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RESUMO 

 

O objetivo central desta tese consiste em estudar a relação interdiscursiva que funciona 

como alicerce de dois grupos religiosos da Igreja Evangélica brasileira contemporânea: 

Teologia da Missão Integral (TMI) e o Movimento Pentecostal (MP). A análise pauta-se 

na investigação do etos de ambos os grupos, a partir da obra de Dominique 

Maingueneau. Por meio da interação entre os diferentes planos discursivos (etos, 

intertextualidade e polêmica), busca-se investigar como opera o intercâmbio que dá 

forma aos discursos da TMI e do MP. Neste sentido, a análise parte de elementos 

textuais em busca da compreensão do modo de funcionamento desse interdiscurso. O 

ponto de partida deste trabalho é a tese de doutorado de Silva (2006), em que estudou o 

modelo discursivo da Teologia da Libertação e da Renovação Carismática, no interior 

do espaço discursivo católico. O referencial teórico que norteia o presente trabalho tem 

como base a semântica global conforme proposta de Maingueneau (2005), para quem os 

diversos planos discursivos são simultaneamente restringidos e dão forma ao discurso 

como um todo. A pesquisa tem como corpus um leque de gêneros, que vai desde livros 

e documentos a entrevistas, artigos de jornais e revistas, que são vistos como elementos 

da prática discursiva de ambos os grupos abordados. Partindo do espaço religioso, 

passa-se ao político, analisando, inclusive, a interação de ambos os grupos com o 

cenário político, como a atuação da bancada evangélica e dos setores protestantes 

progressistas. A metodologia que orienta a pesquisa se baseia no arcabouço teórico da 

Análise de Discurso. 

 

PALAVRAS-CHAVE 

Discurso Religioso; Semântica Global; Etos; Renovação Carismática Católica; Teologia 

da Libertação; Movimento Pentecostal; Teologia da Missão Integral. 
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ABSTRACT 

 

The main objective of this thesis is to study the interdiscoursive relationship which acts 

as foundation of two religious groups of contemporary Brazilian Evangelical Church: 

Integral Mission Theology (IMT) and the Pentecostal Movement (PM). The analysis is 

guided in the research of the ethos of both groups, from the work of Dominique 

Maingueneau. Through interaction between different discursive plans (ethos, 

intertextuality and controversial), seeks to investigate how the exchange works forming 

the speeches of IMT and PM. In this sense, the analysis focuses on textual elements in 

the search to understand the mode of operation of this interdiscourse. The starting point 

of this work is the doctoral thesis from Silva (2006), who studied the discursive model 

of Liberation Theology and Charismatic Renewal within the Catholic discursive space. 

The theoretical framework that guides this work is based on the Global Semantics as 

proposed Maingueneau (2005), for whom the various discursive plans are both 

restricted and shape the discourse as a whole. The research corpus has a range of genres, 

ranging from books and documents to interviews, newspaper articles and magazines, 

which are seen as elements of discursive practice of both groups addressed. From the 

religious space, the work goes to the political, analyzing the interaction of both groups 

in the political scene, as the performance of the evangelical bench and progressive 

Protestant sectors. The methodology that guides the research is based on the theoretical 

framework of the discourse analysis. 

 

KEYWORDS 

Religious discourse; Global Semantics; Ethos; Charismatic Renewal; Liberation 

Theology; Pentecostal Movement; Integral Mission Theology. 
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RESUMÉ 

 

L'objectif principal de cette thèse est d'étudier la relation interdiscursive qui agit comme 

fondement de deux groupes religieux de l'Eglise évangélique brésilienne 

contemporaine: Théologie de la Mission Intégrale (TMI) et le Mouvement Pentecôtiste 

(MP). L'analyse est guidée dans l'éthos des deux groupes, sur la base du travail de 

Dominique Maingueneau. Grâce à l'interaction entre les différents plans discursifs 

(ethos, intertextualité et polémique), vise à étudier la relation qui génère des discours de 

TMI et de MP. En ce sens, l'analyse examine les éléments textuels pour comprendre le 

fonctionnement de interdiscours. Le point de départ est la thèse de doctorat de Silva 

(2006), où elle a étudié le modèle discursif de la Théologie de la Libération et le 

Renouveau charismatique dans l'espace discursif catholique. Le cadre théorique qui 

guide ce travail est basé sur la sémantique globale que proposée Maingueneau (2005), 

pour lesquels les différents plans discursifs, simultanément, sont limités et façonnent le 

discours. Le corpus est constitué de une gamme de genres, allant des livres et des 

documents à des interviews, des articles de journaux et de magazines, qui sont 

considérés comme des éléments de la pratique discursive des deux groupes traités. 

Outre l'espace religieux, nous analysons la scène politique, y compris l'interaction des 

deux groupes sur la scène politique, comme la performance du banc évangélique et 

secteurs protestants progressistes. La méthodologie qui guide la recherche est basée sur 

le cadre théorique de l'analyse du discours. 

 

MOTS-CLÉS 

Le discours religieux; Sémantique globale; ethos; Renouveau charismatique; Théologie 

de la Libération; Mouvement pentecôtiste; Théologie de la mission intégrale . 
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Ora, as obras da carne são conhecidas e são: prostituição, impureza, 

lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, 

discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e 

coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como 

já, outrora, vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais 

coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é: amor, alegria, paz, 

longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio 

próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus 

crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Se 

vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos 

possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos 

outros. 

Gálatas 5:19-26 

 

 



 

1 

 

INTRODUÇÃO 

 

Há, no seio da Igreja Protestante Brasileira, um espaço de debate que tem gerado 

controvérsia no círculo cristão evangélico. Essa disputa coloca, de um lado, um setor 

mais conservador, caracterizado pelo Movimento Pentecostal (MP), e outro de 

tendência progressista, cujo maior expoente é a Teologia da Missão Integral (TMI) 

(SEVERO, 2013; CAVALCANTI, 2004). No interior desse espaço de luta, estão em 

jogo conceitos como: o que é ser cristão; o que é a missão cristã; o que é Reino de Deus; 

qual é a função da Igreja. Cada vertente ataca a outra sob a acusação de desviar-se do 

"verdadeiro" conceito de cristianismo. Assim, dois entendimentos distintos sobre o que 

seria o cristianismo protestante são colocados em pauta, em meio a uma disputa que não 

se restringe ao espaço religioso, mas que dialoga com o cenário político brasileiro atual. 

Para além de uma questão interna ao protestantismo nacional, esse debate guarda 

direta relação com as discussões em curso no cenário político brasileiro atual. Hoje, 

vemos a luta, de um lado, do pentecostal Eduardo Cunha, membro da Igreja Evangélica 

Sara Nossa Terra (MACHADO, 2006, p. 77), que é deputado federal e presidente da 

Câmara dos Deputados. No outro lado, está a presidente Dilma, apoiada por líderes 

protestantes ligados à Teologia da Missão Integral (GOUVEIA, 2016). Dessa maneira, 

conhecer melhor a polêmica entre essas vertentes do cristianismo protestante brasileiro 

atual é de relevância para uma melhor compreensão sobre os fundamentos do debate 

que está levando o país a um cenário de impeachment.  

O aumento do número de cristãos de linha pentecostal lança ao tema em questão 

uma importância que cresce a cada dia (JACOB, 2003; TEIXEIRA, 2013). Com seu 

desenvolvimento vertiginoso, a tendência que suas opiniões ganhem cada vez mais 

relevância nas decisões de cunho social, político e econômico se fortalece. Isso traz a 

demanda incessante para que se realize uma acurada compreensão de seu modus 

operandi, dos valores que propagam e da maneira como encaram sua inserção no meio 

político. Neste cenário, estudar as críticas que a Teologia da Missão Integral lança ao 

Movimento Pentecostal, e vice versa, pode trazer à luz aspectos ainda pouco conhecidos 

sobre o que está em jogo no modo como se desenrola a política atual. 

A disputa entre esses dois setores evangélicos tem seu início na própria 

constituição da TMI, que se organizou como uma luta contra o modelo de cristianismo 

propagado pelo MP (PADILLA, 2010; AQUINO, 2013). Este teve seus primórdios no 

início do século XX. Em seu percurso, passou por transformações que geraram distintas 



 

2 

 

vertentes do seio desse movimento. Mas, em termos gerais, constitui atualmente um 

grupo caracterizado por uma valorização do aspecto sobrenatural (como orações e curas 

milagrosas), além de uma postura conservadora diante de temas polêmicos, trazendo um 

posicionamento contrário ao aborto, à legalização das drogas e ao casamento gay 

(SANCHIS, 1992, p. 45). Por outro lado, o grupo composto por adeptos da TMI tem 

como característica um alinhamento à esquerda, com abordagem amistosa diante de 

temas como os listados acima (SEVERO, 2013; CARVALHO, 2006, p. 239).  

Alguns autores que partem da teologia em suas análises explicam os 

fundamentos da polêmica entre TMI e MP a partir da distinção dos cristãos protestantes 

em: evangélicos; evangelicais; e fundamentalistas (KIVITZ, 2008; SEVERO, 2013). 

“Evangelical” é um termo de origem inglesa que remete a todos os cristãos que têm 

como fundamento a Reforma Protestante (séc. XVI). Seria uma maneira de se opor ao 

cristianismo de matriz católica. Contudo, no decorrer do tempo, os termos “evangelical” 

e “evangélico” se distinguiram de tal forma que criaram segmentos distintos. Os 

“evangélicos” assumiram uma postura “fundamentalista”, ou seja, estabeleceram 

fundamentos colocados como inegociáveis para sua fé cristã. Tais alicerces foram 

estabelecidos durante a Assembleia Geral da Igreja Presbiteriana Americana (1910), 

organizados em cinco pontos: os milagres, o nascimento virginal, a morte expiatória, a 

ressurreição de Cristo e a autoridade das Escrituras. Essa postura diante da Bíblia e do 

cristianismo deu origem ao que hoje conhecemos como Movimento Pentecostal.  

Já os evangelicais, segmento do qual surge a TMI, tem seus primórdios em 

meados da década de 1960, com o Congresso Mundial de Evangelização (realizado em 

Berlim, no ano de 1966), que teve como instituição organizadora a revista Christianity 

Today, cuja versão em português é a publicação Cristianismo Hoje. Mas o grande 

marco que instaurou a luta contra os fundamentalistas foi o Congresso Mundial de 

Evangelização (Lausanne, em 1974), que produziu o Pacto de Lausanne, documento 

visto como referencial teórico pelos adeptos da TMI (AQUINO, 2013; CARVALHO, 

2006). Ainda que o relator do pacto tenha sido o teólogo de origem inglesa John Stott, 

entre os pontos marcantes do documento está a participação de teólogos advindos da 

América Latina, entre eles René Padilla, Orlando Costas e Samuel Escobar.  

O Pacto de Lausanne não foi produzido rapidamente e de forma amistosa, mas 

como resultado de um processo de três anos de intensos embates entre as lideranças 

fundamentalistas e os adeptos da TMI, em grande parte originários dos Estados Unidos. 

Dessa maneira, o documento que resultou do Pacto trouxe uma série de críticas ao setor 
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fundamentalista (composto pelos pentecostais), acusados de tentarem aplicar modelos 

importando dos Estados Unidos nos esforços de evangelização da América Latina 

(AQUINO, 2013). René Padilla, por exemplo, em sua palestra ministrada durante o 

evento, denunciou aquilo que identificava nos pentecostais como uma aplicação do 

american way o life no processo de pregação da mensagem cristã. Padilla condenou a 

ideia de conversão como mera mudança de religião e reforçou a responsabilidade social 

dos cristãos (KIVITZ, 2008). Depois do evento em Lausanne, a polêmica entre MP e 

TMI ganhou força, em especial na América Latina, onde o movimento progressista 

ganhou corpo e visibilidade (AQUINO, 2013). É, em suma, sobre essa polêmica que as 

análises da presente tese se dedicam.   

O trabalho que aqui se propõe está vinculado à área de concentração de Estudos 

de Linguagem, mais especificamente à linha de pesquisa “Teorias do texto, do discurso 

e da interação”. Neste cenário, existe um número muito reduzido de trabalhos 

acadêmicos que trazem como objeto de estudo a TMI. Fazendo uma pesquisa no banco 

de teses e dissertações do Capes, chega-se à conclusão de que não há obras dedicadas ao 

tema da TMI que seguem a linha de Estudos de Linguagem. Quando a informação de 

entrada no banco de teses e dissertações do Capes é “Teologia da Missão Integral”, o 

número de trabalhos encontrados é de apenas oito, sendo sete na área de Teologia e 

Ciências da Religião, e apenas um em Políticas Sociais. Abaixo, trazemos uma tabela 

com os resultados da busca: 

 

Quadro 1: Busca no Banco de Teses e Dissertações Capes 

Termo de 

Busca 
Linha de Pesquisa Total 

 Teologia 
Ciências da 

Religião 

Políticas 

Sociais 

Estudos de 

Linguagem 
 

Teologia da 

Missão Integral 

(sem aspas) 

5 2 1 0 8 

Teologia da 

Missão Integral 

(com aspas) 

1 2 1 0 4 

Missão Integral 

(com aspas) 
2 2 1 0 5 
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Diante do reduzido número de pesquisas que têm como objeto de estudo a TMI, 

o presente trabalho busca trazer essa vertente do protestantismo brasileiro atual à 

investigação acadêmica, especificamente no que tange aos preceitos teóricos dos 

Estudos de Linguagem, mais especificamente da Análise de Discurso (AD). Pretende-se 

levar o tema do âmbito religioso para os estudos discursivos, investigando a maneira 

pela qual esse grupo constrói, por meio da linguagem, seu posicionamento. 

Duas obras figuram como inspiração para a presente pesquisa, ambas dedicadas 

ao discurso religioso e que utilizam, em suas análises, os preceitos teóricos da AD. A 

primeira é o livro Gênese dos Discursos, do francês Dominique Maingueneau. Nele, 

investiga como se constituem dois posicionamentos no interior do catolicismo romano 

francês: o humanismo devoto e o jansenismo. O autor concluiu, a partir de uma 

investigação discursiva, que cada grupo se constituía em direta oposição ao outro, numa 

relação polêmica que colocava a disputa entre ambos como o próprio cerne de sua 

constituição. Para tanto, utilizou sete hipóteses, que funcionam como categorias de 

análise para sua investigação sobre as características discursivas que compõe cada um 

dos grupos.  

A segunda obra é a tese de doutorado Os (des)encontros da fé: Análise 

interdiscursiva de dois movimentos da Igreja Católica, de Edvania Gomes da Silva, 

trabalho apresentado ao Departamento de Linguística do Instituto de Estudos da 

Linguagem da Universidade Estadual de Campinas. Nele, a autora desloca a análise do 

catolicismo francês para o catolicismo brasileiro, utilizando as hipóteses levantadas por 

Maingueneau para estudar a polêmica instaurada entre duas vertentes da Igreja Católica 

nacional: Teologia da Libertação (TL) e Renovação Carismática Católica (RCC).  

No decorrer de sua pesquisa, Silva identificou semelhanças entre o modelo 

discursivo da RCC e do Movimento Pentecostal, análise que lhe rendeu todo um tópico 

no segundo capítulo de sua tese (“Renovação Carismática e Pentecostalismo 

Evangélico”). As semelhanças entre RCC e MP permeiam toda a obra de Silva (2006). 

Uma busca pelo termo “pentecostal” em sua tese encontra 110 resultados, enquanto uma 

procura pelos termos “Teologia da Missão Integral” ou “Missão Integral” não identifica 

nenhum item. Essa constatação nos levou à seguinte pergunta: já que Silva (2006) 

verificou, a partir de estudos discursivos, uma semelhança entre RCC e MP, haveria 

afinidades entre o discurso da TL e o da TMI? Esse é o objetivo da presente tese. Se 

compararmos os levantamentos de Silva (2006) com o objetivo da presente tese, 

teremos os seguintes quadros: 
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Quadro 2: Equivalências segundo Silva (2006) 

GRUPO  

CATÓLICO 
GRUPO PROTESTANTE 

Renovação Católica Carismática Movimento Pentecostal 

Teologia da Libertação ? 

 

Quadro 3: Equivalências investigadas por LAGO (2016) 

GRUPO  

CATÓLICO 
GRUPO PROTESTANTE 

Renovação Católica Carismática Movimento Pentecostal 

Teologia da Libertação Teologia da Missão Integral? 

 

No âmbito teológico, há uma espécie de “senso comum” de que a Teologia da 

Missão Integral seria o equivalente evangélico da Teologia da Libertação católica, de 

modo que entre ambas haveria grandes semelhanças (SEVERO, 2013; AQUINO, 2013; 

CAVALVANTI, 2000). Não há, entretanto, investigações que se dediquem ao tema 

partindo de estudos de linguagem. Assim, este trabalho busca contribuir com as 

pesquisas relacionadas ao discurso religioso brasileiro atual, partindo de uma análise 

que privilegie os preceitos teóricos da Análise de Discurso.  

Ao mesmo tempo em que visa a complementar os resultados já encontrados por 

Silva (2006), na medida em que preencheria uma lacuna em sua pesquisa, buscamos 

contribuir para o avanço dos estudos sobre o cenário político nacional contemporâneo, 

já que a cisão que se observa entre situação e oposição guarda semelhanças entre a 

disputa que está em jogo entre TMI e MP. Lembrando que a chamada “bancada 

evangélica” no Congresso é composta, quase que em sua totalidade, por membros de 

Igrejas alinhadas à matriz pentecostal (SMITH, 2011; NICODEMUS, 2008; JACOB, 

2003).  

O presente trabalho busca, portanto, colocar a TMI como pauta de estudos 

acadêmicos para além do universo teológico, inaugurando as investigações sobre o tema 

que partem dos estudos de linguagem, mais especificamente da AD. Além disso, 

procura-se descobrir se as semelhanças que são identificadas, por trabalhos teológicos, 
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entre TL e TMI podem ser confirmadas a partir de uma análise que privilegie a 

linguagem como instrumento de pesquisa. 

Tratando-se de um trabalho acadêmico de tal porte, é impossível negar a 

interação entre o tema escolhido e o pesquisador. Em certos casos, as pesquisas estão de 

alguma forma relacionadas ou à vivência acadêmica do doutorando ou à sua história 

pessoal, seja profissional, familiar ou religiosa. Uma relação que, em geral, é capaz de 

circular entre a afinidade ou a plena aversão, mas dificilmente ao total descaso. 

Há um caminho intermediário. Neste, segue um pouco minha relação com o 

tema. O discurso religioso sempre me trouxe atração, seja pelo envolvimento de 

parentes em sociedades secretas, seja pelo mistério que envolve os relatos de vertente 

religiosa. No decorrer de minha experiência, desenvolvi um profundo relacionamento 

com o cristianismo protestante, que resultou num bacharelado em Teologia pela 

Universidade Metodista de São Paulo (UMESP), instituição em que fui pesquisador no 

Centro de Estudos Wesleyanos (CEW), trabalho que rendeu a publicação de alguns 

artigos teológicos na revista acadêmica Caminhando (LAGO, 2009).  

Tal experiência se mostrou dual entre a formação acadêmica religiosa e a prática 

de culto. Transitando entre os universos acadêmicos teológicos e seculares, imaginava 

que, no segundo, haveria pouco espaço para o estudo do discurso religioso, tendo em 

vista a aparente aversão que a academia cultiva a tudo que se refere ao “ópio do povo”. 

Em breve, contudo, perceberia que este não era exatamente o caso. Encontrei, na 

academia, estudos sérios e dedicados ao universo religioso, ainda que em todos se 

percebesse uma clara vertente crítica. 

Temos, então, como objetivo do presente trabalho, estudar a relação 

interdiscursiva que perpassa esses dois movimentos religiosos da Igreja Evangélica. O 

percurso de estudo será composto pelo levantamento das características que dão corpo à 

identidade de cada um desses grupos. Dessa forma, com base na interação entre 

diferentes planos discursivos (tendo como apoio o conceito de etos
1
), analisamos como 

opera a constituição do interdiscurso que dá forma aos posicionamentos da TMI e do 

MP. Neste sentido, a procura por essas características parte de elementos textuais em 

busca da compreensão do modo de funcionamento das vertentes protestante em questão.  

O referencial teórico que norteia o presente trabalho se baseia na semântica 

global, em específico, o etos, conforme trabalhado por Maingueneau (2005), para quem 

                                                 
1
 Passamos a utilizar, a partir daqui, a forma portuguesa etos, em lugar de ethos. 



 

7 

 

os diversos planos discursivos são simultaneamente restringidos e dão forma ao 

discurso como um todo. A pesquisa recorre a um leque de gêneros, que compreende 

desde livros e documentos a artigos de jornais e revistas, vistos como elementos da 

prática discursiva de ambos os grupos abordados. A metodologia que orienta a pesquisa 

se baseia, como foi dito, no arcabouço teórico da AD. 

Trata-se de seguir o mote da Análise de Discurso, cujo enfoque de estudo se 

concentra para além de um mero levantamento de características que especificam uma 

determinada vertente discursiva. Ao contrário, seus estudos buscam investigar a 

interação constitutiva entre discursos aparentemente antagônicos, de modo que sua 

gênese pode ser concebida como fruto de uma relação entre ambos (cf. 

MAINGUENEAU, 2005). Busca-se trazer à pesquisa pontos do embate entre elementos 

sociais e políticos, analisados a partir de pistas textuais que conferem sentido e 

estabelecem as fronteiras do dizível em um determinado espaço e tempo históricos. 

Quanto aos dois movimentos discursivos escolhidos como corpus, carecem 

trabalhos que busquem investigá-los, como dito anteriormente, sob a ótica aqui 

proposta. Isso, não apenas a partir de uma perspectiva meramente linguística, mas 

escassas são as obras que busquem estudá-los seguindo uma análise discursiva que 

compreenda sua constituição como fruto do diálogo e embate entre ambos. Aqui está o 

que motivou a seleção desse corpus. São movimentos que, segundo trabalhos 

teológicos, trazem interpretações plenamente distintas do que significa ser cristão no 

mundo evangélico atual (SEVERO, 2013; AQUINO, 2013).  

Nesta distinção, seguem a relevância do discurso religioso, que tem apresentado, 

historicamente, importante contribuição no modo como a sociedade se transforma e 

progride. Aqui, justifica-se a opção por analisar o discurso religioso, pois, a partir dele, 

tem-se um importante referencial para o estudo da interação entre transformações 

sociais e discursivas. É um campo cuja relevância tem importante papel nos rumos que 

uma sociedade passa a seguir. No Brasil atual, mais do que nunca, tendo em vista o 

acelerado crescimento no número de evangélicos pentecostais (JACOB, 2003; 

TEIXEIRA, 2013).  

A tese se organiza da seguinte forma. No primeiro capítulo, discute-se o 

processo de escolha do corpus, no que tange a seus critérios de levantamento e análise. 

No segundo capítulo, com base em trabalhos acadêmicos que versam sobre o tema 

(MARIANO, 2006; GONDIM, 2007; KIVITZ, 2008), investigamos o que se diz sobre a 

história de como se formaram o Movimento Pentecostal e a Teologia da Missão 
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Integral. Não apenas uma exposição de sua constituição, mas uma análise do modo 

como ambos os discursos se formaram por meio de uma mútua e constante relação de 

embate.  

No terceiro capítulo, a análise segue da constituição histórica para a prática 

discursiva inerente a cada um dos movimentos. Traz, portanto, uma reflexão sobre o 

modo como cada grupo estudado realiza suas práticas. Para tanto, a pesquisa se debruça 

sobre os enunciados produzidos durante dois eventos promovidos pela TMI e pelo MP. 

Tendo como base a noção de etos e interdiscurso, investigamos se a associação entre o 

discurso e a prática de cada um desses movimentos, quando comparados, expressa uma 

interação de natureza polêmica. Além disso, buscamos mostrar como se constrói um 

tipo de etos específico ligado à sua semântica global.  

No quarto capítulo, voltamos nossas considerações para o modo como opera a 

polêmica entre ambos. Estabelecemos uma investigação sobre como os movimentos 

estudados se criticam mutuamente. O conceito privilegiado para tal análise é o etos 

putativo, quando o enunciador “lança” um etos sobre seu coenunciador. Neste capítulo, 

o corpus se volta a editoriais e documentos de reuniões que caracterizam os tipos de 

discurso produzidos pela TMI e pelo MP.  

No quinto capítulo, trazemos os resultados, com um resumo dos dados 

levantados e um panorama sobre as características de ambos os grupos estudados. Neste 

ponto, seguindo mais uma vez o caminho traçado por Maingueneau (2005) e Silva 

(2006), apresentamos os principais semas que caracterizam o modelo discursivo da 

Teologia da Missão Integral e do Movimento Pentecostal. Observamos como a relação 

entre os discursos estudados opera por meio de uma polêmica, regulada por uma mútua 

incompreensão entre ambos. No fechamento, retomamos os principais pontos 

levantados ao longo da tese para elucidar a maneira como a interação entre ambos os 

grupos analisados funciona a partir de uma mútua influência que opera como base de 

sua própria constituição. 

No último capítulo, apresentamos os resultados finais, mostrando alguns dos 

desdobramentos do trabalho. Voltamos à ideia de etos putativo, analisando sua 

aplicação no estudo de discursos polêmicos. Além disso, fazemos breves comentários 

sobre os desdobramentos da análise do cenário político e de como a presente tese pode, 

também, contribuir para os estudos sobre intolerância religiosa.   
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Capítulo 1 

METODOLOGIA E PISTAS DISCURSIVAS 

 

No presente capítulo, apresentamos algumas considerações sobre o modo como 

o corpus tomou forma e levantamos alguns pontos sobre os dados de pesquisa. A 

finalidade é, portanto, esclarecer não apenas sobre os métodos de seleção dos corpora 

estudados, mas quanto à maneira como foram analisados. 

Durante o processo de delimitação do tema, a análise preliminar partiu da 

observação de um restrito leque de exemplos de discursos produzidos pelos grupos 

estudados, a saber, a Teologia da Missão Integral (TMI) e o Movimento Pentecostal 

(MP). Numa primeira apresentação, percebemos, nas pistas textuais, elementos que nos 

permitiriam trabalhar com a semântica global como referencial teórico. Trata-se de uma 

hipótese de Dominique Maingueneau segundo a qual não existe uma distinção entre 

“superfície” e “profundeza”, em que apenas na última estariam válidas as restrições 

semânticas (MAINGUENEAU, 2005, p. 22). Pelo contrário, segundo a semântica 

global, todos os planos do discurso estão simultaneamente restringidos por uma mesma 

rede de restrições semânticas, que os integra simultaneamente (MAINGUENEAU, 

2005, p. 75). Dentre os pontos da semântica global, privilegiamos o etos. 

Neste capítulo faremos uma primeira exposição sobre os grupos discursivos 

analisados, assim como o modo como se deu a coleta de dados e a formulação do 

corpus. Em seguida, discorremos sobre o método que norteou a análise dos dados 

levantados e a maneira como foram incorporados à pesquisa. 

 

1.1 A seleção do corpus 

 

Tanto o Movimento Pentecostal quanto a Teologia da Missão Integral 

privilegiam determinados gêneros discursivos, como cultos, palestras e congressos. 

Trata-se de um imenso número de materiais que poderiam ser analisados. Portanto, 

parte dos esforços nesse momento da pesquisa teve como foco aplicar critérios 

metodológicos que pudessem nortear a escolha dos materiais de estudo. 

Como explicado anteriormente, seguimos alguns dos passos metodológicos de 

Silva (2006). Em seu trabalho, Silva identificou grandes semelhanças entre o modelo da 

RCC e do MP. Por isso, a busca aqui se dedica a descobrir se a TMI guardaria 

similaridades discursivas com o modelo da TL, algo que é consenso entre teólogos 
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(SEVERO, 2013; AQUINO, 2013), mas que não foi verificado partindo de estudos de 

linguagem.  

Essa metodologia de seleção levou em conta as premissas de pesquisa 

relacionadas à semântica global (MAINGUENEAU, 2005). Nela, os elementos que 

funcionam como categorias de análise (etos, dêixis e vocabulário, por exemplo) 

precisam ser auxiliados por uma clara compreensão do corpus. Nesse contexto, deve-se 

valorizar não apenas o modo como o discurso se organiza, mas as especificidades de 

cada gênero por meio do qual um discurso se manifesta.  

Assim, passamos a uma primeira exposição sobre os critérios metodológicos 

utilizados para escolha dos dados que constituíram o corpus como um todo. Estes foram 

selecionados como maneira de expor as especificidades de cada gênero. 

O primeiro material com o qual estabelecemos contato foram pregações em 

cultos, palestras e documentos de congressos e eventos organizados pela Teologia da 

Missão Integral e pelo Movimento Pentecostal. O que se marca nessa análise inicial é a 

constituição de uma polêmica entre ambos, como, por exemplo, na Declaração de 

Atibaia (2014), documento resultante de um evento que buscava levantar maneiras de 

reagir aos “males” trazidos pelo MP. Além disso, a análise da Conferência Missão na 

Íntegra 2015, organizado por lideranças da TMI, evidenciou como o discurso integral se 

organiza como uma resistência ao modelo pentecostal. 

