio que temos tem 

muita promoção de pizza de chuchu, sem gosto, sem cheiro e que se acomoda conforme 
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 A cartilha pode ser consultada em: http://ameaverdade.org/aprendizagem/ame-a-verdade-lanca-cartilha-

sobre-contexto-politico-brasileiro-eleicoes-2016/. Acesso em: 04/02/2019.  
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 São eles José Marcos da Silva – pastor da Igreja Batista em Coqueiral e presidente do Instituto Solidare, 

ambos em Recife, PE; Géssica Dias Lins de Oliveira – membro da Igreja Batista em Coqueiral, em Recife; 

Leonardo Ferreira Duarte – membro da Igreja Batista em Coqueiral, em Recife; Vanessa Barboza – membro 

da Igreja Batista em Coqueiral, em Recife; Neucira Morais – membro da Igreja de Cristo, em Caraúbas, 

RN.  

http://ameaverdade.org/aprendizagem/ame-a-verdade-lanca-cartilha-sobre-contexto-politico-brasileiro-eleicoes-2016/
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as circunstâncias, daí as ‘pizzas’ da política brasileira terem a corrupção como principal 

tempero".  

No término da história fica o questionamento sobre que tipo de "cardápio" se quer 

na política brasileira. São elencados pontos que se referem a "uma atuação política voltada 

ao respeito da constituição, comprometida com o bem comum e não com interesses 

particulares, que viva preocupada em não se sujar na lama da corrupção". Assim, definem 

um ideal de política que vai se refletir em formas de agir no âmbito político e religioso. 

O papel da Igreja como “agente da transformação” e do cristão no período eleitoral 

são relacionados à ação de ir votar, neste sentido:  

 

[...] é justamente nas eleições que as leis humanas se aproximam da 

igualdade criadora de Deus, pois, é pelo voto que nos tornamos iguais 

[...] confiar a política aos políticos é um erro que traz prejuízos 

irreparáveis! [...] não ir votar nas eleições, meu Deus... é pior ainda, 

porque ao omitir o dever cristão de salgar a política, já que está tão sem 

gosto, pode-se estar pecando! 

 

A argumentação para esclarecer os cristãos evangélicos que se deve votar nas 

eleições municipais é fundamentada na ideia de que a fé cristã exige a ação de ir votar, 

pois a igualdade criadora de Deus é próxima da igualdade como eleitor. Não “salgar a 

política” ou não participar dela não indo votar é comparado ao ato de se omitir e pecar. 

Desta forma, existe uma abordagem que inclui os cristãos na vida política como mais um 

dever, além daquele com o reino de Deus, sendo assim, temos que:  

 

[...] nós cristãos evangélicos somos chamados à responsabilidade do 

exercício da dupla cidadania (cidadãos do céu e da terra), para participar 

ativamente do processo eleitoral municipal, a fim de contribuirmos para o 

estabelecimento dos sinais do Reino e a justiça de Deus na terra [...].    

 

As duas dimensões mobilizadas aqui colocam o cristão como portador de uma 

responsabilidade dupla tanto no plano terreno, quanto no plano espiritual. Essa atuação 

permite que o cristão tenha o conhecimento do que consiste a justiça de Deus, e que assim, 

a estabeleça na terra. 
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No ano seguinte, na matéria “Em vez disso, deixai correr livre o direito como um 

rio caudaloso, e a justiça como um ribeiro eterno!”, de 15 de junho de 2017, publicada no 

site do Ame a Verdade sobre a atuação de Elda Valin no coletivo, ela diz:  

 

[...] queremos mostrar aos pastores que a discussão não é sobre pessoas, 

é sobre os valores de Deus, como integridade e verdade; estes são os 

opostos da corrupção. A corrupção é a mentira. Jesus Cristo é a verdade.  

 

Ou seja, para ela, a discussão sobre a corrupção deve ser centrada nos “valores” 

de Deus que remetem à verdade e integridade. Elda caracteriza a corrupção como uma 

mentira. Trazendo seus ensinamentos religiosos, ela diz que:  

 

Na Bíblia, Paulo fala sobre uma pessoa plantando a semente do 

evangelho, outra pessoa regando e uma terceira colhendo. Se eu não 

viver para ver nossas igrejas desenraizando totalmente a corrupção, 

estou satisfeita por ter ajudado a plantar as sementes.  

 

No trecho acima, o plantar, regar e colher já foi mencionado na Bíblia. Assim, 

Elda Valin, de acordo com seus ensinamentos religiosos, também age plantando sementes 

contra a corrupção, reconhece também que pode não chegar a ver esses resultados, mas, 

segundo sua lógica cristã, ela fez uma parte.  

Em uma das páginas dessa mesma matéria, de 15 de junho de 2017, havia a 

seguinte foto:  
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Figura 15: De cima para baixo: logotipo da Exposed, em preto e vermelho, 10 Medidas contra a Corrupção, 

Campanha Nacional de Combate à Corrupção, Ame a Verdade e Elda Valin com outros cristãos. 

15/06/2017. Fonte:http://ameaverdade.org/noticias/deixe-justica-subir-como-um-rio-justica-como-um-

fluxo-que-nunca-falha/. Acesso em: 30/03/2019. 

 

A foto contém uma junção de imagens que remetem ao combate à corrupção e 

sugerem, desta maneira, que as pessoas podem intervir nessa questão. Ainda na matéria, 

também há o apelo para que as pessoas orem para que o trabalho contra a corrupção 

continue sendo realizado, assim, o pedido ao leitor é que:  

 

Ore para que mais igrejas e cristãos participem do coletivo Ame a 

Verdade. Ore para que as igrejas locais e as comunidades se tornem 

praticantes, se envolvam em práticas de controle social, para que seus 

políticos representantes sejam responsabilizados por seus atos de 

corrupção. Peça para que Deus possa transformar verdadeiramente a 

cultura da corrupção, onde quer que seja abundante no Brasil e em todo 

mundo.  

 

 Nesse trecho, há o pedido de ampliação da mobilização de igrejas e cristãos, além 

de sugerir que, a começar da oração, a atuação da Igreja seja a de incorporar práticas de 

controle social. Assim, questões tidas como relacionadas ao ambiente político ganham 

sentido religioso e são mencionadas como uma estratégia de mobilização. Smith (2007) 

também aponta que, no caso Nigeriano, a corrupção é frequentemente interpretada e 

http://ameaverdade.org/noticias/deixe-justica-subir-como-um-rio-justica-como-um-fluxo-que-nunca-falha/
http://ameaverdade.org/noticias/deixe-justica-subir-como-um-rio-justica-como-um-fluxo-que-nunca-falha/
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desafiada pensando os olhares e linguagens da etnicidade e religião, e assim, florescem 

movimentos religiosos cristãos pentecostais nos quais os cidadãos interpretam a 

corrupção e a desigualdade.  

 

º Rede Fale 

 

Quando citei a campanha Exposed no capítulo anterior, trouxe algumas 

explicações sobre como cheguei aos materiais da Rede Fale. Para esse tópico, consultei 

novamente o blog da Rede Fale na seção “arquivos do blog” que contém notícias, matérias 

e alguns boletins de oração. Desta forma, foi divulgada em abril de 2013, uma matéria se 

referindo à organização do Encontro sobre Governança e Transparência Pública, marcado 

para se realizar no fim do mesmo mês, como um evento que “tem o objetivo de dar 

ouvidos à voz profética de Amós 5:24”. O versículo de que trata essa referência diz: 

“Corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro perene”. Nesse caso, a Justiça é 

mobilizada como algo que, dando ouvidos à voz profética, deveria durar para sempre. A 

secretária-executiva da Rede Fale, Morgana Boostel, citou os esforços que já eram feitos 

por setores governamentais como a Controladoria-Geral da União (CGU), o Tribunal de 

Contas da União (TCU) e setores do Legislativo e do Judiciário, mas, apesar disso, ela 

considerou que:  

 

[...] faz-se necessária uma mobilização permanente e sistemática da 

qual a igreja evangélica não pode esquivar-se, desejamos criar e manter 

de forma articulada um grupo de organizações evangélicas que façam 

contribuições e intervenções no oferecimento de soluções e controle 

social, especialmente dos recursos públicos destinados à área social.  

 

 Nessa parte, é mencionado o desejo de criar e manter um grupo de organizações 

evangélicas voltadas ao controle social, e a Igreja é convocada para a participação no 

controle dos recursos públicos. 

No fim do mês de abril, nos dias 26 e 27, realizava-se o Encontro sobre 

Governança e Transparência Pública, em Brasília, com diferentes lideranças evangélicas, 

e que resultou na criação do coletivo Ame a Verdade: Evangélicos contra a Corrupção. 

A Rede Fale, que esteve presente na constituição desse coletivo, divulgou um mês 

depois, no dia 15 de maio de 2013, na seção “boletins de oração” do blog, um boletim 
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intitulado “A missão da igreja ante a corrupção”. A corrupção, segundo o boletim, é 

percebida como: 

 

[...] esse vírus diabólico que tenta contaminar a todos busca, inclusive, 

fragilizar a compreensão do legado ético da Palavra de Deus, no que diz 

respeito ao papel da igreja de Jesus, que é, antes de tudo, promover o 

evangelho [...] o Deus que servimos não tolera a corrupção e “repudia 

as balanças desonestas” (Pv 11:1). Acusa o corrupto de só pensar em 

“lucro desonesto, derramar sangue inocente, opressão e extorsão” (Jr. 

22:17). 

 

 A referência feita ao vírus, que se espalha rapidamente, e ao diabólico, que 

fragiliza a compreensão de Deus para os mortais, parece retomar a noção de batalha 

espiritual em que uma guerra entre Deus e o Diabo se dá no cotidiano comum, sem haver, 

portanto, uma separação entre males do plano divino e do plano terreno. As forças do 

mal, demoníacas, podem, segundo a teologia da batalha espiritual, ser responsáveis por 

problemas pessoais, por uma doença e também por questões que afetam toda a sociedade, 

como a miséria e a corrupção (Sant’Ana, 2017; Mariz, 1999). A constatação de que Deus 

não tolera corrupção por repudiar as “balanças desonestas” é uma tentativa de mobilizar 

o que está em consonância com uma ética cristã, neste caso, a corrupção não se adequa 

aos ensinamentos de Deus. A acusação feita por Deus ao corrupto traz a associação de 

que suas ações remetem ao lucro desonesto, derrama sangue inocente, oprime e extorque, 

isto é, ser corrupto remete à ideia de desonestidade, morte de inocentes e opressão. 

  

 Além da formulação de um certo imaginário do que seja a corrupção e de uma 

leitura de como Deus a percebe, um dos sinais de que cristãos devem agir sem vínculos 

partidários ou ideológicos, considerando o momento atual, pode ser evidenciado no 

seguinte trecho:  

 

[...] nossa luta contra a corrupção, antes de ser motivada por uma agenda 

partidária ou por alguma ideologia, faz parte do nosso papel de 

abençoadores da nossa geração e deve nos levar a denunciar o 

“governante que exige presentes, o juiz que aceita suborno, os 

poderosos que impõem o que querem” (Mq. 7:3). 
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 A luta contra a corrupção se inscreve na atribuição religiosa dos cristãos 

evangélicos que têm a incumbência de abençoar a nação, e assim devem ser levados a 

agir como denunciadores de atos que se assemelham ao exposto no trecho bíblico de 

Miquéias, sendo eles os presentes exigidos por governantes, suborno e imposição dos que 

são considerados poderosos.   

Em outra matéria, do dia 10 de outubro de 2013, a Rede Fale se referiu à 

divulgação da campanha Exposed, também do seu vínculo com o coletivo Ame a 

Verdade. No fim da matéria havia a fala entre aspas do pastor Daniel de Almeida e Souza 

Jr. – responsável pela coordenadoria de Missões Urbanas da Aliança Cristã Evangélica 

Brasileira – dizendo que a luta contra a corrupção é: 

 

[...] um grande clamor pela vida. A igreja precisa estar atenta aos 

processos predominantes de morte em todos os setores da sociedade e, 

assim, oferecer seu serviço humilde e diligente, que envolve oração e 

ação, cooperando sempre na promoção da justiça e paz, valores 

constituintes do Reino de Deus. 

 A associação feita de que a corrupção estaria relacionada a ocorrências de morte, 

levando a Igreja a ter mais atenção no que diz respeito à ação, coloca os cristãos 

evangélicos numa responsabilidade de oferecer seus serviços de ação e oração para o bem 

de todos. A oração, nesse sentido, tem o poder de ser pensada como um canal de 

comunicação direto com Deus, como uma conversa, em que o divino estaria apto a guiar 

a vida terrena. A oração divulgada pela Rede Fale, diz:  

Senhor, livra-nos da sede de poder, que polui nosso coração, que gera 

morte e divisão. Sejam, por Tua Graça, calçados os nossos pés no zelo 

pelo que é correto e pela Implantação do Teu Reinado nesse mundo. 

Que permaneças conosco quando formos tentados a vender nossa 

integridade nos áridos caminhos que trilhamos nesse mundo. Fortalece 

nossa voz, para que o mundo saiba que é possível sonhar com a vereda 

da Justiça. Guarda nosso coração do mal e nos livres dos desejos de 

poder que distorcem a fé. Pedimos em nome do Cristo, Nossa Viva 

Esperança. Amém! 
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Assim, a mensagem contida na oração reforça um desejo de livramento do “poder” 

e de manutenção da integridade partindo de uma intervenção do Senhor. Para os 

momentos em que houver tentação, pede-se para que o Senhor permaneça próximo e não 

dê espaço para que forças do mal venham a se estabelecer em pessoas que tenham fé.  

 

º Revista ‘Ultimato’ 

 

A Editora Ultimato possui site próprio, blog e revista, como assinalado na 

descrição feita no capítulo 1. Pelo site, o internauta pode acessar vários conteúdos. A 

página inicial com fundo verde e branco, tem algumas das seguintes opções para serem 

exploradas. Na parte superior da página, ao posicionar o mouse em “ultimato online”, 

existe a seção “institucional” com informações sobre “quem somos”, “regras de 

privacidade” etc.; a seção “últimas” com notícias, colunas de opinião, prateleira e por 

escrito; “blogs”, pois além do blog da Ultimato existem também outros blogs com 

temáticas mais específicas, como é o caso do “blog estudos bíblicos”; “canais” com 

vídeos e podcasts; “assuntos” para acessar conteúdos específicos e “outros”. Além desses, 

o internauta pode acessar, ao lado de “ultimato online”, a “revista” e “loja”. Para este 

capítulo, explorei a revista Ultimato. Pelo site, é possível ver a capa de todas as revistas 

publicadas a cada bimestre desde 1998 e, além disso, o índice de conteúdos. Assim, para 

ter acesso ao conteúdo completo é preciso comprar a revista, pois apenas algumas 

matérias ou colunas de opinião ficam disponíveis no site, geralmente, as mais antigas.  

Pelo meu levantamento, identifiquei cerca de 14 números da revista desde 2005 

que continham ao menos uma matéria que tratava sobre a temática da corrupção. Neste 

trabalho, farei a análise de quatro números, pensando no recorte temporal em que já estou 

abordando aqui os materiais, entre 2011 e 2018. Os números são 343 de julho/agosto de 

2013; 256 de setembro/outubro de 2015; 361 de julho/agosto de 2016 e 374 de 

novembro/dezembro de 2018.  

A revista de 2013 é intitulada “Corrupção: do Éden ao Jeitinho Brasileiro” e tem 

a seguinte capa: 
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Figura 16: Capa da revista Ultimato, nº 343 de agosto de 2013. 

 

O título remete ao começo de tudo na Bíblia Sagrada, quando, no Jardim do Éden, 

Deus cria Adão e Eva, os primeiros seres humanos à sua imagem e semelhança. Essa 

ponte do Jardim do Éden ao Jeitinho é longa, e nas matérias contidas na revista, exprimem 

uma relação causal. 

Em uma das primeiras matérias da publicação é mencionado que a corrupção 

aparece diversas vezes nas Escrituras Sagradas, e não seria exagero dizer “que Deus 

combate a corrupção do Gênesis ao Apocalipse”. A falta de proximidade das pessoas com 

a palavra de Deus é descrita como um caminho que leva uma sociedade à decadência, e 

assim, vemos que: 

 

Quando a Bíblia não é aberta no púlpito e no aconchego dos lares, o 

povo se corrompe, ou, em outra tradução, a sociedade vai de mal a pior 

(Pv 29:18). O que provocou o dilúvio de que fala a história bíblica foi 

o fato de que, naquela época, toda a humanidade havia corrompido sua 

conduta (Gn 6:12). [...] de acordo com a fé cristã, não só os ministros 

religiosos, mas também os fiéis devem ser filhos de Deus inculpáveis 
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[crentes de ficha limpa] no meio de uma geração corrompida e 

depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. 

 

A corrupção, nesse caso, é combatida do início de tudo (Gênesis) até o fim dos 

tempos (Apocalipse), considerando o primeiro e segundo testamento. Segundo o trecho 

citado, a Bíblia, quando não utilizada entre as pessoas dentro de seus lares leva o povo à 

corrupção, isto é, a Bíblia parece representar a proximidade com Deus e a distância da 

corrupção quando é aberta, lida e explorada. Além disso, a corrupção da conduta humana 

levou Deus a “se arrepender de ter criado o homem sobre a terra”, e após escolher a Noé 

e sua família (que ele julgava serem bons) e os animais para serem salvos, faz iniciar o 

Dilúvio74. Os crentes, além dos ministros religiosos, são chamados a se portar de forma 

diferenciada, sendo luz no meio da sociedade vista como corrompida.  

As reflexões feitas de outra matéria, também do nº 343 de 2013 da revista 

Ultimato, intitulada “A nascente da corrupção”, permitem fazer a correlação de uma 

história bíblica que justificasse a condição atual do homem que vive em sociedade. O 

grande acontecimento que envolve toda a humanidade seria a “queda do homem”; esse é 

o resultado do pecado de Adão e Eva que, por meio do pecado original, desobedeceram 

à vontade de Deus. A continuidade desse ato se dá por todas as gerações subsequentes 

levando o homem a uma condição de “corrupção hereditária”.  

 

[...] a atual miséria humana originou-se do pecado, presente na 

humanidade desde o início, muito embora essa imagem não 

corresponda à intenção criadora de Deus. Essa corrupção hereditária, 

isso é, a presença do mal dentro do ser humano, não importando seu 

sexo, sua idade, sua época, seu grau de cultura, sua crença e seu nível 

social, é repetidamente admitida e confessada através da história”. 

 

A explicação de que a condição atual da humanidade tem a origem no pecado e 

que este ato cunhou o mal em todos os seres humanos independentemente das suas 
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 Consultando Gênesis 5, 6 e 7, vemos a sequência desses acontecimentos. Primeiro: “E viu o Senhor que 

a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração 

era só má continuamente” (Gn 6:5); depois, “E disse o Senhor: Destruirei o homem que criei de sobre a 

face da terra [...] (Gn 6:7); “E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida; porque toda a carne havia 

corrompido o seu caminho sobre a terra” (Gn 6:12) e, por último, “Então disse Deus a Noé: O fim de toda 

a carne é vindo perante a minha face; porque a terra está cheia de violência; e eis que os desfarei com a 

terra” (Gn 6:13) e “Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne 

em que há espírito de vida debaixo dos céus; tudo o que há na terra expirará” (Gn 6:17). 
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condições sociais atuais, transmite a ideia que a corrupção foge do controle do homem 

por representar estruturas anteriores e internas dentro de cada ser. A noção do “mal” para 

algumas denominações evangélicas foi abordada em alguns trabalhos pensando em 

diferentes denominações e contextos. Assim, o mal pode ser associado ao demônio, entre 

os pentecostais (Mariz, 1997). No caso dos neopentecostais pode estar associado aos 

cultos afro-brasileiros e às possessões (Birman, 1997). Também está presente entre 

trabalhadores rurais sendo representado como sinônimo da Besta Fera, dentre outros 

(Novaes, 1997). E Birman (1997, p. 70), ao citar Taylor, diz que a teologia cristã oferece 

mais de uma possibilidade interpretativa em relação ao mal. No caso do catolicismo, o 

mal, associado ao pecado original, tem no ritual do batismo a purificação da pessoa.  

No caso brasileiro, a corrupção é apresentada na matéria “O jeito Brasil de ser 

corrupto e a Igreja”, escrito por Lourenço Stelio Rega – teólogo, professor e membro da 

Igreja Batista do Morumbi – em que “é comum ouvir que o Brasil é corrupto, mas a 

corrupção está disseminada no mundo todo uma vez que ela é um componente da natureza 

decaída do ser humano”. O caminho para mudar tal situação demandaria uma 

transformação de cada indivíduo e também a responsabilidade da Igreja para preservar a 

palavra de Deus, vista como incorruptível.  

 

[...] e então, o Brasil do jeitinho tem jeito? Acredito que sim. Em 

primeiro lugar, vamos relembrar que o jeitinho, a corrupção, estão 

arraigados na natureza humana. Desta forma, o ser humano necessita 

ser transformado de dentro para fora e, do ponto de vista cristão, 

entendemos que isso só é possível por meio da transformação que o 

evangelho proporciona. [...] temos, assim, o fundamental papel das 

igrejas e comunidades, não apenas com a pregação do evangelho, mas 

com a transformação de vida que vem por meio da pregação, ensino, 

comunhão, piedade e devoção.  

 

Nesse caso, considerando a natureza corruptível arraigada nos seres humanos, a 

transformação viria de dentro para fora, ou seja, partiria do interior de cada um o ímpeto 

pela mudança. O Evangelho é o recurso indicado para essa transformação e, para isso, a 

Igreja é percebida como fundamental para transformar vidas por meio da pregação. 

De forma semelhante no tocante ao papel da Igreja, em um painel de opinião feito 

pela revista Ultimato chamado “Faces da Corrupção”, havia uma pergunta referindo-se a 
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que elementos são chave para a Igreja de Cristo não se render e enfrentar a corrupção da 

sociedade. A resposta de Martin Weingaertner – historiador luterano do Centro de 

Pastoral e Missão, em Curitiba, PR – foi que: 

 

Não somos chamados a ser moralistas, mas sal e luz. [...] o evangelho 

de Jesus antes de tudo, nos leva a reconhecer que também estamos 

contaminados pelo verme da corrupção e que precisamos de ajuda para 

enfrentá-lo. [...] para pastores, seria um bom começo resistir à tentação 

de administrar a igreja em benefício próprio; para a igreja evangélica 

no geral, empenhar-se para que suas finanças sejam transparentes e 

públicas. O Brasil carece de exemplos reais.  