Percebemos que os modelos de ambos os posicionamentos fazem referências 

críticas ao discurso do outro (SEVERO, 2013). Segundo Maingueneau, cada discurso 

traz para si o outro com o qual dialoga na forma de um “simulacro”, pois faz uma 

espécie de “tradução” dos enunciados alheios a partir de sua própria rede de restrições 

semânticas (MAINGUENEAU, 2005, p. 21). Aqui é gerada a polêmica, pois o embate é 

formado por uma referência constante ao outro, que evidencia uma total 

incompatibilidade entre ambos, e que, no final das contas, fundamenta a constituição de 

cada discurso (idem: ibidem). 

Nesse momento inicial da pesquisa, foram estudados – entre palestras, pregações 

e livros – autores que figuram como expoentes de cada uma dessas comunidades. Como 

representantes do MP, estão o pastor Silas Malafaia, que é alvo das críticas dos 

membros da Teologia da Missão Integral (CAVALCANTE, 2015); o apóstolo Peter 

Wagner, que é um dos pioneiros na crítica à TMI; e o autor Julio Severo (teólogo e 

escritor pentecostal), um dos maiores críticos da TMI. Entre os autores e palestrantes 

que figuram entre os mais significativos da TMI, estão o pastor e autor Ed René Kivitz e 
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o palestrante Ariovaldo Ramos. A investigação se voltou para entrevistas e matérias de 

veículos de comunicação tanto online quanto impressos. Este momento marcou o 

contato inicial com os discursos em questão. Esta análise primária evoluiu para um 

estudo mais abrangente, não focado em autores singulares, mas em posicionamentos 

institucionais, objetivo mais afeito aos fins do presente trabalho.  

Inicialmente, a seleção do corpus foi, em grande parte, baseada no trabalho dos 

autores listados acima. Os escritos do teólogo pentecostal Julio Severo são, quase que 

em sua totalidade, dedicados a uma crítica ao modelo da TMI, buscando revelar as 

incongruências propostas quando comparadas ao padrão bíblico (SEVERO, 2013). 

Entre os representantes da TMI, um dos alvos mais frequentes de Severo é o pastor e 

teólogo Ed René Kivitz. Este, por sua vez, tem como foco de seu trabalho a denúncia 

aos “desvios” pentecostais em sua concepção e prática da vida cristã (KIVITZ, 2006). 

No debate entre ambos os autores, percebemos as primeiras pistas sobre como se 

organiza a polêmica entre MP e TMI.  

Com base na análise preliminar desses materiais, percebemos que havia a 

instauração de uma polêmica próxima àquela estudada por Maingueneau (2005) e Silva 

(2006). Principalmente com base no trabalho da última autora (SILVA, 2006, p. 30), 

percebemos que a polêmica entre TMI e MP versa sobre o sentido da expressão “ser 

cristão”, e os semas identificados giram em torno da dicotomia que instauram entre 

/Ação/ (Teologia da Missão Integral) e /Oração/ (Movimento Pentecostal). O modelo do 

Movimento Pentecostal se concentra numa valorização espiritual do homem que, 

condenado ao inferno, precisa se reconciliar com Deus e assumir uma postura de 

santidade (SEVERO, 2013). Agindo assim, por meio de orações e vivência segundo 

preceitos bíblicos, o cristão pentecostal conseguiria alcançar sua “salvação”.  

O modelo da Teologia da Missão Integral, mais ideologizado, busca uma 

transformação da sociedade, abordando o homem em sua complexidade espiritual e 

social, ou seja, “integral” (KIVITZ, 2012). Por esta razão, há um intenso embate entre 

ambos, que se acusam mutuamente. Em seu livro Teologia da Libertação versus 

Teologia da Prosperidade, Severo defende que a TMI demoniza os pentecostais e sua 

Teologia da Prosperidade (SEVERO, 2013, p. 15). Por sua vez, Kivitz afirma que a 

Teologia da Prosperidade, associada ao Movimento Pentecostal (SEVERO, 2013; 

MARIANO, 1999), invadiu todos os tipos de denominações evangélicas, e as 

transformou em instituições que deturparam a fé numa espécie de comércio, seguindo 

uma lógica de mercado (KIVITZ, 2006, p. 209). 
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A partir da análise da polêmica instaurada entre o Movimento Pentecostal e a 

Teologia da Missão Integral, a hipótese de que havia similaridades entre o discurso da 

Teologia da Libertação (TL) católica e da TMI protestante se reforçou. Todavia, a 

investigação ainda estava restrita ao âmbito dos trabalhos teológicos. Ainda não haviam 

sido encontradas pistas no universo da linguagem. Este se tornou, como anunciamos na 

introdução, o objetivo desta tese: verificar se a constatação, entre teólogos, do direto 

vínculo entre TL e TMI seria confirmada ou não quando o método de pesquisa 

privilegiasse os estudos de linguagem, neste caso, partindo dos preceitos da Análise de 

Discurso. 

Para tanto, seguimos alguns dos passos metodológicos do trabalho de Silva 

(2006). Entretanto, em sua pesquisa, a autora utilizou como categorias de análise vários 

aspectos da semântica global de Dominique Maingueneau (práticas, etos, cenografia, 

dêixis, intertextualidade e polêmica). Em nosso caso, privilegiamos o conceito de etos. 

Tal escolha se baseou na constatação de que, segundo Maingueneau, há uma 

organicidade entre as várias hipóteses que levanta em sua Gênese dos Discursos. Não há 

uma hierarquia entre os conceitos, de modo que são equivalentes em termos de 

relevância (MOTTA, 2008). Em nosso caso, a categoria de análise que se mostrou mais 

adequada foi o modo de enunciação, que depois passou a ser chamado de etos 

enunciativo.  

Partindo do etos, seríamos capazes de investigar se o modelo da TMI guardaria 

semelhanças com a TL. Ou seja, o foco da pesquisa é mostrar se a tentativa construção 

de “imagens” (ou “identidades”) discursivas por parte da TMI se mostra semelhante ao 

modo como se organiza o discurso da Teologia da Libertação. Portanto, nesse viés, o 

etos se mostrou como o elemento mais frutífero da semântica global, pois se volta para 

a identificação de traços de caráter e corporalidade, a partir de um “tom” que permite ao 

sujeito do discurso habitar um “corpo” enquanto enunciador. Trata-se da formulação 

discursiva de uma “maneira de ser” por meio de uma “maneira de dizer”, que visa a 

uma “incorporação imaginária” dos coenunciadores ao corpo de adeptos de um 

determinado discurso (MAINGUENEAU, 2005, p. 90). O etos desempenha, portanto, 

um papel central nesta pesquisa. Será por meio desse conceito que buscaremos traçar, a 

partir da linguagem, as características do discurso da Teologia da Missão Integral e do 

Movimento Pentecostal.  
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1.2 Os congressos da TMI e MP e as entrevistas 

 

Analisamos os enunciados proferidos em congressos organizados por adeptos da 

Teologia da Missão Integral e do Movimento Pentecostal. A partir desses dados, foi 

possível observar alguns importantes aspectos da prática de cada um dos discursos. 

Além do estudo de documentos escritos (livros, entrevistas, atas), consideramos 

palestras proferidas em eventos e letras de músicas neles executadas ao vivo por bandas.  

Esses dados tiveram grande importância para a pesquisa, pois apontaram outros 

elementos no estudo sobre como cada um desses grupos, por meio de suas enunciações, 

produz um etos específico, que visa à incorporação de outros ao seu posicionamento 

discursivo. Tais investigações nos ajudaram a produzir aquilo que seriam os resultados 

da pesquisa: a caracterização do modelo discursivo da Teologia da Missão Integral e do 

Movimento Pentecostal. 

Da parte da TMI, avaliamos a Conferência Missão na Íntegra, ocorrida em 

novembro de 2015. Quanto ao evento realizado por representantes do Movimento 

Pentecostal, estudamos o XIX Congresso Pentecostal Brasileiro Fogo para o Brasil, 

realizado em julho de 2015. Trata-se de uma coleta de dados que nos ajudou a entender 

como a construção da imagem dos enunciadores estudados trazia forte apelo retórico, 

convocando o coenunciador a ser incorporado ao modelo discursivo em questão. 

Lembramos que, segundo Maingueneau, a construção da imagem do enunciador se 

organiza em torno de um tipo de “assimilação”, que visa a incorporar os 

leitores/ouvintes ao grupo imaginário dos adeptos de um determinado discurso 

(MAINGUENEAU, 1998, p. 100).  

Portanto, na investigação sobre os discursos da Teologia da Missão Integral e do 

Movimento Pentecostal, buscamos analisar os indícios verbais que nos ofereçam um 

quadro sobre a constituição de cada um desses posicionamentos discursivos. Essa 

constituição, por sua vez, parte do princípio de que cada um desses grupos é visto como 

constitutivamente ligado ao outro, pois sua formação está diretamente vinculada a uma 

incompreensão mútua, que funciona por meio de uma relação polêmica. 
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Capítulo 2 

COMO SE INSTITUI A POLÊMICA ENTRE MP E TMI A PARTIR DE 

OUTRAS ÁREAS DE PESQUISA 

 

Neste capítulo, realizamos um percurso pela história da Teologia da Missão 

Integral e da Teologia da Prosperidade. Fazemos uma análise bibliográfica, 

investigando o que outras áreas de pesquisa (teologia e sociologia) dizem sobre tais 

movimentos. O objetivo deste momento da pesquisa é buscar naquilo que foi escrito 

sobre ambos os grupos características que os tornam singulares. 

 

2.1 Os primórdios do Movimento Pentecostal 

 

Segundo o sociólogo Ricardo Mariano (2006), a expansão do movimento 

pentecostal na América Latina tem comprometido severamente a hegemonia católica 

(MARIANO, 2006, p. 25). Dessa forma, trata-se de um cenário que não pode ser 

ignorado quando se fala de uma análise da atual realidade brasileira, tendo em vista a 

influência que a bancada evangélica tem exercido na política nacional.  

O problema é que o movimento pentecostal é um grupo cada vez mais 

heterogêneo. Por isso, Mariano se reporta a alguns autores, como Freston (1993), que 

criaram modelos de separação entre os momentos mais importantes de seu 

desenvolvimento. Dessa maneira, com o fim de apresentar uma exposição resumida do 

processo de formação desses grupos, seguiremos Mariano (2006) em sua separação da 

história do Movimento Pentecostal em três ondas.  

À primeira onda, deu o nome de pentecostalismo clássico, que vai da 

inauguração da Assembleia de Deus, no Pará (1911), até à década de 1950. Atingindo 

grande repercussão nacional, a Assembleia de Deus hoje é uma das maiores 

denominações evangélicas do Brasil, e conta com a presença de um dos pastores 

nacionais mais famosos e controversos, Silas Malafaia, líder da Igreja Assembleia de 

Deus Vitória em Cristo. Um ponto em comum no discurso dessas igrejas é o 

anticatolicismo, a valorização do “batismo com o Espírito Santo” – que traz como sinal 

o “dom de línguas” – e uma separação dos prazeres mundanos, como bebidas, drogas, 

jogatina e vida noturna (MARIANO, 2006).   

Ao segundo momento, Mariano (2006) dá o nome de pentecostalismo 

neoclássico. O marco se deu quando, na década de 1950, chegou a São Paulo um grupo 
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de missionários da International Church of The Foursquare Gospel. Vindos dos 

Estados Unidos, eles começaram a realizar grandes encontros e evangelismos que 

valorizavam a cura sobrenatural. O movimento teve grande sucesso, e contribuiu de 

forma decisiva para a expansão do pentecostalismo no Brasil. Como resultado de seu 

trabalho, surgiram, entre as mais expressivas, as denominações Igreja do Evangelho 

Quadrangular (1951), Brasil Para Cristo (1955), Deus É Amor (1962) e Casa da Bênção 

(1964). Nessa fase, a atuação se expandiu para os meios de comunicação, à época, o 

rádio, que antes era visto como pecaminoso e vulgar. Em termos doutrinários, uma das 

características mais expressivas é o ensino diretamente focado na cura divina. 

A terceira onda, por sua vez, recebe o nome de movimento neopentecostal 

(MARIANO, 2006, p. 26). Iniciado no final da década de 1970, esse setor evangélico 

ganhou corpo nas décadas seguintes e hoje é um dos que mais crescem no país. Ao 

contrário do período anterior, em que as denominações foram diretamente fundadas por 

missionários americanos, o movimento neopentecostal teve início com pregadores 

brasileiros. Neste ponto, cabe ressaltar que a classificação das igrejas que compõem o 

grupo neopentecostal é controversa, sendo ainda tema de disputa, inclusive, entre os 

líderes das igrejas evangélicas atuais. Segundo Mariano (2006, p. 26), as igrejas que 

representam de forma mais importante o movimento neopentecostal são: Universal do 

Reino de Deus (1977, Rio de Janeiro), Igreja Internacional da Graça de Deus (1980, Rio 

de Janeiro), Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra (1976, Goiás) e Igreja Renascer 

em Cristo (1986, São Paulo). As maiores características desse grupo são:  

 

Forte tendência de acomodação ao mundo, participam da política partidária e 

utilizam intensamente a mídia eletrônica. Caracterizam-se por: (1) pregar e 

difundir a Teologia da Prosperidade, defensora do polêmico e desvirtuado 

adágio franciscano "é dando que se recebe" e da crença nada franciscana de 

que o cristão está destinado a ser próspero materialmente, saudável, feliz e 

vitorioso em todos os seus empreendimentos terrenos; (2) enfatizar a guerra 

espiritual contra o Diabo, seu séquito de anjos decaídos e seus representantes 

na terra, identificados com as outras religiões e sobretudo com os cultos 

afro-brasileiros; (3) não adotar os tradicionais e estereotipados usos e 

costumes de santidade, que até há pouco figuravam como símbolos de 

conversão e pertencimento ao pentecostalismo (MARIANO, 2006, p. 26). 

 

Essas características não podem ser aplicadas a todas as igrejas que compõem 

esse movimento, tendo em vista a grande divergência doutrinária e o modo distinto 

como leem e interpretam a Bíblia.   
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Nem todas as igrejas que praticam as doutrinas listadas acima concordam com 

essa classificação, e nem todas se interpretam como sendo neopentecostais. A Igreja 

Assembleia de Deus, por exemplo, apesar de estar classificada na primeira onda 

(pentecostalismo clássico), possui vertentes que dialogam intensamente com a terceira, 

como é o caso da já citada Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo, liderada pelo 

pastor Silas Malafaia (MARIANO, 2006). 

O Movimento Pentecostal possui, portanto, diferentes formas de se manifestar 

enquanto doutrina (MARIANO, 2006). Em algumas, está apenas associada à cura de 

enfermidades por meio da oração. Em outras, terá um forte vínculo com a progressão de 

bens materiais e ao sucesso em todas as áreas da vida, inclusive a saúde. Estas, tendem a 

classificar todas as doenças como tendo origem diabólica, e a associar a incapacidade de 

obter a cura com a presença de pecado na vida pessoal.  

Há, portanto, uma versão rígida do Movimento Pentecostal (presença de Deus 

associada à prosperidade material e saúde; e ausência associada à atividade maligna), e 

uma versão branda (em que a pobreza e a doença podem estar associadas a causas 

naturais e humanas). Independente de ambas as vertentes, fato é que, de uma forma de 

outra, muitas dessas características estão diretamente associadas ao Movimento 

Pentecostal, e é contra estas que enunciam os adeptos do discurso da Teologia da 

Missão Integral, que os denominam de “conservadores” e “fundamentalistas” (KIVITZ, 

2008; GONDIM, 2007; PADILLA, 2011), enquanto se autointitulam “progressistas” 

(CAVALCANTI, 2004; CARVALHO, 2006). Por isso, independente de seguidores da 

versão rígida ou da versão branda, são criticados pela TMI como sendo adeptos de um 

“falso” cristianismo. Por isso, como critério metodológico, consideramos como 

expressões do Movimento Pentecostal tanto aqueles que pregam sua forma rígida como 

os que seguem a versão branda.  

Alguns autores identificam que as igrejas acusadas pela TMI como partidárias de 

um “falso” evangelho não reconhecem que o são. Da mesma forma, os adeptos da TMI 

são acusados de serem socialistas pelos seguidores do MP, mas recusam tal associação 

(CARVALHO, 2006, p. 238). Aqui, vemos um exemplo daquilo que Maingueneau 

(2005) chamou de “interincompreensão”, que acontece na forma de um “simulacro”, 

pois o discurso do outro é sempre citado a partir de uma reinterpretação segundo os 

critérios da rede de restrições semânticas do discurso citante. 
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Passemos à análise de um breve histórico da Teologia da Missão Integral, para 

que seja possível identificar os primeiros indícios do modo como se constituiu e como 

outras áreas do conhecimento (teologia e sociologia) a descrevem.  

 

2.2 Uma breve história da Teologia da Missão Integral 

 

Como se trata de um movimento mais intelectualizado, a história da Teologia da 

Missão Integral é marcada não por eventos sobrenaturais, mas por congressos e 

concílios, em que importantes diretrizes foram firmadas coletivamente com o fim de 

sistematizar suas doutrinas. Em geral, dois eventos são considerados marcos fundadores 

da Teologia da Missão Integral: os Congressos Latino-Americanos de Evangelização e 

o Pacto de Lausanne (LOPES, 2007, p. 10).  

No universo protestante, houve grandes debates que permearam todo o século 

XX, principalmente quanto à dicotomia entre evangelização e responsabilidade social. 

Havia amplas discussões sobre a real missão da Igreja Evangélica: “converter” as 

pessoas ao cristianismo protestante ou realizar uma revolução social que combatesse a 

pobreza e a desigualdade social. 

Tais debates deram ensejo a várias conferências. Seguindo uma pequena linha 

do tempo, podemos destacar alguns encontros que criaram os primeiros fundamentos 

daquilo que seria, no futuro, a Teologia da Missão Integral. Em 1910, em Edimburgo, 

houve a Conferência Missionária Mundial, cujo foco se voltou para a atuação das 

Igrejas Protestantes na América Latina, refletindo sobre como esse trabalho deveria ser 

feito. As discussões de Edimburgo conduziram, três anos depois, a um grande encontro 

em Nova York, que culminou na Comissão de Cooperação na América Latina. 

Contudo, seria somente com o Congresso de Ação Cristã na América Latina, realizado 

em 1916 no Panamá, que surgiram os primeiros esforços em conferir uma dimensão 

social ao projeto evangelístico da América Latina.  

O problema é que os diferentes grupos protestantes tinham projetos distintos 

para o trabalho missionário na América Latina. Enquanto um setor queria converter 

pessoas, outro estava preocupado com a situação social latino-americana. Um terceiro 

grupo buscava, como melhor estratégia para as missões, uma vinculação com a Igreja 

Católica. Por isso, foram chamados de “grupo ecumênico” (LOPES, 2007, p. 13).  

Um dos marcos dessa cisão iniciou-se com o Congresso Mundial de 

Evangelização, ocorrido em 1966 em Berlim, e preparado pelo pastor conservador 
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americano Billy Graham. Este congresso levou à organização de outro evento que seria 

mais localizado na América Latina, o primeiro Congresso Latino-Americano de 

Evangelização (CLADE), realizado em 1969. Esta reunião foi marcada pela diferença 

entre o projeto conservador norte americano e os anseios das lideranças evangélicas 

latino-americanas. As demandas locais exigiam uma visão teológica que estivesse 

relacionada aos desafios da pobreza e à realidade opressora na América Latina. O 

evento ficou conhecido como CLADE I, e acabou por caracterizar-se pelas disputas 

entre os projetos dos “evangelicais” (mais progressistas) e os conservadores 

(caracterizados como “fundamentalistas”). Do grupo chamado “evangelical” surgiria a 

Teologia da Missão Integral, em oposição ao grupo “fundamentalista”, composto, em 

grande, parte pelos pentecostais. 

Em seguida, os Congressos Latino-americanos de Evangelização (CLADEs) 

deixaram de ser organizados pelos conservadores americanos, e passaram a estar sob o 

comando da Fraternidade Teológica Latino-Americana (FTL), criada em 1970, e que 

teve como seu primeiro presidente o teólogo Samuel Escobar, que figura como uma das 

mais importantes referências para a Teologia da Missão Integral.  

Em 1974, seguindo a linha social sedimentada no primeiro CLADE, houve 

Congresso Internacional de Evangelização Mundial, realizado em Lausanne, em 1974. 

Nele, despontaram aqueles que seriam os pais fundadores da Teologia da Missão 

Integral: René Padilla, Orlando Costas e o próprio Samuel Escobar. Estes foram os que 

mais defendiam a necessidade de voltar os esforços missionários para as questões 

sociais, atitude apresentada como de responsabilidade de todo cristão. Ou seja, sua 

postura trazia uma definição sobre o que é a Igreja, qual é sua missão e o que significa 

ser cristão, pontos que compõem a polêmica com os pentecostais. 

O evento resultou no Pacto de Lausanne, escrito sob a coordenação do líder 

evangelical anglicano John Stott. O documento estabeleceu diretrizes para a atividade 

missionária, que deveria privilegiar a missão integral, ou seja, uma atuação que 

precisava levar em conta a desigualdade social, a pobreza e o sofrimento, visando a uma 

mudança das estruturas sociais.  

Após Lausanne, o debate não parou. A ideia era não realizar um congresso, mas 

um processo (LOPES, 2007, p. 16). Por isso, em 1979, a FTL organizou o CLADE II. 

Tendo o Pacto de Lausanne como referência de seu consenso e opção pelo pobre, o 

tema foi “Que a América Latina ouça a Sua (DEUS) voz”, em um claro esforço para 
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que fosse criada uma teologia e prática contextual, diretamente calcada na realidade 

latino-americana.  

Em 1992, foi realizado o CLADE III, em Quito (Equador). O tema foi “Todo o 

evangelho para todos os povos”, em que ficava patente a opção pelos opressos e 

desfavorecidos pela sociedade.  

No ano 2000, seria realizado novamente em Quito o CLADE IV, cujo tema foi 

“O testemunho Evangélico para o Terceiro Milênio: Palavra, Espírito e Missão”. O 

CLADE V foi realizado em 2012, em São José da Costa Rica. O tema deste último foi: 

“Sigamos a Jesus em seu reino de vida. Guia-nos, Santo Espírito”. Assim, a Teologia da 

Missão Integral ganhou corpo e construiu seu espaço.  

A seguir, analisaremos com mais detalhes como, segundo autores de outras 

áreas, o debate entre Teologia da Missão Integral e o Movimento Pentecostal foi sendo 

construído. 

 

2.3 A história de uma polêmica 

 

Após essa breve exposição sobre o desenvolvimento do Movimento Pentecostal 

e da Teologia da Missão Integral, seguiremos alguns pormenores de sua constituição 

durante o tempo, mas sem seguir exatamente uma linearidade. Partindo dos preceitos da 

Análise de Discurso, executaremos essa parte do trajeto já aplicando alguns preceitos 

analíticos, a fim de criarmos um primeiro panorama discursivo sobre os elementos que 

caracterizam cada vertente. Além disso, esse movimento nos auxiliará a estabelecermos 

com mais clareza o espaço discursivo a que se dedica a presente tese.  

Neste ponto, será de grande utilidade estudar como a constituição de ambos os 

posicionamentos segue um desenvolvimento interdiscursivo, com constantes 

interposições, comentários, críticas e ataques mútuos. Trata-se de duas formas distintas 

de caracterizar o que é “ser cristão” e qual seria a finalidade e missão da Igreja 

Evangélica como um todo.  

Assim, temos identificadas algumas de nossas perguntas de pesquisa: o que é ser 

cristão para a TMI? O que é ser cristão para o MP? Será que a TMI mantém 

correspondência com a Teologia da Libertação, segundo caracterizada por Silva (2006)? 

É necessário, entretanto, definir o espaço discursivo em questão. 

Ainda segundo a Gênese (2005), Maingueneau define o espaço discursivo como 

algo que não está dado, mas que se constitui com o decorrer das investigações 
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metodológicas. Portanto, o espaço discursivo aqui recortado foi sendo constituído a 

partir da constante análise do corpus, tendo como referência a relação interdiscursiva 

que se estabelecia entre ambos os modelos discursivos considerados.  

A constituição do modelo da Teologia da Missão Integral pode ser lida como 

uma reação à Teologia Pentecostal (PADILLA, 2010). Esta seria uma maneira de 

abordar a interação entre as duas comunidades discursivas. Outro caminho possível 

seria analisar o advento da TMI dentro do cristianismo protestante do séc. XX. 

Seguimos a delimitação do espaço discursivo partindo da constatação de que ambos 

compõem movimentos que fazem parte da Igreja Evangélica. Dessa forma, trabalhos 

que se debruçaram sobre o tema concluem que o discurso da TMI traz, em geral, 

ataques diretos àquilo que prega o Movimento Pentecostal (SEVERO, 2013; AQUINO, 

2013). 

No primeiro Congresso Latino-americano de Evangelização (CLADE I), essa 

dicotomia ficou clara, de modo que o interdiscurso dava forma a cada um dos 

posicionamentos. O evento foi organizado, como dito anteriormente, por um cristão 

conservador, Billy Graham, mais afeito ao segmento tradicional e “fundamentalista” 

(ainda que em sua vertente mais branda). O grupo progressista tentava deixar sua marca 

e fazer ouvir sua voz. Enquanto um dos maiores expoentes da teologia pentecostal, 

Peter Wagner, defendia a “batalha espiritual” (oração e evangelização) como solução 

para os problemas sociais, o grupo vinculado à missão integral (“evangelical”) defendia 

o engajamento político como melhor maneira de trazer à tona o que consideravam o 

“verdadeiro cristianismo” (SEVERO, 2013, p. 12).  

Nos primórdios do CLADE, a reação dos proponentes da Teologia da Missão 

Integral era contra um tipo de proposta cristã que vinha dos Estados Unidos e da 

Europa, de linha mais conservadora e pentecostal, e que, segundo eles, não levava em 

conta a realidade e o sofrimento característicos da América Latina. Tratava-se de propor 

uma teologia que brotasse a partir da realidade local, e que, por isso, fosse capaz de 

propor soluções (PADILLA, 2010). Posteriormente, no Brasil, e reação da TMI, já com 

suas bases fundamentadas, seria contra uma nova onda de lideranças pentecostais, que 

acabou por fazer grande sucesso entre as massas e trouxe à cena figuras como o bispo 

Edir Macedo, o missionário R. R Soares e o pastor Silas Malafaia.  

Quando a Teologia da Missão Integral começou a tomar forma, o alvo de seus 

ataques era um modelo de cristianismo que não levava em consideração as questões 

sociais, identificado pelos adeptos da TMI como sendo originário de países 
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desenvolvidos (PADILLA, 2010). Eles começaram identificando como contrária à 

Bíblia a proposta dos pentecostais. Depois, passaram a considerá-la pecado (GONDIM, 

2007, p. 49). No final, como algo “diabólico”, vindo do “inferno”. Da mesma forma, o 

Movimento Pentecostal identificava, no início, as propostas sociais como antibíblicas. 

Depois, como socialismo. Por fim, como uma proposta “satânica” (SEVERO, 2013). 

Não necessariamente, o discurso da Teologia da Missão Integral surgiu para 

contestar os discursos do Movimento Pentecostal. Na realidade, para Maingueneau, esta 

seria uma tarefa para além do trabalho do analista do discurso. Seria uma atividade mais 

peculiar à função do historiador. A semântica global compreende uma rede de restrição 

semântica que está diretamente ligada ao discurso daquele com quem dialoga. Portanto, 

a função do analista do discurso é estudar como essa rede de restrições semântica 

funciona, estabelecendo os limites do dizível de um determinado discurso, e mostrando 

como a influência do outro opera para essa constituição. Por isso, expomos uma parte 

da história desses movimentos não como um relato histórico tradicional, mas como um 

trajeto que nos ajudará a compreender como as relações semânticas entre ambos 

funcionaram. 

Além disso, a referência a marcos fundadores nas histórias de tais movimentos 

funciona como pistas dêiticas que nos serão de grande valia para o estudo da 

constituição e do modo de funcionamento de cada um dos discursos estudados. Segundo 

Maingueneau (2005), a dêixis está diretamente relacionada ao fenômeno em que a 

enunciação situa um discurso no tempo e no espaço. O evento que, no universo 

evangélico, funciona como esse marco foi o I Congresso Latino-americano de 

Evangelização (CLADE), onde se propunha estabelecer a visão conservadora como 

referencial hegemônico, mas que acabou por fortalecer a perspectiva do “evangelho 

integral”. Por isso, o evento trouxe ao debate teológico o ser humano em sua 

abrangência, seja espiritual, física ou social. Faremos, portanto, um percurso nesses 

congressos, analisando a instauração do interdiscurso entre Teologia da Missão Integral 

e Movimento Pentecostal.  