 

Magali Cunha (2014) fala sobre a significação dos signos bíblicos entre os 

evangélicos, em que o Éden, a pomba, sal e luz, dentre outros, são expressados em 

sermões, na educação infantil, decoração de igrejas e outros espaços. Ser sal e luz, como 

aponta um pastor da Assembleia de Deus, tem um sentido de não se abster diante das 

situações problemáticas que ocorrem na sociedade, assim, o seguinte trecho presente no 

trabalho de Machado (2014) elucida este ponto: 

 

Se a bíblia diz que sou sal e luz na terra, eu tenho que contagiar e 

iluminar. Como é que eu, sendo luz, posso deixar que esse país fique 

por conta da corrupção e dos corruptos e não dou minha participação 

como evangélico? eu necessariamente tenho que ter uma atuação [...] 

(Machado, 2014, pág.18). 

 

 Assim, há um sentido da ação contra a corrupção a partir de um referencial bíblico, 

isto é, o conteúdo da ação tem fundamento religioso. Retomando o trecho anterior, sobre 

o painel de opinião “Faces da Corrupção”, além de a Igreja e os cristãos serem chamados 

para ser sal e luz, deve-se também reconhecer que se está contaminado pelo verme da 

corrupção. Associar a corrupção a um verme é colocá-la como pertencente ao corpo e 

como algo maléfico, e assim é preciso ajuda para combatê-lo. A Igreja não escapa da 

crítica, sendo percebida como contaminada, e o primeiro passo dos seus dirigentes seria 

resistir a utilizar-se dela para seu benefício e empenhar-se para ter clareza em suas contas. 

 Ari P. Oro, ao falar sobre como a corrupção é a antítese dos valores cristãos para 

a Igreja Universal do Reino de Deus (Iurd), pentecostais e reformados, diz também que 
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“a corrupção justifica e legitima o ingresso na política, uma vez que eles (os cristãos) se 

consideram uma espécie de “reserva moral” da sociedade” (Oro, 2003, p. 57). No entanto, 

o que vemos neste trabalho, em diversos trechos, é que há uma crítica dos evangélicos à 

própria Igreja, aos ministros e aos cristãos como um segmento que não está livre de ser 

acometido pela corrupção. 

 A revista Ultimato, nº 256 de setembro/outubro de 2015, trouxe uma entrevista75 

com o procurador do Ministério Público Federal e membro da Igreja Batista do Bacacheri, 

PR, Deltan Dallagnol. Intitulada “Vivemos num país sem muros”, a entrevista traz a 

primeira pergunta ao procurador buscando saber se atualmente vive-se numa crise ética 

ou se somos mais corruptos agora que antes. Dallagnol diz que: 

 

A corrupção não é um problema de hoje, nem apenas do Brasil. O livro 

bíblico de Miquéias, escrito há mais de quinhentos anos antes de Cristo, 

em seu capítulo 7, retrata a corrupção em uma sociedade extremamente 

religiosa, a judaica, onde regras éticas eram lei. Há diversos outros 

países do mundo em que a corrupção é endêmica. A isso soma-se que 

há, hoje, uma crise ética pós-moderna, numa sociedade em que você 

“é” na medida em que você “tem”, patrimonialista, e na qual há uma 

relativização de valores, o que, de modo combinado, pode estimular 

crimes de repercussão econômica como a corrupção. 

 

Nesse contexto, a Lava Jato se encontrava no auge trazendo denúncias de 

corrupção relacionadas ao ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha, diversos membros 

da Petrobras, prisão do ex-tesoureiro do PT João Vaccari Neto, condenação de Nestor 

Cerveró, diretor da área internacional da Petrobrás, dentre outros76. Na passagem 

mencionada, Dallagnol define a corrupção como um problema de longa data, e para 

exemplificar isso, traz uma referência bíblica escrita antes de Cristo. Além disso, ele 

concebe a corrupção como parte de valores sociais em crise, e não como possíveis 

arranjos institucionais. Ao ser perguntado sobre como a sua formação cristã o ajudou a 

assumir as responsabilidades no trabalho, Deltan afirma: 

                                                 
75

 Além da revista, a entrevista pode ser lida na íntegra no site na seção “últimas” clicando em “por escrito”, 

neste link: https://www.ultimato.com.br/editora/conteudo/vivemos-num-pais-sem-muros. Acesso em: 

11/02/2019. 
76

 Por essa linha do tempo é possível identificar as operações, mandados de busca e apreensão, prisões e 

condenações realizadas pela Lava-Jato: https://especiais.g1.globo.com/politica/2015/lava-jato/linha-do-

tempo-da-lava-jato/. Acesso em: 15/03/2019. 

https://www.ultimato.com.br/editora/conteudo/vivemos-num-pais-sem-muros
https://especiais.g1.globo.com/politica/2015/lava-jato/linha-do-tempo-da-lava-jato/
https://especiais.g1.globo.com/politica/2015/lava-jato/linha-do-tempo-da-lava-jato/
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Decidi ingressar no Ministério Público por me identificar com os 

valores defendidos por essa instituição, que atua em serviço ao 

próximo. [...] Ingressei na carreira com o sonho de um país mais justo. 

[...] Embora os princípios e valores cristãos influenciem a visão de 

mundo do cristão e nos incentivem a buscar excelência no que fazemos, 

em amor à sociedade, minha atividade como procurador, 

evidentemente, é laica e guiada pela Constituição e pelas leis. Em outras 

palavras, o que eu faço é ditado pela lei, mas o grau de dedicação e 

anseio por excelência no serviço à sociedade, sem dúvidas, têm uma 

inspiração cristã. 

 

Assim, o projeto individual de Dallagnol foi de ingressar numa instituição pública 

considerando sua valorização da ideia de “um país mais justo” e de “amor à sociedade”. 

Ressalta que sua atividade como procurador é laica, mas que a excelência e dedicação 

contam com sua ética cristã.  

A Igreja também é abordada na entrevista como uma instituição que não está 

isenta de casos de corrupção. Deste modo, quando Dallagnol é questionado se a Igreja 

estaria ou não vivendo uma crise ética, o procurador responde que “a autenticidade da fé 

não tem selo de qualidade” e que “comportamentos éticos e cristãos podem ser fingidos”. 

Nessa perspectiva, a Igreja, por si só, não está livre desse fenômeno, e para que as igrejas 

possam estar livres da corrupção ou da aparência da corrupção, ele destaca: 

 

[...] Igrejas devem adotar práticas saudáveis, como aquelas que devem 

orientar governos e empresas, de transparência e controle. Dinheiro da 

igreja e do líder não devem se misturar. [...] O segundo problema é o da 

aparência da corrupção. O mau comportamento de determinados líderes 

evangélicos pode afetar a imagem da denominação, o que pode se 

estender a outras igrejas. A adoção de práticas claras de transparência e 

auditoria, como aquelas indicadas, a publicidade do compromisso com 

essas práticas em sites, bem como o repúdio público de práticas 

criminosas comprovadas de determinados líderes cristãos podem 

contribuir com a construção de uma imagem positiva das igrejas. 
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No início do trecho, vimos que nas igrejas devem ser aplicados dispositivos de 

controle e transparência. As contas não devem se misturar às do líder mantendo assim 

uma racionalização dos gastos. Um mau exemplo na denominação pode ter a 

consequência de se espalhar por mais igrejas, por isso, é preciso ficar atento para cuidar 

da “aparência de corrupção” nas igrejas, que devem não somente adotar práticas claras 

como também publicizar essas práticas por meio de sites, além de repudiar publicamente 

líderes cristãos desonestos. Deltan Dallagnol também traz um ensinamento bíblico para 

ajudar na luta contra a corrupção:  

 

O livro de Neemias, nesse ponto, é inspirador. Ele retrata a história da 

reconstrução dos muros de Jerusalém, os quais significavam a proteção 

da sociedade contra seus inimigos. Hoje, vivemos num país sem muros, 

sem barreiras jurídicas, contra a corrupção e a impunidade, as quais 

transitam livremente no meio de nós. Essa realidade foi mudada, em 

Neemias, após oração e ação. O povo se uniu e os muros foram 

reconstruídos. A questão que se coloca hoje à Igreja é: em que momento 

está a Igreja? Não tenho dúvidas de que a Igreja tem em seu coração um 

desejo de restauração e que já orou muito por um país mais justo. O que 

é necessário, agora, é dar um passo adiante, para adotar ações concretas 

que possam trazer mudanças sobre as estruturas de injustiça que criam 

um ambiente favorável à corrupção. Precisamos, como sociedade, 

construir muros. 

 

Os muros de Jerusalém tinham a finalidade de proteger a sociedade contra os 

“inimigos”. No caso do Brasil, o país vive sem muros e sem barreiras contra a corrupção 

(que circula livremente) e, para que a realidade seja mudada, é necessário que sejam 

construídos novos muros, assim, é feito um chamado à Igreja para que ações concretas 

tragam mudanças sobre as estruturas de injustiça e de corrupção. 

Ao ser perguntado sobre as 10 Medidas contra a Corrupção, Dallagnol expõe seus 

objetivos centrais e diz que “orar é importante, mas é preciso agir”, e os jovens cristãos 

podem dar sua contribuição divulgando a campanha das 10 Medidas em redes sociais e 

coletando assinaturas. Aqui, novamente, é dada importância ao ato de orar, porém, mais 

que isso, são feitas convocações aos cristãos para divulgação e coleta de assinaturas.  
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No ano seguinte, em 2016, o número da revista Ultimato de julho/agosto traz um 

poema77 chamado “Corrupção (o beabá)”. O autor do poema é Ariovaldo Ramos, 

presbiteriano na Comunidade Cristã Reformada de São Paulo e presidente da Visão 

Mundial no Brasil. Ele apareceu no último tópico do capítulo 1 no vídeo do coletivo Ame 

a Verdade sobre a divulgação da campanha Exposed em 2013. Foi colunista da revista 

Ultimato em alguns textos também publicados na forma de poemas. A seguir, o poema 

completo, que será analisado em três partes devido ao seu tamanho. 

 

Quando o poder não é vigiado, o governo é exposto à corrupção. Há 

governo corrupto porque há corruptores. Os corruptores são os 

dispostos a trocar o bem por seus interesses, E a corrupção vira modo 

de governo. E esse modo de governo se impõe ao mais simples cidadão, 

Que fica condenado à exploração econômica, à ignorância e à alienação 

midiática. Pois não tem dinheiro para acessar o que deveria ter por 

direito. E acaba desejando poder corromper, e sendo corrupto e 

corruptor onde consegue. E, assim, a corrupção passa a ser um modo de 

viver.  

 A corrupção é apresentada no poema como possibilidade de se instaurar em um 

governo não vigiado. O modo de governo corrupto se impõe ao cidadão pela falta de 

acesso aos bens públicos e assim deseja corromper, fazendo da corrupção um “modo de 

viver”. Veena Das (2017) também discute algumas histórias em bairros na Índia em que 

comunidades têm dificuldade de acesso a bens de consumo básicos como alimentação, 

água, moradia, e assim, a corrupção se inscreve na vida dessas pessoas como uma 

“possibilidade de vida”, apesar de reconhecerem as contradições de seus discursos sobre 

corrupção e honestidade. Dando sequência ao poema, temos: 

Um governo que pode ser comprado não tem força moral. Um governo 

sem moral não tem como enfrentar facínoras. Um governo que teme 

bandidos não protege o cidadão, Mesmo os que o compram por seus 

interesses. E os corruptores terão de pagar também aos trânsfugas. E 

assim o mal se impõe ao bem. Os meliantes passam a controlar até a 

sua punição. E os nossos filhos são, impunemente, viciados. Os 
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 Esse poema foi publicado pela revista Ultimato, nº 361 de 2016. Pode ser consultado pelo link: 

https://www.ultimato.com.br/revista/artigos/361/corrupcao-o-beaba. Acesso em: 20/11/2018. 

 

https://www.ultimato.com.br/revista/artigos/361/corrupcao-o-beaba
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miseráveis são cooptados pela força. Os canalhas organizados 

instrumentalizam a nação.  

 Nessa passagem há o raciocínio de que um governo enfraquecido não está apto a 

enfrentar os “facínoras” nem de proteger o cidadão. A menção ao mal, que nesse caso, 

faz referência a esse governo passível de ser comprado e corruptível, é trazida a fim de 

elaborar um entendimento em relação à ideia de bem. Quando Ariovaldo se refere aos 

“meliantes que passam a controlar sua punição”, parece remeter à estratégia, que estava 

em uso naquele momento político partindo das investigações de corrupção pelo 

Ministério Público Federal, da delação premiada. No fim do trecho, outra vez, a noção de 

que existe um grupo de “canalhas” que direcionam os rumos do país. Na última parte do 

poema, temos: 

Juízes, governadores, polícia e imprensa passam a servir a malfeitores. 

Todos, de alguma forma, tornam-se cínicos. Até Deus passa a ser 

apresentado como corruptível. Porque até os sacerdotes se fizeram 

malévolos. Pois a corrupção se fez parte da cultura. Que santos e 

profetas clamem ao Pai por misericórdia. Mesmo que seja o grito do 

sangue caindo na terra, Como o sangue de Abel que clamou por justiça. 

Os homens de bem resistem. Os homens de bem instam por ética. Os 

homens de bem organizam-se para vigiar o poder. Os homens de bem 

exigem as reformas que permitirão a vigilância. Os homens de bem não 

veem a miséria como natural. Os homens de bem conclamam que a 

riqueza seja distribuída. Que os homens de bem lutem para que a justiça 

corra como rio perene. Que os homens sejam éticos: Mesmo que seja 

num simples cruzamento no trânsito, Mesmo que seja no jogar um papel 

no lixo... Só o amor ao bem pode vencer o vício do mal. Que sejamos 

homens de bem! 

As primeiras descrições no início do trecho se referem a um quadro de cinismo, 

corrupção e maldade. A corrupção passa a fazer parte da cultura, mas “os homens de bem 

resistem” e agem vigiando o poder, exigindo reformas, não olham a miséria como algo 

natural e invocam que a riqueza seja distribuída. Logo após, há um chamado para que os 

homens lutem pela justiça e sejam éticos mesmo nas atitudes diárias. Para que o vício do 

mal seja vencido é preciso o amor ao bem, assim, no fim no poema, expressa-se um anseio 

para que todos os homens sejam “de bem”.  
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Com uma história semelhante à de Elda Valin, a edição de novembro/dezembro 

de 2018 da revista Ultimato incluiu uma entrevista78 com o auditor federal de controle 

externo do Tribunal de Contas da União, Jetro Coutinho, membro da Igreja Batista Monte 

Hermom, DF, então com 27 anos. Para ele, ter entrado num cargo público aos 22 anos, 

“representa a graça de Deus”. Ao responder a pergunta da entrevista sobre sua profissão 

e se ele se se sente vocacionado, Coutinho responde:  

 

Eu gosto de dizer que sou escravo de Cristo. Estou servindo a Deus no 

Tribunal de Contas da União (TCU). Basicamente, minha atribuição é 

fiscalizar os recursos públicos federais e verificar se eles têm dado 

resultado. O objetivo é coletar evidências, fazer avaliações de 

programas e propor alternativas. Além disso, se descoberto que um 

gasto público tenha se dado de forma contrária à lei, buscamos o 

ressarcimento do dinheiro público, lutando contra a corrupção. Sinto 

que sou vocacionado. Tenho convicção de que estou onde estou pela 

graça de Deus e para a glória Dele. 

 

Ao se dizer “escravo”, “servindo a Deus”, Coutinho inclui entre as suas 

atribuições como servidor público ações que visam fiscalizar, fazer avaliações, propor 

alternativas e ressarcir o dinheiro público caso tenha sido desviado. Sentir-se 

“vocacionado” é como se sentir escolhido para agir de acordo com os desígnios de Deus, 

segundo suas próprias crenças. Weber (2004), na Ética protestante e o espírito do 

capitalismo, trata também do sentido de vocação79 para o trabalho como um dever para 

com Deus e que teria impulsionado os protestantes a um modo de agir que compactuava 

com a lógica capitalista. Assim, Weber fala de uma vocação religiosa para o trabalho, e, 

no trecho acima, vemos uma vocação religiosa para o combate à corrupção.  

Mesmo sendo jovem, Coutinho diz que descobriu a área que gosta de atuar da 

seguinte forma: 

 

                                                 
78

 Além de a entrevista estar disponibilizada na revista, também pode ser lida na seção “blogs” em Ultimato 

Jovem pelo site cujo link é:  http://ultimato.com.br/sites/jovem/2018/10/30/vocacao-contra-a-corrupcao-

entrevista-completa-com-jetro-coutinho/. Acesso em: 09/02/2019. 
79

 Segundo uma perspectiva luterana, Weber (2004) diz que “A vocação é aquilo que o ser humano tem 

que aceitar como desígnio divino, ao qual tem de ‘se dobrar’ – essa nuance eclipsa a outra ideia também 

presente de que o trabalho profissional seria uma missão, ou melhor, a missão dada por Deus” (p. 77). 

http://ultimato.com.br/sites/jovem/2018/10/30/vocacao-contra-a-corrupcao-entrevista-completa-com-jetro-coutinho/
http://ultimato.com.br/sites/jovem/2018/10/30/vocacao-contra-a-corrupcao-entrevista-completa-com-jetro-coutinho/
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Lendo a Bíblia, o texto de Tiago 4.17 me chamou a atenção. Estava na 

época de um escândalo gigantesco de corrupção e Deus falou comigo 

que eu deveria fazer alguma coisa a respeito. Eu só não sabia como, 

nem quando. Esperei Deus me orientar. Sete anos depois descobri onde 

deveria estar.  

 

O texto da Bíblia a que Coutinho se refere, diz: “Aquele, pois, que sabe fazer o 

bem e não o faz, comete pecado” (Tiago 4:17). Isto é, sabendo fazer o bem é preciso agir 

pelo bem sob pena de se estar pecando. O despertar para Coutinho agir veio no período 

do escândalo do mensalão80, por volta de 2006/2007, originando-se de um contato direto 

com Deus. Sete anos depois, em 2013, assumiu um cargo público para exercer uma 

“vocação”, que, segundo ele, é “Deus quem designa”.  

As atribuições de um cargo público, nesse caso, têm de caminhar juntas a uma 

ética que esteja amparada nos ensinamentos de Deus. Sobre os desafios encontrados por 

Coutinho para servir a Deus onde ele trabalha, encontram-se: 

 

Ser justo nas posições é o maior desafio. Outro desafio relevante é 

influenciar positivamente. Estou aqui por um motivo e há autoridades 

com as quais mantenho contato. Não posso me omitir e, sempre que a 

oportunidade surgir, preciso influenciar positivamente. Fico 

frequentemente me perguntando onde e como posso ser mais relevante 

para o reino de Deus. Não há tempo a perder. 

 

A ideia de justiça é mobilizada como um desafio na sua posição, além disso, 

Coutinho diz que é um desafio ser um influenciador, assim, diante das oportunidades, ele 

pensa em “influenciar” e “ser mais relevante” refletindo constantemente se suas ações são 

condizentes com as dos seus ensinamentos religiosos. Considerando que a vida também 

inclui outras atividades que envolvem família, estudos e a vida devocional, Coutinho diz 

que: 

 

Precisamos entender não há separação entre vida secular e vida 

espiritual. Nós vivemos uma vida só e, para nós, cristãos, essa vida é a 

vida de Cristo. Considerando isso, temos o princípio da mordomia 
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 O Escândalo do Mensalão (2005) foi um acontecimento de corrupção política envolvendo a compra de 

votos de parlamentares no Brasil, com a participação de diversos partidos.  
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cristã, ele estabelece que Deus outorga bens, recursos, aptidões ao 

homem e que nós devemos bem cuidar daquilo que Ele nos dá. Um dos 

recursos é o tempo. E nós, como cristãos, precisamos aprender a cuidar 

melhor de nosso tempo, priorizando as coisas importantes e investindo 

tempo nelas. 

 

 Como vimos, aqui não há separação entre vida secular81, ou seja, do cotidiano 

comum com a vida espiritual; o que ocorre, na realidade, é que Deus forneceria os bens 

materiais e aptidões necessários para que o homem cuide, tendo sabedoria para escolher 

o que deve ou não ser priorizado. 

Umas das perguntas se referia a como os jovens poderiam lutar contra a corrupção 

atualmente, e nesse sentido, Coutinho responde:  

 

A corrupção vem da natureza pecaminosa do homem. É um problema 

espiritual, e só o Senhor Jesus Cristo pode sanar problemas espirituais. 

O combate à corrupção se dá nas esferas pública e privada, mas 

principalmente na espiritual. Se o jovem seguir os princípios bíblicos e 

não se corromper, já estará fazendo a diferença [...]  

  

 Nesse trecho, há o raciocínio de que a corrupção é originária da “natureza 

pecaminosa do homem”. Para sanar tal problema, que é de origem espiritual, só Jesus 

pode agir. Assim, para Coutinho, o combate à corrupção deve se dar nas esferas pública 

e privada, mas, principalmente, na esfera espiritual, e o ensinamento bíblico é um aliado 

nessa busca. Portanto, ao seguir os princípios bíblicos, se tem uma orientação sobre como 

agir e como interpretar de onde vem a corrupção e em que tipo de problema ela se traduz. 

 

º Aliança Cristã Evangélica Brasileira 

 

Na descrição sobre a Aceb feita no capítulo 1, falei sobre seu surgimento em 2010. 

Devido à sua história recente, o site próprio com as respectivas publicações também 

condiz com a data da sua formação como uma instituição que agrega diversas 

denominações evangélicas brasileiras. O site tem o logotipo da Aceb com a imagem do 
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 Sobre o debate acerca do secularismo na sociologia da religião, ver Mariano (2011). 
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Brasil nas cores amarelo, verde e azul, e no meio passa uma cruz branca, no canto superior 

esquerdo, como pode ser visto a seguir: 

 

 

Figura 17: Página inicial da Aceb. Fonte: http://www.aliancaevangelica.org.br/. Acesso em: 17/03/2019. 

 

Na parte superior da página, ao lado do logotipo, o internauta pode acessar as 

seguintes opções: início (com a página inicial geral), quem somos, o que fazemos, 

participe (para contribuir ou filiar-se), recursos (nessa seção estão as notícias, 

declarações, artigos, cartilhas, agendas de oração, vídeos, histórias que inspiram, 

perguntas frequentes, internacional e newsletter) e contato.  

As notícias incluídas na seção “recursos” existem desde janeiro de 2016 e são 

publicadas cerca de quatro a seis por mês. As declarações (comumente, são 

posicionamentos mais gerais da Aceb, como o posicionamento sobre o atentado ao então 

candidato, em 2018, à Presidência Jair Messias Bolsonaro), também incluídas na seção 

“recursos”, são publicadas desde 30 de maio de 2011, porém, com uma frequência menor 

comparada às notícias, cerca de duas por mês. Os artigos são publicados no site desde 

2010, alguns deles com a fonte da Editora Ultimato, com frequência de cerca de três 

publicações por mês.  

Para esta pesquisa, incluindo a análise das notícias, declarações, artigos e 

cartilhas, foram identificadas aproximadamente dez matérias que tocavam na temática da 

corrupção. Farei a análise de uma a duas matérias por ano, desde 2014, que foi quando 

identifiquei a primeira publicação referente a esse tema. Sendo assim, os materiais serão: 

1 “declaração” de 23/10/2014; 1 “declaração” de 11/04/2015; 2 “notícias” de 07/12/2016 

e 14/12/2016; 1 “notícia” de 26/05/2017 e 1 “artigo”/”cartilha” de 13/07/2018. 

http://www.aliancaevangelica.org.br/
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A primeira declaração, de 23 de outubro de 2014, intitulada “Estamos propondo 

aos candidatos Aécio e Dilma um termo de compromisso anticorrupção82”, foi publicada 

apenas três dias antes do segundo turno das eleições que ocorreram no dia 26 de outubro 

de 2014. Esse termo, também chamado de documento, contém algumas diretrizes para 

que os candidatos à Presidência assumissem o “compromisso pela transparência” e “boa 

governança”, além do “controle social sobre a administração pública” para “prevenir e 

combater a corrupção”. 

Dentre os compromissos elencados, estavam a substituição de diretrizes 

orientadoras do Conselho Nacional de Transparência e Controle Social – órgão consultivo 

da Presidência do Senado e da Comissão Diretora, criado em 2013, que tem por 

competência debater e propor ações que disseminem o acesso à informação pública 

estimulando a cultura de transparência e controle social83 – e, segundo o documento da 

Aceb de 2014, é um órgão figurativo e subordinado e deveria, portanto, seguir diretrizes 

das 80 propostas feitas na primeira reunião da Conferência Nacional sobre a 

Transparência e Controle Social (Consocial), ocorrida em Brasília em maio de 201284. O 

segundo ponto era referente a uma maior participação e representatividade do Brasil em 

fóruns, grupos e iniciativas internacionais em que os temas sejam referentes à 

transparência, controle social e combate à corrupção. Desta maneira, o futuro presidente 

deveria se comprometer com o diálogo com a sociedade civil antes de reuniões decisivas 

em que o Brasil fosse participar, como a reunião do G20, programada para se realizar nos 

dias 15 e 16 de novembro de 2014, e, além disso, que os planos de ação da Parceria para 

o Governo Aberto (OGP - Open Government Partnership) fossem discutidos previamente 

com a sociedade civil. Por último, estava o item referente à elaboração de leis junto aos 

líderes partidários para que o Congresso Nacional priorize a discussão com a sociedade 

no tema da prevenção e combate à corrupção que necessitem da mudança de leis ou 

Constituição; o documento também se referia a mudanças no Código de Mineração, e 

logo após, o seguinte texto:  

 

                                                 
82

 Pode ser lida na íntegra em: https://www.aliancaevangelica.org.br/recursos/declaracoes/267-termo-

comp-anticorrupcao. Acesso em: 20/03/2019. 
83

 Outras informações sobre o órgão neste link: https://www12.senado.leg.br/transparencia/ctcs/conselho-

de-transparencia. Acesso em: 20/03/2019. 
84

 O relatório pode ser encontrado em: https://www.cgu.gov.br/assuntos/controle-

social/consocial/produtos/propostas-finais. Acesso em: 20/03/2019. 

https://www.aliancaevangelica.org.br/recursos/declaracoes/267-termo-comp-anticorrupcao
https://www.aliancaevangelica.org.br/recursos/declaracoes/267-termo-comp-anticorrupcao
https://www12.senado.leg.br/transparencia/ctcs/conselho-de-transparencia
https://www12.senado.leg.br/transparencia/ctcs/conselho-de-transparencia
https://www.cgu.gov.br/assuntos/controle-social/consocial/produtos/propostas-finais
https://www.cgu.gov.br/assuntos/controle-social/consocial/produtos/propostas-finais
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Incentivar o Congresso a dialogar com a sociedade sobre a necessidade 

de um Plebiscito para que os eleitores brasileiros respondam sim ou não 

para a realização de uma Constituinte Exclusiva e Soberana do Sistema 

Político, onde serão discutidas soluções para a grave crise de 

representatividade e de controle interno (de estados e municípios) e 

controle externo (tribunais de contas) sobre os atos da administração 

pública que tem retroalimentado a corrupção eleitoral e administrativa 

descontrolada. 

 

 Note-se que nesse trecho um plebiscito é proposto para que os cidadãos decidam 

a partir de uma “constituinte exclusiva e soberana do sistema político” acerca do problema 

da corrupção nos setores governamentais. A menção à “corrupção eleitoral e 

administrativa descontrolada” se dirige ao momento em que a disputa eleitoral ocorria e 

à atuação de sete meses da Operação Lava Jato. Entidades85 da sociedade civil, incluindo 

as religiosas, assinaram o documento.  

 No ano seguinte, outra “declaração” da Aceb é intitulada “Contra a Corrupção” e 

começa com a seguinte frase bíblica: “Com as mãos prontas para fazer o mal, o 

governante exige presentes, o juiz aceita suborno, os poderosos impõem o que querem; 

todos tramam em conjunto” (Miquéias 7:3). A noção de corrupção é tratada como o 

afastamento de Deus, e assim, profetas condenaram tal prática como nos seguintes versos: 

 

O ser humano caiu e tornou-se corrupto, aberto para todo tipo de maldade. 

Ele passou a viver por conta de seus próprios desígnios e se afastou do bem 

querer de Deus. Deus sempre chamou seu povo para cuidar dos grupos 

mais vulneráveis da sociedade e buscar a justiça, como em Isaías 1.17 e 

59.15. O profeta Miquéias condena o abuso dos tribunais por defraudarem 

as pessoas tomando seus meios de vida (Miquéias 2.2), o abuso dos cargos 

públicos através do suborno (3.11), as riquezas adquiridas através de 

práticas comerciais desonestas (6.10, 11) e a conspiração das pessoas no 

                                                 
85

 As entidades que assinaram foram A Voz do Cidadão; Advocates Bric/IJCB; Aliança Cristã Evangélica 

Brasileira; Amarribo Brasil; Transparency International Brazil Chapter; Ame a Verdade – Evangélicos 

contra a Corrupção; Associação dos Defensores da Cidadania; Cívico – Cívico.com.br; Criscor – Cristãos 

contra a Corrupção; Instituto Nacional pela Integridade (Inai); Instituto de Pesquisa em Ecologia Humana 

(Ipeh); Movimento pela Moralidade Pública e Cidadania; ONG Moral; Movimento de Combate à 

Corrupção Eleitoral (MCCE-SP); Oscip SER Sustentável; Rede Nacional de Ação Social (Renas); Tearfund 

e Visão Mundial.  
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poder para o seu próprio benefício (7.3). As palavras de Tiago contra os 

ricos corruptos também são duras (Tiago 5.1-6). 

 

Aqui, novamente, há um raciocínio de que a queda do homem desde o pecado 

original o levou a “todo tipo de maldade”, e assim, afastou-se de Deus. Essas referências 

bíblicas que aparecem ao longo do trecho são mobilizadas a fim de deixar claro que 

profetas e apóstolos condenavam o “abuso dos tribunais”, “suborno”, “práticas 

comerciais desonestas” e a corrupção, e que, por outro lado, a “justiça” e o “cuidado” 

com os mais vulneráveis fazem parte do desejo de Deus.  

Na “declaração” também existem itens elencados para responder o que seria a 

corrupção, descrita como “abuso de poder para benefício próprio à custa de outros ou da 

sociedade como um todo”. Também há a descrição de que a corrupção se caracteriza 

como um “câncer social” que afeta toda a sociedade, “embora os mais pobres sofram as 

mais injustas consequências”. Ademais, são disponibilizados alguns dados da corrupção 

no mundo utilizando referências como da ONG Transparência Brasil e do Banco Mundial.  

Seguindo-se a isso, como resolver o problema? Segundo a declaração da Aceb, é 

a “Igreja de Cristo”, os “cidadãos comuns” e “organizações da sociedade civil que podem 

fazer a diferença”. Reiterando a citação anterior, segundo o texto, “a manifestação do 

pecado humano em forma sistêmica é que contamina nossas práticas, nossos processos, 

os negócios, a aplicação da lei e da justiça”. Portanto, a orientação é que: 

 

                           [...] cada cristão, seguidor e seguidora de Jesus Cristo, é sal e luz na 

sociedade onde vive. Temos o dever de sermos vigilantes e participar da 

vida em sociedade, fiscalizando e denunciando atos de corrupção, inclusive 

no espaço eclesiástico, nas denominações, nas instituições, nas empresas 

de comunicação e na política.  

  

Nessa passagem, o ser “sal e luz” é de novo mencionado com a noção de não 

deixar de participar de atos da vida pública. O cristão tem um “dever”, isto é, sua conduta 

deve se direcionar para ações de fiscalização e denúncia, o que inclui, também, os espaços 

religiosos. 

 No último tópico da declaração da Aceb, cujo subtítulo é “A Igreja precisa 

comprometer-se contra a corrupção a partir da oração”, são descritas algumas orientações 
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em forma de frases pequenas e objetivas que visam esclarecer como agir em compromisso 

com a vontade de Deus. A seguir, estão alguns trechos em que se pede oração: 

 

Para que os cristãos sejam luz e sal onde quer que estejam e que sejam 

intolerantes com qualquer tipo de corrupção, lembrando-se que “o juízo 

começa pela casa de Deus” (1 Pedro 4.17). Para que a igreja seja profeta 

do Senhor contra a corrupção, mas seja a primeira a dar o exemplo em suas 

práticas eclesiásticas e vida cotidiana. Para que o povo de Deus tenha uma 

participação efetiva e que seja uma presença que ponha luz nos espaços 

onde se formulam leis e normas e onde se exerce controle social – os 

conselhos e as diversas formas de representação e controle social. Para que 

as igrejas gerem filhos de Deus comprometidos com um mundo mais 

solidário e com menos cobiça, que é fonte de corrupção. Para que sejamos 

intolerantes com a impunidade de quem quer seja. Por todos que sofrem as 

consequências da corrupção, que são os mais pobres. Para que a corrupção 

seja minorada e aplacada em todos os poderes e que os formuladores, 

gestores e aplicadores das leis sejam menos susceptíveis às diversas formas 

de corrupção. Que, pelo exercício da cidadania, apoiemos a criação de 

mecanismos que evitem - e não somente combatam - a corrupção. Que a 

igreja em geral e os cristãos em particular apoiem reformas políticas como 

instrumentos preventivos contra a corrupção.  

 

 A lembrança feita aos cristãos de que o “juízo” começa na casa de Deus e que a 

Igreja tem de ser a primeira a dar o bom exemplo nas suas práticas concebe a prática da 

corrupção como possível de chegar a quaisquer ambientes, mesmo os religiosos. 

Ademais, “espaços onde se formulam leis” e “conselhos”, além de questões como a 

“corrupção”, passam a ser vistos como campo de ação da religião, em que a oração, pôr 

“luz nos espaços” e a participação dos cristãos são mencionados como elementos centrais. 

Assim, percebe-se no trecho, uma associação entre valores religiosos e questões públicas 

que estimulam o cristão a se envolver na criação de “novos mecanismos” e “reformas 

políticas” que tenham como fim o combate à corrupção.  

 A Aceb se referiu às 10 Medidas contra a corrupção, em duas matérias de 2016, 

de 7 de dezembro de 2016 e 14 de dezembro de 2016, ao mencionar a Lava Jato. Na 

matéria do dia 7, o título era “Não aos deputados evangélicos que votaram contra às 

Medidas Anticorrupção” e no corpo da matéria disseram que denunciavam “as artimanhas 
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que não desejam reformas profundas e afirmamos todo o esforço possível para que a 

transparência dos fatos seja buscada e a justiça seja exercida”, pois, no dia 30 de 

novembro, vários deputados, incluindo evangélicos, haviam modificado o pacote de 

medidas e, por isso, a Aceb disse reafirmar seu compromisso com “a apuração rigorosa 

dos atos de corrupção”.  

 No dia 14, a matéria publicada pela Aceb em forma de manifesto mencionou o 

projeto das 10 Medidas e que “os brasileiros se sentem cansados pela cultura da 

corrupção, principalmente na esfera política”. Aqui parece haver a expressão de um 

imaginário de que a corrupção está centralizada nos cargos políticos. Além disso, disse 

que, apesar da “espetacularização” da Lava Jato em algumas ações, a operação tinha um 

desempenho considerável nas investigações. Assim, no fim do manifesto, a Aceb 

“conclamou” os cidadãos para que tenham mais atitudes de participação, para que “o povo 

brasileiro, mormente os cristãos evangélicos” se manifestem e protestem contra formas 

de manipulação.  

 No ano seguinte, a Aceb trouxe uma notícia cuja fonte original era do site da Igreja 

Presbiteriana Independente do Brasil (Ipib), com o seguinte título: “Pastoral da diretoria 

da Ipib sobre o atual momento político no Brasil”. Aparece uma imagem, logo abaixo do 

título, com o fundo escuro e duas mãos diferentes, nas quais há o detalhe do terno, 

passando uma para outra notas de R$ 50. No corpo da matéria fala-se sobre a frequência 

dos casos de corrupção e que, por isso, há “um sentimento de descrédito”, “de desânimo” 

que “firmam a convicção de que tudo está apodrecido e não há esperança”, ademais, que 

“embora esse câncer que desvia recursos públicos vitais venha de longa data, não significa 

que devemos considerá-lo normal e irremediável”. Nesse trecho, a corrupção é 

comparada a uma doença como o câncer. Desse cenário descrito, a matéria elenca 

algumas atitudes práticas que podem ser feitas: 

 

Orar e orar muito por este país, pois este é um princípio permanente (1 

Tm 2.1-3). Acompanhar criteriosamente os acontecimentos, 

procurando fugir das polarizações tão comuns nas redes sociais, onde 

se repetem frases e informações cuja veracidade carece de fundamento. 

Que todas as nossas manifestações de repúdio, sejam elas de que forma 

for, não enveredem nem compactuem com a violência ou vandalismo. 

Não esquecer que nosso compromisso absoluto como cristãos não é 

com um partido, ou lideranças, mas com valores do Reino de Deus, tais 
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como a verdade, justiça, paz, respeito, caráter sagrado da vida humana, 

etc. Lutar para que medidas efetivas contra a corrupção sejam 

aprovadas e a impunidade não seja mais o desfecho tão comum neste 

país.  

 

 Nessa exposição, a recomendação, além da oração, é que o cidadão acompanhe 

com critério os acontecimentos buscando evitar os embates das redes sociais, bem como 

a difusão de informações duvidosas. Também, que os cristãos não sejam coniventes com 

o vandalismo em suas manifestações. Além disso, a orientação ao cristão é que ele não se 

esqueça de que, antes de qualquer partido, seu compromisso deve ser “com os valores do 

Reino de Deus”, e nestes se inserem a “verdade”, “justiça”, “paz”, “respeito”, “caráter 

sagrado da vida”. Por último, os cristãos devem lutar pelas medidas contra a corrupção.  

No ano de 2018, a disputa eleitoral trouxe alguns posicionamentos por parte da 

Aliança Cristã Evangélica Brasileira em seu site e também em mídias sociais como o 

Facebook. Um dos materiais produzidos e publicados em “notícias” e “cartilhas” no site 

em 13 de julho de 2018 foi o “Decálogo para bons votos em 2018”. A forma do material, 

feita em cartilha, e publicada também do site da Ultimato e Ame a Verdade, continha dez 

orientações para deixar os eleitores atentos a alguns itens; o 9º se referia ao “rouba, mas 

faz”, com a seguinte descrição: 

 

Essa velha máxima da politicagem brasileira sempre encontra 

candidatos(as) que ludibriam o povo. Não se iluda - a corrupção mata! 

já matou milhões de pessoas no Brasil. Para quem diz que “faz” mas ao 

mesmo tempo rouba, o melhor palanque é a cadeia. Corrupto em um 

gabinete público roubará de nós mesmos, os contribuintes. O dinheiro 

dos impostos que pagamos deve contribuir para uma vida melhor e mais 

digna para todos, se administrado de maneira honesta e competente.  

 

A corrupção é associada à morte, e é preciso, segundo a cartilha, ser crítico em 

relação ao político que “faz”, mas também “rouba”, pois são os próprios contribuintes 

que sofrerão com a falta de recursos públicos.  

Em uma das publicações da Aceb no Facebook do dia 18 de julho de 2018, havia 

o compartilhamento da seguinte foto referente a um curso de combate à corrupção: 
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Figura 18: Publicação da Aceb com a chamada para o curso Mude. 18/07/2018. Fonte: Feed de notícias 

Aceb no Facebook.  

 

As seguintes palavras aparecem no texto: “Imagine grupos de pessoas espalhadas 

pelo Brasil, se encontrando periodicamente e discutindo como limitar a corrupção no 

nosso país. Forme um grupo em sua igreja e comece”. Na foto compartilhada havia o link 

do curso, com os dizeres: “O Brasil precisa de todos nós no combate à corrupção”, e no 

canto superior direito o logo #MUDE chega de corrupção. No capítulo 3, iremos abordar 

o curso.  

Vimos neste capítulo que a discussão sobre a corrupção estava sendo realizada 

por entidades evangélicas no Brasil pelo menos desde 2012. Tomando como ponto de 

partida que “discursos de corrupção circulam entre pessoas, mídias de massa e mídias 

sociais” (Muir e Gupta, 2018), a partir de uma ética cristã, o discurso acerca desse tema 

tem sido capaz de formular representações da corrupção e do combate à corrupção sendo 

divulgados pelos respectivos sites, revistas e blogs sob diferentes formatos. Vimos que a 

circulação de materiais, boletins de oração e entrevistas dessas entidades se dá a partir da 
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condição específica de pensar a corrupção e da ótica do cristão evangélico, mesmo 

considerando que há diferentes denominações presentes em cada uma dessas entidades. 

Além disso, percebe-se também que o vocabulário utilizado ao se referir à ação do cristão 

consiste em “orar”, “vigiar”, “ser sal e luz”, “agir pelo bem comum”, mas, além disso, há 

um vocabulário próximo às instituições estatais e organismos de controle internacionais, 

quais sejam a “adoção de controle e transparência”, “finanças transparentes e públicas” e 

“boa governança”. Assim, o modo como a corrupção faz parte desses imaginários passa 

por uma ética cristã, e seu combate mobiliza um vocabulário que orienta como o cristão 

deve agir na vida social pública incorporando elementos bíblicos e institucionais. 
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Capítulo 3. A Igreja Batista como aliada no combate à corrupção 

 

Nos capítulos anteriores, vimos que na discussão de entidades evangélicas, como 

a Aceb, Ame a Verdade, Tearfund e Editora Ultimato, foram mencionadas em algumas 

de suas matérias, entrevistas e cartazes as 10 Medidas contra a Corrupção. Neste capítulo, 

examinarei como a Igreja Batista do Bacacheri e outras igrejas batistas do Brasil 

incorporaram a campanha de divulgação das 10 Medidas, bem como auxiliaram no 

recolhimento das assinaturas que as transformaram em um projeto de lei de iniciativa 

popular. Esse percurso será feito considerando a atuação do Movimento Mude que nasceu 

com a coleta de assinaturas em 2015 e acompanhou todo o processo de modificação das 

medidas no Congresso Nacional em 2016. Mesmo com a paralisação do projeto de lei das 

10 Medidas, a atuação do Movimento Mude continuou nos anos seguintes e, no ano 

eleitoral de 2018, teve seu foco nas Novas Medidas contra a Corrupção. Nesse mesmo 

ano, houve a criação do curso #MUDE que, além de apresentar aulas com diversas 

abordagens acerca da corrupção, também enquadra Roteiros para Reflexão Cristã. Esses 

Roteiros, em grande parte, continham materiais oriundos da Igreja Batista do Bacacheri, 

da Aliança Cristã Evangélica Brasileira e da Editora Ultimato. Em síntese, a ideia é 

examinar a atuação da Igreja Batista em relação às propostas de combate à corrupção a 

partir dessas iniciativas. 

 

3.1 A incorporação pelas igrejas batistas das 10 Medidas contra a Corrupção 

 

Inicio este tópico falando da atuação de Deltan Dallagnol no recolhimento das 

assinaturas em apoio às 10 Medidas contra a Corrupção no ano de 2015, pois é nesse 

momento que o Movimento Mude começa a atuar e continua até o ano de 2018. Para isso, 

parto de algumas questões: quem é Deltan Dallagnol? O que são as 10 Medidas contra a 

Corrupção? Como o Movimento Mude atuou? Como as igrejas batistas contribuíram para 

o recolhimento das assinaturas?  

No livro A luta contra a corrupção, Dallagnol (2017), há um breve esboço de 

autobiografia feita pelo autor. Deltan Martinazzo Dallagnol nasceu em 1980, na cidade 

de Pato Branco, interior do Paraná. É filho de uma professora e um promotor de Justiça. 

Sua descrição de que a educação e disciplina na família sempre foram levadas a sério 

encontra fundamento no seguinte trecho: “Hoje compreendo que essa era uma forma de 



 

82 

 

me introduzir na cultura do trabalho e de mostrar que a vida não é só diversão” (Dallagnol, 

2017, p. 17). 

Quando completou 14 anos, sua família se mudou para a capital, Curitiba, 

buscando melhores condições para os estudos. Após relatar ser aprovado no vestibular 

em duas universidades, PUC e Universidade Federal do Paraná, Dallagnol diz que uma 

das frases que o guiam é: “Aja como se tudo dependesse de você, mas ore como se tudo 

dependesse de Deus”. Após algum tempo de indecisão sobre o que iria fazer da vida, 

constatou que “a função de procurador da República é uma espécie de atividade de amor 

ao próximo” (idem, p. 19). Ao contar sobre sua trajetória, Dallagnol recorre a uma 

linguagem religiosa mostrando a adesão a valores próprios das igrejas evangélicas. Diz 

“gostar muito das narrativas bíblicas” e atribui a “luta do brasileiro contra a corrupção” a 

uma luta que se assemelha ao desafio de Davi contra Golias86.  