A partir da análise de suas condições de produção, buscaremos identificar as 

primeiras pistas que nos ajudem a pensar como ambos os posicionamentos se 

constituem.  
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2.4 Os CLADEs e a consolidação da polêmica 

 

O primeiro Congresso Latino-americano de Evangelização foi um dos maiores 

marcos para os rumos que tomaria a teologia evangélica até aos dias atuais. Ocorrido 

em novembro de 1969, em Bogotá, o evento se desenrolou em meio a um cenário de 

Guerra Fria, ditaduras militares latino-americanas e do grande espírito de contestação 

desencadeado a partir do famoso “maio de 68”. Além disso, quatro anos antes (1965), 

havia sido concluído o Concílio Vaticano II, em que a Igreja Católica estabeleceu 

princípios para voltar sua teologia e prática mais para o lado social e às necessidades 

humanas diárias, em uma tentativa de romper a distância que havia entre os sacerdotes e 

o público leigo.  

Antes desse evento, a Igreja Evangélica estava, em geral, comandada por líderes 

norte-americanos e europeus, que produziam teologias e práticas que partiam de seu 

contexto de países desenvolvidos, e que tentavam aplicar às realidades das nações em 

desenvolvimento. Segundo Aquino (2013, p. 10), esse modelo “tradicional” de missões 

consistia em realizar um deslocamento geográfico com a finalidade de levar um 

evangelho elaborado pelo mundo ocidental cristão para os “países pagãos”. Ou seja, a 

ideia de missão estava associada a um choque cultural, a um confronto de culturas, cuja 

finalidade seria “salvar almas” e “implantar igrejas”, dois dos elementos importantes na 

semântica global das Igrejas Evangélicas de linha conservadora, e que configuram o 

sema /Oração/ como uma de suas principais características. Esse modelo tradicional 

ainda é o padrão em muitas igrejas de linha fundamentalista, como as pentecostais e 

neopentecostais. 

Segundo um dos teólogos fundadores da Teologia da Missão Integral, René 

Padilla, essa visão missionária tradicional, vista como sendo um esforço transcultural, 

gerou muitas dicotomias, da qual duas são mais importantes: 

 

A) Dicotomia entre missionários, chamados por Deus a servi-lo, e cristãos 

comuns, que podiam desfrutar dos benefícios da salvação, mas estavam 

excluídos de participar do que Deus quer fazer no mundo. Atrevemo-nos a 

sugerir que a dicotomia entre “clérigos” (incluindo missionários e pastores) e 

“leigos” está na raiz do problema de muitos “domingueiros” que fazem parte 

do povo evangélico. B) Dicotomia entre a vida e a missão da igreja. Se, para 

a igreja ser considerada “missionária” bastasse enviar e apoiar alguns de seus 

membros para que se ocupassem da missão, algumas igrejas não teriam 

nenhum impacto significativo em sua vizinhança: a vida se desenvolve na 

situação local (em casa), mas a missão em outro lugar, preferencialmente no 

exterior (o campo missionário) (PADILHA, 2009, p. 14-16)  
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Vemos, acima, questões semelhantes às levantadas pelo Concílio Vaticano II, 

mostrando que o interdiscurso da Teologia da Missão Integral vai além de seu embate 

com o Movimento Pentecostal. Podemos dizer que o primeiro Congresso Latino-

americano de Evangelização (CLADE I) foi organizado por grupos vinculados ao 

modelo tradicional, que possui interseções com o MP. O evento foi organizado, como 

pontuamos acima, por entidades associadas a grandes líderes americanos conservadores, 

como é o caso das seguintes organizações missionárias evangélicas da América do 

Norte: Associação Evangelística Billy Graham, Evangelical Fellowship of Mission 

Associates (EFMA) e a International Fellowship of Mission Associates (IFMA). Essas 

entidades já vinham realizando eventos que preconizavam propostas tradicionalistas 

para as missões na África e Ásia.  

Em 1966, um ano após o término do Concílio Vaticano II, essas entidades 

conservadoras realizaram um grande evento em Berlim para discutir como poderiam 

levar o evangelho ao mundo “pagão”. Três anos depois, com o CLADE, a ideia era 

coordenar e melhorar os esforços para “ganhar almas” e “implantar igrejas” no universo 

latino-americano. Como foram os conservadores que organizaram o evento, eles 

tentaram fazer valer sua visão do que é o cristianismo e em que consiste a missão cristã.  

Entretanto, aconteceu que os líderes evangélicos locais, influenciados pelos 

ideais da Teologia da Libertação (que dialogava diretamente com propostas marxistas), 

não aceitaram de bom grado a tentativa de impor um modelo de cristianismo e de 

missões vindo de fora, que, segundo eles, não estaria diretamente vinculado à realidade 

da América Latina. Assim, esse primeiro encontro de Bogotá (CLADE I) tinha uma 

agenda clara por parte de seus organizadores: corrigir desvios “socialistas” numa 

agenda missionária que se queria manter conservadora. A ideia era reverter um processo 

de natureza progressista desencadeado com a Terceira Conferência Evangélica Latino 

Americana (CELA III, Buenos Aires, 1969), em que propostas vistas como “marxistas” 

foram estabelecidas para os projetos missionários latino-americanos. Ruth Padilla, filha 

do teólogo René Padilla, comenta como a divergência entre MP e TMI se instaurou no 

CLADE I: 

 

Na percepção dos líderes norte-americanos, a mesa de CELA III (a Terceira 

Conferência Evangélica Latino-Americana) se propunha como “liberal” e, 

portanto, como uma ameaça à qual havia que se contrapor (Salinas: 32 e 

Arquivos Biblioteca BGC). CLADE I seria o espaço no qual os líderes 

evangélicos norte-americanos “corrigiriam” a má dieta oferecida pelos 
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movimentos progressistas próximos ao Conselho Mundial de Igrejas e seus 

simpatizantes (PADILLA, 2010, p. 1). 

 

O CLADE I foi, portanto, um evento que delineou os dois discursos opositores. 

Segundo Samuel Escobar, outro dos fundadores da Teologia da Missão integral, foi 

naquela ocasião que sobreveio a “tomada de consciência”: 

 

A tomada de consciência teológica se deu em Bogotá. Consistiu primeiro em 

comprovar que uma comunidade evangélica dinâmica e que crescia 

rapidamente ia chegando a certa maioridade sem identidade nem expressão 

teológica. Comprovou-se também que a tomada de consciência a respeito de 

uma crise no continente encontrava os evangélicos sem resposta nem 

alternativas sérias frente ao pensamento que começava a se forjar no âmbito 

ecumênico. Percebeu-se, finalmente, que a dominação missionária que 

explicava em parte a falta de expressão teológica, tentava polarizar a partir 

de fora a comunidade evangélica latino-americana (apud PADILLA, 2010, 

p. 2). 

 

Expressões como “tomada de consciência” e “polarizar” nos ajudam a entender 

como se organiza o discurso da Teologia da Missão Integral. Aqui observamos a 

postura da TMI contra o descaso com a realidade social e uma crítica à aceitação de 

modelos teológicos e missionários vindos de fora. Assim se desenha o sema /Ação/, em 

contraponto ao sema pentecostal /Oração/. 

Durante o evento, um dos maiores representantes do modelo da teologia 

conservadora (associada ao Movimento Pentecostal) foi Peter Wagner, que, ao distribuir 

gratuitamente um texto de sua autoria, gerou ainda mais revolta nos adeptos da TMI, 

pois trazia a pergunta: “Teologia Latino-americana: evangélica ou esquerdista?” 

(MACHADO, 2011, p. 54). O texto foi recebido pelos adeptos da TMI como uma “uma 

caricatura injusta, investigação irresponsável e fruto de um dualismo nocivo e 

polarizante” (PADILLA, 2010, p.2). Aqui, a seleção lexical nos oferece outras pistas 

sobre o etos construído pela Teologia da Missão Integral. A expressão “caricatura” 

mostra como a interação entre ambos somente pode funcionar por meio de uma 

incompreensão. Na verdade, é exatamente essa crítica que Padilla está fazendo ao 

interpretar a opinião alheia como “caricatura”: uma leitura errônea por parte do outro. 

Além disso, novamente aparece a expressão “polarizar”, que nos elucida sobre uma 

acusação feita pela TMI aos conservadores. Segundo aqueles, estes disseminam o 

conflito e a discórdia, ao invés de proporem o diálogo e a coexistência pacífica (SILVA, 

2007; MARIANO, 1999). 
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A grande cisão desencadeada pelo CLADE I conduziu à criação de uma entidade 

teológica latino-americana que se tornaria a principal fonte de onde sairiam as 

produções doutrinárias da TMI. Essa instituição, citada acima, foi criada em 1970, 

apenas um ano depois do CLADE I, e recebeu o nome de Fraternidade Teológica Latino 

Americana (FTL). Samuel Escobar, um dos mais importantes teólogos da Teologia da 

Missão Integral (que se tornou presidente da FTL), fez um resumo da força da 

Fraternidade Teológica Latino Americana e do motivo pelo qual ela sobreviveu e se 

tornou uma das mais importantes instituições teológicas da região. Segundo ele, a força 

da instituição está associada a 

 

uma atitude caracterizada por três elementos: firmeza na definição quanto a 

uma base evangélica comum claramente expressada, a busca de pertinência 

contextual e resistência à polarização por fatores extra-teológicos (apud 

PADILLA, 2010. p. 2) 

 

Novamente, aparece o termo “polarização”. Assim, entendemos que o discurso 

da TMI atribui ao Movimento Pentecostal uma postura alienada, perigosa e infundada. 

É por esta razão que adeptos da TMI identificam no modelo do MP aspectos negativos 

como “individualismo” e “alienação” (SANCHIS, 1992; ANTONIAZZI, 1994). 

O CLADE I foi, portanto, o momento de divisão de rumos, o evento em que as 

duas linhas teológicas ficaram bem definidas, e que o espaço discursivo para estudo foi 

delineado. A teóloga Ruth Padilla descreve os resultados do CLADE I como o 

surgimento de uma “voz teológica latino-americana”. Segundo a autora, essa “voz” foi 

vista, pelos conservadores (entre eles, principalmente, os pentecostais), como uma 

ameaça. Mas, pelos progressistas, foi interpretada como um momento de vitória, 

superação e novos rumos, não somente para a Igreja Evangélica da América Latina, mas 

como uma nova perspectiva para a sociedade, a economia e a política exercida neste 

continente. Nas palavras da própria Padilla: 

 

Vale destacar que se existiam dúvidas antes daquele Congresso Internacional 

de Evangelização de que havia novos convidados na mesa da família 

evangélica mundial, convidados de fora dos tradicionais centros de poder, 

convidados com voz, voto e contribuições próprias ao mapa teológico, essas 

dúvidas foram dissipadas contundentemente, para celebração ou temor dos 

que até então estavam acostumados a pôr a mesa e determinar o menu e os 

convidados (PADILLA, 2010, p. 2). 
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Alguns elementos do trecho acima são categóricos para os traços do discurso da 

TMI. O posicionamento integral é colocado como procedente “de fora dos tradicionais 

centros de poder”. Ou seja, é colocado como um discurso “marginal”, à margem do 

poder, lutando pela busca de “voz” ao excluídos. Dessa maneira, operam já alguns dos 

semas, como /Ação/, /Luta/, /Libertação/, /Resistência/, /Igualdade/ e /Coletividade/. 

Além disso, o trecho anuncia uma pontuação de polêmica, quando afirma que esse 

posicionamento do discurso da TMI gerou “temor” em alguns. Dessa forma, mostra-se 

que o modelo discursivo da Teologia da Missão Integral está se posicionando e 

legitimando como um contraponto a este outro modelo, que se sentiu “ameaçado” e, por 

isso, “temeu”. Assim, podemos ter um panorama prévio de que o discurso da TMI se 

constitui em oposição ao discurso do MP, de modo que seus modelos semânticos 

negam-se mutuamente, como veremos com mais detalhes no decorrer deste trabalho.  

O marco havia sido deixado. Os teólogos da América Latina deixaram seu 

protesto. Não mais queriam estar submetidos a uma teologia e a um modelo de 

cristianismo construído por estrangeiros, descontextualizado e que dava, segundo eles, 

atenção exacerbada ao “espiritual”, em detrimento do “social”. Defendiam, portanto, a 

urgência de um modelo teológico que estivesse atrelado à realidade local.  

Depois da criação da Fraternidade Teológica Latino-Americana (FTL), outro 

evento em que sua presença seria marcada de forma contundente aconteceria quatro 

anos depois. Em 1974, ocorreu na cidade de Lausanne o Congresso Internacional para 

a Evangelização Mundial, conhecido como o “Concílio Vaticano II dos evangélicos”. 

Nele, a Teologia da Missão Integral firmou seus passos, e a influência do cristianismo 

protestante fundamentalista foi menor. O Congresso produziu, como vimos, um 

importante documento, chamado Pacto de Lausanne, que se tornou uma das maiores 

bandeiras da vertente que propunha a missão integral. O documento possui importantes 

pistas sobre como funciona o modelo discursivo da TMI. Por exemplo, no quinto 

parágrafo, sob o título “A responsabilidade social cristã”, faz-se uma clara distinção 

entre “evangelização” e “ação social”:  

 

Embora a reconciliação do homem com o homem não signifique a 

reconciliação deste com Deus, nem a ação social evangelização, nem a 

emancipação política salvação, contudo, afirmamos que tanto a 

evangelização como o envolvimento político são parcelas de nosso dever 

cristão (apud RAMOS, 2009, p. 20). 
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Vê-se claramente a postura social levantada pelo documento, que caracteriza os 

semas /Ação/ e /Luta/. Aqui se configura, como falávamos anteriormente, um 

posicionamento quanto ao que significa “ser cristão” e quanto à “missão” da Igreja. 

Posicionamento este que se coloca como a negação do modelo oferecido pelo 

Movimento Pentecostal. Trata-se de uma postura identitária e de demarcação de 

território, que evidencia um etos específico, visto por Maingueneau como traços de 

caráter e de personalidade, associado a um determinado tom (MAINGUENEAU, 2005). 

É o etos do “defensor das minorias”, que luta contra as injustiças e que se dedica à 

defesa do pobre diante do rico opressor.  

O Pacto de Lausanne foi o resumo do que se acordou naquela ocasião. 

Analisando as falas realizadas durante o evento, as posições discursivas são mais 

claramente identificadas. Durante a palestra de Billy Graham, um dos maiores líderes 

evangélicos conservadores e organizador dos grandes congressos mundiais de 

evangelização, observou-se a clara postura crítica ao evangelho de cunho integral. Ele 

defendeu seu posicionamento, dizendo que seria um erro:  

 

Permitir que a preocupação de ordem social absorva todo o nosso tempo, 

tonando-se nossa única missão... A evangelização tem sido reinterpretada em 

alguns círculos como sendo “mudança das estruturas da sociedade no sentido 

da justiça, da retidão e da paz”. Afirma-se que a evangelização na indústria, 

por exemplo, consiste não em levar trabalhadores a abraçar a fé redentora em 

Jesus Cristo, mas em melhorar as condições de trabalho dos operários. (apud 

RAMOS, 2009, p. 23)  

 

Vê-se, aqui, como funciona a polêmica entre os dois posicionamentos, de modo 

que boa parte daquilo que um enuncia acaba sendo uma releitura daquilo que o outro 

proferiu/escreveu. Quando critica o conceito de evangelização como sendo a “mudança 

de estruturas da sociedade”, Graham faz uma direta referência ao discurso atribuído à 

Teologia da Missão Integral. Mais uma vez, nota-se um exemplo de que, como defende 

Maingueneau, o interdiscurso tem primazia sobre o discurso, e a polêmica ocorre sob a 

forma de interincompreensão, que se expressa por meio de simulacros 

(MAINGUENAU, 2005). 

Em sua palestra, Samuel Escobar criticou o modelo defendido por Graham, 

condenando a proposta de uma missão cujo fim seria apenas “trazer pessoas para a 

Igreja” (RAMOS, 2009, p. 32). Ao propor o evangelho engajado socialmente, ele 
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ressalta, como fizeram os líderes católicos no Concílio Vaticano II, a importância da 

valorização ao serviço dos leigos: 

 

Os leigos penetram na sociedade por meio de um modo de vida novo em 

termos de relações familiares, negócios, cidadania, e por todos os setores da 

vida cotidiana. Consequentemente, mobilizar os leigos não é somente 

ministrar-lhes sinopses do evangelho, minisermões, e mandá-los para que os 

repitam aos vizinhos. É também ensinar-lhes como aplicar o ensino e o 

exemplo de Cristo na vida familiar, nos negócios, nas relações sociais, nos 

estudos etc (apud RAMOS, 2009, p. 32) 

 

A valorização do trabalho dos leigos é outro ponto forte do discurso integral, e 

surge como expressão de alguns de seus semas principais. Neste caso, o prestígio àquele 

que não é sacerdote revela uma contestação da rigidez hierárquica, da distinção entre 

pessoas e do preconceito. Assim, esse tipo de posicionamento expressa semas como 

/Base/, /Igualdade/ e /Coletividade.  

O posicionamento da Missão Integral, exposto pela primeira vez com clareza no 

CLADE I (1969), se consolida, portanto, em Lausanne (1974). Suas atividades em favor 

de um cristianismo que estivesse mais voltado à realidade social e que refletisse o 

cenário latino-americano continuariam sendo reforçados e consolidados pelos demais 

Congressos Latino-americanos de Evangelização (CLADEs). 

Como vimos no início deste capítulo, em 1979, dessa vez organizado pela FTL 

(e não pelo americano conservador Billy Graham), ocorreu em novembro o segundo 

Congresso de Evangelização (CLADE II). A grande mudança consistiu no fato de que o 

evento foi finalmente organizado por teólogos latino-americanos. Houve, inclusive, o 

estabelecimento de um limite de 10% de norte-americanos que poderiam participar da 

reunião (PADILLA, 2010, p. 3). Além disso, o encontro foi patrocinado por recursos 

provenientes da própria região, contando com a ajuda de algumas organizações 

europeias. O tema foi: “Que a América Latina ouça Sua voz”, e o objetivo principal era 

“considerar juntos a tarefa evangelizadora que somos chamados a cumprir nas próximas 

décadas, em nosso contexto histórico” (PADILLA, 2010, p. 3). Ainda que em meio a 

grandes debates e divergências, a agenda social da TMI se fortaleceu no CLADE II. 

Em 1990, ocorreu o CLADE III, em Quito, no Equador. Houve participação de 

grupos cristãos de linhas mais conservadoras, que admitiram seu descaso com o 

aumento da pobreza, da desigualdade social e com os crimes praticados pelas ditaduras 
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militares. Foi um momento de conciliação e de estabelecimento de metas e planos de 

ação. Sobre o evento, Ruth Padilla afirma o seguinte: 

 

A ênfase na integralidade da missão à qual Deus chama seu povo, a 

consciência a respeito de quem, com muita frequência, são excluídas e 

excluídos da mesa da igreja e da vida, e o reconhecimento da 

responsabilidade na encarnação da missão no contexto latino-americano e 

além, surgiram entre e marcaram indelevelmente aqueles que participaram 

de CLADE III (PADILLA, 2010, p. 3). 

 

No trecho acima, observamos que a missão cristã, posta como definida pelo 

próprio Deus, é qualificada como “integral”, de maneira que esta visão do esforço 

missionário cristão é colocada como a única correta. Dessa forma, qualquer missão 

cristã que não pode ser qualificada como “integral” não poderia ser vista como genuína. 

Assim, o modelo discursivo da TMI se posiciona a partir de uma direta negação ao 

discurso pentecostal.  

O CLADE III representou, portanto, um fortalecimento dos princípios 

defendidos pela Teologia da Missão Integral, e uma consolidação de uma liderança 

evangélica latino-americana com uma agenda progressista. Dois eventos ainda 

aconteceriam, deixando uma marca cada vez mais significativa no universo teológico 

regional e global. 

No ano 2000, o quarto Congresso Latino-Americano de Evangelização ocorreu 

novamente em Quito. O CLADE IV teve como tema o título “Testemunho Evangélico 

no Terceiro Milênio: Palavra, Espírito e Missão”. Um dos tópicos de maior destaque foi 

a questão da “missão integral”, ao redor do qual novos grupos e entidades passaram a 

trabalhar a partir daquela ocasião. Além disso, foram celebrados, no evento, os 30 anos 

da Fraternidade Teológica Latino-Americana (FTL). 

Em 2012, diante dos novos desafios que se colocaram à América Latina, a 

Fraternidade Teológica Latino Americana convocou um novo evento, o quinto 

Congresso Latino-Americano de Evangelização (CLADE V). O tema deste último 

encontro foi: “Sigamos a Jesus no seu Reino de Vida. Guia-nos, Santo Espírito”. Entre 

os objetivos principais, figuraram a busca por um compromisso com o discipulado 

integral; ressaltar que o Reino de Vida é, na América Latina, um cenário mais de morte; 

e uma crítica ao “triunfalismo evangélico”, que buscaria apenas crescimento numérico e 

acesso ao poder (LOPES, 2007). Aqui vemos uma clara relação interdiscursiva com o 

modelo semântico defendido pelo discurso do Movimento Pentecostal. 
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Estes foram os principais marcos da Teologia da Missão Integral. Os eventos 

citados funcionam, até hoje, como fonte de referências e consolidação de seu discurso.  

Em seguida, trazemos um estudo sobre o vínculo entre TMI e a Teologia da 

Libertação, movimento progressista católico. Tal análise se baseia em dados históricos e 

sociológicos. A investigação discursiva sobre esse tema é, por sua vez, o objetivo da 

presente tese.  

 

2.5 TMI e Teologia da Libertação 

 

Seguindo o mesmo contexto histórico do qual brotou a Teologia da Missão 

Integral (Guerra Fria, ditaduras latino-americanas e pobreza), na década de 60 surgiu, 

entre teólogos católicos locais, o anseio por uma teoria e prática missionárias que 

tivessem como bandeira a justiça e a igualdade. Esse movimento se consolidou, 

principalmente, com a segunda conferência do Conselho Episcopal Latino-Americano 

(CELAM), realizada em Medellín, em cuja ocasião foi laçado o marco fundador do 

movimento, a obra “Teologia da Libertação”, do padre peruano Gustavo Gutiérrez 

(SILVA, 2006). Sobre o movimento, Leonardo Boff, um de seus principais 

representantes no Brasil, afirmou o seguinte: 

 

A teologia da libertação procura articular uma leitura da realidade a partir 

dos pobres e no interesse pela libertação dos pobres; em função disso, ela 

utiliza as ciências do homem e da sociedade, medita teologicamente e 

postula ações pastorais que ajudem o caminho dos oprimidos (apud 

GIBELLINI, 1998, p. 354). 

 

Partindo de uma reflexão teológica, a Teologia da Libertação desenvolveu um 

método de ação. Este coordena o pensamento teórico a fim de que possa romper a mera 

especulação, buscando uma atuação prática na defesa do oprimido e na contestação de 

todas as formas de desigualdade. Esse método pode ser explicado da seguinte maneira: 

 

Um dos esquemas metodológicos da Teologia da Libertação é o ver-julgar-

agir. Esse método já tem uma história anterior e foi muito utilizado pelos 

movimentos de base nos círculos católicos desde a década de 50. O mérito 

da TL é a maneira científica com que esse método foi retrabalhado por 

Clodovis Boff e o elevando ao nível teórico, viabilizando a reflexão teórica 

em cada um dos três momentos do esquema (AQUINO, 2013, p. 15).  
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Em termos discursivos, trata-se, portanto, de um movimento calcado na 

valorização da práxis, e que faz uso frequente de palavras como “opressão”, 

“imperialismo”, “libertação” e “ação”. Como foi identificado por Silva (2006), esse 

modelo discursivo cultiva semas como /Ação/, /Luta/, /Libertação/ e /Resistência/. 

Neste sentido, o detalhe é que, mesmo sendo proveniente de círculos católicos, a 

Teologia da Libertação exerceu direta influência sobre a Teologia da Missão Integral. 

Um dos mais importantes teólogos da TMI declara abertamente ter sido influenciado 

pelo escritor e representante da Teologia da Libertação Segundo Galilea: 

 

Inspirado na obra de Emilio Castro Hacia una pastoral latinoamericana e 

nos escritos do pastoralista católico Segundo Galilea, proponho uma pastoral 

social, que toma a sério o caráter pastoral da igreja, a situação concreta dos 

povos latino-americanos, a herança da Reforma do século XVI e a tradição 

evangélica latino-americana (apud SANCHES, 2009, p. 53). 

 

Tendo suas raízes no protestantismo, a TMI guarda distinções de objetivos, 

pressupostos e motivações quando comparada à Teologia da Libertação. Há autores que 

identificam a Teologia da Missão Integral como sendo a versão evangélica da Teologia 

da Libertação (SEVERO, 2013). Outros seguem caminho inverso, pois encontram na 

Igreja Evangélica os primórdios da Teologia da Libertação, fazendo da versão 

protestante o modelo pioneiro: 

 

Do ponto de vista histórico, as raízes da Teologia da Libertação são 

protestantes. Em 1952, após um período de estudos no Union Theological 

Seminary de Nova Iorque, em que se dedicou às relações entre marxismo e 

fé cristã, o missionário presbiteriano ecumênico Richard Shaull (1919-2002) 

foi enviado ao Seminário Presbiteriano do Sul, em Campinas, onde ele deu 

aulas até 1959... Tendo como bagagem o Evangelho Social, uma teologia 

esquerdista que vinha afetando as igrejas protestantes dos EUA desde pelo 

menos o final do século XIX, ele cria uma estreita relação com os pastores 

presbiterianos brasileiros Rubem Alves e Jaime Wright. De 1942 a 1950, o 

Rev. Shaull foi missionário na Colômbia, que mais tarde se tornaria, junto 

com o Brasil, principal foco latino-americano da Teologia da Libertação. 

Oficialmente, essa teologia foi fundada pelo padre peruano Gustavo 

Gutiérrez, que publicou em 1971 o livro “Teologia da Libertação”. Mas três 

anos antes, Rubem Alves já havia escrito um livro com o mesmo título e 

espírito. Alves, que era discípulo de Shaull, chamava seu mestre de profeta e 

patriarca, “pai de uma nação”, por ter ajudado no nascimento de uma nova 

igreja, conforme a imagem e semelhança da Teologia da Libertação. A 

influência de Shaull foi decisiva. Por ironia do destino, a transformação do 

Evangelho em palanque para o marxismo na América Latina não veio de um 

missionário da União Soviética, mas de um pastor presbiteriano dos Estados 

Unidos (SEVERO, 2013, p. 7) 
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As controvérsias sobre o pioneirismo dos movimentos católico e evangélico 

voltados ao social são ainda objeto de disputa. Cabe observar que ambos surgem a partir 

de um mesmo contexto (SEVERO, 2013; ROSA, 2012).  

Nos itens seguintes, partiremos para uma análise de como esses discursos se 

organizam, de como seu modelo discursivo traz redes de restrições semânticas 

específicas, que delimitam os critérios do dizível e estabelecem espaços de associação e 

combate com outros grupos discursivos. Antes, faremos um breve inventário sobre a 

Teologia da Missão Integral no Brasil. 

 

2.6 Teologia da Missão Integral no Brasil 

 

Segundo Carvalho (2006), a Teologia da Missão Integral brasileira segue o 

modelo latino-americano, principalmente na crítica à colonização intelectual dos 

Estados Unidos e ao estímulo ao desenvolvimento de teologias de origem local, que 

estejam em direta conexão com a realidade brasileira.  

As instituições nacionais mais importantes associadas à Teologia da Missão 

Integral têm marcado presença quanto à construção do discurso teológico social em 

território brasileiro. Entre as de maior destaque está a Fraternidade Teológica Latino-

Americana, Setor Brasil (FTL-B), que publicou, durante anos, seus Boletins Teológicos, 

que tiveram grande participação na produção teológica nacional. Outra importante 

instituição é a Aliança Bíblica Universitária (ABU), que marcou o cenário teológico 

com a publicação de livros e organização de eventos, como congressos e seminários. 

Outro organismo de destaque é a Visão Mundial, que contribuiu intensamente por meio 

da produção bibliográfica da Missão Editora. Em trabalho conjunto com a ABU, a 

Missão Editora lançou a importante coleção em dez volumes intitulada Série Lausanne, 

que se colocou como uma obra fundamental na consolidação da Teologia da Missão 

Integral no Brasil.  

Há a Editora Ultimato, cuja revista Ultimato, desde a década de 1980, desafiou  

 

o status quo evangélico, apresentando opiniões progressistas, tornando-se o 

principal veículo das ideias de Robinson Cavalcanti... bispo da Igreja 

Episcopal, professor do mestrado em ciência política da Universidade 

Federal de Pernambuco e ex-diretor da Faculdade de Ciência e Filosofia da 

UFP, é atualmente o mais influente pensador político evangélico 

(CARVALHO, 2006. p. 239). 
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Além da Editora Ultimato, com sede em Viçosa (MG), outras importantes 

instituições divulgadoras da Teologia da Missão Integral são o já extinto Ministério 

Vinde, do pastor presbiteriano Caio Fábio, a Editora Encontrarão e o Movimento 

Evangélico Progressista (MEP).  