Entrou no MPF como procurador com 23 anos amparado por uma decisão judicial, 

já que na época ainda não havia completado dois anos de conclusão do curso de Direito87. 

Trabalhou em 2005 no caso Banestado em que havia um esquema de crimes financeiros 

com atuação de doleiros envolvendo o Banco Banestado, no Paraná (2003 a 2007). Nesse 

caso, segundo Dallagnol, foi formada a primeira grande força-tarefa do Ministério 

Público Federal para uma única operação e também foram feitos os primeiros acordos de 

colaboração premiada – benefício legal concedido a um réu para ajudar nas investigações 

e com isso reduzir sua pena – da história brasileira.  

Em 2011, então com 31 anos, Dallagnol foi fazer mestrado na Faculdade de 

Direito de Harvard. Tendo como inspiração o modelo jurídico dos Estados Unidos, voltou 

ao Brasil, em 2013, pensando em novas perspectivas para o sistema de Justiça. Assim, 

nesse mesmo ano, convidou seu amigo Daniel Salgado – também procurador – para criar 

um projeto que consistisse em alterações legislativas, com boa estratégia de divulgação e 

simples, num formato de dez medidas.  

No fim de fevereiro de 2014, Dallagnol decide aceitar o convite feito pela 

coordenadora dos procuradores na área criminal para investigar organizações criminosas 

organizadas por doleiros, e, logo depois, foi deflagrado o início da força- tarefa da 

                                                 
86 De acordo com a narrativa descrita no livro (Dallagnol, 2017), Davi, que era um pastor de ovelhas, foi 

para uma batalha em que o povo judeu estava prestes a enfrentar os filisteus. Até que um gigante filisteu 

resolve lançar o desafio para que algum homem do exército judeu lutasse com ele. Assim, Davi se dispôs 

a enfrentá-lo. As chances do pastor contra o gigante eram obviamente pequenas, e é assim, diz o procurador, 

que o brasileiro vê sua luta contra a corrupção.  
87

 Fonte: https://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/deltan-rebate-reinaldo-azevedo-e-diz-que-

nao-entrou-no-mpf-de-forma-ilegal-f10kqs907v7e9mwsmm2pivdo4/. Acesso em: 25/02/2019. 

https://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/deltan-rebate-reinaldo-azevedo-e-diz-que-nao-entrou-no-mpf-de-forma-ilegal-f10kqs907v7e9mwsmm2pivdo4/
https://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/deltan-rebate-reinaldo-azevedo-e-diz-que-nao-entrou-no-mpf-de-forma-ilegal-f10kqs907v7e9mwsmm2pivdo4/
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Operação Lava Jato, no dia 17 de março de 2014. Este nome, “Lava Jato”, surgiu em 

referência ao Posto da Torre, um posto de combustíveis em Brasília que, na realidade, era 

utilizado para um esquema de lavagem de dinheiro.  

No dia 20 de março de 2015, as 10 Medidas contra a Corrupção foram 

apresentadas pelo Ministério Público Federal numa cerimônia pública da Procuradoria- 

Geral da República. Dallagnol ganhou notoriedade por ser um dos principais divulgadores 

das 10 Medidas pelo Brasil. Em seu livro, ele diz que uma das primeiras palestras que fez 

divulgando as 10 Medidas foi no dia 29 de abril de 2015 para pastores batistas de Curitiba. 

Segundo ele, “confesso que não tinha ideia de quais frutos poderia colher, mas me pus a 

semear. Uma semente encontrou um solo fértil, que a multiplicaria muito, mais de um 

milhão de vezes” (idem, p. 208). No fim da palestra, o pastor Marcos Ferreira88, da Igreja 

Batista do Bacacheri – a mesma que Dallagnol frequenta – disse ao procurador:  

 

Deltan, o que você falou mexeu comigo [...] as 10 Medidas são uma 

questão de justiça e de amor ao próximo. Isso não pode ser só uma 

iniciativa do Ministério Público. O protagonismo disso precisa ser da 

sociedade. [...] Há alguns anos estou preso somente às quatro paredes 

da igreja. Vou investir mais tempo nisso (Dallagnol, 2017, p. 209). 

 

Segundo Dallagnol, foi o pastor Marcos Ferreira que teve a ideia de recolher as 

assinaturas89 da população para que fossem apresentadas ao Congresso Nacional na forma 

de um projeto de lei de iniciativa popular (idem, p. 209).  

Em resumo, as 10 Medidas consistem em: 1 - Prevenção à corrupção, 

transparência e proteção à fonte de informação, 2 - Criminalização do enriquecimento 

ilícito de agentes públicos, 3 - Aumento das penas e crime hediondo para corrupção de 

altos valores, 4 - Aumento da eficiência e da Justiça dos recursos no processo penal, 5 - 

Celeridade nas ações de improbidade administrativa, 6 - Reforma no sistema de 

prescrição penal, 7 - Ajustes nas nulidades penais, 8 - Responsabilização dos partidos 

                                                 
88

 Para saber mais sobre a trajetória do pastor, consultar o link do site da igreja: 

https://www.bacacheri.org/quem-somos/pastores/. Acesso em: 29/03/2019. 
89

 A Constituição Federal exige a assinatura de 1% dos eleitores, distribuídos por pelo menos cinco estados 

da Federação. Em cada um deles, é preciso no mínimo três décimos dos eleitores. Fonte: 

https://www2.camara.leg.br/participacao/sugira-um-projeto. Acesso em: 26/02/2019. Segundo Dallagnol 

em seu livro, o número mínimo de assinaturas para que se possa configurar um projeto de lei de iniciativa 

popular é de 1,5 milhão, além disso, deveriam ser coletadas fisicamente com dados pessoais, pois, pela 

internet, poderiam ser legalmente desconsideradas.  

https://www.bacacheri.org/quem-somos/pastores/
https://www2.camara.leg.br/participacao/sugira-um-projeto/arquivos/formulario_assinaturas
https://www2.camara.leg.br/participacao/sugira-um-projeto/arquivos/formulario_assinaturas
https://www2.camara.leg.br/participacao/sugira-um-projeto
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políticos e criminalização do caixa 2, 9 - Prisão preventiva para evitar a dissipação do 

dinheiro desviado, 10 - Recuperação do lucro derivado do crime90. 

Essas medidas foram divulgadas em palestras que Deltan Dallagnol fez pelo país 

e também abordadas por igrejas batistas. A Igreja Batista do Bacacheri91, oficialmente 

criada em 1959, localizada no bairro Bacacheri em Curitiba, PR, fez divulgações nos seus 

boletins semanais e revistas falando das 10 Medidas. Antes de abordar esse material, irei 

explicar brevemente como tive acesso a eles.  

Todo material a que tive acesso da Igreja Batista do Bacacheri foi oriundo dos 

seus boletins semanais e revistas. No site da igreja é possível acessar os boletins recentes 

que são feitos para publicação digital a partir da plataforma Issuu: Digital Publishing 

Platform for Magazines, Catalogs, and more - Plataforma de Publicação Digital de 

Revistas, Catálogos e mais92.  

As publicações na plataforma Issuu de boletins e revistas pela IBB existe desde 

1º de maio de 201193, o que me ajudou pensando no recorte temporal que já havia 

estabelecido para as entidades anteriores. As publicações são semanais, cerca de quatro a 

cinco por mês, e a única ordem é a temporal, pois é possível consultar dez revistas entre 

dois meses e depois aparecer um jornal seguido de outra revista ou boletim.  

Retomando as 10 Medidas, no dia 16 de agosto de 2015, na edição 29494 da revista 

IBB, o pastor Marcos Paulo Ferreira escreveu que:  

 

Há dezenas de anos, o Brasil vive uma cultura de corrupção que gera 

miséria, aumenta a desigualdade social e escraviza as pessoas. Como 

                                                 
90

 Para saber mais detalhes das 10 Medidas, consultar o link: 

http://www.dezmedidas.mpf.mp.br/campanha/documentos/resumo-medidas.pdf e o projeto de lei em: 

http://www.dezmedidas.mpf.mp.br/campanha/documentos/medidas-anticorrupcao_versao-2015-06-

25.pdf. Acesso em: 20/02/219. 
91

 A IBB foi oficialmente criada em 1959, no bairro Bacacheri, com 30 membros fundadores.  
92 Essa plataforma é online e útil para que pessoas, empresas, organizações e igrejas possam compartilhar 

seus conteúdos gratuitamente com usuários de forma digital, e assim, também ganham mais visibilidade. 

Pela plataforma, é possível publicar um panfleto, boletim, revista e até mesmo livros, podendo ser acessados 

pelo aplicativo da Issuu no celular, iPhone, iPad, dentre outros. A maior parte dos arquivos digitais estão 

em formato PDF, sendo possível baixar alguns deles. Qualquer pessoa pode abrir uma conta pela Issuu e 

publicar algo, basta se cadastrar e fazer o upload de um arquivo de texto. Além disso, a plataforma permite 

que o usuário faça buscas por “temas de interesse”, marque arquivos para ler offline, compartilhe o link, 

dentre outros. Como eu queria ter acesso a todos os boletins da Igreja Batista do Bacacheri, pelo site próprio 

da igreja não conseguia ter acesso aos publicados nos anos anteriores, apenas os atuais, sendo assim, na 

plataforma Issuu pude “seguir” e consultar todos os boletins, revistas e jornais publicados pela IBB. 
93

 Todos os boletins, revistas e jornais da IBB podem ser consultados neste link: 

https://issuu.com/bacacheri. Acesso em: 20/02/2019. 
94

 Link de acesso: https://issuu.com/bacacheri/docs/revista294_web. Acesso em 20/02/2019. 

https://issuu.com/
https://issuu.com/
https://issuu.com/
http://www.dezmedidas.mpf.mp.br/campanha/documentos/resumo-medidas.pdf
http://www.dezmedidas.mpf.mp.br/campanha/documentos/medidas-anticorrupcao_versao-2015-06-25.pdf
http://www.dezmedidas.mpf.mp.br/campanha/documentos/medidas-anticorrupcao_versao-2015-06-25.pdf
https://issuu.com/bacacheri
https://issuu.com/bacacheri/docs/revista294_web
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igreja precisamos ir além da nossa compaixão e olharmos com o olhar 

de promoção da justiça. [...] Nesta semana, estamos sendo desafiados a 

intensificar nossas orações por nossa nação e a agir coletando 

assinaturas em favor das 10 Medidas contra a Corrupção, propostas pelo 

Ministério Público Federal. São medidas práticas que impõem barreiras 

à corrupção desenfreada e que podem, efetivamente, trazer mudanças 

ao nosso país. Que o senhor nos use nessa oportunidade de 

promovermos compaixão e justiça.  

 

 A corrupção, nesse sentido, é associada à cultura brasileira se tornando, assim, 

responsável por diferentes problemas sociais. O pastor Marcos chama os membros da 

igreja para combater a corrupção que ganha o significado de promover a justiça. A oração 

que se faz, é pela “nação”, ou seja, o país é visto como o foco da preocupação. Como 

igreja, coletar assinaturas das 10 Medidas ganha um sentido de ser “usado” pelo “Senhor”, 

ou seja, é nessa perspectiva que se promove “compaixão” e “justiça”.  

Na última página da revista, constava: 

 

 

Figura 19: Revista IBB, edição 294, p. 12, 29/11/2015. Fonte: 

https://issuu.com/bacacheri/docs/revista294_web. Acesso em: 21/02/2019. 

 

https://issuu.com/bacacheri/docs/revista294_web
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Nessa imagem pode-se ver primeiramente o versículo bíblico de Amós 5:24: 

“Corra a retidão como um rio e a justiça como um ribeiro perene”. Esse trecho que remete 

à noção de ver a retidão e a justiça serem eternos e não se desviarem do seu caminho 

apareceu também, no capítulo anterior, numa matéria da Rede Fale, de 2013, e no poema 

de Ariovaldo Ramos publicado na revista Ultimato, em 2016. No corpo do texto acima, 

as pessoas são informadas sobre um manifesto escrito pela Igreja Batista do Bacacheri 

contra a corrupção e a favor das 10 Medidas. Além disso, é mencionado que o desafio, 

como igreja, é levantar 20 mil assinaturas. A orientação para se envolver deveria se dar 

pela oração ao movimento, coleta de assinaturas e também pela participação do evento 

da igreja. Ao que parece, esse evento teve a participação do Mude considerando o 

logotipo logo após todas essas informações. 

Alguns meses depois, no dia 29 de novembro de 2015, a Igreja Batista do 

Bacacheri publicou na edição 309 da revista o seguinte texto: 

 

Figura 20: Revista IBB, edição 309, pág. 4, 29/11/2015.  Fonte: 

https://issuu.com/bacacheri/docs/revista309_web. Acesso em: 20/02/2019. 

https://issuu.com/bacacheri/docs/revista309_web
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 Na imagem acima, a revista da IBB informa que, além do apoio popular, também 

foi importante a atuação do Movimento Mude para a visibilidade e apoio às 10 Medidas. 

Note-se que a igreja diz fazer parte do movimento com “importante engajamento” e, 

mesmo sem se referir ao tipo de vínculo, veremos mais à frente as outras relações da IBB 

com o Mude. Após isso, é lembrado no texto sobre a entrega ao MPF pela igreja de 20 

mil assinaturas, chamando a atenção para o papel de adesão de igrejas evangélicas. Deste 

modo, a igreja é chamada a “contribuir” para uma nova meta de coleta de assinaturas. No 

quadro, no fim da página, estão algumas orientações para ajudar na divulgação das 10 

Medidas, dentre elas, a sugestão de buscar conhecer o resumo das medidas e que se 

imprima o modelo de coleta de assinaturas. O local de entrega das fichas de assinaturas 

seria a própria IBB e, por último, pede-se para que se curta a página do Mude pelo 

Facebook e acompanhe suas iniciativas. O logotipo do Mude também aparece no canto 

inferior direito da página.  

 Para quem busca diretamente pelo Google “Movimento Mude” ou somente 

“Mude” podem aparecer outros dois sites com nome praticamente igual, mas que não se 

referem ao movimento que será analisado nesta pesquisa. O nome dessa entidade que 

aparece na revista IBB é Instituto Mude95, e se caracteriza como um movimento social 

apartidário que promove ações de combate à corrupção e de fortalecimento da consciência 

dos cidadãos acerca da corrupção na política pelos seus representantes e nos ambientes 

públicos.  

Seu surgimento se deu em 2015 durante a coleta de assinaturas das 10 Medidas 

contra a Corrupção propostas pelo MPF. A devida caracterização dos membros que 

criaram o instituto ou que o coordenam foi, de início, bastante difícil, pois, nos e-mails – 

que obtive pelo site do Mude – em que eu pedia esse tipo de informação, a resposta se 

dava de forma bastante genérica como: “o Mude é um movimento muito orgânico”, “não 

temos sede”, “são profissionais de diversas áreas”, ou ainda, “trabalham 

voluntariamente”. Sendo assim, foi acompanhando suas postagens no Facebook e 

Instagram, além de fazer o curso Mude em 2018, que fui identificando alguns atores que 

fazem parte desse movimento. O presidente do Instituto Mude é Fábio Alex de Oliveira, 

                                                 
95

 Link: https://mude.org.br/. Acesso em: 14/02/2019. 

https://mude.org.br/
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diretor comercial da Evangélico Saúde, formado em Teologia pela Fabapar96 e 

“conhecido de longa data” do procurador Deltan Dallagnol (Dallagnol, 2017, p. 232). 

Além disso, assim que passei a acompanhar suas postagens no Facebook, vi uma 

delas que se referia à possibilidade de receber as informações do Mude pelo WhatsApp. 

Para fazer isso foi simples, bastou que eu salvasse o número, com o DDD 41, de alguma 

cidade do Paraná, e mandei mensagem dizendo que queria receber notícias por ali. Depois 

disso, as recebi via WhatsApp nos meses seguintes sobre algumas das mobilizações feitas 

pelo Mude, e a maioria se tratava de abaixo-assinados acerca das movimentações na 

política, como pode ser visto pelo print screen: 

 

                                                 
96

 Fabapar é a sigla da Faculdade Batista do Paraná. Essas informações sobre Fábio Alex foram colhidas 

pelo Linkedin em: 28/03/2019. 
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Figura 21: Print screen das mensagens via WhatsApp do Movimento Mude. Datas de recebimento: STF: 

28/11/2018; Assine: 11/01/2019; Ahh, essas: 02/02/2019; Vitória: 02/02/2019. 

 

Note-se que na primeira mensagem o assunto era referente ao indulto natalino 

para os condenados pela Lava Jato, e que seria votado no dia seguinte, assim, a estratégia 

de mobilização foi pautada na sugestão do envio de e-mails para os ministros na tentativa 
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de pressioná-los a votar contra o indulto. Na imagem ao lado, o texto da mensagem se 

referia à possibilidade de pressionar o presidente da Câmara e do Senado por um abaixo-

assinado para a votação aberta nas mesas diretoras. Para isso, logo no fim da mensagem, 

havia um link disponível para que cada um pudesse fazer sua respectiva assinatura. A 

mensagem da imagem abaixo, que se inicia com “ahh, essas madrugadas de Brasília”, foi 

motivada pela alteração do voto aberto, que já havia sido votado pelo Senado, pelo 

ministro do STF Dias Toffolli. Assim, a ideia foi pressionar para que o voto voltasse a 

ser aberto. A convocação feita na mensagem era para que fossem mandadas mensagens 

diretas ao e-mail do senador Maranhão (presidente da mesa) pedindo o voto aberto. 

Também havia a orientação que a mensagem fosse mandada via WhatsApp para mais 

pessoas. Na última mensagem havia um texto de agradecimento pelo sucesso na iniciativa 

feita pela votação aberta, e desse modo, Renan Calheiros não se manteve na Presidência 

do Senado. A última frase “Instituto e Movimento Mude nas Eleições para presidência da 

Câmara e do Senado em 2019” representa claramente a atuação dessa entidade, pois, em 

várias lives divulgadas pelo Mude no Instagram, Fábio Alex está em Brasília 

acompanhando decisões, votações e discussões sobre a política.  

Ao acompanhar as fotos e vídeos publicados pelo Movimento Mude no Facebook 

e Instagram é possível identificar a abertura de algumas igrejas batistas no que se refere 

à divulgação das 10 Medidas contra a Corrupção, recebendo o procurador Dallagnol para 

falar sobre elas. Por exemplo, no dia 17 de julho de 2015, no auditório da Igreja Batista 

da Lagoinha. No dia seguinte, 18 de julho de 2015, houve uma palestra na Terceira Igreja 

Batista de Campo Grande em Mato Grosso do Sul. Também em julho, no dia 27, na 

Capela do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. Dia 13 de outubro de 2015, na 

Primeira Igreja Batista Pioneira em Blumenau, Santa Catarina. Dia 11 de novembro de 

2015, na Universidade Evangélica de Anápolis, Goiás. Dia 27 de fevereiro de 2016, na 

Primeira Igreja Batista de Campo Grande, RJ e dia 16 de agosto de 2016 houve uma 

palestra na Igreja Batista da Lagoinha, em BH, dentre outros eventos. Todos esses 

chamados para palestras foram postados na página do Mude no Facebook e continham o 

seguinte modelo de divulgação:  

 



 

91 

 

 

Figura 22: Foto de divulgação da palestra de Dallagnol sobre as 10 Medidas na Igreja Batista da Lagoinha. 

Fonte: Página do Movimento Mude – Facebook. 

 

Veja que há na imagem a valorização do símbolo do MPF como quem apresenta 

as 10 Medidas. Há também as páginas dos sites do Mude e do MPF, e, como palestrante, 

aparece o procurador Dallagnol. Analisando todas as publicações de fotos pela página do 

Mude no Facebook não encontrei nenhuma palestra em outra igreja evangélica que não 

fosse de denominação Batista. Ressalto que, além das igrejas, Dallagnol fez a divulgação 

das 10 Medidas em outras diversas instituições pelo país que não tinham nenhuma 

vinculação religiosa.  

No boletim da Primeira Igreja Batista de Campo Grande97, em que Dallagnol 

ministrou uma palestra, estavam as seguintes orientações acerca do combate à corrupção: 

                                                 
97

 A PIB lançou uma matéria em seu site relatando como foi a participação de Deltan Dallagnol junto à 

Juventude da Primeira Igreja Batista de Campo Grande, também chamada de #junited, no dia 27/02/2016. 

Link em: https://pibcgrj.org.br/junited-participacao-especial-do-dr-deltan-dallagnol-do-projeto-10-

medidas-contra-a-corrupcao/. Acesso em: 15/02/2019. 

https://pibcgrj.org.br/junited-participacao-especial-do-dr-deltan-dallagnol-do-projeto-10-medidas-contra-a-corrupcao/
https://pibcgrj.org.br/junited-participacao-especial-do-dr-deltan-dallagnol-do-projeto-10-medidas-contra-a-corrupcao/
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Figura 23: Boletim PIB Campo Grande “É tempo de combater a corrupção”. https://pibcgrj.org.br/boletim-

de-14-02-2016/. Acesso em: 20/02/2019. 

 

O boletim intitulado “É tempo de combater a corrupção” traz, no início, um 

versículo bíblico de Filipenses 2:15 que tem o sentido de indicar que alguns dos filhos de 

Deus estariam no meio de uma geração corrupta, mas que estariam aptos a iluminar o 

mundo. São elencados alguns passos para se engajar na luta contra a corrupção. Dentre 

eles, pensar nos pequenos atos corruptos do dia a dia, dar o exemplo se recusando a levar 

vantagem ou denunciando um ato corrupto, participar nos conselhos da comunidade, 

informar-se acerca de portais da internet relacionados à transparência, inspirar-se em 

exemplos de países com baixo índice de corrupção e divulgar a campanha do Ministério 

Público Federal. Por último, há o convite para que todos assistam à palestra das 10 

Medidas contra a Corrupção com Deltan Dallagnol.  

https://pibcgrj.org.br/boletim-de-14-02-2016/
https://pibcgrj.org.br/boletim-de-14-02-2016/
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Ao longo de 2015 e 2016, a atuação do Movimento Mude foi importante para o 

recolhimento de dois milhões de assinaturas que foram entregues no Congresso Nacional 

no dia 29 de março de 2016 e modificadas na votação da madrugada no dia 29 para o dia 

30 de novembro de 2016, na Câmara dos Deputados. 

No dia 20 de maio de 2017, o Movimento Mude também participou da Marcha 

para Jesus em Curitiba, e, pelas fotos, podemos ver pessoas segurando cartazes que fazem 

referência a diferentes versículos bíblicos e também ao combate à corrupção. 

: 

 

Figura 24: Da esquerda para direita. Imagem 18 e 19: Movimento Mude na Marcha para Jesus, 20/05/2017. 

Fonte: https://www.facebook.com/pg/institutomude/photos/?tab=album&album_id=1746048065410756. 

Acesso em: 20/02/2019.  

 

 A Marcha para Jesus, como descreve Sant’Ana (2017), antes mesmo de ocorrer, 

se faz presente nas ruas pela sua extensa mobilização que inclui mediadores como os 

organizadores, a mídia e os mobilizadores (p. 101, 102). A Marcha é um evento nacional, 

internacional e interdenominacional e se realiza anualmente no Brasil em diversos estados 

desde 1993.  

 Em parceria com o Corajosamente Éticos, entidade que atua no Brasil desde 

201498 e que diz promover uma “campanha que promove ética, valores e um modo de 

vida honrado”, o Movimento Mude participou da Marcha e também divulgou seus 

cartazes com os respectivos logotipos, do Mude e Corajosamente Éticos. As frases 

mobilizadas eram as seguintes, como pode ser visto na imagem 15: “cada um de vocês 

deve abandonar a mentira e falar a verdade. Efésios 4:25”; “quando os ímpios governam 

o povo geme. Provérbios 29:2”. Na imagem 16, à direita, está o pastor Marcos Ferreira, 

da IBB, segurando a placa com a frase: “não aceite o suborno, porque o suborno cega. 

                                                 
98

 Mais sobre o Corajosamente Éticos em: http://corajosamenteeticos.com.br/historia/. Acesso em: 

06/03/2019. 

https://www.facebook.com/pg/institutomude/photos/?tab=album&album_id=1746048065410756
http://corajosamenteeticos.com.br/historia/
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Êxodo 23:8. Ao lado direito de Marcos, está o presidente do Mude, Fábio Oliveira, e a 

imagem da placa está ininteligível. E os dois integrantes do lado esquerdo seguram placas 

com: “lava jato, eu apoio” e “#chega de corrupção”. 

Essas frases foram reproduzidas nos cartazes presentes na Marcha para Jesus e 

trouxeram as ideias de mentira e verdade, governo de ímpios, ou seja, de injustos, e 

também do suborno e a referência à operação Lava Jato. As ações no Movimento Mude 

evidenciam uma conexão com o meio evangélico, pois, além de estarem presentes na 

Marcha com cartazes que continham referências bíblicas, também obtiveram o apoio da 

Igreja Batista do Bacacheri na divulgação de comunicados e mobilizações relacionados 

às 10 Medidas contra a Corrupção. Além disso, o presidente do Instituto Mude, Fábio 

Alex, e o pastor Marcos Ferreira, da IBB, são atores que tiveram sua participação voltada 

para o combate à corrupção e ambos mantém relações próximas com o procurador 

Dallagnol. 

Além da Marcha para Jesus, no dia 29 de junho de 2017, o Movimento Mude 

promoveu um “adesivaço” em Curitiba chamado de “Ato 29”, em alusão à data que as 10 

Medidas foram entregues e desfiguradas também no dia 29. O adesivo distribuído durante 

a manifestação era o seguinte:  

 

Figura 25: Chamados para o Ato 29 e o “adesivaço” do Movimento Mude, 29/06/2017. Fonte: 

https://www.facebook.com/pg/institutomude/photos/?ref=page_internal. Acesso em: 21/02/2019. 

 

O “adesivaço” também ocorreu em outras cidades do país e tinha como foco 

principal relembrar os dois acontecimentos acerca da Lava Jato: o dia da entrega das 

assinaturas no Congresso Nacional em março de 2016 e o dia da sua desfiguração em 

novembro de 2016. Dentre os parceiros do “adesivaço”, estavam novamente o 

https://www.facebook.com/pg/institutomude/photos/?ref=page_internal
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Corajosamente Éticos, VemPraRua.net, que é um movimento suprapartidário contra a 

corrupção, e o Laços de Apoio ao Brasil99. 

  

                                                 
99

 Sobre esta última entidade não encontrei informações nem site próprio. Quanto ao Corajosamente Éticos, 

é de origem da África do Sul, sob direção de Graham Power. Eles se descrevem como uma ONG, e seu 

coordenador no Brasil, Markenson Marques, é presidente da Cargolift, empresa de transporte de cargas 

com sede em Curitiba. Suas postagens no Facebook são em defesa da Lava Jato, apoiaram o impeachment 

e também se mobilizaram pelas redes para conseguir assinaturas para as 10 Medidas. Na Marcha para Jesus 

de 2015, com parceria da Primeira Igreja Batista de Curitiba, utilizaram um carro de som para trio elétrico 

com a frase em verde e amarelo: “Jesus transforma corruptos”. Outro ponto importante a se destacar é que 

o Corajosamente Éticos da África do Sul apoiou o início da campanha Exposed, como pode ser visto no 

capítulo 1. O Vem pra Rua é um movimento que foi fundado em outubro de 2014 por Rogério Chequer e 

“um grupo de amigos indignados” com a corrupção. Suas mobilizações em protesto se estendem até os dias 

atuais e contam com apoio expressivo pelo Facebook. 
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3.2 O curso #Mude em período eleitoral: As novas medidas contra a corrupção 

 

Após clicar no link da publicação da Aceb pelo Facebook, ao qual me referi no 

fim do capítulo 2, fui redirecionada para a página principal do site do Instituto Mude. Esta 

página, na cor preta e branca, tem algumas opções que o internauta pode explorar, dentre 

elas, na parte superior, estão: home (que é a página principal), blog (nessa parte é possível 

acessar artigos, notícias e vote bem – que são matérias sobre eleições, voto e 

representatividade), galeria (que contém fotos das manifestações, geralmente, em verde e 

amarelo), projeto escolas100 (no qual fala-se sobre a realização de atividades em escolas 

que se referem a uma formação de uma cultura de intolerância da corrupção), faça o curso 

(trata-se do curso #Mude) e parceiros101.  

O Movimento Mude criou o curso #Mude de combate à corrupção chamado 

“Cidadania e Combate à Corrupção”. Para que eu tivesse acesso ao curso, foi necessário 

clicar em “faça o curso”, assim, sua página principal foi aberta. Nela, era possível ver as 

seguintes opções no canto superior direito: home (que é a página inicial), cursos (só tem 

um, de Cidadania e Combate à Corrupção), atendimento, login e cadastre-se. Nesta última 

opção, fiz meu cadastro pelo site, fornecendo algumas informações básicas como nome e 

sobrenome, e-mail, telefone, estado e cidade, a criação de uma senha de acesso e ainda 

dar um “ok” na caixinha dos “termos de uso”, declarando que concordava com a política 

de privacidade. Feito isso, pude acessar o conteúdo do curso online. Para acessar nas 

vezes seguintes, bastava que eu fosse direto em “login”, inserisse o meu e-mail e senha e 

podia acessar novamente o curso quantas vezes fossem necessárias. O lançamento do 

curso e a primeira aula disponibilizada foram divulgados em 29 de março de 2018. 

Vale ressaltar que o curso é gratuito, e a plataforma utilizada é a EADbox. Esta 

plataforma102 é usada para criar cursos online e conta com recursos como transmissão ao 

vivo de aulas, cadastro personalizado e facilidade para que o criador do curso tenha 

informações de acessos feitos, acompanhamento do progresso dos alunos, dentre outros. 

Para criar um curso pela plataforma é preciso pagar, e quanto mais recursos o curso tiver, 

mais caro é o plano. 

                                                 
100

 Para saber mais acesse o link: https://mude.org.br/projeto-escola/. Acesso em: 19/02/2019. 
101

 Os parceiros são Equalis (medicina veterinária), Vote Bem – Confirme que Você É Consciente, 

EADbox, Opera Café, Marketing Binário (mercado de venda e automação), UniCesumar, Hellograf – 

Gráfica e Editora, Everest Gráfica e Leblon Transporte.  
102

 Pode ser consultada em: https://eadbox.com/. Acesso em: 19/02/2019. 

https://mude.org.br/projeto-escola/
https://eadbox.com/
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Retomando a página inicial do curso Mude, primeiro aparecem desenhos de 

pessoas e balões de fala ao lado delas, além do logotipo do curso #Mude e a frase “a 

mudança começa com cada um”. Abaixo, aparecem as primeiras informações do curso. 

A descrição é que o curso teria 30 aulas, divididas em três módulos e que seriam 

acompanhadas de um roteiro de discussão e proposta de ação. O primeiro módulo discute 

“como aproveitar o momento para contribuir com uma mudança cultural no Brasil” e 

aborda “os instrumentos disponíveis de combate à corrupção”; o segundo módulo discute 

as “medidas de combate à corrupção que precisam ser implementadas” e também “como 

eleger candidatos comprometidos com o combate à corrupção”; o terceiro e último 

módulo versaria sobre as diversas formas de atuação dos cidadãos no combate à corrupção 

a partir de “aplicativos, grupos de ação, movimentos sociais, ONGs e instituições 

públicas”.  

Apesar da descrição ser essa, de fato, existem apenas os dois primeiros módulos 

totalizando 20 aulas. Nas duas últimas aulas do módulo 2, publicadas nos dias 26 de 

setembro de 2018 e 6 de outubro de 2018, os temas eram referentes às eleições, como 

“eleger candidatos íntegros, como?” e “Eleições: a chance do Brasil”. Estas também são 

as únicas aulas que não contêm Roteiros de Reflexão, que irei explicar mais à frente. Ao 

que parece, esses dois módulos foram pensados partindo do contexto do ano eleitoral, e 

o terceiro módulo ainda está por vir, a qualquer momento.  

 As aulas do curso Mude foram gravadas por voluntários de diversas áreas, 

disponibilizadas com frequência semanal desde o seu lançamento. A cada nova aula 

publicada, eu recebia um e-mail para acessá-la. Cada videoaula do curso tem a duração 

de cerca de dez minutos e é acompanhada por dois tipos de roteiros, disponibilizados logo 

abaixo da aula em PDF. O primeiro é nomeado “Roteiro para reflexão, diálogo e prática” 

e nele existem orientações para discussão em grupos na escola, comunidade e algumas 

perguntas norteadoras, tais como “quais são suas percepções acerca da operação Lava 

Jato? Expressem suas concordâncias, divergências e preocupações”. No fim do roteiro há 

também um desafio, por exemplo: “pressionem candidatos para que contemplem suas 

medidas de combate à corrupção”. A seguir, uma imagem de um Roteiro para Reflexão, 

Diálogo e Prática:  
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Figura 26: Roteiro para Reflexão, Diálogo e Prática. Fonte: Curso de Cidadania e Combate à Corrupção. 

Link: https://instituto-mude.eadbox.com/ng/student/courses/combate-a-corrupcao/lectures/aula-5-a-

historia-da-corrupcao-ainda-da-pra-mudar/contents/5ad7605fad6957006dc81736/forum/. Acesso em: 

19/02/2019.  

O segundo tipo de roteiro é o “Roteiro para reflexão cristã, diálogo e prática”, em 

que existem orientações, perguntas, versículos bíblicos para uma forma de ação voltada 

ao combate à corrupção. Na imagem seguinte, o roteiro da aula 5:  

 

 

Figura 27: Roteiro para Reflexão Cristã, Diálogo e Prática. Fonte: Curso de Cidadania e Combate à 

Corrupção. Link: https://instituto-mude.eadbox.com/ng/student/courses/combate-a-

corrupcao/lectures/aula-5-a-historia-da-corrupcao-ainda-da-pra-

mudar/contents/5ad760804dad4e002ee1d709/forum/. Acesso em: 20/02/2019. 

https://instituto-mude.eadbox.com/ng/student/courses/combate-a-corrupcao/lectures/aula-5-a-historia-da-corrupcao-ainda-da-pra-mudar/contents/5ad7605fad6957006dc81736/forum/
https://instituto-mude.eadbox.com/ng/student/courses/combate-a-corrupcao/lectures/aula-5-a-historia-da-corrupcao-ainda-da-pra-mudar/contents/5ad7605fad6957006dc81736/forum/
https://instituto-mude.eadbox.com/ng/student/courses/combate-a-corrupcao/lectures/aula-5-a-historia-da-corrupcao-ainda-da-pra-mudar/contents/5ad760804dad4e002ee1d709/forum/
https://instituto-mude.eadbox.com/ng/student/courses/combate-a-corrupcao/lectures/aula-5-a-historia-da-corrupcao-ainda-da-pra-mudar/contents/5ad760804dad4e002ee1d709/forum/
https://instituto-mude.eadbox.com/ng/student/courses/combate-a-corrupcao/lectures/aula-5-a-historia-da-corrupcao-ainda-da-pra-mudar/contents/5ad760804dad4e002ee1d709/forum/
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Portanto, no curso, existem as 20 aulas, cada uma acompanha esses dois roteiros 

e algumas também contêm entrevistas, como a do programa “Roda Viva” com o juiz 

Sérgio Moro ou alguma matéria sobre corrupção de algum grande jornal, como O Globo.  

Alguns professores do curso, tanto do módulo 1103, quanto do módulo 2104 têm 

relações com igrejas batistas de Curitiba. No módulo 2, praticamente todos os professores 

eram os mesmos que do módulo 1, exceto dois, Fábio Alex de Oliveira (aula 2 e 10) e 

Gabriel Frecceiro (aula 8).  

Elenquei os nomes desses professores na nota de rodapé, a fim de demonstrar a 

ligação de alguns membros com igrejas batistas de Curitiba. Assim, Mira Graçano é 

jornalista profissional de coaching, tem um site próprio, canal no YouTube e já escreveu 

para revista Dia a Dia com Deus, da Primeira Igreja Batista de Curitiba, além de participar 

de outros eventos promovidos pela igreja105. Clarisse Fogaça tem um canal próprio no 

YouTube, é jornalista, integrante da Igreja Batista Central São José dos Pinhais, Paraná, 

e locutora da Rádio Louvor Diário dessa mesma igreja106. Hellen Hibaski é jornalista e 

redatora da revista Dia a Dia com Deus107. Julius Nunes é jornalista e cuida da assessoria 

de imprensa da Primeira Igreja Batista de Curitiba. Fábio Alex de Oliveira, que, além de 

conhecido de Dallagnol e do pastor Marcos Paulo Ferreira, também tem seu nome na lista 

de aniversariantes nos boletins da IBB. Gabriel Frecceiro é pastor sênior da Ágape 

Church, em Curitiba. Quanto aos demais, não encontrei nenhuma informação, mesmo nas 

buscas pelos boletins da IBB e da PIB.  

No fim de cada aula aparecem os “créditos”, isto é, as informações de quem 

produziu, editou e revisou a videoaula. Assim, os seguintes nomes aparecem: 

coordenação: Patrícia Alves Fehrmann – que também é coordenadora de comunicação da 

Igreja Batista do Bacacheri; na produção de conteúdo: Igor Stork – tem a publicação de 

                                                 
103

 São eles, por ordem das aulas do módulo 1, Mira Graçano (aula 1), Plínio Morais (aula 2), Clarisse 

Fogaça (aula 3), Sílvia Carolina Afonso Gonçalves (aula 4), Fábio José Ricardo (aula 5), Mariane 

Nascimento (aula 6), Adeildo Nascimento (aula 7), Hellen Hibaski (aula 8), Plínio Morais (aula 9) e Julius 

Nunes (aula 10). 
104

 São eles, por ordem das aulas do módulo 2, Julius Nunes (aula 1), Fábio Oliveira (aula 2), Fábio José 

Ricardo (aula 3), Sílvia Carolina Afonso Gonçalves (aula 4), Mariane Nascimento (aula 5),  Julius Nunes 

(aula 6), Plínio Morais (aula 7), Gabriel Frecceiro (aula 8), Clarisse Fogaça (aula 9) e Fábio Oliveira (aula 

10).  
105

 Essa relação pode ser consultada na revista da Primeira Igreja Batista de Curitiba, na plataforma Issuu, 

pelo link: https://issuu.com/pibcuritiba/docs/revistaddd_mar_web. Acesso em: 20/02/2019.  
106

 O nome aparece no site da rádio da igreja em: http://radiolouvordiario.com/programacao/domingo. 

Acesso em: 18/02/2019. 
107

 Essa referência pode ser consultada em: https://www.pibcuritiba.org.br/revistaddd/. Acesso em: 

18/02/2019. 

https://issuu.com/pibcuritiba/docs/revistaddd_mar_web
http://radiolouvordiario.com/programacao/domingo
https://www.pibcuritiba.org.br/revistaddd/
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um livro108 chamado Raízes, o princípio da fé junto com o pastor Marcos Paulo Ferreira, 

da Igreja Batista do Bacacheri; na revisão: Fernando Leite e Hadler Martins – sobre 

Fernando não encontrei nenhuma informação, e sobre Hadler, vi que seu nome estava nos 

boletins109 da Igreja Batista do Bacacheri na seção “aniversariantes do mês”; no roteiro: 

Julius Nunes, que é coordenador editorial do curso de Jornalismo da PUC-Curitiba e cuida 

da assessoria de imprensa da Primeira Igreja Batista de Curitiba; nas câmeras: Leonardo 

Ventura e Thomas Machado e na edição: Rodrigo Sigmura. Quanto a estes últimos, não 

identifiquei qualquer ligação com igrejas. 

No curso Mude, o primeiro Roteiro para Reflexão Cristã, Diálogo e Prática, com 

base na aula sobre o tema “Uma janela histórica de oportunidade para nossa geração”, 

continha a seguinte frase:  

A situação do discípulo de Cristo, numa situação como a que o Brasil 

vive, deve ser decisiva. Somos cidadãos do céu, mas também somos 

cidadãos da Terra e, nas palavras do apóstolo Paulo: “embaixadores de 

Cristo” (2 Coríntios 5:20 NVI) nesse mundo. 

 

 Assim, a situação é vista negativamente. O uso da noção de cidadão do céu e da 

terra remete a questões na terra como continuidade das questões divinas. Logo após, com 

as frases “vocês são o sal da terra”, “vocês são a luz do mundo”, é introduzida a pergunta 

sobre como o leitor enxerga o papel da Igreja no presente contexto político- social e como 

se pode “iluminar” o Brasil num momento tão delicado.  

 Essas questões que no roteiro ficam abertas para discussão em grupo, trazem o 

argumento bíblico/religioso para o envolvimento do cristão com questões públicas, 

especialmente a corrupção. Após isso, é lembrado que a Lava Jato tem permitido um novo 

movimento de combate à corrupção e também há a sugestão para que o leitor grave um 

vídeo, de um minuto, tentando responder a questão referente ao lugar que o dinheiro 

desviado pela corrupção poderia ser investido em cada respectiva realidade, considerando 

a cidade, bairro ou comunidade. O objetivo, segundo o roteiro, seria fazer uma triagem 

dos vídeos para depois postar na página do Mude no Facebook. A segunda ação chamava 

o leitor para orar por dez minutos pelo país e “interceder séria e responsavelmente para 

que Deus nos conduza na busca por justiça e combate à corrupção”.  

                                                 
108

 O livro Raízes, o princípio da fé pode ser pedido no próprio site da Igreja Batista do Bacacheri pelo 

link: https://www.bacacheri.org/comunicacao/nossoslivros/. Acesso em: 19/02/2019. 
109

 Pode-se consultar em:  https://issuu.com/bacacheri/docs/revista190_18-08web. Acesso em: 19/02/2019. 

https://www.bacacheri.org/comunicacao/nossoslivros/
https://issuu.com/bacacheri/docs/revista190_18-08web
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 No segundo roteiro, baseado na aula intitulada “Devemos nos envolver com 

política?”, foram reunidas algumas questões para o leitor, indagando se lembram dos 

personagens ao longo das Escrituras que se mobilizaram em prol do bem comum, e ainda 

se o leitor não se “sentiu castigado” por não se interessar por política. Em seguida, há um 

pequeno texto110 falando sobre Neemias como um profeta que teve atuação política 

intensa e destemida em sua época e que, ao se deparar com os problemas do seu povo, 

“Neemias foi além. Ele sentiu e agiu. Ele orou e jejuou. Ele buscou a ajuda do céu para 

resolver o problema que atingia a sua nação”. Neemias é descrito como um exemplo de 

vida pública a ser seguida. Logo após o trecho acerca da postura de Neemias, há uma 

parte do roteiro chamada “desafio”. Assim, é esclarecido que o “desafio é simples, mas 

exige constância e comprometimento”. A sugestão direcionada ao leitor é para que encare 

o desafio de participar na nação de alguma dimensão da pólis, podendo ser no 

condomínio, reunião de pais, assembleias etc. Por último, que gravassem o vídeo de um 

minuto e meio comentando como o Brasil estaria caso os brasileiros se envolvessem mais 

com a política e depois que compartilhassem suas ideias com o Instituto Mude. 

O terceiro roteiro tinha como assunto principal o tema da aula que falava sobre o 

governo do povo com a questão que indagava sobre a possibilidade de se fazer isso de 

verdade. Dentre as questões expostas ao longo do roteiro, a primeira era referente aos 

princípios que norteiam o regime democrático (liberdade, igualdade e fraternidade) e se 

estes estariam alinhados ao Evangelho de Cristo e ainda “onde entraria Deus numa 

democracia” e “a igreja deve buscar seus interesses e interesses que beneficiem a 

sociedade?” Após as questões, há o tópico “mãos à obra”, pedindo para que o cidadão 

reflita sobre sua postura política no que diz respeito ao voto e à mobilização política. 

Pede-se também para que o leitor pense numa forma simples de exercer o poder para 

contribuir com o Brasil e, depois, compartilhar no e-mail do Mude. Por último, pede-se a 

oração com a seguinte frase: “separem 15 minutos de intercessão pelo nosso país. Se o 

poder emana do povo, o povo pode e deve ser influenciado pela Igreja que é conduzida 

por Deus”. 

O tema da quarta aula se apoia na discussão sobre a democracia no Brasil e teve 

o quarto roteiro com o material fornecido pela Igreja Batista do Bacacheri. Apenas alguns 

roteiros têm a referência do material escrito. Eu me informei por e-mails sobre os outros 

                                                 
110

 A referência desse trecho é oriunda do site do pastor presbiteriano Hernandes Dias Lopes, de São Paulo. 

http://hernandesdiaslopes.com.br/o-pastor/. Acesso em: 03/03/2019. 

http://hernandesdiaslopes.com.br/o-pastor/
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roteiros que estavam sem referência, mas não obtive resposta. Retomando, neste roteiro 

as primeiras questões referem-se ao papel da mídia como um “quarto poder”, assim, 

pergunta-se ao leitor qual seria sua percepção acerca da relevância midiática em relação 

ao papel da Lava Jato e como a Igreja pode estabelecer uma relação saudável com o 

“quarto poder”. Retomando o conteúdo da aula sobre democracia, suas instituições e a 

sociedade civil, há a questão sobre qual deve ser, na opinião do leitor, a relação da Igreja 

com a sociedade civil. O “desafio” proposto é para que o grupo identifique um grande 

problema social na região onde mora ou onde costuma cobrar os órgãos competentes por 

melhoria. A orientação é que se faça abaixo-assinado cobrando para que providências 

sejam tomadas. E para que se compartilhe o problema a ser resolvido com o Mude 

explicitando qual será o método escolhido para acionar a esfera política.  