Quanto aos autores contemporâneos, citaremos alguns entre os mais expressivos. 

Para além dos já citados Robinson Cavalcanti e Caio Fábio, está Ariovaldo Ramos. 

Além de teólogo e filósofo, Ramos é pastor na Comunidade Cristã Reformada, um dos 

pastores na Igreja Batista da Água Branca e pastor colaborador na Igreja da Relva. É 

responsável pelo Seminário Livre de Missão Integral. É membro da Assembleia da 

Visão Mundial e diretor da Faculdade Latino Americana de Teologia Integral (FLAM).  

Outro entre os maiores representantes atuais da TMI no Brasil é o teólogo Ed 

René Kivitz, pastor presidente da Igreja Batista da Água Branca. Além de uma série de 

vídeos online, chamada Talmidim (transformados em livro homônimo), seus livros têm 

gerado grande repercussão, como é o caso de Outra Espiritualidade: fé graça e 

resistência (2006). Nesta obra, o autor oferece novos paradigmas para a Igreja 

brasileira, propondo uma ação que seja relevante para o cenário atual. Ele critica 

paradigmas de sucesso das igrejas pentecostais, que seguiriam uma lógica capitalista e 

de consumo. Faz críticas ao que chamou “tirania da felicidade”, em direta referência ao 

“sucesso a todo custo” do Modelo Pentecostal. Kivitz é um dos autores e palestrantes 

mais engajados no Brasil na defesa dos paradigmas da Missão Integral contra o modelo 

pentecostal. 

No Brasil, atualmente se deflagrou uma disputa entre esses autores e os maiores 

expoentes do modelo pentecostal. Julio Severo, um dos defensores mais atuantes da 

posição pentecostal no Brasil, chega a dizer que os pentecostais e neopentecostais 

destronaram a Teologia da Missão Integral. Por isso, teria surgido um contra-ataque na 

forma de uma “demonização” do pentecostalismo e um “extremismo anticonservador” 

(SEVERO, 2013, p. 14). Ou seja, o espaço discursivo está delimitado e em constante 

embate. 

Nos capítulos seguintes, analisaremos como ocorrem as relações interdiscursivas 

entre TMI e MP. Privilegiando o conceito de etos conforme praticado por Dominique 

Maingueneau, buscaremos pistas textuais que nos ajudem na investigação sobre como 

operam ambos os modelos discursivos em questão.      
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Capítulo 3 

CONSOLIDANDO O RECORTE TEÓRICO: O ETOS 

 

Neste capítulo, traremos uma descrição do elemento da semântica global de 

Maingueneau (2005) que nos será de mais valia para analisar os modelos discursivos da 

Teologia da Missão Integral e do Movimento Pentecostal. Para tanto, retomamos 

trabalho anterior (LAGO, 2008), em que estudamos o modo de funcionamento do etos 

discursivo e de sua vertente pré-discursiva.  

Nos dias atuais, a retórica, interpretada como exercício de produção textual, está 

cada vez mais presente nos trabalhos acadêmicos. Talvez, devido à constante presença 

dos estudos da mídia e da publicidade em geral. Dentre os elementos da retórica 

clássica, o etos é aquele que tem ganhado maior destaque. Termo trabalhado desde 

Aristóteles, o etos teve presença importante nas obras de Roland Barthes, Oswald 

Ducrot e de Dominique Maingueneau, dentre outros. 

Trata-se de um conceito que possui distintas interpretações, tendo em vista as 

diversas formas como é utilizado e apropriado por diferentes linhas teóricas. Para uma 

definição preliminar, partimos da obra de Dominique Maingueneau (2006, p.60) para 

colocar que o etos é uma noção interativa que se constitui por meio do discurso. Não se 

refere a um conjunto de características de um enunciador exterior à fala. Pelo contrário, 

o etos é produzido a partir de uma interação mútua. Por isso, surge a partir de uma 

relação sócio-discursiva, e não pode ser estudado fora de uma circunstância específica 

de enunciação.  

Desde o livro Gênese dos Discursos, Maingueneau passou a utilizar o conceito 

de etos. À época da Gênese, o etos era denominado “tom”, expressado pelo “modo de 

enunciação”. Partindo de uma diferenciação entre gêneros instituídos e gêneros 

conversacionais, Maingueneau leva adiante o conceito de etos, extrapolando-o da 

retórica de Aristóteles para o âmbito do discurso. Como exemplo, o autor cita a 

distinção entre gêneros instituídos e gêneros conversacionais. No caso dos gêneros 

instituídos, os locutores são fixados em papéis pré-estabelecidos, que continuam os 

mesmos durante todo o processo comunicacional, desempenhando tarefas relativamente 

permanentes no percurso do modo de organização do texto. Nos gêneros 

conversacionais, por sua vez, os papéis são fluidos, sendo trocados, fazendo com que o 

texto não tenha uma estruturação rija. É aqui que a noção de etos ganha seu valor, já 

que, em meio a espaços negociados, funciona como a plataforma que não somente 
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garante a legitimidade da fala, mas que permite aos sujeitos serem incorporados a um 

determinado posicionamento discursivo.  

Trata-se, portanto, de uma noção discursiva fortemente conectada ao ato de 

enunciação. No entanto, para além do entendimento clássico que se tinha sobre a ideia 

de etos – visto como uma espécie de “tom” que o enunciador construía de si mesmo 

apenas no ato de sua enunciação – Maingueneau postula que “não se pode ignorar que o 

público constrói também representações do etos do enunciador antes mesmo que ele 

fale” (MAINGUENEAU, 2006, p. 57). Aqui, Maingueneau traz uma importante 

contribuição para os estudos do etos discursivo: a diferença entre o etos discursivo e o 

etos prévio. O autor exemplifica com o caso de enunciadores que têm presença 

constante no universo midiático, como um político que, momentos antes de fazer um 

discurso na televisão, pode confirmar ou refutar um etos ao qual já estava associado. 

Um político conhecido por evidenciar um tom “amistoso”, pode, numa enunciação 

futura, perder a paciência e passar a ser identificado como “nervoso”, “briguento”. 

Neste ponto, Maingueneau diz algo que para o presente trabalho é de grande interesse: 

 

De qualquer forma, mesmo que o destinatário não saiba nada 

antecipadamente sobre o ethos do locutor, o simples fato de que um texto 

pertence a um gênero do discurso ou a um certo posicionamento ideológico 

induz expectativas em matéria de ethos (MAINGUENEAU, 2006, p. 57). 

 

Ou seja, num evento da Teologia da Missão Integral, como é o caso da 

Conferência Missão na Íntegra (CMI), um membro da plateia não precisa saber nada 

sobre um palestrante para imaginar um etos que ele construirá durante sua enunciação. 

Já se terá expectativas de alguém que trará um tom amistoso, voltado ao cuidado com os 

pobres e preocupado com a questão da interação entre teologia e solução prática dos 

problemas sociais.  

Maingueneau nos oferece, portanto, uma forma de conceber o etos que segue do 

âmbito discursivo para o pré-discursivo, distinção esta de grande valia para a presente 

tese, já que, segundo SEVERO (2013), AQUINO (2013) e PADILLA (2010), a TMI se 

constitui numa relação de embate com o MP, e vice versa.  

Partindo do referencial teórico da análise de discurso conforme praticada por 

Maingueneau, entendemos que o sujeito enuncia a partir de um cenário sócio-histórico, 

de modo que seus enunciados são perpassados por outros que com ele interagem, seja 

para firmá-lo como para infirmá-lo. Mas não sem um deslocamento de sentido, que 
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Maingueneau chama de “interincompreensão”. Em todo discurso há, portanto, implícito 

um interdiscurso, que emerge da memória discursiva coletiva, noção entendida por 

Pêcheux como: 

 

Aquilo que, em face de um texto que surge como acontecimento a ler, vem 

restabelecer os “implícitos” (quer dizer, mais tecnicamente, os pré-

construídos, elementos citados e relatados, discursos-transversos, etc), de 

que sua própria leitura necessita: a condição do legível em relação ao próprio 

legível. (aspas do autor). (PÊCHEUX, 1999, p. 54). 

 

Pêcheux, ao conceituar os implícitos pré-construídos, que foram sistematizados 

por um conjunto de discursos anteriores e que sedimentaram esses subentendidos na 

memória coletiva, nos oferece importantes pistas sobre o modo como funciona o etos. 

Para além de uma construção momentânea e eventual, o etos pode ser sedimentado na 

memória coletiva, e ser retomado por um locutor quando de sua enunciação.  

Seguindo o caminho das reflexões e contribuições teóricas de Dominique 

Maingueneau para o estudo do etos, retomamos na presente tese algumas hipóteses que 

levantamos em trabalho anterior. A primeira dessas hipóteses oferece uma explicação 

sobre como funciona a relação entre o etos discursivo e o etos prévio, refletindo sobre o 

modo como o etos de um enunciador pode ser retomado, transformado ou contestado 

em enunciações futuras. A segunda hipótese se volta ao fato de que, ao contrário do 

entendimento tradicional sobre o modo de funcionamento do etos – abordado como uma 

imagem do enunciador constituída na e pela ação – propomos que um enunciador pode 

influenciar o etos de terceiros, com o uso de enunciações que remetam ao outro 

enunciador.  

Segundo a primeira hipótese, defendemos que um etos já produzido por 

enunciados públicos proferidos anteriormente pelo locutor, de forma oral ou escrita, 

sofre uma acumulação, viabilizada pelo que Maingueneau chama de memória coletiva, 

de modo que índices descritivos
2
 gerados por suas sucessivas enunciações passam a 

estar “instalados na memória coletiva” (MAINGUENEAU, 1999, p. 81). Tais índices 

ficam agregados ao conjunto de elementos que compõem o nome próprio do enunciador 

discursivo. Essa configuração do etos prévio torna viável nossa proposta de que a 

retomada, pelo enunciador, desse etos prévio em futuras enunciações se dá pelo menos 

                                                 
2
 Conceito de Daniel Lago, adaptado do termo “descrições definidas”. Enquanto a teoria referencial de 

Searle afirma que o nome próprio é composto por um grupo de descrições definidas, defendo que o etos é 

formado por um grupo de “índices descritivos”, termos gerais que descrevem um determinado objeto ou 

pessoa. Explicamos este conceito de modo mais detalhado adiante. 
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de três formas: para confirmá-lo; para atualizá-lo; ou mesmo para contestá-lo (ou numa 

tentativa de apagá-lo).  

A segunda hipótese, que chamamos de etos putativo, se refere a um etos 

“virtual”, ou seja, “artificial”, pois é criado pelos enunciados que terceiros emitem sobre 

um enunciador em questão, fazendo com que sejam depositados, na memória coletiva, 

índices descritivos que constroem um etos particular relativo ao nome próprio do 

enunciador. O termo “putativo”, do latim putativus “presumido”, da raiz putare 

“imaginar”, procede da mesma origem do termo “reputação”. Por isso, sendo fruto da 

enunciação de outro, funciona como uma “reputação”. A seleção do termo possui 

vínculo com a terminologia jurídica, como o “crime putativo” (ou “delito putativo”), 

que se refere à situação em que alguém imagina que tenha cometido um crime, mas, na 

realidade, tratou-se de uma conduta legal. Seria uma espécie de “crime imaginário”. 

Assim funciona o etos putativo, pois seria uma espécie de “etos imaginário”, já que, em 

tese, somente um enunciador poderia produzir seu próprio etos, e não terceiros.  

Para dar maior consolidação à análise, fazemos, a partir daqui, uma retomada do 

desenvolvimento do conceito de etos até chegar ao modelo que utilizamos, inspirado na 

obra de Dominique Maingueneau.  

 

3.1 Definindo etos 

 

Neste ponto, passamos ao conceito de etos segundo entendimento de Dominique 

Maingueneau. Para tanto, optamos por realizar um breve percurso sobre o 

desenvolvimento do conceito na obra do referido autor. Realizaremos, inclusive, uma 

análise de como surgiu sua vertente pré-discursiva.  

 

3.1.1 O etos segundo Dominique Maingueneau 

 

Citando Todorov (1981), Maingueneau afirma que Bakhtin se referia ao papel 

excepcional do tom, aspecto menos estudado da vida verbal, que estaria ligado à relação 

do locutor com a pessoa de seu parceiro. A partir da relação entre o “tom” e as ideias de 

“voz”, “oralidade” e “ritmo”, Maingueneau volta a Foucault (1999), para argumentar 

que o texto não deve ser interpretado como “a linguagem de uma voz reduzida ao 

silêncio”. Assim, defende que o discurso, por meio dos enunciados, cria um ambiente a 
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partir do qual uma voz emerge. A partir de então, passou-se a uma prática de encontrar 

no texto uma oralidade peculiar, uma voz constitutiva que dele emerge.  

Na Gênese dos Discursos (1985, p. 96), Maingueneau traz à tona, mesmo que 

ainda sem recorrer à denominação, um termo que teria crucial importância no 

desenvolvimento do conceito de etos: o fiador. Nesse mesmo ponto da Gênese, 

Maingueneau defende que o tom tem como suporte “uma dupla figura do enunciador”: a 

de um caráter e a de uma corporalidade. O caráter se assemelha ao conceito de etos 

segundo entendimento na retórica clássica, principalmente em Aristóteles. Ao contrário, 

a ideia de corporalidade leva para além da tradição retórica o conceito de etos, pois o 

conduz da oralidade para a escrita, já que enxerga no verbal uma vocalidade embutida. 

Temos, assim, que a corporalidade trata de uma certa maneira de “habitar” o corpo do 

enunciador e, indiretamente, do enunciatário.  

Se unimos ambas a ideias, caráter e corporalidade somam um “modo de 

enunciação”, que não raro consistirá no tema do discurso. Mas a vanguarda de 

Maingueneau quanto ao conceito de etos não termina aqui. Partindo de elaborações 

sobre a interação entre caráter e corporalidade, na intensa relação entre discurso e modo 

de enunciação, outro aspecto fundamental do modo de funcionamento do etos surgiu: a 

ideia de incorporação. Neste ponto da Gênese, Maingueneau (1985, p. 98) explica de 

forma detalhada como funciona esse processo de relação entre etos, 

caráter/corporalidade, e incorporação: 

 

i. O discurso, através do corpo textual, faz o enunciador encarnar-se, dá-lhe 

corpo; 

ii. Esse fenômeno funda a “incorporação” pelos sujeitos de esquemas que 

definem uma forma concreta, socialmente caracterizável, de habitar o mundo, 

de entrar em relação com o outro; 

iii. Essa dupla “incorporação” assegura, ela própria, a “incorporação imaginária” 

dos destinatários no corpo dos adeptos do discurso.  

 

Dessa forma, em sua Gênese dos Discursos, Maingueneau defende a ideia de 

que todo enunciado verbal transporta uma “vocalidade”, materializada na forma de um 

tom. Assim, por meio desse tom, o analista é capaz de identificar um enunciador e 

associá-lo a uma fonte discursiva. 
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No decorrer de sua obra, Maingueneau daria mais explicações sobre seu 

entendimento quanto ao etos. Em Novas tendências em análise do discurso, editada 

pela primeira vez em 1987, o autor defende que: 

 

O que é dito e o tom como é dito são igualmente importantes e inseparáveis. 

Eles se impõem àquele que, no seu interior, ocupa um lugar de enunciação, 

fazendo parte integrante da formação discursiva, ao mesmo título que as 

outras dimensões da discursividade. (MAINGUENEAU, 1989, p. 45) 

 

O etos, visto como tom, tem importante participação no processo de 

identificação de um enunciador com um determinado discurso. Uma identificação tão 

profunda que opera a incorporação:  

 

Parece-nos que a fé em um discurso, a possibilidade de que os sujeitos nele 

se reconheçam presume que ele esteja associado a uma certa voz (que 

preferiremos chamar de tom, à medida que seja possível falar do “tom” de 

um texto do mesmo modo que se fala de uma pessoa). (...) O tom está 

necessariamente associado a um caráter e a uma corporalidade. 

(MAINGUENEAU 1997: 46-47). 

 

Em O contexto da obra literária (1993), Maingueneau retorna à questão da 

corporalidade, e passa a utilizar abertamente o termo “etos” para se referir ao que 

anteriormente chamava “tom” ou “modo de enunciação”. Sobre o conceito, ele o define 

como “o policiamento tácito do corpo, uma maneira de habitar o espaço social (...) 

Constitui-se por meio de um conjunto de representações sociais do corpo ativo em 

múltiplos domínios.” (MAINGUENEAU, 2001, p. 139). Esse trecho é de grande 

importância, pois nele há a relevância do “espaço social” na construção do etos. Essa 

maneira de operar no espaço social configuraria uma espécie de “estereótipo”, aspecto 

que futuramente seria incorporado por Maingueneau em seu no inventário teórico do 

etos discursivo. 

Levando os estudos adiante, a partir da obra O contexto da obra literária (1993), 

surge uma nova instância conceitual, o anti-etos, que se refere à situação em que o 

sujeito enuncia de forma a elaborar um etos que é exatamente o seu oposto. Isso, por 

meio de um etos que remete a outra corporalidade, pois se trata de uma espécie de cena 

que opera como um “antiespelho”.  

Com a publicação de Análise de textos de comunicação (1998), além da 

corporalidade associada ao etos, traz a ideia de “vocalidade”. Além dessa inovação, 

ressalta uma relação do etos com a cena, em seus três aspectos, a saber, a cena 
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englobante, cena genérica e cenografia. Nessa obra, menciona a importante figura do 

fiador, cuja oralidade brota da escrita oferece importantes pistas sobre a “personalidade” 

do enunciador, exatamente pela “vocalidade” que o expressa. Esse fiador leva adiante a 

ideia de corporalidade associada ao etos, pois anuncia uma maneira de dizer e uma 

maneira de ser, atreladas a uma espécie de participação imaginária de uma experiência 

vivida. 

Ainda em Análise de textos de comunicação (1998), ao final do oitavo capítulo, 

encontramos uma primeira subdivisão do conceito de etos, fracionado em “corpo dito” e 

“corpo mostrado”. Distinção esta que evoluirá para a diferenciação entre etos discursivo 

dito e etos discursivo mostrado. 

A partir de 2002, no Dicionário de Análise do Discurso, publicado em coautoria 

com Patrick Charaudeau, o etos passa a ser definido da seguinte maneira: 

 

Ethos - termo emprestado da retórica antiga, o ethos designa a imagem de si 

que o locutor constrói em seu discurso para exercer uma influência sobre seu 

alocutário. Essa noção foi retomada em ciências da linguagem e, 

principalmente, em análise do discurso no que se refere às modalidades 

verbais da apresentação de si na interação verbal. O “ethos” faz parte, como 

o “logos” e o “pathos”, da trilogia aristotélica dos meios de prova. Adquire 

em Aristóteles um duplo sentido: por um lado designa as virtudes morais que 

garantem credibilidade ao orador, tais quais a prudência, a virtude e a 

benevolência; por outro, comporta uma dimensão social, na medida em que 

o orador convence ao se exprimir de modo apropriado a seu caráter e a seu 

tipo social. Nos dois casos trata-se da imagem de si que o orador produz em 

seu discurso, e não de sua pessoa real (2004, p. 220). 

 

No processo de evolução do conceito de etos na obra de Maingueneau, o autor 

ainda se inspiraria na obra de Oswald Ducrot para distinguir, como fez no final do 

trecho acima, entre Locutor-L (sujeito empírico) e o Locutor-λ (enunciador), como fica 

patente no artigo Problema de Ethos (MAINGUENEAU, 2006).  

A partir de Ethos, cenografia e incorporação (MAINGUENEAU, 2005), o etos 

já é apresentado por meio da definição de “ethos efetivo”, que possuiria um grupo de 

subdivisões, conforme a figura abaixo: 
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Figura 1: Processos discursivos do etos (MAINGUENEAU, 2006, p. 69) 

 

A partir do diagrama, observamos a presença de um novo elemento, que seria 

retomado futuramente: os estereótipos. Em 2006, com o artigo Problema de Ethos 

(MAINGUENEAU, 2006), a ideia de “estereótipos” evolui para o conceito de 

“estereótipos de mundos éticos”. Estes estariam em direta conexão com seus “entornos 

discursivos”, que carregam consigo certas “expectativas específicas em maneira de 

etos”. 

Assim, a partir das hipóteses de Maingueneau expostas em sua Gênese dos 

Discursos (2005), entendemos que a rede de restrições semânticas de um discurso é 

fruto de uma semântica global, que compreende um conjunto de normas que organizam 

todas as dimensões de um discurso. Dentre essas dimensões, o etos desempenha papel 

fundamental.  

Partindo, portanto, da acepção clássica de etos, Maingueneau expande o 

conceito, fazendo-o passar da pessoa do locutor retórico, que falava diante de uma 

plateia, para o universo do discurso. Dessa forma, o etos tem direta participação nos 

processos de produção de sentido, operando de forma a viabilizar a adesão de outros 

sujeitos a um determinado discurso. Isso, com a participação de outros dos demais 

elementos da semântica global (como o vocabulário, o tema e os modos de coesão, por 

exemplo). 

As regras que compõem a semântica global determinam antecipadamente o que 

será dito e o tipo de tom adequado para que os enunciados produzidos estejam de 
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acordo com a rede de restrições na qual operam. Trata-se, portanto, de uma dinâmica 

que “faz parte da identidade de um posicionamento discursivo” (MAINGUENEAU, 

1999, p. 73). Esse posicionamento, constituído por meio do etos, permite que os 

enunciatários sejam levados a elaborar uma imagem positiva do enunciador, ao ser 

incorporado pelos aspectos de seu caráter e sua corporalidade.  

 

3.1.2 O etos no MP e na TMI 

 

A partir daqui, partimos do conceito de etos para analisar a interação discursiva 

entre o discurso do Movimento Pentecostal e da Teologia da Missão Integral. A 

referência geral consiste, como vimos, no conceito de semântica global 

(MAINGUENEAU, 2005). Os elementos levantados nos auxiliarão a elencar os 

principais aspectos que compõem a semântica global de cada um dos grupos 

examinados. 

O estudo será, neste ponto, baseado na análise de dois grandes eventos 

realizados por representantes de cada um dos movimentos observados. Ambos foram 

transmitidos ao vivo pela internet. Acompanhamos online, em tempo real.  

Estamos cientes de que o modo de organização de um discurso sofre alterações 

dependendo do meio a partir do qual é transmitido. Em sua Análise de Textos de 

Comunicação (2000), Dominique Maingueneau traz um capítulo dedicado a esta 

temática. O capítulo se chama “Mídium e discurso”, sendo introduzido pelo tópico “O 

suporte não é acessório”. O autor traz para a análise a ideia de que o suporte (chamado 

de mídium) impõe coerções sobre o conteúdo, ao mesmo tempo em que comanda os 

usos dos conteúdos que transmite. Como exemplo, Maingueneau cita o surgimento da 

televisão, que produziu transformações no modo de funcionamento, por exemplo, do 

discurso político.  

Para Maingueneau, a internet figura entre os chamados “dispositivos 

comunicacionais novos”, frase que inicia a última sessão do capítulo em análise. Esse 

grupo de dispositivos comunicacionais traz novos modos de funcionamento discursivo, 

já que, como no caso do evento transmitido ao vivo pela internet, o enunciador poderia 

ver, em tempo real, seu coenunciador.  

Além disso, a transmissão de um evento ao vivo pela internet permite uma 

abertura ilimitada do número de destinatários, de modo que o enunciador se encontra 

“diante de um auditório cuja extensão e identidade são dificilmente determináveis” 
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(MAINGUENEAU, 2000, p. 93). Ao mesmo tempo em que, no caso do evento 

pentecostal, havia mais de seis mil pessoas acompanhando o congresso no auditório, 

havia um número indeterminado de espectadores online, que funcionavam como uma 

espécie de “terceiro invisível”.  

Por outro lado, ao mesmo tempo em que eram efêmeros, os enunciados 

proferidos nos eventos estudados seriam, posteriormente, depositados online (no 

YouTube), com acesso gratuito, mas disponibilizados em formato de DVD, para 

comercialização. Assistir a versão em DVD e acompanhar o evento ao vivo pela internet 

constituem experiências distintas em termos discursivos. Nossa análise se deu a partir 

do conteúdo acompanhado em tempo real, ao vivo.  

Estamos cientes das diferentes formas que um enunciado pode se materializar, e 

temos a convicção de que suportes distintos podem trazer formas diferenciadas de 

operações discursivas. A presente tese não se dedica a este estudo sobre os diferentes 

dispositivos midiáticos. Mas aproveitamos este ponto do trabalho para pontuarmos que 

a pesquisa foi executada levando-se em consideração as nuanças que operam nos 

diferentes suportes comunicacionais.  

 

3.1.3 Características gerais do evento do MP 

 

O XIX Congresso Pentecostal Brasileiro Fogo para o Brasil aconteceu entre os 

dias 21 e 24 de julho de 2015 na cidade do Rio de Janeiro, na sede da Assembleia de 

Deus Vitória em Cristo (ADVEC), cujo líder é o pastor pentecostal Silas Malafaia, 

idealizador do evento e presidente do Conselho Interdenominacional de Ministros 

Evangélicos do Brasil (CIMEB). O congresso teve a participação de cerca de 6.100 

pessoas, segundo a página oficial (www.fogoparaobrasil.com.br/sobre), vindas de todo 

o território nacional e provenientes de várias denominações evangélicas de linha 

pentecostal. Ainda segundo o site oficial, o evento teve como objetivo “estimular a 

busca pela presença de Deus e de promover a comunhão e o relacionamento entre os 

membros do Corpo de Cristo”. A ideia de “presença de Deus” é um marco do discurso 

pentecostal, fortemente caracterizado por seu caráter “espiritualizado”. Esses pontos são 

fruto de semas cultivados pelo Movimento Pentecostal, como /Espiritualidade/ e 

/Intimidade/.  

Todas as palestras ocorreram na ADVEC, que se localiza no bairro na Penha, 

subúrbio da cidade do Rio de Janeiro, cujo auditório tem capacidade para 6.123 pessoas 
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sentadas. Em outro auditório foi instalado um telão, para aqueles que não conseguiram 

se inscrever no evento pudessem assisti-lo sem custo. O acontecimento foi transmitido 

gratuitamente pela internet. O congresso já passou por cidades como Foz do Iguaçu 

(PR), Águas de Lindóia (SP), Brasília (DF), Serra Negra (SP) e Recife (PE). O valor da 

inscrição foi 40 reais, e dava acesso aos quatro dias do evento.  

Além das pregações e shows com bandas evangélicas, na área externa do 

auditório foi montada uma livraria evangélica – a Central Gospel – do pastor Silas 

Malafaia, que estava comemorando seu 16º aniversário. A loja funcionou durante os 

quatro dias do evento, a partir das 14h. Havia pequenos estandes em que os palestrantes 

vendiam livros e DVDs de sua própria autoria. Além da livraria, havia ainda um estande 

de vendas de cosméticos voltados para o público feminino evangélico, da empresa 

“Cosméticos Mulher Vitoriosa”. 

O evento contou com a presença de dois conferencistas internacionais: Samuel 

Chand, que participara da 16ª edição do evento, em 2012, e o pastor Jackson Antônio, 

da Cathedral Revival Church em Londres. Além deles, palestraram os pastores Silas 

Malafaia e Clézio de Araújo, da Assembleia de Deus de Belford Roxo. O pastor Samuel 

Chand pregou três vezes; o pastor Jackson Antônio, duas. O pastor Clézio de Araújo 

realizou apenas uma pregação, assim como Silas Malafaia, que dirigiu o culto de 

abertura.  

Antes de cada pregação, acontecia o show com bandas evangélicas, entre elas, as 

cantoras Raquel Mello, Rachel Malafaia, Danielle Cristina, Eyshila e Jozyanne, além do 

cantor Nani Azevedo. Todos contratados da editora Central Gospel. Durante as músicas, 

as pessoas eram convidadas a ficarem de pé, cantar junto com a banda e “buscar a 

Deus”, para que a presença sobrenatural pudesse se manifestar e “preparar” o ambiente 

para que o palestrante pudesse falar “o que Deus quisesse”. Percebemos o forte caráter 

espiritualizado do discurso pentecostal, que enxerga nas orações e louvores meios para 

estabelecer um direto contato com Deus por meio do Espírito Santo, simbolizado, como 

veremos, pela “pomba” e pelo “fogo”.  
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3.1.4 Material de divulgação e logo do XIX Congresso Fogo para o Brasil 

 

 

Figura 2: Banner de divulgação com o logotipo do XIX Congresso Fogo para o Brasil – 2015
3
 

 

Os Congressos Fogo para o Brasil não possuem um tema específico. E não foi 

diferente em sua 19ª edição. Mas o nome do evento e seu símbolo anunciam a proposta 

de trazer “fogo para o Brasil”, enquanto a imagem (reproduzida acima) representa, por 

trás da palavra “Brasil”, uma pomba voando, desenhada em cores amarela e vermelha, 

simbolizando o fogo do Espírito. Assim como no evento da Renovação Católica 

Carismática estudado por Silva (2006, p. 112), este congresso pentecostal faz direta 

referência ao episódio bíblico da descida do Espírito Santo sobre Jesus, narrado, entre 

outros, pelo evangelista Mateus, explicando o que ocorreu após o batismo de Cristo: 

“Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de 

Deus descendo como pomba, vindo sobre ele” (Mateus 3:16). Essas ocorrências de 

descida do Espírito Santo possuem, além da pomba, uma simbologia associada ao fogo, 

em referência à ocasião de Pentecostes, quando os discípulos de Jesus receberam o 

Espírito em meio ao fogo e a novas línguas que eram faladas. Desse evento de 

Pentecostes surge a terminologia das igrejas evangélicas “pentecostais” e 

“neopentecostais”. A Bíblia relata o seguinte sobre esse episódio:  

                                                 
3
 http://www.verdadegospel.com/adwp02/content/uploads/2015/07/Banner-VG-1.jpg. Acesso em 

02/02/16. 

http://www.verdadegospel.com/adwp02/content/uploads/2015/07/Banner-VG-1.jpg
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Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo 

lugar; de repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e 

encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas 

entre eles, línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos 

ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, 

segundo o Espírito lhes concedia que falassem (Atos 2:1-4). 