 Por último, é disponibilizado um trecho escrito por John Stott – pastor e teólogo 

britânico (1921-2011) – dizendo que “é muito saudável para a liderança da igreja 

incentivar as pessoas que têm interesses semelhantes a se unirem em grupos de interesses 

especiais ou de estudo e ação”. Após o trecho, o roteiro expõe que se uma oportunidade 

for dada aos grupos para apresentarem seus relatórios aos membros da igreja, poderão 

receber “apoio da igreja, por meio de conselhos, incentivo, oração e sustento financeiro”.  

 O quinto roteiro foi baseado na aula sobre a história da corrupção, pensando numa 

perspectiva de possível mudança. O primeiro texto do roteiro foi retirado do site da 

Editora Ultimato111 e aborda trechos bíblicos referentes a Gênesis, desde a criação do 

homem até o momento da “desobediência da criatura humana”. E, nesse sentido, citam 

“a terra, porém, estava corrompida diante de Deus, e cheia de violência. Viu Deus a terra, 

e eis que estava corrompida; porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre 

a terra” (Gn 6:11-12). No trecho também está exposto que a corrupção é “a violência em 

sua forma mais cruel” e “aflige a terra desde a queda”. Percebe-se nesses trechos a 

semelhança com as matérias contidas na revista Ultimato analisadas no segundo capítulo. 

Apesar de esse trecho ter sido retirado de uma matéria intitulada “Corrupção, aspectos 

sociais, bíblicos e teológicos” da seção “opinião” no site da Editora Ultimato, a 

perspectiva é bastante próxima da tratada na revista. Além disso, no roteiro há menção da 

                                                 
111

 Em uma busca rápida pelo site da Editora Ultimato, achei a matéria na íntegra. No entanto, no fim, 

havia a informação que a origem era do site da Aliança Cristã Evangélica Brasileira. O próprio autor, Daniel 

de Almeida e Souza Jr., é assessor de missões urbanas da Aceb. Como dito, no Roteiro para Reflexão Cristã 

são utilizados fragmentos dessas matérias. O link pode ser consultado em: 

https://www.ultimato.com.br/conteudo/corrupcao-aspectos-sociais-biblicos-e-teologicos. Acesso em: 

10/04/2019. 

https://www.ultimato.com.br/conteudo/corrupcao-aspectos-sociais-biblicos-e-teologicos
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necessidade de um posicionamento contra a corrupção, pois as Escrituras deixam claro 

que “a corrupção é uma injustiça”. Após esse trecho, algumas questões também foram 

apresentadas. Dentre elas, estavam estas: “considerando que a corrupção foi o maior ato 

de violência direta e indireta do homem contra o seu semelhante e contra a criação, o que 

um discípulo poderia fazer?”, ademais, “que contribuição a igreja poderia dar na luta 

contra a corrupção?”  

 O desafio proposto é para que cada um dos participantes do curso se comprometa 

com a integridade, ética e honestidade. Logo após, estão elencados os dez atos mais 

corruptos dos brasileiros, segundo o promotor de Justiça Jairo da Cruz Moreira.  

 Na sexta aula foi trazida a figura de William Wilberforce – político britânico, líder 

do movimento abolicionista e protestante anglicano – como um exemplo que gera 

inspiração. E no roteiro encontram-se as seguintes questões:  

 

John Wesley escreveu sua última carta a Wilberforce, em 24 de 

fevereiro de 1791, seis dias antes de morrer, encorajando-o a executar 

o plano da abolição da escravatura. Um parágrafo dessa carta diz o 

seguinte: "Oh! Não vos desanimeis de fazer o bem. Ide avante, em nome 

de Deus, e na força do seu poder, até que desapareça a   escravidão   

americana, a   mais   vil   que   o   sol   já   iluminou". Wilberforce tinha 

rendido sua vida à vontade de Deus e compreendeu que o propósito que 

lhe fora designado era lutar contra a escravidão. Você considera que 

Deus espera de nós, como Igreja, nesse momento, lutar contra a 

corrupção no país? O que você compreende que Deus espera de você, 

como cidadão desse país? Compartilhe. 

 

 Nesse trecho, toma-se como inspiração uma história de luta contra a escravidão, 

de um protestante anglicano que teria se rendido aos desígnios de Deus. A questão feita 

ao leitor é se Deus espera que lutemos contra a corrupção e o que se compreende sobre o 

que Deus espera de cada um como cidadão. O “desafio” proposto é para que se ore com 

o grupo pensando em alguns pontos elencados pelo grupo cristão em que Wilberforce 

fazia parte e que se pense em como influenciar a nação ou Igreja. Como orientação para 

isso está: “esperem (tenham a expectativa) de ouvir o Espírito Santo falar e direcioná-

los”.  

 O sétimo roteiro foi baseado na aula sobre o Estado brasileiro e cada um dos Três 

Poderes e trouxe algumas questões sobre como cada um destes (Executivo, Legislativo e 

https://instituto-mude.eadbox.com/ng/student/courses/combate-a-corrupcao/lectures/aula-6-william-wilberforce-um-exemplo-que-gera-inspiracao/contents/5aeb81e852e88d002eb8ecd1/
https://instituto-mude.eadbox.com/ng/student/courses/combate-a-corrupcao/lectures/aula-6-william-wilberforce-um-exemplo-que-gera-inspiracao/contents/5aeb81e852e88d002eb8ecd1/
https://instituto-mude.eadbox.com/ng/student/courses/combate-a-corrupcao/lectures/aula-6-william-wilberforce-um-exemplo-que-gera-inspiracao/contents/5aeb81e852e88d002eb8ecd1/
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Judiciário) deveria se posicionar. A orientação contida no roteiro é que o leitor se 

disponibilizasse a pesquisar qual deputado federal ou estadual foi eleito pelo seu 

respectivo estado, a fim de pressioná-los para saber dos seus posicionamentos em relação 

ao combate à corrupção.  

 Na oitava aula foram expostas as instituições do Estado brasileiro que seria 

necessário conhecer, e seu roteiro teve as seguintes questões:  

 

De que forma nós, como discípulos comprometidos com o evangelho, 

podemos lutar conjuntamente aos MP, MPF, PF e TCU na luta contra a 

corrupção? Você sabia que as igrejas foram fortíssimas aliadas do 

projeto das 10 Medidas contra a Corrupção, proposto pelo MPF? 

Infelizmente, esse projeto de lei foi desfigurado pela Câmara na 

madrugada que sucedeu a tragédia da Chapecoense. Mas mais projetos 

de medidas contra a corrupção estão por vir. Separem um tempo de 

oração (pelo menos, 15 minutos) e peçam a Deus que abençoe a luta 

dessas instituições e da população contra a corrupção. 

 

Observa-se no trecho acima a indagação sobre como fazer uma aproximação do 

“discípulo” com órgãos públicos. A Igreja é qualificada como “fortíssima” no que se 

refere às 10 Medidas. Apesar da sua modificação, no trecho é mencionado que há a 

possibilidade de existirem mais projetos. Para ação, o leitor é convidado a orar por 15 

minutos e a pedir para que as instituições sejam abençoadas.  

 O desafio proposto é o de buscar conhecer as unidades representativas do MPF e 

MP mais próximas e que se tente aproximar as pessoas da população ou da Igreja a esses 

órgãos.  

O nono roteiro foi baseado na aula sobre o caráter revolucionário do voto. Deste 

modo, tratou sobre qual seria a perspectiva do leitor acerca dos motivos pelos quais os 

cristãos são levados a votar e sobre como é perceber que vários políticos que se assumem 

evangélicos são investigados pela Lava Jato. O desafio, segundo o roteiro, é o de eleger 

candidatos seriamente comprometidos com o combate à corrupção e também pressionar, 

fiscalizar e cobrar para que contemplem em suas propostas o combate à corrupção. Por 

último, são elencadas algumas orientações esboçadas nos anos 1990 sobre o voto 

evangélico pela Aliança Evangélica Brasileira (AEvB).  
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No último roteiro do módulo 1, baseado na aula que discutia as fake news e 

estratégias para reconhecê-las e se distanciar, foi mobilizado um trecho de um artigo do 

sociólogo e cristão Paul Freston, intitulado “A ‘ética do ódio’, as fake news e a idoneidade 

cristã”, publicado na edição 372 de julho/agosto de 2018 na revista Ultimato. A seguir, 

um trecho do artigo: 

 

Ainda gostaríamos, é claro, que todos pensassem igual a nós. No 

entanto, há duas coisas muito mais importantes para os cristãos neste 

momento: primeiro, que todos fiquem dentro dos limites da 

democracia; e, segundo, que todos deem exemplo para a sociedade na 

maneira de tratar os irmãos na fé que estão em outra posição política. 

Dois obstáculos dificultam a consecução, mesmo desses desejos  

extremamente modestos: o ódio e as fake news (notícias falsas). Eles se 

reforçam mutuamente: o ódio cria as fake news e incentiva a sua 

propagação; e, por sua vez, as fake news alimentam o ódio. 

 

 Algumas questões sobre as fake news foram abordadas no roteiro para saber do 

leitor sobre a influência delas no cenário político. O desafio foi o de conscientizar as 

pessoas por meio das redes sociais para que não acreditem em notícias falsas sem checar 

a sua origem e que reflitam acerca de seu encaminhamento.  

 O primeiro roteiro do módulo 2 foi baseado na aula sobre as 10 Medidas contra a 

Corrupção pensando numa perspectiva sobre o futuro do país. Nesse sentido, as questões 

eram referentes a como deveria ser o papel da Igreja em torno das propostas contra a 

corrupção e indagam também se o leitor se recorda de algum exemplo bíblico acerca da 

forma como Deus lidou com a corrupção. O desafio é para que se faça uma consulta de 

como os deputados eleitos pelo estado votaram em relação às 10 Medidas contra a 

Corrupção e ainda que se mobilize um círculo social, a fim de contatar esses 

representantes demonstrando apoio ou crítica em relação à votação.  

 O tema da segunda aula do módulo 2 foi sobre a Transparência Internacional e as 

Novas Medidas contra a Corrupção, e no roteiro está um texto igual à “declaração” de 11 

de abril de 2015 da Aliança Cristã Evangélica Brasileira intitulada “Contra a Corrupção” 

e que foi abordada no capítulo 2. Apesar de o texto do roteiro estar resumido, reproduz 

elementos-chave contidos na declaração da Aceb. Dentre eles, se diz que “temos o dever 

de ser vigilantes em sociedade, fiscalizando e denunciando atos de corrupção, inclusive 



 

106 

 

no espaço eclesiástico [...]”. A Lei de Acesso à Informação é mencionada como um 

avanço contra o “mal” da corrupção. Reproduz-se que a Igreja deve se comprometer com 

a oração e que esta é “um instrumento de mudança”. E a mudança, segundo o texto, “vem 

pelo nosso agir em compromisso com a vontade de Deus que se estabelece em nossos 

corações, em nosso viver como povo de Deus”. Após isso, são elencados alguns itens 

para que se ore, dentre eles, “para que os cristãos sejam luz e sal onde quer estejam e que 

sejam intolerantes com qualquer tipo de corrupção, lembrando-se que “o juízo começa 

pela casa de Deus” (Pe 4:17)” e “que a igreja em geral e os cristãos em particular apoiem 

reformas políticas como instrumentos preventivos contra a corrupção”. A orientação após 

o texto é que o leitor separe um tempo significativo para oração e que aproveite para 

contemplar os pontos levantados pelo texto. O desafio proposto é que o leitor grave um 

vídeo ou escreva algumas sugestões de possíveis projetos que poderiam ser desenvolvidos 

pelo Mude no combate à corrupção.  

 A terceira aula introduziu o que são as Novas Medidas contra a Corrupção. Após 

a modificação das 10 Medidas no Congresso Nacional, começaram a surgir novas 

propostas anticorrupção baseadas em experiências bem-sucedidas em países em que a 

Transparência Internacional já atuava e que, segundo seus promotores, culminaram no 

maior pacote anticorrupção do mundo. Dividido em 12 blocos e com 70 medidas, o novo 

pacote anticorrupção inclui anteprojetos de lei, propostas de emendas à Constituição, 

projetos e normas voltadas ao combate à corrupção.  

 A divulgação das Novas Medidas é feita pelo Unidos contra a Corrupção, uma 

coalizão formada por movimentos e instituições sem fins lucrativos. Seu comitê gestor é 

composto pela Transparência Internacional Brasil112, Observatório Social do Brasil, 

Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, Instituto Ethos, Instituto Cidade 

Democrática e Contas Abertas. Existem algumas “coalizões” do Unidos contra a 

Corrupção e, dentre as organizações, está o Instituto Mude. 

No site do Unidos contra a Corrupção é possível consultar os blocos das Novas 

Medidas, materiais da campanha (camisetas, adesivos etc.), conferir os candidatos que 

apoiam as Novas Medidas, declarar apoio às Novas Medidas fornecendo nome, e-mail e 

estado e fazer doações.  Na página inicial, o modelo de divulgação é o seguinte:  

                                                 
112

 A página pode ser acessada pelo link:  http://novasmedidas.transparenciainternacional.org.br/. Acesso 

em: 04/03/2019. 

http://novasmedidas.transparenciainternacional.org.br/
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Figura 28: Página do Unidos contra a Corrupção divulgando as Novas Medidas. Fonte: 

https://unidoscontraacorrupcao.org.br/. Acesso em: 05/03/2019. 

 

 No sumário das Novas Medidas, o procurador da República Deltan Dallagnol 

aparece na lista de colaboradores para a construção do novo pacote de medidas, e, 

posteriormente, em suas redes sociais, passou a divulgar as Novas Medidas. O Instituto 

Mude, do mesmo modo, divulga a campanha em suas redes sociais, como pode ser visto 

nesta publicação do Instagram do dia 14 de agosto de 2018: 

 

 

Figura 29: Boneca de pano, mascote do Instituto Mude, com quadro do Unidos contra a Corrupção. Fonte: 

Instagram, data: 14/08/2018. 

Na imagem, aparece uma boneca de pano, chamada Honestina, que é uma das 

mascotes no Instituto Mude junto com outro boneco de pano chamado Justino. A 

utilização desses dois bonecos foi feita nas palestras sobre corrupção em algumas escolas 

https://unidoscontraacorrupcao.org.br/
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de Curitiba no “projeto escolas”, já citado anteriormente neste trabalho. Na sua mão 

esquerda há um adesivo com o logotipo do Mude e, na sua frente, um folheto da campanha 

Unidos contra a Corrupção.  

No curso Mude, o terceiro Roteiro para Reflexão Cristã também aborda as Novas 

Medidas contra a Corrupção iniciando com questões para o leitor, como as seguintes: “do 

ponto de vista bíblico, como se combate à corrupção? As novas medidas estariam 

contempladas por uma cosmovisão bíblica?” e ainda “você acha possível que esse projeto 

receba o apoio da igreja no Brasil?” O desafio proposto é para que o leitor consulte o site 

do Unidos contra a Corrupção para conhecer mais sobre as Novas Medidas contra a 

Corrupção e que também se mobilize divulgando as Novas Medidas nas suas redes sociais 

para que os candidatos às eleições de 2018 se comprometam com o novo pacote.  

O tema da quarta aula do módulo 2 foi sobre “Os 12 blocos das Novas Medidas 

contra a Corrupção”. O Roteiro para Reflexão Cristã abordou um trecho de um texto 

intitulado “Somos todos Corruptos” retirado de uma coluna de opinião de 6 de abril de 

2016 do site da Editora Ultimato113. A coluna é do ministro Luiz Fernando dos Santos, 

vinculado à Igreja Presbiteriana Central de Itapira, SP e professor de Teologia Pastoral e 

Bioética no Seminário Presbiteriano do Sul, de Filosofia na Faculdade Internacional de 

Teologia Reformada (Fitref) e de História das Missões no Perspectivas Brasil. O trecho 

utilizado no roteiro diz o seguinte:  

 

Precisamos não só de uma nova postura ética, mas sobretudo de uma 

nova natureza e um novo coração (Ex 36.26). Um milagre que só o  

Evangelho da graça pode operar por meio do Espírito Santo. Aos 

nascidos de novo, que já estão em Cristo e são a Igreja d’Ele em missão 

no mundo, também precisamos contribuir para que uma solução possa 

ser encaminhada para o refreamento da corrupção em nosso país. 

 

 No trecho se fala sobre um milagre que mude a natureza e o coração dos homens. 

Para os que “nasceram de novo” e os que já mantêm contato com a Igreja é feito um 

chamado para agir e que se contribua para o “refreamento da corrupção”. Após o trecho, 

foram disponibilizadas algumas questões referentes ao novo pacote de medidas, 

indagando sobre como a Igreja poderia ajudar na divulgação e quais seriam as percepções 

                                                 
113

 Link da coluna: https://www.ultimato.com.br/editora/conteudo/somos-todos-corruptos. Acesso em 

05/03/2019. 

https://www.ultimato.com.br/editora/conteudo/somos-todos-corruptos
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do leitor acerca desses blocos. O desafio proposto é que se faça a consulta dos candidatos 

comprometidos com as Novas Medidas pelo site do Unidos contra a Corrupção e que, se 

algum deles ainda não tiver se comprometido, se faça pressão para se posicionarem 

publicamente sobre o assunto.  

 Na quinta aula, a discussão ainda permaneceu nas Novas Medidas, entretanto, 

debatendo mais especificamente sobre “A Solução das Novas Medidas para o Foro 

Privilegiado”. No Roteiro para Reflexão Cristã, foi disponibilizado um trecho, de origem 

do site da Editora Ultimato, na seção “outros” em “palavra do leitor” intitulado “Inimiga 

e foro privilegiado114”, do autor Marcos Servo115. No trecho recortado é dito o seguinte: 

 

Ela é terrível e espantosa; o seu juízo e a sua dignidade vêm dela 

mesma.” Habacuque 1.7. Este texto se refere a nação da Babilônia, 

instrumento  usado  por  Deus  para  guerrear  e castigar a nação de Judá. 

Era uma nação terrível pois sua justiça vinha de si mesma. A justiça 

própria leva as pessoas a não dependerem da Graça, do perdão, da 

misericórdia e da justiça de Deus. A justiça própria infla o ego,  torna  

prepotente, hipócrita, e leva a ferir pessoas. A justiça própria  leva um 

réu a se gabar de juiz. A justiça própria arruinou Judá e a Babilônia, 

isso porque a justiça própria não depende de Deus. Como magistrados, 

parlamentares e advogados que realizam seus  julgamentos com a lei 

decorada, visando a morte do pobre coitado, enquanto que para si quer 

foro privilegiado. 

  

No trecho é mobilizada a noção de justiça própria que, pelo seu caráter 

independente, acaba por não recorrer a elementos que podem ser fornecidos por Deus, 

como a “graça”, “perdão”, “misericórdia” e “justiça”. A justiça própria também pode 

modificar características da personalidade dos seres humanos, os levando a se tornarem 

egocêntricos e prepotentes, além se ser capaz de destruir cidades. Ao fim, percebe-se a 

condenação da defesa das próprias causas e princípios no caso dos magistrados.  

Dentre as questões abordadas no roteiro, algumas indagavam se seria possível 

refletir sobre o conceito de “justiça própria” e associá-la, assim, à prerrogativa do foro 

privilegiado e, também, se seria possível elencar o fim do foro privilegiado como uma 

                                                 
114

 O texto completo pode ser lido em: https://www.ultimato.com.br/comunidade-conteudo/inimiga-e-foro-

privilegiado. Acesso em: 06/03/2019. 
115

 Sobre o autor não havia nenhuma descrição no site que fosse possível caracterizá-lo.  

https://www.ultimato.com.br/comunidade-conteudo/inimiga-e-foro-privilegiado
https://www.ultimato.com.br/comunidade-conteudo/inimiga-e-foro-privilegiado
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das principais bandeiras contra a corrupção. O desafio proposto ao fim da reflexão é que 

o leitor ore por dez minutos pedindo para que Deus intervenha abolindo a prerrogativa do 

foro privilegiado e que se pressione os candidatos às eleições para aprovação das Novas 

Medidas contra a Corrupção.   

O tema tratado na sexta aula foi referente ao caixa 2 discutindo a possível solução 

que o texto das Novas Medidas teria. Assim, no Roteiro para Reflexão Cristã há o trecho 

de Lucas 19:1-9 com o seguinte texto:  

 

Jesus entrou em Jericó, e atravessava a cidade. Havia ali um homem  

rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era  

Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da 

multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-

lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou 

para cima e lhe disse: “Zaqueu, desça depressa. Quero ficar em sua casa 

hoje”. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o 

povo viu isso e começou a se queixar: “Ele se hospedou na  casa de um 

‘pecador’”. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: “Olha, Senhor! 

Estou dando a metade dos meus bens aos pobres; e se de alguém 

extorqui alguma coisa, devolverei quatro vezes mais”. Jesus lhe disse: 

“Hoje houve salvação nesta casa! Porque este homem também é filho 

de Abraão. Pois o Filho do homem veio buscar e  salvar o que estava 

perdido”.  

 

A partir dessa referência bíblica em que um homem rico, chamado Zaqueu, se 

redime perante Jesus Cristo de suas fortunas, as questões formuladas retomam essa 

história e sua relação com a corrupção. Assim, a lógica construída é a de que Zaqueu 

provavelmente teria construído vários “esquemas de corrupção” em sua vida, e pelo seu 

encontro com Cristo ele buscou ressarcir o povo. A questão colocada para o leitor é se 

“caberia a parte que lesou sendo corrupta o esforço pela restituição”. Outra questão 

abordada é “como a vida comunitária poderia evitar o caixa 2”, ainda, “como os 

integrantes comunitários poderiam contribuir para a transparência na prestação de 

contas”.  

O desafio proposto ao leitor é que baixe dois aplicativos disponíveis para 

smartphone que ajudam na denúncia contra o caixa 2. São eles o “contra o caixa 2” e o 
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“Pardal”, e que o utilizem caso saibam de algum crime eleitoral que esteja sendo 

cometido.  