 

Aqui vemos um exemplo da maneira como o discurso pentecostal utiliza a 

Bíblia. Seus enunciados se reportam a eventos sobrenaturais, como a descida do 

Espírito Santo sobre Jesus na forma de uma pomba, e a aparição de línguas de fogo 

quando da segunda descida do Espírito Santo na forma de fogo. Portanto, “pomba” e 

“fogo” são elementos que compõem o vocabulário do MP, apontando para o 

sobrenatural, com a aparição de novas línguas e curas milagrosas. Assim, temos um 

primeiro exemplo de como o MP constrói sua intertextualidade. Sobre ela, afirma Silva: 

 

A intertextualidade é apontada por Maingueneau (2005) como um dos 

planos que estão submetidos às regras que regem a semântica global dos 

diferentes discursos. Para o autor, existe uma diferença entre o intertexto, 

que corresponderia aos textos efetivamente citados por um discurso 

qualquer, e a intertextualidade, que diz respeito aos tipos de relações 

intertextuais definidas como legítimas no interior de um posicionamento 

discursivo (Silva, 2006, p. 224). 

 

O modelo discursivo do Movimento Pentecostal recorre, com frequência, à 

Bíblia em suas enunciações. Ao contrário do modo como a TMI utiliza a Bíblia (citando 

textos, em geral, do Antigo Testamento que defendem a luta contra a exploração do 

pobre), o MP faz uso, como veremos, de trechos em que são relatadas ocorrências 

sobrenaturais, de modo que expressa os semas /Espiritualidade/ e /Intimidade/ dessa 

forma.  

Voltando à imagem de divulgação do evento, observamos que ela foi 

disseminada amplamente na internet, assim como em jornais, revistas, outdoors e 

demais meios de comunicação. No palco do evento, havia um telão com o nome do 

congresso (“Fogo para o Brasil”). 
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Figura 3: Imagem do placo do XIX Congresso Fogo para o Brasil – 2015
4
 

 

No mesmo telão, a imagem da pomba (símbolo do evento) aparecia com 

frequência, principalmente durante a apresentação das bandas. Assim, havia um intenso 

fortalecimento da simbologia da pomba-fogo-espírito, que nos ajuda a entender como 

funciona o modelo discursivo do MP, que se afirma como fortemente voltado para o 

contato direto com o Espírito Santo e com Jesus (MARIANO, 1996). Segundo Mariano 

(1996), esses grupos pregam “a contemporaneidade dos dons do Espírito Santo, dos 

quais ressaltam os dons de língua (glossolália), cura, discernimento de espíritos, 

profecia” (MARIANO, 1996, p. 25). 

Estabelecendo um diálogo constante com passagens do Novo Testamento que 

narram ocorrências sobrenaturais, o congresso pentecostal reiterou constantemente tal 

apelo sobrenatural. Trata-se de uma prática que, como veremos, será reforçada em 

diversas manifestações durante o evento, seja nas imagens expostas no telão, na 

organização do material de divulgação assim como no tema das músicas e das 

pregações. Dessa maneira, se confirmam as características levantadas por Silva (2006) 

sobre o Movimento Pentecostal. 

                                                 
4
 Imagem capturada do vídeo “Fogo para o Brasil (Primeiro Dia)”, disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=texLIa1ao5k. Acesso no dia 02/02/2016. 
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Figura 4: Imagem da pomba no telão do XIX Congresso Fogo para o Brasil - 2015
5
 

 

A imagem da pomba aparece novamente reforçada num pequeno banner 

colocado à entrada do templo, com orientações sobre a aquisição de pulseiras que 

davam acesso ao evento. Havia a informação de que a perda exigiria a compra de outra. 

 

 

Figura 5: Banner com imagem da pomba na entrada do XIX Congresso Fogo para o Brasil - 

2015
6
 

 

Esse símbolo estava presente nas reportagens em vídeo feitas pela produção do 

congresso, e divulgadas no canal oficial do YouTube do pastor Silas Malafia. Ao lado 

do nome da entrevistada, está a pomba de perfil, em vermelho.  

                                                 
5
 Imagem capturada do vídeo “Fogo para o Brasil (Primeiro Dia)”, disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=texLIa1ao5k. Acesso no dia 02/02/2016. 
6
 Imagem capturada do vídeo “19º Fogo Para o Brasil - 1º Dia - Reportagem”, disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=nq3bMa6LhsA. Acesso no dia 02/02/2016. 
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Figura 6: Imagem da pomba nas entrevistas do XIX Congresso Fogo para o Brasil - 2015
7
 

 

A importância dada à imagem da pomba e do fogo reforçam a espiritualidade e o 

incentivo a um contato íntimo com Deus por meio do Espírito Santo. Cada cristão é 

compelido a, individualmente, buscar um contato pessoal com Deus. Daí o sema 

/Intimidade/ ser tão característico deste modelo discursivo. Assim, constitui-se um etos 

de pessoa espiritualizada, que mantém um contato direto com Deus pela comunhão com 

o Espírito Santo. Essa busca individual pelo contato com Deus é traduzida pelo modelo 

integral como expressão de /Individualismo/ (SANCHIS, 1992; ANTONIAZZI, 1994), 

um dos semas negativos da TMI. 

Essas características aparecem reforçadas ainda em outras instâncias. Por 

exemplo, na livraria e no estande de cosméticos presentes no saguão do evento. 

 

3.1.5 A livraria e o estande de cosméticos 

 

Segundo o site oficial do evento, o congresso teve como objetivo “estimular a 

busca pela presença de Deus e promover a comunhão e o relacionamento entre os 

membros do Corpo de Cristo”. Essas características estavam presentes na livraria e no 

estande dos cosméticos, como veremos adiante. Cabe observar que na própria descrição 

dos objetivos reforça-se a ideia do contato com o sobrenatural e seu forte caráter 

espiritual. A palavra “presença” ressalta essa característica.  

                                                 
7
 Imagem capturada do vídeo “19º Fogo Para o Brasil - 1º Dia - Reportagem”, disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=nq3bMa6LhsA. Acesso no dia 02/02/2016. 
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Um detalhe importante é que, como veremos, o discurso da TMI qualifica o 

discurso pentecostal como individualista, como aquele que não valoriza a 

/Coletividade/. A descrição do objetivo do evento pentecostal menciona a “comunhão” e 

o “relacionamento”. O modelo da TMI nunca poderá aceitar isso, pois sua rede de 

restrições semânticas, agindo para promover a interincompreensão, sempre fará uma 

tradução do modelo pentecostal como /Individualista/. Assim, temos um exemplo de 

como a polêmica opera por meio da interincompreensão. 

Todo o aparato visual do evento remete a aspectos da semântica global desse 

movimento. Esse contato com o sobrenatural é associado à conquista de benefícios 

materiais, sejam financeiros, à saúde ou à vida em geral. Por isso, termos como “vitória” 

são frequentes. A ideia de “vitória” é fruto dos semas /Confiança/ e /Obediência/. 

Assim, vemos reforçada a ideia de que, segundo o modelo discursivo do MP, a 

consequência natural de um contato direto e sobrenatural com Jesus é a ideia de vitória, 

seja contra as doenças ou diante dos problemas financeiros. Dessa maneira, cria-se o 

etos da pessoa vitoriosa, bem sucedida, fruto de seu contato íntimo com Deus.  

Como dito anteriormente, no evento, havia um estande de cosméticos voltados 

para o público feminino evangélico. O nome da loja era “Cosméticos Mulher 

Vitoriosa”. Assim, constrói-se a ideia de que a mulher que é espiritualizada, que faz 

orações frequentes e que tem um contato direto com o Espírito Santo é vitoriosa em 

todas as áreas de sua vida. Consequentemente, a mulher que não tem esse contato direto 

com Deus por meio do Espírito Santo é uma “mulher derrotada”. Assim se constitui a 

positividade desse discurso, permitindo-nos depreender um etos de mulher bem 

sucedida, feliz, alegre no casamento, no trabalho e vitoriosa em todas as áreas de sua 

vida. Esses elementos são reforçados não somente pelas fotos de mulheres alegres e 

bem sucedidas, mas por meio de um pequeno texto abaixo do título, que diz: 

“Hidratação, praticidade e suavidade para reforçar a beleza que Deus lhe deu”. A beleza 

é colocada como algo conquistado a partir do relacionamento direto com Deus, algo que 

apenas a “mulher vitoriosa” pode obter. Além disso, a ideia de “prosperidade” é não 

apenas reforçada, mas expandida para além da saúde, incluindo a beleza física. 
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Figura 7: Imagem estande dos “Cosméticos Mulher Vitoriosa” do XIX Congresso Fogo para o 

Brasil 
8
 

 

No que se refere à Central Gospel, a escolha da denominação remete ao modelo 

pentecostal, associado ao universo “gospel”. Expressões como “música gospel”, 

“cultura gospel” e “cantor gospel” se tornam cada vez mais comuns na mídia. Grandes 

gravadoras como a Som Livre, por exemplo, já possuem toda uma linha gospel, como 

um dos ramos mais promissores da indústria fonográfica atual (CUNHA, 2007). 

Os materiais vendidos na livraria compreendiam de livros a CDs e DVDs. 

Alguns deles, além de trazerem shows, continham palestras de diversos pastores 

nacionais e internacionais. Entre os livros, havia títulos como: Dez Conselhos para os 

Jovens serem vitoriosos (Silas Malafaia); Não sofra mais (Cindi McMenamin); 

Mulheres que lideram (Mary Rearick Paul); Como ter uma vida extraordinária (Charles 

Stanley); e Transformação Sobrenatural (Guilhermo Maldonado). Tais títulos reforçam 

os conceitos de “vitória”, “prosperidade”, “felicidade” e “ser bem sucedido”, criando o 

etos da pessoa firme, de sucesso, alegre e próspera. Além disso, vemos reforçados os 

semas de /Espiritualidade/, /Confiança/ e /Intimidade/. 

Entre os CDs, havia títulos como Eu Confiarei (Nani Azevedo); Deus no 

controle (Eyshila); Há um Deus no céu (Raquel Mello); É só adorar (Daniele Cristina); 

De fé em fé (Rachel Malafaia); Jesus, o Brasil te adora (Eyshila). Vemos aqui duas 

vezes a presença do verbo “adorar”, referência importante do discurso pentecostal, 

diretamente associado ao modo de funcionamento de seu modelo discursivo. A 

                                                 
8
 http://www.verdadegospel.com/congresso-fogo-para-o-brasil-tera-transmissao-ao-vivo-saiba-mais/. 

Acesso em 02/02/16. 

http://www.verdadegospel.com/congresso-fogo-para-o-brasil-tera-transmissao-ao-vivo-saiba-mais/
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adoração é um dos caminhos para atingir essa intimidade com Deus. Trata-se, portanto, 

de um modo de enunciação que coloca o cristão pentecostal como tendo um etos de 

homem “espiritualizado”, que mantém um contato direto com Deus e que, por isso, é 

próspero e vitorioso em todas as áreas.  

Os títulos dos CDs reforçam esse etos da pessoa que é vitoriosa e próspera 

porque ora, adora e tem um contato direto e íntimo com Deus por meio do Espírito 

Santo, como defende Mariano: 

 

Estes evangélicos defendem que possuirão tudo o que determinarem 

verbalmente, com fé e em nome de Jesus. Saúde perfeita, prosperidade 

material e felicidade, "direitos" do cristão anunciados na Bíblia, 

naturalmente figuram entre as bênçãos mais declaradas por eles 

(MARIANO, 1996, p. 29). 

 

Pelos títulos dos álbuns citados, vemos que a mensagem é que Deus está no 

controle, basta apenas adorar e confiar. Assim, o fiel é incentivado a buscar a Deus em 

orações e súplicas, de modo que possa receber as bênçãos que Jesus já conquistou para 

eles por meio de seu sacrifício na cruz. Esse posicionamento é fruto do eixo semântico 

/Oração/, que definia o discurso da Renovação Carismática, conforme Silva (2006).  

Os títulos dos livros, CDs e DVDs vendidos durante o evento são fortemente 

diferentes daqueles divulgados na Conferência Missão na Íntegra 2015, evento 

organizado por representantes da Teologia da Missão Integral. 

 

 

Figura 8: Imagem do estande da livraria “Central Gospel”, no XIX Congresso Fogo para o 

Brasil 
9
   

                                                 
9
 http://www.verdadegospel.com/congresso-fogo-para-o-brasil-tera-transmissao-ao-vivo-saiba-mais/. 

Acesso em 02/02/16. 

http://www.verdadegospel.com/congresso-fogo-para-o-brasil-tera-transmissao-ao-vivo-saiba-mais/
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Voltando a atenção para os CDs, temos que a música desempenha papel 

fundamental na construção do etos associado ao modelo discursivo pentecostal. Ela 

funciona como uma espécie de canal para aproximar o homem de Deus, de modo que 

expressa os semas /Oração/ e /Intimidade/. No evento estudado, as músicas se 

constituíram como elementos em que as características discursivas do Movimento 

Pentecostal se fizeram presentes. 

 

3.1.6 A dinâmica do evento: orações, músicas e pregações 

 

No XIX Congresso Fogo para o Brasil, houve um total de sete palestras, 

distribuídas nos quatro dias do evento. Cada uma com cerca de uma hora de duração. 

No primeiro dia do evento, o culto começou às 19h10, com uma palavra de abertura do 

anfitrião do evento, o pastor Silas Malafaia. Nos demais dias, o evento começou às 17h, 

com a oração inicial e os louvores com bandas. Às 17h30, iniciava a pregação, que se 

seguia até às 18h30, encerrada com mais música e orações. Depois, havia um intervalo 

de 40 minutos, quando os participantes poderiam visitar o estande da livraria e dos 

cosméticos Mulher Vitoriosa. Depois, o culto da noite se iniciava às 19h10, novamente 

com uma oração inicial e louvores com a banda. Às 19h40 tinha início a pregação, que 

se seguia até próximo às 21h.  

Em todas as etapas do evento, havia um momento inicial de oração, seguido de 

louvores com as bandas. Essa direta interação entre orações, música e pregações trazem 

importantes elementos sobre o funcionamento discursivo do Movimento Pentecostal. O 

foco nesses três gêneros (oração, louvor e pregação) mostra o valor que possuem para a 

dinâmica discursiva do MP. Segundo Maingueneau (2013, p. 69), os gêneros possuem 

diversas utilidades. Uma delas é o fator de economia cognitiva, pois o conhecimento do 

gênero nos exime de prestar constantemente atenção a todos os detalhes dos anunciados 

que chegam até nós. Nas palavras do próprio autor: 

 

Em um instante somos capazes de identificar um dado enunciado como 

sendo um folheto publicitário ou como uma fatura e, então, podemos nos 

concentrar apenas em um número reduzido de elementos 

(MAINGUENEAU, 2013, p. 70) 

 

Assim, com a formalização do uso de gêneros, os enunciatários são capazes de 

economizar a mobilização de saberes, de modo que a comunicação ocorre de forma 
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mais eficiente. Além disso, todo gênero do discurso tem como fim alguma forma de 

modificação do cenário do qual participa (MAINGUENEAU, 2013, p. 72). Trata-se de 

responder a uma questão implícita: “Estamos aqui para fazer o quê?”. Portanto, ao dar 

estatuto privilegiado aos gêneros oração, louvor e pregação, o Movimento Pentecostal 

torna mais eficiente seu processo comunicacional, e oferece a seus enunciatários a 

maneira como devem agir e reagir a todo o momento.  

No início do evento, logo após a oração inicial, e imediatamente antes de passar 

o microfone aos cantores, o pastor Silas Malafaia disse o seguinte
10

: “Vamos louvar, 

vamos adorar o Senhor. Vamos fazer da melhor maneira possível, pois estamos fazendo 

para o Senhor”. Aqui, é reforçada a importância dos louvores e da ação de adorar, 

característica presente no discurso do MP. Além disso, vemos que precisava ser feito o 

melhor, pois aquilo tudo estava sendo realizado diretamente para Deus. Ou seja, o 

louvor é interpretado como o momento em que se entrega a Deus agradecimentos e 

elogios. Percebemos que o foco do evento é Deus, e não a igreja, seus membros ou os 

oprimidos sociais. Como veremos, o enfoque da Teologia da Missão Integral está, em 

grande parte, voltado para esses três últimos.  

Ainda analisando as locuções verbais (“vamos louvar”; “vamos adorar”; “vamos 

fazer”) funcionam de forma imperativa (“louve”; “adore”; “faça”), que incentiva os 

enunciatários a serem incorporados ao etos do enunciador, a saber, do fiel que não 

somente tem fé, mas que a expressa em atitudes visíveis de adoração e louvor. Por sua 

vez, a locução verbal com gerúndio “estamos fazendo” traz importantes elementos 

dêiticos. Maingueneau afirma que “o ato de enunciação supõe a instauração de uma 

‘dêixis’ espaciotemporal que cada discurso constrói em função de seu próprio universo” 

(MAINGUENEAU, 2005, p. 93). Assim, a locução acima situa a enunciação no 

aqui/agora e resignifica a ação que entrará em curso (o ato de louvar), levando-a a ser 

lida um conjunto de elementos distintos (cânticos, gritos de alegria, coreografias e 

palmas) que funcionam, todos, para a exaltação de Deus.  

Para trazer mais dados à análise do discurso do Movimento Pentecostal, faremos 

considerações sobre trechos de cada uma das músicas e pregações realizadas no evento. 

Antes da primeira palestra, todos os músicos que estavam listados para se apresentar no 

Congresso se reuniram no palco para cantarem juntos. Isso, além de reforçar uma ideia 

de união entre os artistas, mostra que todos estão ali unidos em um mesmo propósito: 

                                                 
10

Disponível em:  https://www.youtube.com/watch?v=texLIa1ao5k. Acesso em 02/02/16. 

https://www.youtube.com/watch?v=texLIa1ao5k
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adorar a Deus. Ao contrário da competitividade que há entre cantores – que atualmente 

se digladiam nos mais diversos reality shows musicais – aqueles estavam ali totalmente 

voltados à busca pelo Espírito Santo, e unidos em torno da proposta de trazer o fogo do 

Espírito para todo o Brasil.  

Na imagem abaixo, havia uma divulgação de quais cantores participariam do 

evento: 

 

 

Figura 9: Divulgação dos cantores que se apresentaram no XIX Congresso Fogo para o Brasil 
11

 

 

No primeiro dia, após o pastor Silas Malafaia fazer uma oração inicial, os 

cantores, liderados por Danielle Cristina, começaram a entoar a primeira música. O 

título é Mil Graus, e contém o seguinte trecho: 

 

O Fogo cai, a igreja canta 

O inimigo vai ao chão 

Fogo e glória nas cabeças 

Mil graus de unção. 

 

No trecho acima, a seleção lexical “fogo”, “glória” e “unção” – fruto da rede de 

restrições semântica e reflexo das palavras-chave desse discurso – reafirma o tema do 

evento: Fogo para o Brasil. O tempo verbal no presente (“cai”, “canta” e “vai”) 

funciona como elemento dêitico para trazer ao aqui/agora os efeitos da ação de adorar. 

                                                 
11

 http://www.verdadegospel.com/congresso-fogo-para-o-brasil-tera-transmissao-ao-vivo-saiba-mais/. 

Acesso em 02/02/16. 

http://www.verdadegospel.com/congresso-fogo-para-o-brasil-tera-transmissao-ao-vivo-saiba-mais/
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Aqui vemos, novamente, a ideia de fogo associada à descida do Espírito Santo sendo 

confirmada, que reforça o título do evento (“Fogo para o Brasil”). Essa presença do 

Espírito Santo traz fogo, glória e unção, e simboliza a derrota do inimigo pela adoração 

a Deus. Dessa maneira, o etos da pessoa que é vitoriosa porque ora e tem a presença de 

Deus em sua vida é reforçado. A letra estabelece a relação entre o “eu” (igreja) e o “tu” 

(Deus), viabilizada pelo “meio” (Espírito Santo), que gera uma reação que derrota o 

“ele” (inimigo). Assim, o etos do cristão pentecostal é o de um lutador, aquele que 

vence suas batalhas com a oração e o poder do fogo do Espírito Santo.  

Conforme a proposta do Congresso, esse etos do homem vitorioso precisa ser 

espalhado para todo o Brasil. Aqui, há um detalhe. O título do Congresso (“Fogo para o 

Brasil”) traz o implícito de que este fogo ainda não está sobre toda a nação. Ainda 

haveria espaços não alcançados por este fogo, em virtude do pecado, da incredulidade 

ou de uma visão equivocada sobre o que é ser cristão, a daqueles que rejeitam esse fogo.  

A segunda música entoada no primeiro dia do evento, sob o título Doce 

Presença, foi conduzida por outra cantora: Raquel Mello. O refrão traz o seguinte: 

 

Doce presença, presença santa 

Vem sobre nós, e enche-nos com Teu poder 

Te adoramos por Tua presença aqui 

Que renovará os nossos corações  

Louvado seja o Senhor 

 

Novamente menciona-se o verbo “adorar”, tão importante para o caráter e a 

corporalidade associadas ao modo de ser pentecostal. Uma vez mais o presente 

(“adoramos”), associado a um advérbio de lugar (“aqui”), traz a enunciação para o 

aqui/agora e a situa no presente, como parte de uma ação que se desenrola e produz um 

efeito visível, apesar de sobrenatural. Nesse trecho, percebemos que a atitude de adorar 

ocorre em consequência da “presença” de Deus, palavra repetida três vezes no refrão. 

Vemos, assim, reforçada a ideia de que a adoração traz a presença do Espírito Santo, 

que viabiliza, segundo o modelo pentecostal, um direto e real relacionamento com Deus 

pela palavra. Esta seria a finalidade da vida cristã segundo o discurso pentecostal: estar 

em direto e constante relacionamento com Deus, permitindo ao fiel ser vitorioso em 

suas batalhas e salvo dos tormentos do inferno. 

A terceira música cantada, sob o título Espírito Santo, foi executada pela cantora 

Danielle Cristina. A letra se inicia com as seguintes palavras: 
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Arde de novo, queima o Teu fogo em mim 

Acende a chama, sopra e inflama o meu coração 

Fala comigo, meu grande amigo, Espírito Santo 

Consolador, intercessor, fogo consumidor 

 

Vemos mais uma vez o tema do Congresso sendo reforçado por meio da 

associação entre o Espírito Santo e o fogo, interpretados como manifestações 

sobrenaturais da presença de Deus. Além disso, está presente a relação direta com o 

Espírito Santo, que é chamado de “amigo”. Aqui se reforça, novamente, o etos da 

pessoa que é vitoriosa porque, a partir da oração e da adoração, estabelece um real e 

direto contato com Deus por meio do Espírito Santo, que permite abordar o Criador por 

meio de um tom “amistoso”. Por ser “amigo”, o adorador pentecostal pode, inclusive, 

demandar coisas de Deus com verbos no imperativo (“arde”, “queima”, “acende”, 

“sopra”, “inflama”, “fala”). O cristão pentecostal pode demandar de Deus certas ações, 

pois conquistou com o Senhor uma relação de intimidade. Os pentecostais citam alguns 

versículos bíblicos para justificar esse etos de “amigo que pode demandar coisas”, como 

os seguintes: 

 

Pede-me, e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por 

tua possessão (Salmos 2:8); 

 

Ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça; e: Foi 

chamado amigo de Deus (Tiago 2:23); 

 

Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor; 

mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos 

tenho dado a conhecer (João 15:15). 

 

Referindo-se a tais versículos, o discurso do Movimento Pentecostal reforça o 

sema /Intimidade/, tão importante em sua rede de restrições semânticas, e que define, 

segundo propõe este posicionamento, o “modo de ser” do verdadeiro cristão.  

Como veremos adiante, o discurso da Teologia da Missão Integral coloca o 

cristão numa posição que pode orar, mas que não tem o costume de demandar coisas de 

Deus. Em vez de buscar de Deus a resolução dos problemas, ele prefere agir, em sua 

luta contra a opressão e as desigualdades. 

Voltemos à descrição do primeiro dia do XIX Congresso Pentecostal Fogo para 

o Brasil. Depois da terceira música, o pastor Silas Malafaia tomou a palavra e, após 

apresentar alguns dos palestrantes do evento, divulgou uma série de reuniões realizadas 
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por sua igreja (que sediou o congresso), todos os anos, no mês de maio, chamado de 

Mês do Espírito Santo. Segundo o pastor, nesse mês, todos os anos, há busca de 

“batismo com o Espírito Santo” e “renovação espiritual”. Em seguida, fez um 

comentário: “Este é um congresso pentecostal. Então, eu creio no poder do Espírito 

Santo e creio que Jesus vai batizar gente aqui hoje”. O uso do pronome de primeira 

pessoa (“eu”) e do pronome demonstrativo (“este”) marcam a proximidade com o 

discurso difundido no congresso pentecostal, e deixa subentendido um “ele” e um 

“aquele” que, por não ser pentecostal, não crê no poder do Espírito Santo nem no 

batismo com fogo. Assim, o discurso da Teologia da Missão Integral é trazido por meio 

de um implícito. E quando for referido de forma direta, será sempre com um simulacro, 

operado por uma interincompreensão.  

Posteriormente, o pastor Silas Malafaia iniciou a pregação inaugural do 

Congresso, cujo título foi “Quatro Atributos do Espírito Santo”. Como vemos, o título 

da mensagem está diretamente relacionado ao tema do congresso (“Fogo para o 

Brasil”). O texto de base da pregação foi o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 

13, que diz: 

 

Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade; 

porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos 

anunciará as coisas que hão de vir. 

 

Dessa maneira, o tema da pregação inicial do congresso reforçou a temática do 

evento (a presença do Espírito Santo por meio do fogo), e defendeu que o verdadeiro 

cristão deve, por meio das orações e súplicas, estabelecer um contato íntimo e 

permanente com o Espírito e deixar-se ser guiado por ele.  

Logo no início da pregação, o pastor Silas Malafaia seguiu sua reflexão 

baseando-se em um detalhe do texto bíblico escolhido como referência: a diferença 

entre “Espírito de Verdade” (conforme aparece no texto) e “Espírito da Verdade”. 

Assim, argumentando com base na distinção entre a preposição (“de”) e a preposição 

com artigo (“da”), ele defendeu que a escolha no texto bíblico para o uso da primeira 

opção se deu para ressaltar a distinção entre “Espírito de Verdade” e “Espírito de 

Mentira”. Ele se refere a essa questão da seguinte maneira:  
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O espírito de mentira quer se passar pelo Espírito Santo. Isso aqui é muito 

interessante. O espírito de mentira quer se passar pelo Espírito Santo como 

se ele fosse aquele que traz a comunicação do mundo de Deus para o homem 

(MALAFAIA, 2015). 

 

Neste momento, para reforçar sua tese, cita outro versículo bíblico: 

 

O Espírito de Deus diz claramente que, nos últimos tempos, alguns 

abandonarão a fé. Eles darão atenção a espíritos enganadores e a 

ensinamentos que vêm de demônios. Esses ensinamentos são espalhados por 

pessoas hipócritas e mentirosas, pessoas cuja consciência está morta como se 

tivesse sido queimada com ferro em brasa (1 Timóteo 4:1-2) 

 

E argumenta: 

 

Olha o que o espírito da mentira fez. Ele deturpa a palavra, nega a divindade 

de Cristo, nega o Espírito Santo como pessoa, nega a salvação, nega a Bíblia 

como a inerrante palavra de Deus. Então ele é o Espírito de Verdade em 

contraposição ao espírito de mentira, que é de Satanás e que, além de 

enganar e ludibriar pecador, quer enganar e ludibriar o povo de Deus. 

Cuidado. É ele que trabalha na área da heresia, deturpando o teor doutrinário 

da Bíblia (MALAFAIA, 2015).  

 

Aqui, vemos que a polêmica que rege o interdiscurso entre o Movimento 

Pentecostal e a Teologia da Missão Integral somente permite que o outro seja 

referenciado de forma indireta. Na passagem acima, vemos a construção de algumas 

dicotomias: verdade/mentira; igreja/mundo; espírito/matéria. A primeira estratégia de 

análise poderia ser a de separar as dicotomias e reuni-las em dois grupos, um de 

positividades e outro de negatividades, da seguinte maneira: verdade-igreja-espírito 

(positividade); e mentira-mundo-matéria (negatividade). Aqui, vemos muitas 

semelhanças com os semas positivos e negativos identificados por Silva (2006) em sua 

análise do discurso da Renovação Católica Carismática. Segundo ela, o discurso da 

RCC cultiva como semas positivos como /Oração/, /Espiritualidade/ e /Céus/, em 

contraposição aos semas negativos /Seculariuzação/, /Mundanização/ e /Terra/. Dessa 

forma, observamos que as características do modelo semântico da RCC guarda fortes 

semelhanças com o discurso do Movimento Pentecostal.  

Cabe observar que a fala de Silas Malafaia assume um tom de alerta, pois 

denuncia que a mentira que oferece perigo não vem do “mundo” e não tem como 

objetivo iludir as “pessoas do mundo” (“pecadores”, ou seja, não cristãos). A mentira 

vem de dentro da Igreja, e tem como objetivo iludir o “povo de Deus”. Trata-se de um 
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perigo interno, e não externo. Portanto, uma doutrina estranha que se espalha dentro do 

cristianismo. Assim, o perigo do espírito de mentira não está nas outras religiões, que 

buscam “ludibriar o pecador”, ou seja, enganar aqueles que ainda não se tornaram 

cristãos. Pelo contrário, esse espírito de mentira quer enganar o povo de Deus. Ou seja, 

é um problema interno ao cristianismo, fruto de um setor da Igreja que busca trazer 

doutrinas “heréticas” e “deturpar” as verdades bíblicas. Essas doutrinas satânicas, 

segundo o pastor, negam alguns dos pontos mais tradicionais da doutrina teológica 

cristã: a divindade de Cristo; o Espírito Santo como pessoa; a salvação; a Bíblia como 

infalível. Esses são temas teológicos que foram atacados pelos teólogos de linha 

progressistas, dentre os quais estão os adeptos da Teologia da Missão Integral. Aos 

olhos do Movimento Pentecostal, a TMI sempre coloca a divindade de Cristo sob 

suspeita, sendo substituída pelo Jesus Histórico (um homem de carne e osso); o Espírito 

é visto, no máximo, como uma “força motriz”, mas não como alguém com quem é 

possível estabelecer uma interação pessoal; a salvação deixa de ser enxergada como 

“salvar indivíduos do inferno e dar-lhes o acesso à vida eterna no paraíso”, para ser a 

“construção de uma sociedade sem classes”; e Bíblia deixa de ser o livro sagrado, a 

própria palavra de Deus, para escritos que contêm “algumas” palavras de Deus. Ed 

René Kivitz, por exemplo, um dos expoentes nacionais da Teologia da Missão Integral, 

escreve no livro Por uma outra espiritualidade, no capítulo chamado “Missão Integral: 

uma síntese”, que: 

 

A Teologia Evangelical - missão integral - oferece uma lente através da qual 

lemos as Escrituras Sagradas em busca de referenciais para a presença do 

cristão e da comunidade cristã no mundo: “Assim como o Pai me enviou [ao 

mundo], eu os envio”. A soteriologia da missão integral é o domínio de 

Deus, de direito e de fato, sobre todo o universo criado, através daqueles 

restaurados à imagem de Jesus Cristo, o Primogênito dentre muitos irmãos. 

A salvação é o Reino de Deus em plenitude, no qual a vontade de Deus é 

realizada, concretizada em perfeição. A redenção pessoal/individual é apenas 

uma parcela do que o Novo Testamento chama "salvação”: o novo céu e a 

nova Terra (KIVITZ, 2006, p. 55).  

 

O Movimento Pentecostal, ao entrar em contato com essa passagem, 

identificaria que a Bíblia é vista pelo discurso da TMI como um livro ao qual o cristão 

deve se reportar apenas para “referenciais para a presença de cristãos e comunidades 

cristãs no mundo”, não a perfeita Palavra de Deus. Aqui, “comunidade” e “mundo” 

demarcam o modelo discursivo da Teologia da Missão Integral, que entende a salvação 

como um processo coletivo de criação de uma nova realidade política e social, e não 
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como “construir igrejas, tirar pessoas do mundo e levá-las ao céu”. Jesus, por exemplo, 

é chamado de o “Primogênito dentre muitos irmãos”. Para o discurso pentecostal, aqui 

está uma negação da divindade de Cristo, já que é colocado apenas como o “primeiro 

dentre os irmãos”, e não o Deus encarnado. 

Além disso, a “redenção pessoal/individual” (insinuando aqui o modelo do MP, 

visto pela TMI como individualista) é contestada, já que haveria uma redenção coletiva, 

cujo objetivo seria perdoar o “pecado social”. Constrói-se, portanto, uma ideia de que, 

além do pecado individual, existe um pecado social, que precisa ser resolvido por meio 

de uma “redenção social”. Ou seja, para o “pecado social”, há a necessidade de uma 

“salvação social”. Segundo a rede de restrições semânticas do Movimento Pentecostal, 

definir salvação a partir de uma perspectiva social seria destruir as doutrinas da 

soteriologia tradicional, ou seja, o estudo da salvação na teologia.   

No final da primeira pregação do XIX Congresso Pentecostal Fogo para o 

Brasil, o pastor Silas Malafia, como prometido, separou vinte minutos para orar pelos 

participantes, pedindo que o Espírito Santo os batizasse, e para que “renovasse” aqueles 

que já houvessem recebido o batismo sobrenatural. Ele explicou que, primeiro, oraria 

pelo batismo com o Espírito Santo. E orientou as pessoas que não ficassem pedindo a 

Deus para que os batizasse, mas que apenas adorassem. Aqui, é reforçada a ideia que a 

adoração atrai a presença de Deus, e traz ao cristão pentecostal os benefícios alcançados 

por Jesus por meio de seu sacrifício.  

Posteriormente, o pastor Silas Malafaia explicou que o batismo com o Espírito 

Santo precisa, necessariamente, ser acompanhado de uma manifestação evidente: o orar 

em novas línguas, que recebe o nome de glossolalia. Para justificar essa necessidade de 

evidência, ele cita o texto bíblico, que funciona como palavra de autoridade, dizendo:  

 

Mas o batismo com o Espírito Santo, a marca é o falar em outras línguas. É a 

evidência. O que aconteceu em Atos 2, aconteceu em Atos 8, aconteceu em 

Atos 10, aconteceu em Atos 19 e está acontecendo até os dias de hoje 

(MALAFAIA, 2015).   

 

Aqui, a referência a eventos bíblicos funciona não somente para trazer uma 

palavra de autoridade sobre aquilo que estava prestes a ser feito na Igreja, mas para 

contestar a outros cristãos que pregam doutrinas “satânicas”, segundo as quais o 

Espírito Santo somente realizou batismos nos tempos bíblicos. A fala do pastor Silas 

Malafaia, ao trazer para os dias atuais as manifestações sobrenaturais narradas no livro 
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de Atos dos Apóstolos, realiza uma operação dêitica que atualiza os eventos 

miraculosos da Bíblia para o aqui e o agora.   

Ele chamou os pastores que estavam sentados nas primeiras fileiras do auditório 

(os de maior destaque na comunidade) para subirem ao palco e intercederem diante de 

Deus para que batizasse as pessoas com o Espírito Santo. Aos demais pastores, ordenou 

que se dirigissem aos corredores e galerias, a fim de que pudessem orar pelas outras 

pessoas que ali se encontravam. Aqueles que, mesmo não sendo pastores, eram 

associados ao grupo de oração da igreja, foram convidados a orar pelos participantes, a 

fim de que fossem batizados e renovados pela ação do Espírito Santo.  

Depois que todos estavam posicionados, o pastor Silas Malafaia ordenou que a 

banda começasse a tocar, todos passassem a orar e interceder pelos participantes. Os 

pastores e intercessores colocavam a mãos sobre a cabeça dos membros, enquanto eles 

começavam a falar as línguas dadas pelo Espírito Santo. A música tocada nesse 

momento se chama Me batiza com fogo, cuja letra traz: 

 

Estavam todos reunidos no mesmo lugar 

De repente, em outras línguas, alguém começou a falar 

Alguém, sem entender, pergunta: de onde vem esse mover? 

Do outro lado, o povo começa a dizer: 

Me batiza com fogo, vem Espírito de Deus  

 

Na letra acima, há uma direta referência ao livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 

dois. Essa passagem bíblica narra que houve pessoas que não entenderam aquilo que 

estava acontecendo. Alguns, inclusive, zombaram quando viram os cristãos falando em 

outras línguas. O texto diz o seguinte: 

 

Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam 

reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho que parecia o 

de um vento soprando muito forte e esse barulho encheu toda a casa onde 

estavam sentados. Então todos viram umas coisas parecidas com chamas, 

que se espalharam como línguas de fogo; e cada pessoa foi tocada por uma 

dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar 

em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa 

(Atos dos Apóstolos 2:1-4). 

 

A letra da música faz quase que uma citação direta do texto bíblico. E o discurso 

direto tem uma função de fazer com que o enunciador faça uma espécie de adesão 

respeitosa ao dito. Nas palavras de Maingueneau: 
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Por que o discurso direto? Para distanciar-se: seja porque o enunciador 

citante não adere ao que é dito e não quer misturar esse dito com aquilo que 

ele efetivamente assume; seja porque o enunciador quer explicitar, por 

intermédio do discurso direto, sua adesão respeitosa ao dito, fazendo ver o 

desnível entre palavras prestigiosas, irretocáveis e as suas próprias palavras 

(citação de autoridade) (MAINGUENEAU, 2002, p. 142). 

 

Assim, é reforçado o grande destaque que dão à Bíblia, vendo-a não como um 

mero livro de bons conselhos, mas de palavras procedentes diretamente de Deus, que 

têm o poder de realizar milagres e alterar o curso natural dos eventos do mundo.  

A análise dos demais dias do evento nos ajudam na identificação das 

características que definem o discurso pentecostal. No início do segundo dia do 

congresso, a banda subiu ao placo e iniciou com a música Cadeias Quebrar”, que 

começa dessa maneira: 

 

Há poder no nome de Jesus 

Há poder no nome de Jesus 

Há poder no nome de Jesus 

Pra cadeias quebrar 

Cadeias quebrar, cadeias quebrar 

 

Assim, se reafirma o etos da pessoa que ora e, por isso, é vencedora, já que é 

capaz de superar as dificuldades da vida, libertando-se de todas as “cadeias” que a 

aprisionam. Para tanto, precisam orar utilizando o poder que há no nome de Jesus. Em 

geral, essas cadeias são identificadas com problemas individuais, como doenças, 

desemprego ou tristeza na vida amorosa. Assim, a partir de um real e direto 

relacionamento com Deus pelo Espírito Santo (que aparece nas formas de pomba e 

fogo), o cristão pentecostal é capaz de “quebrar cadeias”, de estar livre de tudo aquilo 

que atrapalha sua vitória e seu sucesso.  

A segunda música cantada foi A Ele a Glória, que se voltava mais para uma 

oração de louvor a Deus. O refrão traz o seguinte: 

 

A Ele a glória, a Ele a glória. 

Eternamente, amém 

A Ele a glória, a Ele a glória. 

Eternamente, amém 

 

Depois da segunda música, o pastor Silas Malafaia tomou o microfone e, antes 

de chamar o primeiro pregador da noite, fez uma reflexão sobre o que significa o culto, 
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nos seguintes termos: “Prestar culto é adorar. E adorar é reconhecer como Deus”. Aqui 

vemos mais uma vez a importância dada ao verbo “adorar”, que funciona como um dos 

importantes elementos do etos pentecostal.  

O primeiro pregador do segundo dia foi o pastor Clézio Araújo, que falou sobre 

salvação, restauração (espiritual e material) e clamou por batismo com o Espírito Santo, 

dizendo: “Jesus batizou ontem, e batiza hoje também. Ele pode te batizar agora”. Assim, 

reforçou a importância dada à presença de Deus por meio do Espírito Santo, que pode 

fazer o homem superar os desafios da vida. 

Antes de iniciar a segunda parte do evento, houve um momento de oração 

inicial, em que os participantes oraram para que Deus pudesse trazer ao Brasil paz, 

prosperidade, bênçãos e salvação. As pessoas declararam em uníssono: “O Brasil é do 

Senhor Jesus”, enquanto no telão havia a frase “Clamando pelo Brasil”, e imagem de 

chamas de fogo eram exibidas.  

No segundo momento de pregação do segundo dia, o pastor Samuel Chand, em 

sua palestra, mencionou 2 Coríntios 12, que diz: 

 

Conheço um homem em Cristo que, há catorze anos, foi arrebatado até ao 

terceiro céu (se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe) e sei que o 

tal homem (se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe) foi 

arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao 

homem referir (2 Coríntios 12). 

 

Trata-se de um trecho da Bíblia em que o apóstolo Paulo é levado 

espiritualmente a ter um encontro com Deus no paraíso. Aqui, é reforçado o caráter de 

busca sobrenatural pela presença de Deus, conforme o sema /Intimidade/. 

No terceiro dia do evento, a primeira pregação foi feita pelo pastor Jackson, e 

teve como enfoque a “renovação da esperança através da palavra profética e das 

promessas feitas por Deus”, que “traz à existência as coisas que não existem”, pelo 

valor das orações e súplicas, que têm o poder de transformar situações no mundo físico.  

O segundo palestrante nesse dia foi novamente o pastor Samuel Chand, que 

trouxe uma palavra motivacional, defendendo que é necessário ter coragem diante das 

dificuldades. Ele disse: “Você pode estar semeando com lágrimas, mas colherá com 

alegria”. Esta foi uma direta alusão a uma passagem bíblica, que está no livro de 

Salmos, capítulo 126, versículo 5: “Os que com lágrimas semeiam com júbilo ceifarão”. 

São palavras que estimulam o fiel a permanecer firme nos caminhos de Deus, pois, 

assim, alcançará a vitória e a solução de seus problemas.  
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No quarto e último dia do evento, após a oração inicial, os músicos iniciaram 

com a música Diante de Ti, cujo refrão diz: 

 

Na tua presença, Senhor 

Dá vontade de correr, de saltar de alegria 

De te conhecer, Senhor 

De erguer minhas mãos 

E te adorar, e te adorar... Senhor 

Dá vontade... 

 

Nesta letra, vemos uma vez mais o verbo “adorar”, que chama a presença de 

Deus. Mais uma vez se reforça o caráter espiritualizado do discurso do MP.  

A segunda música cantada trouxe uma letra de louvores e agradecimento a Deus. 

Sua estrutura se assemelha a uma oração. Abaixo, segue um trecho: 

 

Não há outro igual 

Tu és Santo, Santo 

Não ha outro igual, Tu és Santo 

Santo, Santo, Santo, Santo 

Santo, Santo, Deus Poderoso 

Santo, Santo, Deus Poderoso 

Poderoso, Poderoso 

 

A primeira pregação do quarto dia foi feita pelo pastor Jackson Antônio, que 

baseou seu sermão no capítulo 5 do Evangelho de Lucas, que narra a ocasião em que 

Jesus conduziu pescadores a um local onde havia muitos peixes. Trata-se de uma 

mensagem de provisão divina, em que Deus soluciona problemas humanos em 

operações miraculosas.  

Na segunda pregação do quarto dia, o pastor Samuel Chand fez a palestra de 

encerramento. Dessa vez, utilizou como referência uma passagem do Antigo 

Testamento, no livro de Jeremias, capítulo 29. Neste trecho, o profeta Jeremias envia 

uma carta aos judeus que estão fora de sua terra, pois foram levados cativos para a 

Babilônia. A carta explica aos judeus que seu sofrimento terá fim, pois Deus 

solucionará seus problemas. No versículo 11 deste capítulo, lemos o seguinte: “Só eu 

conheço os planos que tenho para vocês: prosperidade e não desgraça e um futuro cheio 

de esperança. Sou eu, o SENHOR, quem está falando”. É um trecho que reforça a ideia 

de que Deus está no controle de tudo que acontece. Ainda que sejam coisas ruins, Deus 

permite ou em virtude de erros do povo ou para ensiná-los alguma coisa.   
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Portanto, a análise dos enunciados proferidos em todos os dias do evento 

confirmou as características levantadas no primeiro dia. Foi produzido um etos do 

cristão como sendo uma pessoa que é vitoriosa em todas as coisas porque tem 

intimidade com Deus. Assim, foram reforçados os semas /Oração/, /Espiritualidade/ e 

/Intimidade/.  

Algumas falas de participantes do evento foram reunidas em entrevistas e 

exibidas posteriormente no site oficial.  

 

3.1.7 As reportagens e entrevistas com os participantes 

 

A produção do XIX Congresso Pentecostal Fogo para o Brasil realizou vídeos 

diários com resumos das atividades de cada um dos quatro dias do evento. Essas 

gravações eram disponibilizados ao final de cada dia, no canal oficial de Silas Malafaia, 

onde ainda se encontram.  

Os vídeos são ricos em detalhes sobre o modo de funcionamento do discurso 

pentecostal, e sobre a maneira como se constitui o etos que lhe é característico. A partir 

do modo como os acontecimentos são retomados e resignificados, podem-se observar 

aspectos do funcionamento da rede de restrições semânticas que caracteriza esse 

posicionamento discursivo.  

Por isso, para trazer mais subsídios ao estudo do Movimento Pentecostal, 

reproduzimos aqui uma descrição de cada um dos quatro vídeos de reportagens, criados 

pela própria produção do evento. Passemos à transcrição da primeira reportagem: 

 

Foi uma noite de louvor, adoração e renovo. Mais de seis mil pessoas 

lotaram o templo da Assembleia de Deus Vitória em Cristo na Penha, para a 

19ª edição do Congresso Pentecostal Fogo para o Brasil. Gente de perto, mas 

também de muito longe, como Maria José Paixão e Josilene Souza, que 

vieram de São Luís do Maranhão para participar pela primeira vez do 

evento. “Eu estou realizando um sonho que há muito tempo nasceu no meu 

coração. Minha expectativa é de que o conhecimento na palavra vai ser 

multiplicado” (Maria José Paixão, São Luís - MA). “Eu quero agradecer a 

Deus por estar aqui neste lugar. É um sonho tremendo poder estar aqui neste 

lugar. E vim para ser edificada, para que tudo que eu receber de Deus aqui 

neste lugar eu quero passar para as outras pessoas” (Joseilene Souz São 

Luiz-MA). Uma das marcas do fogo para o Brasil é reunir pessoas de 

diferentes denominações com um único objetivo: adorar e aprender mais da 

palavra de Deus. “Eu perguntei: ‘É esse ano Senhor?’. E o Senhor falou 

assim: ‘É minha filha’. E hoje estou aqui para a honra e glória do Senhor. E 

eu creio que vai ser tremendo para a minha vida e para todos os que estão 

aqui. A expectativa é de sair daqui pegando fogo, fogo do Espírito Santo” 
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(Pastora Iara Luz Nova Iguaçu-RJ). Com uma mensagem de renovação 

espiritual, baseada no Evangelho de João, o pastor Silas Malafaia trouxe uma 

palavra uma palavra esclarecedora a respeito dos atributos do Espírito Santo, 

conduzindo a congregação à busca pela renovação espiritual. “Eu fui muito 

impactada com a palavra e com o que o Senhor fez aqui nesta noite” 

(Graziele Augusto, Duque de Caxias-RJ). Os organizadores montaram um 

telão no templo antigo, para quem não conseguiu fazer a inscrição. Mas a 

emoção foi a mesma de quem estava participando no templo principal. “O 

importante é participar. Estar aqui e adorar a Deus” (Amanda Freitas, Rio de 

Janeiro-RJ). O Fogo para o Brasil continua nesta quarta-feira. Se você não 

conseguiu se inscrever, assista online e de graça no portal 

verdadegospel.com (REPORTAGEM PRIMEIRO DIA). 

 

No início do trecho, as palavras-chave do discurso pentecostal se repetem: 

“louvor”, “adoração” e “renovo”. Trata-se de um discurso do homem/mulher espirituais, 

que buscam a Deus em orações e súplicas. São conceitos que passam a caracterizar um 

discurso, se tornando frequentes no conjunto de enunciados. É um grupo de palavras 

que passam a ter um estatuto privilegiado, pois funcionam dentro da rede de restrições 

semânticas que caracteriza o discurso. São temas que se tornam recorrentes dentro do 

discurso pentecostal, já que caracterizam o “modo de ser” daqueles que aderem a esse 

posicionamento, tomando forma em um caráter e corporalidade que deles se depreende.  

A matéria reforça o grande apelo que o evento tem, pois estava tão lotado que 

foi necessário incluir um telão em um ambiente externo, a fim de que as pessoas que 

não conseguiram ou puderam entrar assistissem o congresso ao vivo por meio de um 

telão. Este é um aspecto que se diferencia, como veremos, dos eventos organizados 

pelos adeptos da Teologia da Missão Integral, que circulam em torno de quatrocentos 

participantes. Vemos, portanto, que os eventos pentecostais são mais “populares”, 

enquanto os eventos da missão integral possuem um caráter mais elitista e 

intelectualizado. Enquanto o etos do cristão pentecostal se associa a um “homem do 

povo”, o etos da missão integral está mais associado ao do “intelectual”.  

Em seguida, a matéria faz a distinção entre “perto” e “longe”, para levantar o 

argumento de que o congresso não apenas atrai pessoas dos arredores, mas de todo o 

Brasil, que enfrentam grandes distâncias para serem capazes de estar presentes no 

evento. Para representarem o apelo nacional que o acontecimento possui, duas mulheres 

de São Luís do Maranhão são entrevistadas. Na fala de ambas, podemos ver 

confirmadas outras características do etos peculiar ao “modo de ser” pentecostal. Maria 

José Paixão afirma que sua expectativa é que “o conhecimento da palavra será 

multiplicado”. Ou seja, em sua ótica, o propósito e benefício do evento é espalhar o 
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conhecimento da Bíblia e, por conseguinte, o discurso pentecostal. O propósito do 

evento não é “reformar a Igreja” ou “alertar para as desigualdades sociais”, como 

acontece nos eventos da Teologia da Missão Integral. Pelo contrário, a finalidade é 

espalhar os conteúdos da Bíblia para que mais pessoas sejam incluídas na Igreja e 

possam viver segundo os parâmetros comportamentais da Bíblia.  

A segunda entrevistada, Josilene Souza, expressa em sua fala que o fato de ter 

participado do evento foi uma ação divina. Aqui, vemos reforçado o caráter 

espiritualizado do discurso pentecostal, que atribui a uma ação divina os benefícios 

conquistados pelos fiéis. Em seguida, ela usa uma expressão comum no modelo 

pentecostal: “vim para ser edificada”. Ou seja, ela veio para aprender mais das coisas de 

Deus, para que possa espalhar esse conhecimento para outras pessoas e, se possível, 

trazê-las para a Igreja. Vemos que a busca do pentecostal possui um caráter mais 

individual, os verbos são usados na primeira pessoa do singular, que expressa a busca 

por benefícios e “bênçãos” pessoais: curas, emprego e ser liberto de vícios etc. 

Enquanto isso, como veremos, a busca do adepto do discurso da Teologia da Missão 

Integral possui um caráter mais coletivo, pensando a Igreja como um grupo de pessoas 

que possui uma obrigação moral de ajudar os menos favorecidos e desencadear uma 

verdadeira reforma social. 

Em seguida, o texto da matéria anuncia aquilo que seria a característica 

primordial do Congresso Fogo para o Brasil: “reunir pessoas de diferentes 

denominações com um único objetivo: adorar e aprender mais da palavra de Deus”. 

Aqui, a distinção entre as ideias de diferentes/único cria uma imagem de que o evento 

tem por objetivo reunir diferentes pessoas em uma mesma finalidade, que seria estudar e 

aprender sobre a palavra de Deus. Trata-se de uma reunião que faz da diversidade uma 

unidade, que valoriza o que os aproxima em detrimento daquilo que os afasta. A Bíblia 

é o esteio dessa identidade que se quer construir, que reúne pessoas de diferentes locais 

e culturas sob a bandeira do evangelho. O modelo discursivo da Teologia da Missão 

Integral irá projetar nas reuniões pentecostais o mero objetivo de encher igrejas e 

angariar mais fiéis, sem preocupação com as desigualdades sociais. Lembrando que, nas 

palavras de Maingueneau: 

 

O caráter constitutivo da relação interdiscursiva faz aparecer a interação 

semântica entre os discursos como um processo de tradução, de 

interincompreensão regrada. Cada um conduz o Outro em seu fechamento, 

traduzindo seus enunciados nas categorias do Mesmo e, assim, sua relação 
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com esse Outro se dá sob a forma do ‘simulacro’ que dele constrói 

(MAINGUENEAU, 2005, p. 5). 

 

Um autor como Ed René Kivitz, adepto da Teologia da Missão Integral, defende 

que o modo pentecostal de ver o mundo não promove um real estudo da palavra de 

Deus, já que se distancia cada vez mais dos ensinos originais. Ele chama a visão 

pentecostal da Bíblia de “senso comum da fé evangélica”, que está diretamente 

associada a um tipo de versão daquilo que seria a Bíblia adequada aos parâmetros das 

massas. Em suas palavras: 

 

Chamo “senso comum da fé evangélica” os conteúdos articulados na face 

mais visível dessa tradição religiosa, notadamente através da mídia impressa, 

radiofônica e televisiva. São autores e comunicadores de massa que fazem a 

cabeça dos fieis e, aos poucos, vão definindo, consciente e 

inconscientemente, voluntária e involuntariamente um núcleo de crenças 

determinantes de uma cosmovisão e, por consequência, um jeito de ser no 

mundo. A partir de determinado ponto, passa a existir uma cultura 

autônoma, independente dos conteúdos mais elaborados dos teóricos. Essa 

cultura autônoma é apropriada pelo povo, e a partir de então é deflagrado um 

processo de desenvolvimento de crenças e costumes que vai se distanciando 

cada vez mais da proposta original. Não tenho dúvidas de que esse 

fenômeno ocorreu na chamada “Igreja Evangélica”, e que o ser evangélico, 

conforme compreendido hoje pela sociedade brasileira – e até mesmo por 

muitos evangélicos -, está absolutamente distante dos conteúdos originais da 

fé cristã (KIVITZ, 2006 p. 9-10). 

 

Mais uma vez, vemos uma disputa no que tange à definição do que é “ser 

cristão” e do que é “ser Igreja”. Essa disputa é, portanto, marcada por simulacros, já que 

um somente pode apreender o outro por meio de uma tradução segundo os parâmetros 

de sua própria rede de restrições semânticas. O pentecostal se enxerga como um cristão 

que estuda a palavra de Deus e a divulga. Para o discurso da TMI, o pentecostal é 

alguém que manipula as massas e cria uma versão da Bíblia afastada do original.  

Voltando à reportagem, vemos, na fala da terceira entrevistada – a pastora Iara 

Luz, de Nova Iguaçu-RJ – mais uma evidência do forte caráter espiritualizado do 

discurso pentecostal. Segundo ela, a ida à conferência foi viabilizada a partir de uma 

consulta a Deus. Além disso, ela reforça o tema do Congresso, ao dizer que sua 

expectativa era sair “pegando fogo, fogo do Espírito Santo”. Mais uma vez é realçado o 

conjunto Espírito/fogo/pomba como uma das características do discurso pentecostal. 
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Em seguida, a matéria retoma a pregação do pastor Silas Malafaia por meio de 

uma estrutura que evita tanto o discurso direto quanto o indireto. Reproduzimos o 

trecho abaixo: 

 

Com uma mensagem de renovação espiritual, baseada no Evangelho de 

João, o pastor Silas Malafaia trouxe uma palavra esclarecedora a respeito 

dos atributos do Espírito Santo, conduzindo a congregação à busca pela 

renovação espiritual. 

 

Caso utilizasse o discurso direto, o enunciador estaria evitando colocar-se como 

o responsável pelo dito, assim como recusando a aparecer como o ponto referencial da 

enunciação. Nas palavras de Maingueneau: 

 

Quando o enunciador cita no discurso direto a fala de alguém, não se coloca 

como responsável por essa fala, nem como sendo o ponto de referência de 

sua ancoragem na situação de enunciação (MAINGUENEAU, 2000, p. 138). 

 

A opção pelo discurso indireto, por sua vez, traria questões importantes em 

termos de discurso. Para Maingueneau, o uso do discurso indireto tem a característica 

de  

 

Enquanto o discurso direto supostamente repete as palavras de outro ato de 

enunciação e dissocia dois sistemas enunciativos, o discurso indireto só é 

discurso citado por seu sentido, constituindo uma tradução da enunciação 

citada [...] Como o discurso indireto não reproduz um significante, mas dá 

um equivalente semântico integrado à enunciação citante, ele apenas implica 

um único “locutor”, o qual se encarrega do conjunto da enunciação. 