Na sétima aula, o tema abordado foi referente à prescrição de crimes como a 

corrupção pensando nas possíveis soluções trazidas no texto das Novas Medidas, assim, 

para discutir essa questão, o Roteiro para Reflexão Cristã trouxe novamente116 alguns 

parágrafos da “declaração” da Aceb de 11 de abril de 2015, intitulada “Contra a 

Corrupção”. As questões foram relacionadas aos crimes de colarinho branco e aos 

elementos que fazem a corrupção ser algo que “compensa” para quem a pratica. O desafio 

proposto é para que se colabore com a divulgação do novo pacote de medidas e que sejam 

enviadas sugestões ao Mude sobre alternativas para que o pacote chegue mais rápido na 

Câmara. 

O último Roteiro para Reflexão Cristã é o da oitava aula e abordou o tema do 

enriquecimento ilícito refletindo sobre as possíveis soluções trazidas pelas Novas 

Medidas. O trecho disponibilizado no roteiro é o mesmo que o do sexto roteiro do módulo 

2, sobre Zaqueu, em Lucas 19:1-9. As questões foram como seria o Brasil caso não 

houvesse enriquecimento ilícito, qual seria a avaliação do leitor sobre como esse tema é 

tratado pela legislação atual, bem como qual seria sua opinião sobre as propostas das 

Novas Medidas acerca do assunto. O desafio é que o leitor combata o enriquecimento 

ilícito e tome conhecimento de organizações como a Contas Abertas e a Transparência 

Brasil que acompanham os gastos dos representantes políticos.  

A penúltima aula, publicada exatamente um mês antes do segundo turno das 

eleições de 2018, teve como tema a seguinte pergunta: “Eleger candidatos íntegros, 

como?” Com uma abordagem que tratava do voto nas eleições que estavam para se 

realizar em outubro, foram apresentados alguns instrumentos de combate à corrupção. 

Um deles era referente à possibilidade de se consultar o site do Tribunal Superior Eleitoral 

(TSE) sobre a situação dos candidatos em cada estado. Além disso, foi apresentada a 

ferramenta criada pelo Instituto Reclame Aqui, chamada Vigie Aqui, e que, por meio da 

instalação de um plugin de internet, sempre que um político envolvido com corrupção 

aparecesse em alguma página, seu nome ficaria manchado de roxo. Também foi 

apresentado o aplicativo “detector de ficha de político” que utiliza reconhecimento facial 

para detectar processos de corrupção dos políticos, e por último, foi sugerida uma consulta 

                                                 
116

 Digo “novamente”, pois, no segundo Roteiro para Reflexão Cristã do módulo 2, o mesmo texto da Aceb 

foi utilizado. 
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no site do Unidos contra a Corrupção para conferir a lista de políticos que manifestam 

seu apoio às Novas Medidas.  

Na décima e última aula, publicada um dia antes do primeiro turno das eleições 

de 2018, o tema foi sobre as eleições, a caracterizando com “a chance do Brasil”, e foi 

ministrada pelo presidente do Mude, Fábio Alex de Oliveira. A corrupção é tratada como 

um “vírus que se prolifera no comportamento de quase todos e que infelizmente atinge os 

variados setores da sociedade”. Oliveira diz também, em nome do Mude, que “a luta 

contra a corrupção ganha um importante e concreto substrato com as Novas Medidas 

contra a corrupção” e que nas eleições os cidadãos devem usar as Novas Medidas como 

“régua e padrão” para seu voto. Sobre a Lava Jato, é lembrada como “uma oportunidade” 

que só pode ser mantida com o voto em políticos que sejam comprometidos com os 

cidadãos. Ele alerta também para que o eleitor fique atento nas eleições a candidatos que, 

embora não sejam condenados por corrupção, sejam filhos, maridos e esposas de políticos 

que roubaram e estão presos e ainda são alvo de processos e que “se fique atento às 

diversas tentativas de se manter no poder ainda que indiretamente”.  

Além do curso, ao longo do ano eleitoral foram feitas algumas publicações pelo 

Movimento Mude no Instagram. No dia 15 de setembro de 2018 um vídeo com a seguinte 

legenda entrou no ar: “Os líderes das igrejas evangélicas do Brasil também estão 

@unidoscontraacorrupção. Diferentes igrejas, diferentes usos e costumes, mas algo em 

comum: a certeza de que o Brasil precisa se livrar do grande mal que é a corrupção!” Na 

abertura do vídeo há a descrição “diferentes denominações cristãs unidas contra a 

corrupção”. Os membros que se manifestaram no vídeo sobre o combate à corrupção ou 

pedindo o apoio pelas novas medidas contra a corrupção estão ligados a algumas dessas 

instituições que trabalhei no primeiro e segundo capítulo.  

A primeira liderança evangélica a se manifestar foi o pastor Sócrates de Souza, da 

Convenção Batista Brasileira, dizendo que “a corrupção é um velho problema no Brasil”. 

O segundo pastor a falar foi Luciano Subirá, da Comunidade Alcance, de Curitiba – por 

coincidência, havia assistido a uma pregação sua na Assembleia de Deus Vitória em 

Cristo, presidida por Silas Malafaia no fim de agosto117. Suas palavras foram estas: “a 

corrupção afeta a saúde, a educação, a segurança de todos, especialmente os que mais 

precisam”. O terceiro pastor a se manifestar foi Miguel Uchoa, vinculado à Igreja 
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 Além de ser lembrado com respeito pelo pastor Silas Malafaia em alguns cultos, Subirá tem bastante 

visibilidade no meio evangélico por pregar em todo o país em igrejas e eventos que são divulgados em sua 

página própria: https://lucianosubira.com.br/. Acesso em: 08/03/2019. 

https://lucianosubira.com.br/
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Anglicana do Recife, PE, dizendo: “a igreja tem orado sobre isso há muito tempo”. O 

quarto pastor é Silas Marchiori Tostes, presidente da Aliança Cristã Evangélica 

Brasileira, e suas palavras foram: “e as eleições são uma janela de oportunidade para 

mudar essa realidade”. Logo após, Rinaldo Seixas, que é apóstolo da Igreja Bola de Neve 

em São Paulo, diz que: “a sociedade brasileira está iniciando uma grande campanha”. Em 

seguida, fala o pastor luterano de Curitiba Valdir Steuernagel, também embaixador da 

Aliança Cristã Evangélica Brasileira. Prega em diversas comunidades luteranas e também 

na Igreja Batista do Bacacheri; em vídeos disponíveis no YouTube é possível assisti-lo. 

É ainda colunista da revista Ultimato, que faz parte da Aceb como apoiadora. Suas 

palavras: “o objetivo é todos escolhermos candidatos da nossa preferência e de lógica, 

mas que tenham um passado limpo, um compromisso com a democracia, e apoiem o 

grande pacote anticorrupção”. Juarez Marcondes Filho, reverendo presbiteriano de 

Curitiba, disse que: “o pacote anticorrupção que estamos apresentando a toda nação, ele 

contém 70 propostas, muito claras, muito definidas que vão mudar o Brasil”. Por último, 

o pastor Josué Gonçalves, que disse: “esse pacote anticorrupção tem 70 propostas 

redigidas por mais de 200 especialistas sobre a liderança da Fundação Getúlio Vargas e 

da Transparência Internacional”.  

Neste capítulo, com relação ao tema da corrupção e os evangélicos batistas, vimos 

a difusão da discussão sobre as 10 Medidas contra a Corrupção com a atuação do 

Movimento Mude e a abertura das igrejas batistas para que essa temática fosse discutida 

dentro da Igreja. Examinei algumas revistas da Igreja Batista do Bacacheri que, além de 

se engajarem no recolhimento das assinaturas, também mencionaram sua “participação” 

no Movimento Mude no qual seu respectivo logotipo também aparece nas matérias das 

revistas da IBB. Essa atuação do Mude em defesa das 10 Medidas continuou, mesmo após 

sua modificação no Congresso Nacional, o que contribuiu para uma projeção da visão do 

MP sobre a corrupção. Para demonstrar duas de suas ações, tratei da Marcha para Jesus 

em Curitiba, na qual foram produzidos materiais em forma de cartaz trazendo versículos 

bíblicos que remetem à temática da corrupção, e também do “adesivaço”, ocorrido um 

mês depois da Marcha e que tinha como objetivo relembrar as datas de entrega de 

assinaturas e sua desfiguração no Congresso Nacional, a fim de demonstrar apoio à 

Operação Lava Jato. Dando continuidade à luta contra a corrupção mesmo após a 

desfiguração das 10 Medidas, o Movimento Mude continuou atuando ao longo de 2018 

na divulgação das Novas Medidas contra a Corrupção e, para mostrar isso, examinei como 

funciona o curso Mude com as 20 aulas e seus Roteiros para Reflexão Cristã com 
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materiais oriundos da Aceb, Editora Ultimato, Igreja Batista do Bacacheri e AEvB. 

Assim, foram divulgadas ideias e noções sobre o modo de combater a corrupção, 

considerando, principalmente, a incorporação do tema em diferentes entidades 

evangélicas.  
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Capítulo 4. Um pastor evangélico ‘Na luta por um Brasil sem corrupção’ 

 

Neste último capítulo, irei analisar como a questão da corrupção é mobilizada 

durante o período eleitoral, sob a perspectiva de uma liderança evangélica durante sua 

atuação no espaço de culto de sua igreja. Para isso, examinarei algumas matérias dos 

números da revista Fiel, vinculada à Associação Vitória em Cristo, presidida pelo pastor 

Silas Malafaia, com base no levantamento feito durante o período de 2011 a 2018. A ideia 

é verificar as matérias que versam sobre a corrupção para esclarecer como essa temática 

foi abordada. Além disso, utilizarei o material reunido durante meu período de campo 

entre junho e outubro de 2018, na Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo, também 

presidida pelo pastor Silas Malafaia, trazendo elementos para compreender como seus 

discursos relacionados à corrupção no Brasil são elaborados. Por fim, analisarei a 

participação de Silas Malafaia no quadro “Pra quem você tira o chapéu” do programa do 

Raul Gil, do SBT, um dia antes do segundo turno das eleições em 2018. 

 

4.1 A revista Fiel: Narrativas sobre os acontecimentos políticos e a corrupção 

 

 Durante o levantamento que fiz pelos sites de notícias e revistas das entidades 

religiosas que foram abordadas nos capítulos anteriores também encontrei a revista Fiel. 

Este é um periódico de publicação mensal da Associação Vitória em Cristo (Avec), 

presidida pelo pastor evangélico Silas Malafaia. A Avec tem também site próprio, livros 

de conteúdo cristão pela Editora Central Gospel, CDs e DVDs pela Central Gospel Music, 

filmes e séries com temática cristã pela Gospel Play e o site de notícias Verdade Gospel 

que trata de assuntos cristãos, do Brasil e do mundo, e entrevistas.  

 Malafaia é filho de pastores evangélicos, tem 60 anos, é formado em Psicologia e 

Teologia e apresenta o programa Vitória em Cristo que, há 30 anos, era chamado de 

Impacto. É casado com Elizete Malafaia, também psicóloga e apresentadora do programa 

Mulher Vitoriosa. Elizete é filha do pastor, já falecido, José Santos que, por quase meio 

século, presidiu a Assembleia de Deus na Penha, a qual, desde 2010, Malafaia preside 

com o nome Assembleia de Deus Vitória em Cristo (Advec). Seu filho, chamado Silas 

Malafaia Filho, também atua na Advec fazendo cultos, e sua nora, Raquel Malafaia, é 

cantora e faz participações musicais na mesma igreja.  
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 A publicação digital da revista Fiel é feita pela plataforma Issuu nas versões mais 

recentes, e pela youblisher (plataforma que serve para os mesmos fins que a Issuu) nas 

versões mais antigas, que já mencionei no capítulo anterior ao pesquisar os boletins da 

IBB. As publicações digitais existem desde fevereiro de 2011 e, pelo levantamento 

realizado, os números que continham matérias que tocavam no tema da corrupção foram 

o nº 114 de novembro de 2014; nº 131 de abril de 2016 e nº 134 de julho de 2016. 

 A capa da revista nº 114 de 2014 estampava a seguinte frase: “Denúncia 

Gravíssima: Pastor Silas Malafaia se posiciona contra a corrupção no Brasil e vira alvo 

de perseguição política”.  

 

 

Figura 30: Capa da revista Fiel nº 114 de 2014. Fonte: http://www.youblisher.com/p/998320-Revista-FIEL-

114/. Acesso em: 10/03/2019. 

 

Na primeira matéria de “capa”, intitulada “Na luta por um Brasil sem corrupção”, 

está escrito que Silas Malafaia “tem se engajado contra uma política de corrupção e se 

empenhado para que cada vez mais pessoas sejam conscientizadas sobre a importância 

de pôr em prática sua cidadania”. Dentre as ações de Malafaia, descritas na matéria contra 

a corrupção, estavam a organização de uma manifestação com evangélicos em julho de 

2013 em Brasília, afirmando que queria ver “a cambada do mensalão na cadeia”. O 

número de pessoas que supostamente foi à manifestação e suas reações foram descritas 

da seguinte forma: “mais de 70 mil pessoas foram até a esplanada dos ministérios para 

unir forças contra a corrupção. A multidão fez coro pedindo cadeia para os criminosos”. 

Essa descrição que primeiro faz referência ao mensalão e depois à luta de Malafaia contra 

http://www.youblisher.com/p/998320-Revista-FIEL-114/
http://www.youblisher.com/p/998320-Revista-FIEL-114/
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a corrupção foi exposta, a fim de sequenciar os acontecimentos que teriam levado 

Malafaia a sofrer uma “perseguição” pelo governo, à época, sob a presidência de Dilma 

Rousseff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

A matéria se refere ao ato em Brasília como a motivação para que, um mês depois, a 

Receita Federal fizesse uma auditoria na Advec e Avec, ambas presididas por Malafaia. 

 A evidência, segundo a matéria, que comprovaria a perseguição, seria a de que a 

Receita Federal deveria considerar os “últimos cinco anos da administração” para fazer 

uma auditoria, porém, escolheu investigar a Advec apenas a partir de 2010, momento em 

que Malafaia tornou-se presidente da igreja e, portanto, não procurou investigar os anos 

anteriores, como 2008 e 2009.  

 O questionamento e ataque reproduzidos na matéria, feitos por Silas Malafaia, 

diziam: 

 

Que legado nós deixaremos para as futuras gerações de nossa nação? 

Daqui a pouco vamos ter igreja evangélica do PT, igreja católica do PT, 

Receita Federal do PT, Polícia Federal do PT, Ministério Público do 

PT, Supremo Tribunal Federal do PT. Acabou o Brasil? Mil vezes, não? 

Nenhum partido político pode ser dono desse país! 

 

 O ataque direto ao governo Dilma e ao Partido dos Trabalhadores possivelmente 

teve outras motivações, além da investigação pela Receita Federal. Como descrevem 

Cunha; et al. (2017), a insatisfação do Partido Social Cristão, que havia lançado o 

candidato evangélico Pastor Everaldo à Presidência, e dos evangélicos com o governo 

Dilma era visível em alguns veículos de informação. No trecho acima, a posição contrária 

a uma possível “ditadura” do PT foi motivada não somente pela investigação a Silas 

Malafaia, mas, também, pela contrariedade de pautas que são caras aos evangélicos e que, 

no governo Dilma, emergiram de modo a desestabilizá-la no segundo mandato. 

 A matéria da revista também tratou a “denúncia de perseguição” do pastor Silas 

Malafaia como:  

[...] um alerta aos evangélicos e às pessoas de bem da nação, 

independente de religião, que desejam ver o Brasil livre de tantos 

escândalos políticos e de um governo desonesto. “Eu declaro, em nome 

de Jesus, a derrota de todos os que almejam destruir o Brasil e só 

querem mesmo é roubar”, exclama o pastor. 
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 Sua manifestação sobre a perseguição sofrida pelo governo e o alerta feito aos 

evangélicos por causa do “governo corrupto” e dos que “só querem mesmo roubar”, em 

período eleitoral, são compatíveis com a proposta trazida pelo candidato à Presidência 

Pastor Everaldo, que teve sua campanha baseada nas ideias de “preservação da família, 

redução do estado e a verdadeira mudança – o combate à corrupção” (Cunha, et al. 2017, 

p. 18). 

O nº 131 de abril de 2016 trouxe uma matéria do irmão de Silas Malafaia, Samuel 

Malafaia – deputado estadual pelo Rio de Janeiro desde 2010 –, na seção “cidadania” da 

revista, intitulada “É preciso participar da luta contra a corrupção”. O texto contém as 

seguintes observações: 

 

O Brasil enfrenta uma grave crise econômica, que constitui decepção e 

prejuízos à vida da população. A situação é oriunda da corrupção que 

toma conta do país. No compasso da destruição da Petrobrás, que era a 

maior empresa pública do país, a cada dia, surgem novas denúncias e 

casos de “maracutaias”, que vêm degradando a imagem da nação, aqui 

e no exterior. 

 

 Nesse primeiro trecho da matéria, vemos a relação estabelecida entre a corrupção 

que, por si só, geraria a situação de “grave crise econômica”. Tendo a Petrobras como o 

primeiro dominó, em sequência, são desvelados novos casos de corrupção. Esse momento 

é marcado pela ocorrência da votação de admissibilidade do processo de impeachment da 

ex-presidente Dilma para que fosse enviado ao Senado (Prandi, et al., 2018). 

Para chamar a atenção para situação do Brasil em âmbito internacional, Samuel 

Malafaia diz: 

A ONU está em ampla campanha contra a corrupção. Segundo a chefe 

do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), Helen 

Clark, é preciso que “trabalhemos para quebrar a cultura da corrupção 

e impunidade, e ajudar a garantir que as instituições públicas sejam 

confiáveis, que as autoridades prestem contas por suas decisões e ações 

e que aqueles envolvidos em ações de corrupção possam ser submetidos 

ao Estado de Direito”.  

 

 Como lembra Bezerra (2018), o tema da corrupção passou a ocupar um espaço 

nas agendas públicas nacionais e internacionais nos últimos anos, e a ONU é uma das 
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diversas entidades que impulsionam a discussão sobre medidas anticorrupção. O Brasil 

assinou, em 2006, o tratado internacional sobre prevenção e combate à corrupção da 

ONU. 

Samuel Malafaia também relaciona o momento político ao livro de Miquéias 

lembrando que foi “uma época de grande corrupção”, “ausência dos fundamentos da 

moral” e que condena os governantes pela exploração dos pobres. A convocação da Igreja 

e dos fiéis também é mencionada no seguinte trecho:  

 

Portanto, não podemos nos conformar, principalmente nós, cristãos; 

pois o Senhor é a força do seu povo; também é a força salvadora do seu 

ungido (Salmos 28:8). Assim, a Igreja deve orar e participar dessa luta 

pelo futuro do Brasil. 

 

 Assim, a ideia de conformidade não deve estar presente entre os cristãos, e a Igreja 

é chamada a se posicionar e orar pelo país. 

O nº 134 da revista Fiel de 2016, estampava em sua capa “Ato profético pelo 

Brasil, líderes evangélicos se unem em Brasília para orar pela nação”. A manifestação de 

Silas Malafaia na segunda página, em editorial, revela o momento de crise que o Brasil 

estaria vivendo e que, sendo cientes do papel de cristãos, foram a Brasília para clamar 

pela nação. Além disso, esclareceu que o ato profético em Brasília seria a favor do Brasil, 

em suas palavras: 

 

Desde o início da convocação para o ato profético, fizemos questão de 

esclarecer que não era um ato em favor do governo, mas, sim, em favor 

do Brasil. Profetizamos, em nome de Jesus, que o Brasil não vai 

sucumbir à corrupção nem ao caos social. O Brasil é um lugar de paz. 

Deus trará prosperidade para nossa nação. 

 

 O encontro em Brasília, chamado de “ato profético em favor do Brasil” ocorreu 

dia 1º de junho de 2016, e, segundo Malafaia, “o evento não tinha o objetivo de ser um 

ato político, mas uma mobilização da liderança evangélica para orar e abençoar o país”. 

Acerca da corrupção, Silas disse que “a corrupção não vai vencer no Brasil. Esse espírito 

de mentira que engana o povo vai acabar [...]”. Nesse sentido, a corrupção é associada à 

ideia de um “espírito de mentira”. André Corten (2001), ao afirmar que na sociedade atual 
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existem vários imaginários políticos e que movimentos religiosos de tipo pentecostal os 

traduzem, diz que: 

 

A corrupção, que é uma noção que pertence ao imaginário da 

transparência no sentido de que através dos desvios de verbas viola-se 

a transparência, é interpretada em termos de espírito maligno que 

apodera-se dos indivíduos. Temos de libertá-los “em nome de Jesus”, 

quer dizer em nome de uma força do invisível, em nome da mais 

poderosa das forças (Corten, 2001, p. 154). 

 

A possibilidade de ser beneficiado pela experiência pessoal de Deus com o 

batismo pelo Espírito Santo é uma das características entre os evangélicos pentecostais. 

(Novaes, 2002). O “espírito de mentira” e o “espírito maligno”, ambos associados à 

corrupção, são o contrário disso e remetem à atuação de outra força, de origem maligna, 

que não representa o lado das coisas oriundas de Deus. 

  

4.2 A Advec em período eleitoral 

 

A decisão de ir à Assembleia de Deus Vitória em Cristo foi pensada após o 

levantamento feito na revista Fiel. Por isso, quis ir ao espaço físico da igreja, também 

vinculada à Associação Vitória em Cristo, para observar se o tema da corrupção era 

mencionado pelos pastores que lá pregam e pelo pastor-presidente, Silas Malafaia, e caso 

fosse, em que termo isso era feito.  

Na primeira vez que fui à Penha para conhecer o local em que iria fazer a 

observação, além de ter ido de ônibus, o que me deixou totalmente perdida, foi difícil 

encontrar a Advec, dentre as tantas “Assembleias de Deus” que existem lá. Em um 

momento, me lembro de encontrar uma Advec na esquina de uma pizzaria e que estava 

fechada. Achei estranho e consultei o colega Tiago (in memoriam), da turma do PPGS, 

que morava na Penha. Ele que sabia as ruas de cor e me disse: “Gabi, você tá do lado 

errado, vai pra linha do trem que lá você vai chegar na Advec-sede”. Fui, então, à linha 

do trem. Lá, me informei com mais precisão perguntando a algumas pessoas que estavam 

em volta de um carrinho de pastel, e elas me disseram que eu podia passar pelo “buraco 

do trem” – um caminho mais rápido do que pegar as escadas da estação, indo por baixo 

da linha do trem – para chegar até a Advec. Eu fiz, então, a minha estreia de passagem 
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pelo “buraco” e soube depois, pesquisando, que é muito comum nos trens do Rio de 

Janeiro, e em alguns “buracos” se formam pequenos comércios. Caminhando mais um 

pouco, enfim, cheguei à Advec.  