(MAINGUENEAU, 1996, p. 108-109) 

 

Ao não se referir à fala do pastor Silas Malafaia nem pelo dispositivo do 

discurso direto nem pelo indireto, o enunciador não se responsabiliza pela fala e nem 

produz apenas uma tradução de seu enunciado. Mas cria um novo modo de apresentação 

do enunciado, ao traduzi-lo acompanhado de adjetivos que qualificam positivamente o 

trecho citado. Em vez de usar o modelo tradicional do discurso indireto, tão comum nos 

textos jornalísticos (“O pastor Silas Malafaia disse que..."), o enunciador opta pela 

construção “trouxe uma palavra”. Desloca-se, assim, o sentido da pregação, passando de 

um mero “dizer”, a uma espécie de “oráculo”, de “palavra revelada”. O pastor não 

“disse”, pelo contrário, ele apenas reportou uma mensagem que Deus lhe entregou. 

Além disso, a expressão “trouxe uma palavra” é qualificada com o adjetivo 
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“esclarecedora”, que faz uma releitura do enunciado citado, qualificando-o 

positivamente. O enunciado citado, uma palavra revelada por Deus, produziu um efeito 

nos enunciatários: “conduziu a congregação à busca pela renovação espiritual”. O 

enunciado citado, uma palavra divina revelada, gerou nos enunciatários um desejo de 

realizar uma busca espiritual. Por isso, foi eficiente, já que, segundo o modelo 

discursivo pentecostal, o efeito da pregação é aguçar a espiritualidade dos fiéis. Aqui, é 

confirmado o caráter espiritualizado do discurso pentecostal.  

Em seguida, a matéria traz mais uma entrevista, cujo conteúdo reforça o caráter 

espiritualizado do movimento e confirma que, neste modelo discursivo, os 

acontecimentos são atribuídos a uma ação divina. A entrevistada diz: “Eu fui muito 

impactada com a palavra e com o que o Senhor fez aqui nesta noite” (Graziele Augusto, 

Duque de Caxias-RJ). Assim, vemos que o primeiro dia do evento não é visto como um 

ato realizado por homens, pelos cantores ou pregadores, mas uma ação divina. A Deus é 

atribuído o protagonismo do evento, de modo que é ele quem figura como agente, foi 

ele que “fez” coisas naquela noite.  

Adiante, a matéria mostra que, como o evento estava tão cheio, foi necessário 

instalar um telão no antigo templo da Igreja, que fica anexo ao novo auditório. Aqui, 

vemos como o Movimento Pentecostal tem um forte apelo, reunindo muitas pessoas em 

seus eventos. Enquanto isso, veremos que os congressos organizados pelos adeptos da 

Teologia da Missão Integral mobilizam um número consideravelmente menor de 

pessoas. A matéria deixa claro: “Mas a emoção foi a mesma de quem estava 

participando no templo principal”. A conjunção adversativa que inicia o período refuta 

uma opinião implícita, a de que as pessoas que assistiram o evento a partir do telão não 

sentiriam a mesma “emoção” daqueles que estavam no templo principal. Aqui, 

percebemos que a ideia de “emoção” é um efeito pretendido nas pregações pentecostais.  

Como o gênero mais comum no modelo pentecostal não é a palestra (menos 

eloquente), mas a pregação (em que a retórica é um de seus pontos fortes), a 

mobilização das emoções é vista como um sinal de a pregação foi “boa”, que Deus 

“falou por meio do pregador” e de que o resultado previsto foi alcançado.  

Para reforçar que a “emoção” daqueles que acompanharam o evento no templo 

anexo, no telão, foi a mesma dos que estavam no templo principal, a matéria traz uma 

entrevista com alguém que estava ali. A fala da entrevistada traz outros aspectos 

importantes em termos discursivos. Ela diz: “O importante é participar. Estar aqui e 

adorar a Deus” (Amanda Freitas, Rio de Janeiro-RJ). No trecho, podemos ver 
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novamente um implícito. Ela contesta a ideia de que seria uma experiência inferior 

acompanhar o evento a partir do telão, defendendo que, independente de onde se 

participa do Congresso, pode-se adorar a Deus em qualquer lugar. Mais uma vez 

identificamos a presença de uma das palavras-chave do discurso pentecostal: o verbo 

“adorar”.  

Além disso, cabe ressaltar que as entrevistas foram retomadas pela matéria com 

o uso da citação direta. Assim, o enunciador da matéria não assume a responsabilidade 

pela fala, mas deixa transparecer ao enunciatário que aquela é uma opinião do 

participante do evento. Passa-se uma atmosfera de isenção no ato de reportar a fala 

alheia, de uma suposta objetividade na referência. Ou seja, o efeito é de confirmar que 

as opiniões do participante do evento são condizentes com a opinião dos organizadores. 

O sucesso do congresso passa a ser visto não como uma leitura parcial dos 

organizadores, mas como uma unanimidade entre todos os participantes. 

Na reportagem do segundo dia do evento identificamos outros elementos 

enunciativos, que nos auxiliam a uma melhor compreensão do modelo discursivo 

pentecostal. Nele, são mobilizadas outras instâncias discursivas, que oferecem mais 

exemplos sobre o modo de funcionamento do modelo pentecostal. Segue a transcrição: 

 

Nessa quarta-feira, o público presente no 19º Fogo para o Brasil se uniu para 

clamar a Deus pela nação, pedindo por paz, prosperidade, bênçãos e 

salvação. O pastor Silas Malafaia profetizou sobre o nosso país e declarou 

em uníssono com toda a Igreja que o Brasil é do Senhor Jesus. “O Brasil, o 

Brasil, o Brasil é do Senhor Jesus” (Pr. Silas Malafaia). Esse ato profético 

marcou o segundo dia do 19º Fogo para o Brasil, que teve início com uma 

mensagem do pastor Clézio Araújo a respeito de um dos textos mais 

conhecidos da Bíblia: a experiência que o profeta Ezequiel viveu no vale de 

ossos secos. Foi mais uma mensagem de renovação espiritual. “Jesus batizou 

ontem, batiza hoje também. Batiza, ele pode te batizar agora” (Pr. Clézio 

Araújo pregando). “Saí de participante para um dos pregadores de um dos 

maiores eventos que têm no Brasil e no mundo. É uma honra. Eu estou 

impactado. Não pela minha participação, mas por tudo que eu tenho visto e 

ouvido no evento” (Pr. Clézio Araújo sendo entrevistado após o culto). O 

segundo preletor da noite foi o pastor Samuel Chand, que baseou sua 

mensagem em 2 Coríntios 12. O público, mais uma vez, saiu do culto 

edificado. “É um dia assim muito especial porque a gente vem buscando 

mais, a gente precisa se renovar a cada dia e se sentir mais fortalecida para 

as coisas que acontecem na nossa vida. E a gente encontra isso aqui” (Eliete 

Santos, Rio de Janeiro-RJ). “O congresso está a cada dia melhor, a cada dia 

mais surpreendente. É uma oportunidade única aqui para a gente aprender 

mais da palavra de Deus, conhecer novas igrejas e novos pastores” (Pr. 

Dailton Moraes, Rio de Janeiro-RJ). O Fogo para o Brasil continua nesta 

quinta-feira, com ministrações às 17 e às 19 horas. Assista ao vivo pelo 

portal verdadegospel.com  
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Na reportagem, outros detalhes podem ser identificados. O evento deixa de ser 

abordado por seu nome oficial (19º Congresso Pentecostal Fogo para o Brasil) e 

assume a forma de uma espécie de nome de marca, sendo referido apenas como “o Fogo 

para o Brasil”. Ao tratar sobre o modo de funcionamento discursivo dos nomes de 

marca, Maingueneau traz detalhes importantes. Em sua Análise de textos de 

comunicação, o autor deixa claro o modo como se forma a identidade de uma marca, 

quando afirma que 

 

A evolução dessa imagem se deve em boa parte aos discursos que a empresa 

emite e emitiu sobre ela mesma e sobre seus produtos, em particular pela 

publicidade. Por mais que uma marca se coloque como uma identidade que 

transcende os enunciados que ela produz, ela é, na realidade, modificada por 

esses enunciados: tais enunciados podem reforçar ou, ao contrário, modificar 

esta imagem (MAINGUENEAU, 2001, p. 212). 

 

Portanto, o nome da marca se vincula a um grupo de imagens depositadas no 

decorrer do tempo, de maneira que gera uma “imagem da marca”, sobre a qual a 

empresa precisa estar insistentemente agindo para afirmá-la no mercado. Dessa forma, a 

marca precisa gerar enunciados sobre si mesma, de maneira a produzir uma imagem 

sólida, cujo etos produza um fiador que possa incorporar seu público-alvo ao seu 

discurso, de modo que se sintam participantes dessa comunidade imaginária.  

Nas primeiras duas ocasiões em que o evento é citado na matéria acima, ele é 

chamado de “19º Fogo para o Brasil”. No final, passa a ser citado como “o Fogo para o 

Brasil”. Dessa forma, constitui-se um nome próprio, de modo que pode enunciar e, 

dessa forma, produzir um etos sobre si mesmo. As atitudes que o evento promoveu 

entre os participantes mostram que tipo de etos está sendo construído. A matéria 

informa que o público “se uniu para clamar a Deus pela nação, pedindo por paz, 

prosperidade, bênçãos e salvação”. Os verbos ajudam na construção desse etos: “unir”, 

“clamar” e “pedir”. Ou seja, constrói-se uma imagem de que o evento possui um tom de 

unidade, de clamor (espiritualidade) e petições (orações e súplicas). Mais uma vez se 

reforça o caráter espiritualizado do evento. Os objetos das petições trazem elementos 

importantes: “paz”, “prosperidade”, “bênçãos” e “salvação”. Ou seja, o evento é 

colocado como uma reunião de cristãos que, em tom amistoso e de unidade, buscam não 

conflitos, mas a paz, a superação dos problemas financeiros, a conquista das bênçãos 

que Jesus conquistou por nós na cruz e a salvação das almas daqueles que ainda não 

tiveram um encontro com Jesus. Cria-se, dessa maneira, o etos de homem bom e 
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espiritual, que trabalha com a missão de melhorar a vida espiritual daqueles que ainda 

não se converteram. 

Entretanto, quando afirmamos que a empresa “produz discurso sobre si mesma”, 

é necessário que se façam certas pontuações. Por exemplo, ao se constituir em uma 

espécie de nome próprio, a marca passa a ser capaz de enunciar, de maneira que assume 

um ar de ente humano. Maingueneau reflete sobre esse processo no trecho abaixo: 

 

Vários nomes de marca apresentam-se como nomes de seres humanos, reais 

ou fictícios. De qualquer modo, uma empresa é espontaneamente 

categorizada como um agente humano coletivo, comparável, a esse respeito, 

aos países (“a França assinou um contrato com o Uruguai”), aos partidos 

políticos (“o Partido socialista discute com os Verdes”) (MAINGUENEAU, 

2001, p. 217). 

 

Dessa maneira, fica claro que há uma relação direta entre a produção do etos de 

uma marca com o processo enunciativo que promove. Ao se categorizar como uma 

marca, que gera uma espécie de nome próprio, o “Fogo para o Brasil” passa a assumir 

um tom específico, como de um sujeito discursivo que enuncia e, ao enunciar, produz 

um etos sobre si mesmo. Esse etos do “Fogo para o Brasil” enquanto enunciador traz 

um tom “pacífico”, que promove “espiritualidade”, “unidade” e “salvação”. 

Voltemos ao modo pelo qual Maingueneau analisa o nome de marca. Entendido 

como um tipo de nome próprio, o nome de marca é capaz de produzir valores 

específicos. Nas palavras do autor, o nome de marca 

 

Desempenha o papel de conceptor do produto, responsável por sua 

qualidade. Pode-se falar da função testemunhal de uma marca: “Pela marca, 

o fabricante posiciona-se com relação a seu anúncio, garantindo sua 

autenticidade e assumindo a responsabilidade por ele”. Com efeito, cada vez 

mais a marca se desliga do estatuto de fabricante de produtos para se tornar 

um princípio muito abstrato, produtor de discursos que lhe permitem investir 

em seus produtos um certo número de valores específicos: a seriedade, a 

juventude, etc. (MAINGUENEAU, 2001, p. 208).  

 

Partindo do enunciado trazido pela matéria sobre o evento, os valores 

produzidos são mais associados à “unidade”, “espiritualidade”, “piedade”, “superação 

dos desafios da vida” e “salvação das almas”.  

Voltando à matéria, observamos que, quando se refere ao dito pelo pastor Silas 

Malafaia, recorre-se ao uso dos verbos “profetizou” e “declarou”. Ao se reportar à 

“declaração” do pastor Silas Malafaia, desta vez, utiliza-se o discurso indireto, que 



 

75 

 

possui um regime enunciativo peculiar. Em geral, a forma de apresentação do discurso 

indireto é a de uma oração subordinada objetiva direta, introduzida por um verbo 

dicendi (“disse que...”). E a maneira como o verbo introdutor é escolhido é de extrema 

significância, pois revela elementos enunciativos peculiares. Segundo Maingueneau, “a 

escolha do verbo introdutor é bastante significativa, pois condiciona a interpretação, 

dando um certo direcionamento ao discurso citado” (MAINGUENEAU, 2013, p. 194).  

A matéria traz: “O pastor Silas Malafaia profetizou sobre o nosso país e declarou 

em uníssono com toda a Igreja que o Brasil é do Senhor Jesus”. Como vimos, a opção 

pelos verbos “profetizar” e “declarar” é de importante consequência. Aqui, ao mesmo 

tempo em que se traz um tom “profético” às palavras pronunciadas, é passada uma ideia 

de se tratar não apenas um dizer que é emitido, mas de uma “declaração”, uma 

determinação verbal que gera consequências reais no mundo físico. É atribuída não 

somente uma conexão do verbo humano com o verbo divino, mas a impressão de que a 

fala possui o poder de realizar transformações visíveis, quando pronunciada por um 

enunciador legítimo e realizada em nome de Jesus. Temos, neste ponto, o exemplo do 

que disse Maingueneau:  

 

Com o discurso indireto, o enunciador citante tem uma infinidade de 

maneiras para traduzir as falas citadas, pois não são as palavras exatas que 

são relatadas, mas sim o conteúdo do pensamento (MAINGUENEAU, 2013, 

p. 194)  

 

Dessa forma, a “tradução” da fala citada se dá no sentido de aumentar sua 

potência, sua importância e seus efeitos. Trata-se de uma magnificação do discurso 

citado, a fim de conferir-lhe tom “profético”. 

Outro detalhe é que o conteúdo trazido pelo discurso indireto (“declarou... que o 

Brasil é do Senhor Jesus”) é quase “idêntico” à citação direta que será feita logo em 

seguida, entre aspas (“O Brasil é do Senhor Jesus”). A única marca que anuncia a 

“tradução” é o verbo “declarar”, que traz um tom “solene” para o dito, valorizando sua 

importância. Além disso, acrescentou-se a expressão “em uníssono com toda a Igreja”. 

Aqui, se reforça a ideia de unidade e a concepção de que se trata de um povo unido em 

um mesmo propósito: trazer fogo para o Brasil.  

Assim, podemos observar que o modelo discursivo do Movimento Pentecostal 

constrói um etos do homem que é vitorioso em todas as áreas de sua vida porque cultiva 

um relacionamento íntimo com Deus por meio do fogo do Espírito Santo. Esse 
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relacionamento é estabelecido pela oração e adoração, que o torna cada vez mais 

próximo de uma espiritualidade total.  

Assim, identificamos, no discurso pentecostal, semas análogos àqueles 

encontrados por Silva (2006) no discurso da Renovação Católica Carismática, entre 

eles: /Oração/, /Espiritualidade/, /Confiança/ e /Intimidade/. Na verdade, em sua tese, 

Silva (2006) já havia mostrado as muitas semelhanças entre o modelo discursivo 

pentecostal e o modelo da RCC. Talvez, a maior contribuição de nosso trabalho seja 

trazer à tona o modelo da Teologia da Missão Integral, de modo que, como disputa o 

mesmo espaço discursivo com o discurso pentecostal, possamos ter uma compreensão 

ainda melhor deste, que tem desempenhado papel tão constante no cenário cultural, 

midiático e político atual, principalmente, pela atuação da Bancada Evangélica no 

Congresso. Lembrando que esta é, em grande parte, formada por adeptos do modelo 

pentecostal (SMITH, 2011; NICODEMUS, 2008; JACOB, 2003). 

No item seguinte, abordaremos algumas das características do discurso da 

Teologia da Missão Integral, a partir de suas práticas linguageiras.  

 

3.2 Modo de organização de um evento da Teologia da Missão Integral 

 

A Conferência Missão na Íntegra é um evento organizado pelo movimento 

Missão na Íntegra, que se apresenta como um “ministério digital”. Por isso, sua atuação 

é fortemente voltada para as redes sociais, de modo que se utiliza das novas tecnologias 

de comunicação para espalhar sua mensagem. Em sua configuração atual, o Missão na 

Íntegra foi criado em 2010, com o fim de “desenvolver e distribuir gratuitamente 

conteúdos sobre a Teologia da Missão Integral”. Por isso, sua atuação se dá 

principalmente no Facebook e do YouTube, onde compartilham conteúdos relacionados 

à Teologia da Missão Integral e os resultados de suas conferências. Na página oficial do 

Facebook (https://www.facebook.com/missaonaintegra/info/?ref=page_internal), há 

uma descrição de sua história:  

 

Oficialmente, as atividades do Missão na Íntegra datam de 13 de fevereiro de 

2010, mas as ações começaram bem antes. Visando excelência como um 

grupo engajado em utilizar o que de melhor a tecnologia pode nos 

proporcionar, o Missão na Íntegra se define como um “Ministério Digital” 

ao investir sua criatividade e empreendimento no uso desta ferramenta para 

levar todo o nosso conteúdo para todas as pessoas, em todos os lugares.  
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No trecho acima, observamos o forte apelo “tecnológico” de seu discurso, que se 

apresenta, como vimos, como um “Ministério Digital”. Esse aspecto é reforçado pelo 

logotipo do movimento. O desenho traz um círculo azul que parece fazer referência ao 

círculo da Bandeira do Brasil, já que, ao seu redor, estão duas faixas, uma verde e outra 

amarela. O círculo azul parece remeter ao globo terrestre, tendo em vista que, segundo a 

página oficial do movimento, o grupo pretende não somente abrangência nacional, mas 

ser “a maior referência em termos de Missão Integral no mundo”.  

 

 

Figura 10: Logotipo do Missão na Íntegra 
12

  

 

Esse plano de abrangência global é facilitado pelo fato de o movimento ter, 

como vimos, uma plataforma de atuação fortemente voltada para a internet, que 

rapidamente pode espalhar sua mensagem ao redor do mundo, apesar de que os 

conteúdos compartilhados são, em sua grande maioria, em língua portuguesa.  

O forte perfil “digital” e “tecnológico” do movimento se reforça no logotipo, 

com o detalhe dado à letra “i”, na versão abreviada do nome. A partir do pingo do “i”, 

são emitidas ondas que se propagam e extrapolam a esfera azul. A maneira como esse 

desenho foi feito lembra, em geral, uma pequena antena que emite ondas de internet, 

como costuma ser desenhado. Assim, o forte apelo digital do discurso do movimento 

Missão na Íntegra é reforçado pela maneira como organizam visualmente suas 

mensagens. As redes sociais se mostram adequadas ao discurso da missão integral, já 

que este valoriza o trabalho voluntário e a vida em comunidade, dando ênfase ao 

“coletivo” em detrimento do “individual”, como veremos adiante. As ideias de 

participação coletiva, de interação e de convivência comunitária são elementos que 

estão presentes, portanto, tanto no discurso integral como nas redes sociais.  

                                                 
12

 http://www.irmaos.com/wp-content/uploads/2016/02/logo_mi.png 
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Figura 11: Imagens que representam redes que emitem ondas de internet 
13

 

 

Voltando ao texto que narra a história do Missão na Íntegra, vemos que há a 

construção de um etos de pessoa “moderna” e “engajada” (“grupo engajado”), tanto 

social quanto politicamente. Trata-se de um enunciador que se coloca como atualizado 

com a realidade do mundo ao seu redor e engajado em resolver os problemas que 

assolam, principalmente, os menos favorecidos.  

Ainda no trecho sobre a história do movimento, no final, quando se apresenta 

sua finalidade, encontramos três vezes a presença do pronome “todo” (“levar todo o 

nosso conteúdo para todas as pessoas, em todos os lugares”). Aqui, é reforçado o 

aspecto “integral”, “total” do discurso da Missão Integral. Trata-se de um modelo 

discursivo que se constitui por meio de uma proposta de “integralidade” da missão, de 

“totalidade” do agir missionário. Por isso, quando aborda seu outro, por meio de um 

simulacro regido pela interincompreensão, o discurso integral sempre colocará o 

discurso pentecostal como protagonista de uma missão “parcial”, “incompleta”, que é 

incapaz de alcançar o homem em sua totalidade. Lança-se, assim, o etos da 

“incompletude” sobre os enunciados proferidos pelo discurso pentecostal. 

Na página oficial do Missão Integral há, além da descrição de sua história, 

pontos em que são apresentadas sua “missão”, “visão” e “valores”. Segue a descrição de 

sua missão: 

 

NOSSA MISSÃO é desenvolver e distribuir gratuitamente conteúdos sobre a 

Teologia da Missão Integral, contribuindo para o crescimento de uma igreja 

séria e ética, a partir de um debate teológico, pastoral e missional.  

  

                                                 
13

 https://maxcdn.icons8.com/Share/google/w/wifi_logo.png. Acesso em 02/02/16. 

https://maxcdn.icons8.com/Share/google/w/wifi_logo.png
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A ideia de “distribuir gratuitamente” é uma característica importante do discurso 

integral. É consonante com sua proposta contrária à sociedade de consumo e ao 

materialismo estimulado pelo capitalismo contemporâneo. Segue a lógica do 

“compartilhar”, do “voluntarismo”.  

Esse trabalho de distribuição gratuita é visto como funcionando a serviço da 

construção de uma igreja “séria” e “ética”, que é colocada como versão alternativa às 

outras igrejas, vistas como portando uma imagem onde falta ética e seriedade. Agindo 

assim, o enunciador se propõe como “sério” e “ético”, ao constituir um etos que é tido 

como o exato oposto de seu outro, entendido como “irresponsável” e “antiético”.  

Essa construção é projetada como se desdobrando a partir de um “debate” que se 

pretende profundo, intelectualizado e engajado. Nesse debate, deve haver profundidade 

teológica. Mas deve fugir do mero intelectualismo, se transformando em ações práticas 

que se desdobrem em resolução de problemas sociais que afligem os desfavorecidos. 

Por isso, além de um debate teológico, é pastoral e missional.  

Esse trabalho funciona por meio de uma “rede” de pessoas, leigos e religiosos, 

trabalhando juntos para a causa: a missão integral. A ideia de “rede” (refletida tanto na 

“rede” de colaboração, como nas “redes” sociais) é reforçada pela “Rede Missão na 

Íntegra de Pastores”, um subgrupo do movimento Missão na Íntegra criado pelo pastor 

Ariovaldo Ramos, que, segundo a página oficial 

(https://www.facebook.com/redemip/info/?tab=page_info), consiste em um grupo 

voltado para “pastores(as) que veem a integralidade da Missão de Deus. Que participam 

do Movimento Missão na Íntegra”. Na descrição da página, consta: 

 

Cremos que o Discurso Pastoral da fé deve ser elaborado para que, dia a dia, 

o fiel viva a Missão de Deus, que é Integral. Entendemos que os que vivem o 

ministério, a partir dessa postura, não podem ficar isolados. 

 

 

Figura 12: Imagem da Rede Missão na Íntegra de Pastores 
14

 

  

                                                 
14

https://www.facebook.com/redemip/photos/pb.926553194075518.-

2207520000.1459007747./926586807405490/?type=3&theater. Acesso em 02/02/16. 

https://www.facebook.com/redemip/photos/pb.926553194075518.-2207520000.1459007747./926586807405490/?type=3&theater
https://www.facebook.com/redemip/photos/pb.926553194075518.-2207520000.1459007747./926586807405490/?type=3&theater
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No trecho acima, vemos que a pregação pastoral “deve” ser elaborada com foco 

na “missão de Deus, que é integral”. Dessa maneira, o trabalho dos adeptos da missão 

integral é colocado não como uma iniciativa humana, mas como uma “obra de Deus”. 

Assim, transfere-se à divindade a fonte, a motivação e as características de sua prática. 

O uso que se faz do verbo “dever” traz um peso de obrigação a esse tipo de prática, um 

dever inexorável. O cristão é colocado como alguém que precisa necessariamente estar 

envolvido na missão integral. Do contrário, está em erro, exercendo uma missão apenas 

“parcial”. A integralidade da missão é mais uma vez posta como uma prática associada 

ao “verdadeiro cristão”, que entendeu as palavras de Jesus, realizou a “tomada de 

consciência” e que partiu para a ação focada na “luta” contra as desigualdades sociais. 

Essa “luta”, como vimos, é exercida em rede, a partir de um emaranhado de pessoas, 

que colaboram, como uma comunidade coesa e unida, para um mesmo fim: trazer 

“justiça” ao mundo. 

 

3.2.1 A Conferência 

 

A Conferência Missão na Íntegra 2015 (CMI 2015) aconteceu entre os dias 02 e 

06 de novembro, em Recife. Esta é a primeira vez que a CMI acontece em Pernambuco. 

O local escolhido foi a Catedral da Reconciliação, que pertence à Igreja Episcopal 

Carismática do Brasil. O evento contou com uma média de 700 participantes. O tema 

dessa edição da conferência foi “Justiça: o Futuro do Universo”. O tema foi construído 

sobre uma frase do pastor Ariovaldo Ramos, um dos organizadores do evento e que 

figurava entre os palestrantes mais celebrados. Ele realizou a última – e mais importante 

– palestra da conferência. Sua frase, que deu origem ao título do evento, é a seguinte: 

 

Justiça é um novo estado de coisas onde todos desfrutam igualmente de tudo 

que Deus é e de tudo que Deus doa.  

 

Assumindo um etos professoral, a frase propõe uma definição de justiça. Trata-

se de uma definição que poderia figurar num suposto “dicionário” da Teologia da 

Missão Integral, que está sempre lutando para demarcar território por meio da definição 

de termos (igreja, cristão, cristianismo, missão, justiça etc). Essas definições são 

trazidas por um vocabulário mais rebuscado, intelectualizado, que é uma das 

características mais marcantes do discurso da missão integral. Esse tom didático traz, 
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portanto, um registro formal, ao utilizar expressões como “estado de coisas”. Esse 

estado de coisas é qualificado com um adjetivo: “novo”. Ou seja, essa definição de 

justiça é colocada como algo a ser alcançado, uma realidade lançada ao futuro. E a 

materialização desse “novo” estado de coisas somente ocorrerá se um número suficiente 

de cristãos realizar a “tomada de consciência” e se tornar “engajado” na “luta” contra as 

desigualdades.  

Mais uma vez, aparece o pronome “todo”, que está diretamente associado ao 

adjetivo “integral”. Ele está vinculado ao “tudo” (“tudo o que Deus é”; “tudo o que 

Deus doa”). Trata-se de uma busca incessante pela “totalidade” da missão. Cabe 

ressaltar que, apesar de o projeto de justiça ser definido como um desígnio para “todos”, 

os ricos estão em segundo plano nesses esforços. A eles, é direcionado o discurso em 

dispositivo “denúncia”, quando o enunciador deixa de usar o etos “professoral” 

(utilizado quando para esclarecer outros cristãos) e assume o etos “profético”, trazendo 

para si características dos profetas do Antigo Testamento da Bíblia que, por vezes, 

denunciavam as injustiças sociais de seu tempo.  

A prática da missão integral é colocada, portanto, como um proceder 

diretamente associado ao “caráter” de Deus (“o que Deus é”) e à atitude de Deus 

(“doar”). A ideia de “doação” é uma das características marcantes do modelo discursivo 

da Teologia da Missão Integral. Por isso, sua vinculação a trabalhos voluntários e 

organizações de doação, como é o caso da Visão Mundial, que apoiou o evento.  

Voltando à estrutura da Conferência Missão na Íntegra 2015, em termos de 

gêneros, observamos uma distinção quando comparada ao Congresso Pentecostal Fogo 

para o Brasil. Enquanto este privilegiou as pregações, louvores e orações, a CMI se 

realizou por meio de fóruns, palestras, plenárias, oficinas e “podcasts”. São gêneros 

mais associados a modelos acadêmicos, de reuniões político-partidárias e sindicais, em 

geral, mais associadas a grupos de esquerda. No evento, houve um total de 14 plenárias, 

3 fóruns, 2 oficinas e 1 podcast. 