 Entre junho e outubro de 2018, fiz algumas viagens saindo de Niterói e pegando 

ônibus, barca, VLT e trem (com toda a oferta de produtos, comidas e bebidas) para chegar 

ao destino. A Advec fica na Rua Montevidéu, na Penha, Rio de Janeiro. Na via há dois 

templos, o templo-sede, que é o mais novo e foi fundado em 2014 com capacidade para 

seis mil pessoas, e o templo anexo ou auxiliar, que é o mais antigo, fundado em 1959. A 

Advec tem culto todos os dias, alternando entre o templo-sede e o auxiliar.  

A observação para esta pesquisa foi realizada em grande parte no templo-sede, às 

quintas-feiras. Durante visitas entre julho e agosto, acompanhei alguns pastores da igreja 

e percebi que, no geral, os assuntos polêmicos sobre política só eram tratados quando o 

pastor Silas Malafaia estava no culto, sendo assim, aproveitei para ir em outros dias da 

semana quando sabia que ele estaria na igreja. Cheguei a ir durante a tarde, na “tarde da 

bênção118”, mas, além de ser no templo auxiliar, que é menor, havia poucos fiéis presentes 

e constatei que ir aos cultos na parte da noite, às 19h, seria mais rentável para a pesquisa.  

No início das observações, eu ainda não levava a Bíblia para a igreja. Em um dos 

cultos em que o pastor lia algum versículo bíblico junto com os fiéis, estava sentada ao 

lado de um casal, cada um com a sua Bíblia, e a moça ao lado me disse: “oi, olha, pode 

usar a minha Bíblia, que eu leio com meu marido”. Nos primeiros dias eu ficava com meu 

pequeno caderno anotando o que se passava no culto, mas percebi alguns olhares fixados 

dos obreiros da igreja e, desde então, passei a fazer grande parte das anotações no caderno 

após o culto, no caminho de volta, quando permanecia sentada no trem em direção à 

Central. 

 Do mês de setembro em diante, o tema dos cultos foi “eleições, você e sua 

família”. No culto do dia 11 de setembro, Malafaia disse aos fiéis:  

 

[...] precisamos de oração e jejum pelo Brasil, o espírito de mentira e 

engano cresce em nosso país. Aqui crente vota em gente que apoia o 

casamento gay, crentes no Brasil votam em corruptos porque recebem 

um prato de lentilha do Bolsa Família, Deus reduzido a uma esmola [...] 

                                                 
118

 A tarde da bênção ocorre de segunda-feira a sexta-feira, às 15h, no templo auxiliar. 
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quando você vê todo um sistema, imprensa, política contra um cara é 

um sinal de que esse cara é uma resposta para a nação”.  

 

Na fala, Malafaia pede que os membros da igreja orem e jejuem pelo Brasil. Note-

se que há uma total semelhança em relação à IBB e Aceb na sugestão sobre a forma de 

agir em “oração pelo Brasil”. Além disso, associa o programa Bolsa Família criado no 

governo Lula a uma “esmola” e como um dos motivos para que crentes votem em 

corruptos. No fim do trecho, diz que quando todos estão contra um “cara”, provavelmente 

ele é a “resposta para a nação”. Nas redes sociais, Malafaia se referia nesse momento, por 

diversas vezes, ao fato de que a mídia estava contra Jair Bolsonaro, então candidato à 

Presidência. 

No culto do dia 13 de setembro, Malafaia lê alguns trechos de Gênesis e, no fim 

do culto, pede para que todos orem pelo Brasil afirmando que “algumas referências do 

mal estão operando na política, como pode, ele preso conseguir comandar uma quadrilha 

do lado de fora... e foi condenado a mais de 12 anos de prisão”. Apesar de não se referir 

a nenhum nome, Malafaia trouxe características bastante claras de que seu alvo no 

discurso era o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que havia sido preso no dia 7 de 

abril de 2018119. Na saída do culto junto a outros membros da igreja, recebi de uma pessoa 

que estava em uma das extremidades do portão, ao passar pelo estacionamento, um 

panfleto fechado que tinha a frase: “este panfleto contém informações importantes”, como 

pode ser visto a seguir: 

 

Figura 31: Panfleto eleitoral fechado recebido no estacionamento da Advec. 13/09/2018. 

 

                                                 
119

 Fonte: https://oglobo.globo.com/brasil/lula-condenado-12-anos-11-meses-por-reformas-no-sitio-de-

atibaia-23432885. Acesso em: 16/03/2019. 

https://oglobo.globo.com/brasil/lula-condenado-12-anos-11-meses-por-reformas-no-sitio-de-atibaia-23432885
https://oglobo.globo.com/brasil/lula-condenado-12-anos-11-meses-por-reformas-no-sitio-de-atibaia-23432885
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E, ao abrir o panfleto, estavam as seguintes mensagens: 

 

 

Figura 32: Panfleto eleitoral aberto recebido no estacionamento da Advec. 13/09/2018. 

 

Na imagem aparecem os nomes dos candidatos a deputado estadual e federal 

apoiados por Silas Malafaia e as frases “querem destruir a família,  legalizar o aborto, 

ensinar ideologia de gênero, legalizar a pedofilia, legalizar o uso de drogas, transformar 

seus filhos em comunistas e destruir valores morais e espirituais”. Após as frases, é dito 

que ambos os candidatos, apontados por Silas, “vêm cumprindo missão de defender 

nossos valores”. Em azul, está a informação de que os candidatos são “ficha limpa”. Esses 

candidatos são apoiados oficialmente por Malafaia e são membros da Advec, como 

aponta Vital, et al. (2017). 

 No culto do dia 15 de setembro houve comemoração na igreja do aniversário de 

Silas Malafaia. Na ocasião, vários pastores de outros estados lhe prestaram homenagens, 

sendo reservado um tempo para que cada um se expressasse. Logo depois, Malafaia inicia 

sua fala e apresenta os políticos “amigos” na igreja sem citar seus nomes, colocando 

apenas no telão as imagens de Sóstenes, Samuel e Eduardo Paes e outros dois que não 

consegui identificar. Malafaia disse que não os apresentaria citando nomes, pois era 

período eleitoral e que a lei eleitoral não permitia que fossem citados nomes de candidatos 

dentro do culto. Ressaltou que eles estavam ali, pois eram seus amigos, nada mais que 

isso.  

No fim do mês de setembro, Malafaia se manifestou no culto com as seguintes 

palavras: 
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[...] essa semana vamos orar pela nação, vote, exerça sua cidadania! Ah 

pastor, por que o senhor influencia? Porque somos seres humanos 

influenciáveis, se eu me calar, o jornalista não cala, o comunista não 

cala. Não fui chamado a ser candidato a nada, mas fui chamado para ter 

influência, eu tenho uma responsabilidade [...] eu não tenho corrupto de 

estimação, todos estão avisados que se fizer bobagem eu largo o aço em 

cima deles [...] vamos exercer a nossa cidadania, o que está em jogo 

nesse tempo no Brasil? Há uma tentativa de destruir valores de família 

[...]. 

 

 Silas Malafaia se descreve como um influenciador, justificando suas ações a partir 

da possível manifestação de outros atores. Vital, et al. (2013) também identificou na fala 

de Silas que, para defender seus ideais, ele diz ocupar o lugar de influenciador, e não de 

político. Em tom de ameaça, lembra os que são apoiados politicamente por ele que não 

perdoa “corruptos”. Convida também os fiéis para que exerçam sua cidadania, pois há a 

ameaça de destruição dos valores da família. 

 No mês de outubro, o tema da igreja foi “Brasil, você e sua família e próximo 

presidente da república”. No culto do dia 9 de outubro, Silas inicia sua fala com o 

resultado do primeiro turno das eleições dizendo: 

 

[...] varremos a esquerda do Congresso, esse negócio de tenente, 

capitão, coronel, isso tá na moda, vamos botar meu nome aí, vambora, 

e não é que o cara ganhou? O povo brasileiro deu uma varrida nos clãs 

que sempre manipularam, não foram reeleitos nada! [...] é isso que eu 

digo, irmão, votou, fez bobagem, bobagem que eu digo é corrupção, 

sabe, é isso... Ah, o deputado não votou conforme eu quis, isso aí, não, 

tem jogo político, tô falando de erro em corrupção, se meter em 

porcaria, eu digo pro meu irmão e Sóstenes, avisei já os três: anda na 

linha, senão vou esculhambar nas redes sociais, não tenho corrupto de 

estimação. 

 

 A palavra de Malafaia expressa um cenário de renovação na política brasileira por 

considerar que o fracasso da reeleição dos seus adversários e a vitória no primeiro turno 

do seu candidato à Presidência teriam sido motivados pela consciência dos brasileiros em 

relação à “bobagem” que se associa à “corrupção”. Além de falar sobre o resultado da 
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eleição e fazer seus comentários, também aproveita para deixar seu recado ameaçador (e 

irônico) aos políticos apoiados por ele para que não se metam no “erro” e na “porcaria”, 

ambos apresentados como sinônimo da corrupção. 

 Um dia antes do segundo turno das eleições, no dia 27 de outubro, Malafaia esteve 

no programa televisivo do Raul Gil, da emissora SBT, e participou do quadro “Pra quem 

você tira o chapéu”. No quadro, convidados demonstram sua admiração ou desafeto por 

alguma pessoa ou instituição que tem seu nome escrito em um chapéu. Assim, algumas 

das pessoas para as quais Malafaia “tirava o chapéu” foram mostradas ao longo do 

quadro120. A primeira a aparecer foi o juiz e atual ministro da Justiça e Segurança Pública, 

Sérgio Moro. Após tirar o chapéu para ele, Malafaia diz: 

 

um juiz, um cara, com vida limpa, não teve medo de ameaça, de gente 

poderosa, não teve medo de mandar pro xilindró gente que tava 

enganando o povo e a nação [...] acho que isso é Deus, aí, eu vou falar 

da minha fé, porque Deus tem o controle pra deixar os homens 

escreverem a História, mas olha o que ele fez, juntou Sérgio Moro com 

uma equipe do MPF e uma equipe da Polícia Federal, e os caras... 

nacionalistas, sabe, gente íntegra, que ama a sua nação, que tem valores 

na sua vida [...] então o meu aplauso é pro juiz Sérgio Moro que 

representa os anseios da sociedade; a sociedade brasileira percebe esse 

mar de lama de corrupção, de jogatina de bandidagem, certo?, de 

interesses escusos, que roubaram, fraudaram, foi o maior esquema de 

corrupção da história política do Brasil, [...] você que tá aqui me 

assistindo, assistindo o programa do Raul, você não tem ideia como 

você pode fazer a diferença onde você trabalha, onde você mora, onde 

você interage, onde você estuda. Você é um cidadão que exerce 

influência, exerça influência pro bem! Não aceite a coisa errada, tá aí o 

exemplo um juiz [...]. 

 

A característica atribuída ao juiz Moro é de uma pessoa com “vida limpa”, e veja 

que no panfleto entregue na saída da igreja também havia a descrição “ficha limpa” como 

atributo dos candidatos apoiados por Malafaia. A menção à junção de Moro com uma 

equipe do MPF é interpretada como um controle de Deus sobre os homens, assim, Deus 

                                                 
120

 O programa pode ser visto novamente pelo seguinte link: https://www.youtube.com/watch?v=c-

fhz3v1VyE&t=3502s. Acesso em: 04/04/2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=c-fhz3v1VyE&t=3502s
https://www.youtube.com/watch?v=c-fhz3v1VyE&t=3502s
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escolheria os que têm aptidões para agir em prol da nação. Além disso, a sociedade 

brasileira é mencionada como quem percebe todos os desdobramentos de um sistema 

corrupto centralizado na política dos governos anteriores. A menção individual em “você 

pode fazer a diferença” é convidativa aos telespectadores para que ajam em todas as 

esferas da vida social exercendo “influência”. 

Após Sérgio Moro, apareceu a figura de Marina Silva, e Malafaia disse que não 

tirava o chapéu para ela, pois era uma “pessoa que fica em cima do muro [...]”. Depois 

aparece a imagem de Jean Wyllys, descrito como “ativista gay”, e falou dos projetos dele 

como “absurdos”. A quarta pessoa a aparecer para quem Malafaia não tirou o chapéu foi 

a ex-presidente Dilma Rousseff, e disse sobre ela que:  

 

[...] pra ganhar uma eleição, ela criou um rombo monstruoso nas contas 

públicas, fez graça pra ser reeleita, outra, no seu governo, e o seu 

governo foi um dos mais corruptos da história política brasileira. Essa 

conversa de que ela tomou o impeachment por golpe é conversa pra boi 

dormir [...]. 

 

Em seu discurso, aparece o descontentamento com o governo Dilma e, assim, o 

qualifica como “um dos mais corruptos”. Também não dá importância ao fato de que em 

sua destituição como presidente, vários setores da sociedade tinham e têm uma leitura de 

que foi um golpe, portanto, somente reduz esse fato a uma “conversa pra boi dormir”, isto 

é, algo que tem o sentido de enrolar ou enganar sutilmente. 

A última figura a surgir foi a do ex-presidente Lula. Malafaia teve o seguinte 

discurso:  

 

[...] em 2002, eu fui o pastor evangélico que apareceu no programa dele 

porque eu acreditava que ele, sendo de uma raiz pobre, que veio do 

Nordeste, eu acreditava que esse cara ia fazer uma transformação 

espetacular nesse país [...] mas depois eu comecei a ver o que tava por 

trás, a compra pra fazer uma base política no Congresso Nacional, aí, 

você começa, bilhões, gente, isso é muito sério, Raul, isso é muito sério. 

Eu tenho pena do povo brasileiro, bilhões que foram investidos em 

governos corruptos e ditatoriais, da África e da América Latina, 

dinheiro que era pra ser investido aqui com as demandas do Brasil, 

bilhões e bilhões… investidos em governos corruptos. Isso é uma coisa 

que nos choca. Deram paliativo pro povo, então, você vê um povo que 
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tem estado de miséria e que tem que ter programas sociais [...] você tem 

que criar programas sociais pra tirar o povo da miséria e não pra 

alimentar o povo na miséria. Foi o que eles fizeram, foi o que Lula fez, 

alimentando o povo da miséria por causa do voto [...] como é que eu 

vou tirar chapéu pro cara que comandou o maior esquema de corrupção 

da história política do Brasil [...] preso político? Preso por corrupção, e 

a casa tem que cair, não é possível, o cara tem que tá na cadeia, a casa 

caiu [...] qual é a prova?, qual é a prova? É que ele, de dentro da cadeia, 

consegue fazer comandos. Hã, e vem dizer que quando ele era 

presidente, ele não era responsável por essa lama de corrupção. Meu 

irmão, ele é um cara poderoso até hoje [...] só lamento por ele ser um 

fracasso e uma decepção pro povo brasileiro [...]. 

                

 Nesse trecho, Malafaia deixa a entender que foi “enganado”, pois, ao se referir a 

Lula como uma pessoa que pelas suas origens teria a chance de transformar o país, ele 

disse acreditar nele e na sua história e, por isso, o apoiou politicamente. No entanto, 

lembra da compra para fazer política no Congresso, provavelmente, remetendo ao 

Escândalo do Mensalão, e faz, em seguida, afirmações de que o dinheiro foi utilizado 

para governos “corruptos” e “ditatoriais” durante o governo Lula. O “paliativo” que 

menciona é uma crítica ao Bolsa Família121, quando se refere ao dinheiro recebido pela 

população como uma estratégia para deixar o “povo na miséria” e se perpetuar no poder 

com o ganho de votos. Por fim, a menção ao porquê Lula estaria preso é reforçada quando 

diz que, mesmo nessa condição, ainda existem comandos de dentro da cadeia, provando 

todo o “poder” que, ainda que sem liberdade, o ex-presidente teria.  

 Para finalizar, retomo alguns pontos tratados neste capítulo. O primeiro é que, 

depois de trabalhar com as entidades evangélicas analisando, em grande parte, produções 

em material escrito dos sites e revistas, pode-se perceber, a partir do que foi analisado 

neste capítulo, que a discussão sobre a corrupção também esteve presente dentro da 

Advec nos horários de culto. Apesar da diferença em relação às outras entidades no que 

diz respeito à formulação religiosa sobre as possíveis causas da corrupção, a forma de 

convocação para agir em “oração pelo país ou nação” é semelhante. Em suma, tanto as 

                                                 
121

 Programa de transferência de renda instituído pela Medida Provisória 132, de 20 de outubro de 2003, e 

convertida em lei em 9 de janeiro de 2004, pela Lei Federal nº 10.836, que unificou e ampliou alguns 

programas sociais anteriores. http://www.caixa.gov.br/programas-sociais/bolsa-

familia/Paginas/default.aspx. Acesso em: 04/04/2019. 

http://www.caixa.gov.br/programas-sociais/bolsa-familia/Paginas/default.aspx
http://www.caixa.gov.br/programas-sociais/bolsa-familia/Paginas/default.aspx
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matérias da revista Fiel, quanto às falas mencionadas durante o culto na igreja em que a 

corrupção aparece, ambas pesam para uma crítica e ataque aos governos sob a presidência 

de filiados ao Partido dos Trabalhadores, assim, ressalto também que a insatisfação não 

foi motivada somente pelos escândalos de corrupção, mas, como demonstram outros 

trabalhos, por um distanciamento ou pelo não atendimento de pautas que são defendidas 

pelos evangélicos. 
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Considerações finais 

 

 Considerando que nas eleições de 2014 houve a primeira candidatura confessional 

evangélica para a Presidência, em que o candidato Pastor Everaldo tinha como uma de 

suas propostas o combate à corrupção e que em 2018 a corrupção aparece como uma 

questão central do debate político, sendo capaz de criar uma forte oposição aos integrantes 

do Partido dos Trabalhadores, o que se percebe, a partir desta dissertação, é que o tema 

da corrupção também não é estranho às entidades evangélicas desde pelo menos 2011. 

As análises feitas demonstraram que a incorporação do debate acerca da 

corrupção entre os evangélicos passa a compor uma agenda de temas que atualmente são 

abordados pela Igreja, como a família, os relacionamentos, a fé, as drogas, a infância e a 

política. Além disso, suas narrativas e representações sobre esse tema constituem um 

importante terreno para examinar um pouco mais sobre suas formulações da corrupção e 

do combate à corrupção. O modo como os materiais dos sites, blogs e revista circulam 

entre entidades que se inscrevem num mesmo espaço social são evidências de que 

constroem nessa temática toda uma lógica que está em consonância com sua ética cristã. 

Nesse sentido, as entidades evangélicas fazem uma leitura sobre a corrupção, a partir da 

Bíblia, que ora é interpretada como “mal originário”, uma “mentira”, “vírus diabólico”, 

“verme”, “espírito de mentira”, “ferrugem”, dentre outros.  

 Mais um aspecto a se destacar é que as entidades evangélicas apontam para um 

modo de gestão de governo mais transparente, com participação de todos e, assim, 

percebe-se a apropriação de um vocabulário difundido por agências internacionais que 

estimulam a criação de leis anticorrupção e a prestação de contas. Desta forma, as 

formulações dos evangélicos não se resumem apenas a aspectos religiosos, mas também 

incluem conceitos e terminologias transnacionalizadas (Muir e Gupta, 2018). Vimos no 

primeiro capítulo que foi feita uma mobilização internacional em torno da campanha 

Exposed e que entidades evangélicas compartilharam em seus sites materiais que 

continham elementos como estes, em torno da transparência e por pedidos para que 

houvesse uma legislação mais eficiente de combate à corrupção. Portanto, os termos 

relacionados à corrupção são próximos a uma linguagem religiosa e também incluem 

termos de uma linguagem cívica, e esta dissertação mostra como tais termos são 

incorporados. 

Ademais, mesmo nas representações acerca da corrupção em que aparecem 

fragmentos bíblicos, nota-se, em diversas passagens, a repetição de alguns versículos. Até 
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considerando que o sentido da corrupção não seja o mesmo da atualidade, os trechos 

bíblicos são mobilizados a fim de construir lógicas sequenciais da natureza humana ou, 

inclusive, para se referir a acontecimentos já descritos anteriormente na Bíblia, mas que 

parecem semelhantes aos da política atual. 

Observa-se, ainda, que a centralidade da corrupção no cenário brasileiro aliado a 

uma postura do evangélico de ser “cidadão do céu e da terra” e “vigilante” produz uma 

condição que contribui para a mobilização em torno de um projeto de lei, como foram as 

10 Medidas, e também para manifestações a favor de determinados projetos de agentes 

públicos do campo jurídico. As ações do Movimento Mude foram fundamentais para 

compreender que, além do apoio dado às 10 Medidas, houve grande divulgação das suas 

ações pelos boletins da Igreja Batista do Bacacheri, e a proximidade dos atores Pastor 

Marcos, Fábio Alex e Deltan Dallagnol é uma evidência de que a força de suas ações 

produz manifestações, atos e apoio político em torno de um projeto de combate à 

corrupção.  

No curso produzido pelo Instituto Mude, vimos que foi produzido um conjunto 

de aulas que tratavam de temas diversos da política brasileira e incluíram um tipo 

específico de roteiro voltado para um público cristão, o chamado Roteiro para Reflexão 

Cristã. Assim, são difundidas noções e representações do que seja a corrupção, e também 

são explicitadas sugestões e formas sobre como o cidadão deve agir, quais recursos pode 

utilizar para “ser vigilante”. Os chamados para “agir”, “orar pela nação” vêm junto com 

uma formação política dos evangélicos, pois o curso trata de temas diversificados e que 

se relacionam diretamente com a política atual, como o voto, medidas anticorrupção, 

envolvimento com a política, papel dos Três Poderes, fake news, eleições, dentre outros. 

Deste modo, há um movimento em que os evangélicos assumem cargos políticos e 

integram uma Frente Parlamentar Evangélica defendendo pautas que são caras ao seu 

meio, mas há também o movimento em que as ideias políticas de boa governança, de 

transparência e fiscalização passam a estar presentes entre os evangélicos.  

Destaco também que alguns desses materiais do curso eram oriundos das 

instituições evangélicas (Ultimato, Aceb, IBB) que eu já havia trabalhado anteriormente, 

portanto, os materiais circulam entre essas entidades contribuindo para a ampliação de 

seus públicos receptores. 
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