Na CMI 2015, as plenárias tinham uma conotação diferente daquela que possui, 

por exemplo, nas reuniões de mesmo nome que ocorreram no encontro da Teologia da 

Libertação estudado por Silva (2006) em sua tese de doutorado. Nas palavras de Silva: 

 

As plenárias são os momentos de discussão nos grandes grupos (os vagões e 

as locomotivas). Elas ocorriam, geralmente, após os momentos de reflexão 

dos pequenos grupos (compostos de, no máximo, dez pessoas). Para esses 

grupos menores, eram elaboradas perguntas, que tinham o objetivo de 
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direcionar as discussões e de, no dia dedicado à mediação prático-pastoral 

(agir), fomentar a elaboração de propostas de trabalho. Nas plenárias, cada 

relator dos pequenos grupos apresentava um resumo das respostas e/ou 

propostas de seu grupo. Ao final de cada reunião, os coordenadores faziam 

um resumo das propostas elaboradas pelos membros de cada vagão. Os 

principais pontos de discussão nos vagões eram, posteriormente, 

apresentados nas locomotivas de onde saíam as propostas que seriam 

relatadas na plenária geral, realizada no último dia do encontro (SILVA, 

2006, p. 154). 

 

Na Conferência Missão na Íntegra, as plenárias eram as palestras individuais, 

ministradas por um dos palestrantes convidados para o evento. Há, portanto, uma 

resignificação do conceito de plenária. Observamos que, em comparação aos gêneros 

privilegiados no Congresso Pentecostal Fogo para o Brasil, a CMI 2015 trouxe gêneros 

mais interativos, nos quais havia uma maior participação do público ouvinte 

(principalmente nos fóruns ou oficinas), o que confirma a proposta “inclusiva” do 

discurso da Teologia da Missão Integral. 

Quanto aos fóruns, estes funcionavam da seguinte maneira. Levantavam-se 

perguntas da plateia, as quais eram depois enviadas à mesa organizadora, que, em 

seguida, as propunha aos membros do fórum (em geral, de quatro a cinco pessoas). 

Cada um dos palestrantes tinha cinco minutos para responder as perguntas feitas pelos 

ouvintes. O tempo era controlado por um cronômetro, de modo que a fala pudesse ser 

“igualmente” distribuída entre os palestrantes. Mais uma vez é confirmado o perfil 

“democrático” e “igualitário” que caracteriza do discurso integral, que chama a todos, 

independente de sua posição, a estarem engajados na missão integral. 

Esse etos de pessoa “engajada” ficou marcado no banner de divulgação do 

evento. Além de trazer o logotipo da Conferência Missão na Íntegra (no canto superior 

esquerdo) e o tema do evento (“Justiça, o futuro do universo”), a imagem trazia a 

palavra “justiça” escrita em caixa alta, ao lado de um retângulo branco onde estava 

escrito “enter”, como se fosse um botão, e um dedo indicador selecionando essa opção 

ou apertando este botão. A imagem remete a publicidades associadas a urnas 

eletrônicas, que orientam as pessoas a como votar. Dessa forma, o banner de divulgação 

do evento assume uma atmosfera de “eleições”, de “votação” e, portanto, de exercício 

da cidadania. Dessa forma, traz mais uma vez o etos de pessoa “engajada” 

politicamente, que é consciente da realidade social que a cerca e que toma decisões 

firmes, calcadas em “tomadas de consciência” e numa formação política. Ao apertar o 

botão “enter”, opta-se pela “justiça”. Ou seja, escolhe-se viver uma vida cristã engajada, 
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que não vive um modelo parcial de cristianismo, mas que exerce a Missão na Íntegra, 

ou seja, a missão “integral”.  

 

 

Figura 13: Banner de divulgação da Conferência Missão na Íntegra 2015 
15

 

 

Essa imagem do dedo apertando o botão “enter”, selecionando a opção “justiça”, 

é reforçada no site oficial do evento, logo na página principal.  

 

 

Figura 14: Imagem site Conferência Missão na Íntegra 2015 
16
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No site, esta é a primeira imagem que aparece. Em seguida, são colocadas 

imagens de palestrantes do evento apertando o botão “enter” para justiça. O detalhe é 

que, na imagem do banner, o dedo que aperta o botão é feminino. Enquanto nas 

imagens dos palestrantes, o dedo é masculino. Isso reforça o caráter “inclusivo” do 

discurso da Teologia da Missão Integral, já que homens e mulheres são colocados como 

de igual importância, de modo que se estabelece uma posição contra qualquer forma de 

discriminação. 

O site oficial do evento traz várias informações sobre a proposta, a visão, a 

missão e seu papel. A análise de tais conteúdos nos traz importantes elementos para a 

análise do modo como se organiza a semântica global da Teologia da Missão Integral. 

No site, está a definição de “missão na íntegra”: 

 

Uma consciência, um movimento pelo Brasil e pelo mundo, uma resposta ao 

chamado cristão para levar a mensagem de que todas as dimensões da vida 

precisam ser santificadas, isto é, desenvolvidas e experimentadas de modo a 

se conformarem ao caráter e aos propósitos de Deus. 

 

No trecho acima, vemos que eles se apresentam como uma “consciência”, ou 

seja, uma maneira de pensar que gera uma maneira de agir: “levar a mensagem de que 

todas as dimensões da vida precisam ser santificadas”. Ou seja, o discurso defende uma 

“tomada de consciência”, que deve ser propagada pelo trabalho de levar essa 

mensagem. Na mensagem a ser levada, o detalhe está no pronome “todo”. Aqui há um 

interdiscurso com o movimento pentecostal, que, segundo o modo como é traduzido 

pela TMI, concentra-se na santificação apenas de uma das dimensões da vida: a 

dimensão espiritual. Percebe-se a distinção entre “missão parcial” (que leva a 

santificação apenas a uma dimensão da vida) e a “missão integral” (que leva a 

santificação a todas as dimensões da vida). O discurso da Teologia da Missão Integral 

reconhece que o movimento pentecostal realiza missões, mas de uma natureza parcial. 

Este é o cerne na “missão integral”: levar em conta os aspectos sociais, econômicos e 

culturais como legítimos alvos da missão cristã. 
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Figura 15: Imagem site Conferência Missão na Íntegra 2015 
17

 

 

Essa “missão integral” é apresenta como sendo o exato reflexo da vontade de 

divina, pois é colocada como conformada ao “caráter e aos propósitos de Deus”. O 

termo “caráter” é aqui de grande importância. Como vimos, nos estudos de 

Maingueneau sobre o etos, este pode ser visto como uma forma de “caráter” e 

“corporalidade”: 

 

Parece-nos que a fé em um discurso, a possibilidade de que os sujeitos nele 

se reconheçam presume que ele esteja associado a uma certa voz (que 

preferiremos chamar de tom, à medida que seja possível falar do “tom” de 

um texto do mesmo modo que se fala de uma pessoa). (...) O tom está 

necessariamente associado a um caráter e a uma corporalidade. 

(MAINGUENEAU 1997: 46-47). 

 

Ou seja, o “caráter” do enunciador da Teologia da Missão Integral expressa um 

etos que é idêntico ao etos divino, pois reflete sua maneira de ser. Essa equivalência 

determina que as ações implementadas pelo enunciador da TMI são postas como direta 

expressão da vontade divina.  

Em outra seção do site da Conferência Missão na Íntegra, encontramos o que 

eles entendem como o seu “papel”. Segue o trecho identificado no site como “Nosso 

Papel”: 

  

                                                 
17

 http://missaonaintegra.com.br/cmi/. Acesso em 02/02/16. 

http://missaonaintegra.com.br/cmi/


 

86 

 

Um impulso à nossa participação na missio Dei: o encontro do nosso papel 

(missão) no que Deus está fazendo no mundo. Uma constatação objetiva da 

necessidade do posicionamento daqueles que enxergam com veias proféticas 

respostas às demandas que temos ignorado como igreja. 

 

O uso do pronome possessivo em primeira pessoa do plural (“nosso papel”) 

expressa uma dicotomia com a locução verbal em primeira pessoa do plural (“temos 

ignorado”). O primeiro “nós” expresso em “nosso papel” se refere aos adeptos do 

discurso da Teologia da Missão Integral, enquanto o “nós” implícito na locução verbal 

“temos ignorado” se reporta aos cristãos protestantes como um todo, mas deixa 

transparecer uma crítica ao modelo pentecostal. Isso porque os adeptos do discurso da 

TMI se posicionam como sujeitos que realizam a “tomada de consciência” e o agir em 

concordância com o “propósito e o caráter de Deus”. Vemos mais uma vez um 

interdiscurso como o modelo pentecostal, traduzido a partir das redes de restrições 

semânticas que caracterizam o modelo da TMI.  

Essa necessidade de se posicionar para a realização da missão integral é 

colocada como uma evidência incontestável, já que apresentado como uma “constatação 

objetiva”. Como vimos, o modelo da Teologia da Missão Integral privilegia os debates, 

fóruns e plenárias. O evento mostra que essa necessidade de levar a santificação a todas 

as dimensões espirituais do homem é um ponto que não se coloca em debate. A própria 

existência do movimento já funciona como uma constatação de que este será um tema 

que não será debatido. O tema das plenárias será voltado para como implementar esse 

etos divino (esse modo de ser cristão diretamente atrelado ao caráter de Deus) e como 

convencer mais cristãos dessa necessidade.  

Os enunciados da TMI parecem, portanto, estar dialogando com o cristão do 

modelo pentecostal, tentando convencê-lo de que necessita privilegiar esses outros 

aspectos da missão, pois, segundo a tradução realizada pelo discurso integral, o modelo 

pentecostal não realiza a missão na íntegra. Mas nunca será colocado em pauta se é 

necessário ou não privilegiar o modelo integral de missão. Esse ponto é apresentado 

como um dado “objetivo”.  

O verbo “ignorar” é de grande importância em termos discursivos, pois faz a 

“denúncia” de que a missão social está sendo preterida em favor de um modelo 

missionário meramente “espiritual”. Aqui está implícito um dos motes do discurso da 

Missão Integral: “O evangelho todo, para o homem todo, para todos os homens”. Ou 

seja, com os termos “integral”, “todo” e “total” o modelo da missão integral demarca 
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seu posicionamento discursivo, pois deixa implícito que o discurso que com ele dialoga 

opera na esfera do “parcial”, do “alguns”, dos “privilegiados”. Isso fica claro quando 

vemos que o tom de “denúncia” que caracteriza o etos do enunciador da TMI tem por 

costume voltar sua crítica aos “ricos”, “poderosos” e “privilegiados” (KIVITZ, 2006; 

PADILLA, 2011), e será sobre eles que utilizarão termos como “pecado”, “mal”, 

“diabo” e “demônio”. 

Além disso, o papel é colocado como um “impulso”. O termo mostra o caráter 

persuasivo que acompanha o discurso integral. Enquanto o modelo pentecostal busca 

persuadir pessoas a se tornarem evangélicas, o discurso integral busca persuadir 

evangélicos a se tornarem adeptos do modelo da TMI. Neste ponto, vemos em ação o 

vínculo que Maingueneau estabelece entre etos e incorporação. Nas palavras do autor: 

 

i. A formação discursiva confere “corporalidade” à figura do enunciador 

e, correlativamente, àquela do destinatário, ela lhes dá “corpo” textualmente; 

ii. Esta corporalidade possibilita aos sujeitos a “incorporação” de 

esquemas que definem uma maneira específica de habitar o mundo, a 

sociedade; 

iii. Esses dois primeiros aspectos constituem uma condição da 

“incorporação” imaginária dos destinatários ao corpo, o grupo dos adeptos 

do discurso. (MAINGUENEAU, 1999, p. 73) 

 

O “modo de ser” do modelo integral – apresentado como em direta consonância 

com o caráter de Deus – busca, portanto, “incorporar” outros cristãos a essa 

“consciência” da necessidade de realizar uma missão total, que leve a “santificação” a 

todas as dimensões do humano. Trata-se de uma enunciação cujo etos define maneiras 

específicas de habitar o mundo, buscando a incorporação imaginária do enunciatário ao 

grupo de adeptos desse modelo discursivo.  

Em seguida, o site traz outro trecho sob o título “Consciência”, que expõe o 

seguinte: 

 

Desta consciência, nascem nossos encontros: momentos de trocas de 

experiências, identificação de demandas, reflexões e constatação da Teologia 

da Missão Integral como uma resposta prática à nossa vida em comunidade. 

 

O trecho acima mostra que, da tomada de consciência de que a necessidade de 

realizar a missão integral é um dado objetivo, surgiu a Conferência Missão na Íntegra. 

O trecho anuncia, inclusive, que as conferências trazem várias atividades (“trocas de 

experiência”, “identificação de demandas” e “reflexões”), mas que inevitavelmente 
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chegarão à mesma conclusão: a constatação da Teologia da Missão Integral como uma 

resposta prática à nossa vida em comunidade. Ou seja, de todos os debates, fóruns, 

oficinas, plenárias e palestras, sempre se chegará ao conteúdo que é ao mesmo tempo 

início e fim dos eventos: a TMI é a solução para a Igreja.  

Essa solução, que aparece na forma de uma “reposta”, é ainda adjetivada como 

“prática”. Não se trata, portanto, de uma “resposta espiritual”, que irá dizer ao homem 

que todos os seus problemas e sofrimentos (principalmente a pobreza e a exclusão 

social) serão solucionados no paraíso. Mas se trata de uma “resposta prática”, cujas 

ações não consistem na salvação da alma, mas na libertação do oprimido das cadeias 

ideológicas, sociais e econômicas que o prendiam. É por isso que, assim como no 

modelo discursivo da Teologia da Libertação (Silva, 2006, p. 276), os semas 

/Dominação/ e /Aceitação/ são negativos, enquanto os semas /Libertação/ e 

/Resistência/ são positivos.  

Em outro trecho no site do evento, sob o título “A Ideia”, traz-se novas 

informações: 

 

Convidar pastores e pastoras, irmãos e irmãs, líderes e representantes que 

estão lutando para que a Igreja se torne relevante no país, partindo de um 

evangelho profundamente bíblico, e assumindo seu compromisso histórico 

como uma agente de transformação da sociedade. 

 

Neste ponto, o enunciador define seu enunciatário: pastores e pastoras, irmãos e 

irmãs, líderes e representantes que estão lutando para que a Igreja se torne relevante no 

país. Ou seja, o enunciador integral se coloca como aquele que faz uma missão para 

atingir outro cristão, enquanto o enunciador pentecostal entende missão como alcançar 

aquele que ainda não se tornou cristão. Vemos que ambos os modelos disputam a 

definição do que é “ser cristão” e do que é “fazer missão”. Como vimos, segundo o 

modo como o enunciador integral traduz o discurso do outro, o modelo pentecostal faz 

missões, mas não missões integrais, já que privilegiaria apenas o aspecto “espiritual” do 

homem, preterido em suas dimensões biológicas, psicológicas e sociais, por exemplo. 

O trecho acima revela, portanto, outro aspecto da semântica global de 

Maingueneau: o estatuto do enunciador e do enunciatário. Nas palavras do autor: 

 

Os diversos modos de subjetividade enunciativa dependem igualmente da 

competência discursiva, sendo que cada discurso define o estatuto que o 

enunciador deve se atribuir e o que deve atribuir a seu destinatário para 
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legitimar seu dizer. No discurso humanista devoto, por exemplo, o 

enunciador se considera integrado a uma “Ordem”: é membro de uma 

comunidade religiosa reconhecida, bispo, mestre-escola... e dirige-se a 

destinatários também inscritos em “Ordens” socialmente bem caracterizadas 

(enquanto pais de família, donas de casa etc...) (MAINGUENEAU, 2012, p. 

87).  

 

No discurso da Teologia da Missão Integral, o enunciador se considera um 

intelectual, que enxergou as mazelas sociais e, tendo experimentado uma tomada de 

consciência, está preparado a denunciar os privilégios que pervertem a igreja e a 

incorporar outros cristãos (“pastores e pastoras”, “irmãos e irmãs”) ao seu modelo 

discursivo. Seu enunciatário é visto, quando da incorporação, como os demais pastores 

e pastoras que têm preocupação social. Mas, quando investido do dispositivo 

“denúncia”, seu enunciatário é aquele que prega uma versão “falsa” de cristianismo, que 

valoriza apenas o aspecto espiritual do homem, ou que são ricos (por isso, sempre 

errados) ou que valorizam o materialismo pregado pela sociedade de consumo 

capitalista. Há, portanto, dois enunciatários: o que é alvo do “convite” (cristãos 

preocupados com o social), e aquele que é alvo da “denúncia” (ricos, opressores, 

cristãos fundamentalistas, pentecostais). 

No trecho acima, vemos que, segundo o modelo integral, a Igreja não está sendo 

relevante. Aqui, contestam-se opiniões que julgam que a igreja brasileira é relevante, 

como entendem ser a opinião do modelo pentecostal. O trecho mostra qual Igreja é 

relevante: aquela que parte de um evangelho profundamente bíblico. Ou seja, o 

enunciado deixa implícito que há Igrejas que não partem de modelos profundamente 

bíblicos, como é o caso das igrejas de linha pentecostal. Trata-se de uma disputa sobre 

quem realiza uma adequada leitura bíblica. Para o modelo integral, ler erroneamente a 

Bíblia é tomá-la como literal, e compreender a missão cristã como salvar almas e encher 

igrejas. Ao contrário, a Igreja precisa ter um tipo especial de compromisso, um 

“compromisso histórico”. O adjetivo “histórico” está em diálogo com outros tipos de 

compromissos, como “espirituais”, compromissos com a salvação da alma, que são 

frutos de leituras erradas da Bíblia, ou de modelos que não são “profundamente 

bíblicos”. Ou seja, há um tipo especial de modelo bíblico, o “profundamente bíblico”. O 

advérbio “profundamente” qualifica o tipo de evangelho que é pregado pelo modelo 

integral, de modo a acrescer a ele uma intensidade tal que não pode, na ótica integral, 

ser atingido pelo modelo pentecostal, que fica preso ao “fogo”, ao “espírito”, ao 

“porvir”. 
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Faz-se necessário, portanto, segundo o modelo integral, trazer esse compromisso 

para o nível histórico, de modo que a Igreja possa se tornar um “agente de 

transformação na sociedade”. Obviamente, um adepto do discurso pentecostal 

argumentaria que sua Igreja é protagonista de uma real e visível transformação social. 

Eles exemplificariam com as pessoas que abandonaram o vício, o crime e a pobreza 

com a ajuda de suas Igrejas. Entretanto, na tradução que o modelo integral faz do 

modelo pentecostal, esse tipo de “missão” é meramente “parcial”, de modo que tais 

pessoas ainda estariam sob a necessidade de receber uma “santificação integral”. Para o 

pentecostal, o fato de pregar o evangelho e trazer pessoas para a Igreja irá naturalmente 

desencadear uma transformação social, pois serão menos pessoas nas ruas, realizando 

crimes, e mais pessoas trabalhando e tendo seu próprio sustento de forma digna. Mas 

não é assim que o modelo integral enxerga esse tipo de missão.  

Ainda na análise dos conteúdos do site, há outro trecho sob o título “Lutando 

pela Igreja”: 

 

O Novo Testamento começa com Deus sendo expulso do templo e termina 

com Jesus sendo expulso da igreja. É nesse intervalo que estamos lutando 

para que a Igreja, de fato, se manifeste segundo a vontade de Deus. Além 

disso, nem sempre conseguimos concatenar as três dimensões da igreja 

neotestamentária: a igreja da liberdade, a igreja da autoridade, a igreja do 

carisma. E, nos dias em que vivemos, o termo “igreja” tem sido atacado e se 

tornado um símbolo do triunfo do mal sobre o bem, da instituição sobre a 

vida e sobre a espontaneidade. 

 

O trecho se inicia com uma citação ao cenário do Novo Testamento. Aqui, 

vemos a presença de mais um dos elementos da semântica global: a intertextualidade. 

Partindo da análise dos fragmentos citados pelo discurso da Missão Integral, vemos que, 

à semelhança do modelo discursivo do humanismo devoto, as passagens do Novo 

Testamento citadas são aquelas que mostram Jesus se relacionando com populares, com 

pessoas simples. Ou trechos que funcionam no modo denúncia, em que se identifica o 

sistema religioso ou político da época como fonte de opressão e causa dos problemas 

sociais de então. Cabe observar que, apesar de ambos os discursos aqui estudados 

partilharem de um mesmo campo religioso, eles não citam da mesma forma os trechos 

que selecionam para si, isso, em virtude das regras que regem sua rede de restrições 

semânticas.  

No trecho acima, o Novo Testamento é trazido para auxiliar a operação do 

enunciado em dispositivo “denúncia”. O trecho remonta aos tempos de Jesus para 
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mostrar como o sistema religioso e político da época (visto como corrompido e 

opressor) rejeitou o Cristo, tanto os judeus quanto a própria Igreja. As expressões 

“expulso do templo” e “expulso da Igreja” funcionam para denunciar a degradação total 

em que vivia o sistema religioso da época. Essa degeneração religiosa é mostrada como 

tendo ocorrido nos círculos judaicos (“templo”) e depois nos próprios círculos cristãos 

(“igreja”). Ou seja, o próprio Cristo passa a figurar como um excluído, de modo que ele 

mesmo se torna um sujeito que precisava ser alcançado pela missão integral. Dessa 

maneira, vemos reforçado o sema /Humano/, já que Jesus é apresentado em sua porção 

humana, não divina, assim como ocorre no discurso da Teologia da Libertação (Silva, 

2006).  

De igual maneira, a associação entre os termos “começa” e “termina” mostra que 

a degradação foi generalizada, um processo que se inicia no templo judaico, mas que 

não é resolvido pela Igreja cristã. Dessa forma, o trecho cria a atmosfera de que a Igreja 

não soube realizar uma real missão integral, pois abandonou o caráter e a missão de 

Deus. Mas a finalidade da Conferência Missão na Íntegra é sanar este problema.  

Em seguida, o trecho mostra que o trabalho da CMI envolve uma “luta”. Aqui, 

cria-se uma cenografia de guerra, e um etos do soldado. O trecho diz: “estamos lutando 

para que a Igreja, de fato, se manifeste segundo a vontade de Deus”. Existe uma 

denúncia nesta afirmação: a Igreja atual não se manifesta segundo a vontade de Deus. 

Esta é a “luta” do “soldado” da missão integral: levar a igreja a estar calcada na vontade 

de Deus, que é entendida como a realização da “missão de Deus”, uma missão integral. 

Mais uma vez, percebemos que o modelo discursivo da Missão Integral constrói seu 

enunciatário como um cristão que precisa entender a importância da integralidade da 

missão e realizar a tomada de consciência sobre os perigos de se executar uma “missão 

parcial”. Trata-se de uma luta em curso, constante, que fica evidente pelo uso do verbo 

“lutar” no gerúndio. E o alvo dessa luta é a Igreja. 

O trecho continua a denúncia ao defender que a Igreja atual tem falhado em 

privilegiar as “três dimensões” do Novo Testamento: a “igreja da liberdade”, a “igreja 

da autoridade”, a “igreja do carisma”. Ou seja, mais uma vez, a ideia de “integralidade” 

aparece, já que se defende a necessidade de atender a essas três dimensões. Deixar de 

lado qualquer uma das três significa realizar uma missão “parcial”, que estará 

desconectada da vontade de Deus. Esta missão parcial é aquela que, segundo a ótica 

integral, é realizada pelo modelo pentecostal.  
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Em seguida, o trecho apresenta a “Igreja” como um substantivo tão recheado de 

maus adjetivos que sua função foi invertida. Em vez de promover o triunfo do bem 

contra o mal, a Igreja se tornou “símbolo do triunfo do mal sobre o bem, da instituição 

sobre a vida e sobre a espontaneidade”. Aqui são estabelecidas dicotomias importantes: 

bem/mal; vida/instituição; espontaneidade/instituição. O grupo positivo é posto, 

portanto, como: bem/vida/espontaneidade. O grupo negativo é formado por 

mal/instituição. Neste resumo, já teríamos quase que uma formalização completa dos 

semas que compõem o discurso da Teologia da Missão Integral. Aqui, se retoma o 

início do trecho, em que a “instituição templo” e a “instituição Igreja” expulsaram, 

ambas, a Jesus. O mal é, portanto, visto como algo humano, e associado à “instituição 

Igreja” que não manifesta a vontade de Deus, que é realizar a missão na íntegra. 

Enquanto isso, no modelo pentecostal, o mal é espiritualizado, sendo identificado com a 

figura do diabo e seus demônios. Daí a importância da “expulsão de demônios”, algo 

que não é comum no discurso da missão integral. O mal, para o modelo da TMI, é a 

injustiça, a opressão social e a exclusão. Por isso, “justiça” é um de seus conceitos-

chave. O trecho seguinte reforça essa posição. 

Sob o título “Justiça, o futuro do Universo”, o site da Conferência Missão na 

Íntegra traz o seguinte: 

 

Igreja, entretanto, é invenção de Deus: sua casa, seu santuário, seu corpo e 

noiva de seu Filho. É preciso resgatar o sentido do termo igreja. Igreja 

Relevante é uma igreja Justa. 

 

A missão da Igreja não é vista, portanto, como “salvar almas”, mas realizar 

justiça. A Igreja entendida como “salvar almas” é colocada como aquela que somente 

pode realizar uma “missão parcial”. Por isso, manchou a imagem da “Igreja”, pois não 

tem atendido ao propósito criado por Deus. O primeiro passo da solução desse problema 

é “regatar o sentido do termo Igreja”. Ou seja, mais uma vez, o primeiro aspecto da luta 

é colocado no âmbito da “tomada de consciência”, de uma redefinição daquilo que 

significa o papel da Igreja no mundo. Há, portanto, uma disputa sobre o que significa 

ser Igreja, e qual é sua missão na Terra.  

O discurso da Missão Integral busca, portanto, realizar a incorporação de outros 

a seu modelo discursivo, apresentando um etos que funciona de maneira a agregar 

novos adeptos ao movimento. O verbo “resgatar” pressupõe uma perda, e é exatamente 
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esse um dos motes principais do discurso integral: o sentido da Igreja se perdeu, e 

precisa ser resgatado antes que a instituição “morra”.  

Na Conferência Missão Integral de 2013, realizada em Goiânia nos dias 4 a 8 de 

novembro, a mensagem de “a Igreja está doente, prestes a morrer” foi colocada em 

evidência. Sob o tema “A Igreja ainda respira”, o banner do evento trazia um gráfico de 

monitoramento médico de sinais vitais. O gráfico se inicia em linha reta (estado de 

morte). Mas, quando chega próximo à frase “Eu Vou”, ele dá os primeiros sinais. Entre 

as palavras “eu” e “vou” atinge um novo pico, até que, quando chega ao símbolo da 

Conferência Missão na Íntegra (inserido no lugar da letra “o” na palavra “vou”), atinge 

as maiores leituras de vida. É usada, portanto, uma cenografia do monitoramento de 

sinais vitais, de modo que a Igreja é colocada como “paciente de UTI”, e que somente 

pode ser salva da morte pelo trabalho da Teologia da Missão Integral.  

 

 

Figura 16: Banner da Conferência Missão na Íntegra 2013 
18

 

 

O site do evento Conferência Missão na Íntegra 2015 traz informações sobre 

trabalho voluntário. Havia 50 vagas para voluntários. Mas o texto deixava claro que o 

transporte, almoço e jantar são por conta do voluntário, que deveria trazer roupa de 

cama e banho. Mas o voluntário deveria se inscrever e efetuar o pagamento, no valor da 

inscrição de R$100,00, que poderiam ser pagos em duas parcelas, até três meses 

anteriores ao congresso. O valor da inscrição do voluntário corresponde à hospedagem 

(homens e mulheres separados), de segunda-feira (02/11/2015) a sábado (07/11/2015), 

nas dependências da igreja que receberá o evento ou igrejas parceiras. Além disso, eram 

                                                 
18

 http://www.genizahvirtual.com/2013/11/conferencia-missao-na-integra-euvou.html. Acesso em 

02/02/16. 

http://www.genizahvirtual.com/2013/11/conferencia-missao-na-integra-euvou.html
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oferecidos três lanches por dia (café da manhã; café da tarde; chá da noite) e acesso aos 

fóruns, plenárias e oficinas, no momento em que não estiver em atividade (escala). 

Além disso, os voluntários tinham acesso diário a uma “roda de conversa”, com uma 

devocional dirigida pelo Pastor Guilherme Burjack durante o congresso. O trecho do 

site afirma que esse momento “é essencial para que estejamos cada vez mais alinhados 

com o propósito de Deus para cada um de nós na realização do evento”. Os voluntários 

poderiam atuar nas áreas de comunicação (designers, webdesigners, fotógrafos, 

cinegrafistas, editores de foto e vídeo; jornalistas; comunicólogos; e especialistas em 

Mídias Sociais); de logística (motoristas habilitados da cidade de Recife e região, com 

carro próprio; recepção e estandes (segundo o site, “gente extrovertida, solícita e 

simpática para ajudar na recepção e nos estandes de nossos expositores e com domínio 

em inglês e espanhol”); e atividades infantis (“pessoas que trabalhem com recreação e 

atividades infantis (02 a 07 anos), principalmente que tenham domínio em cuidar de 

crianças de colo em berçários”). 

A valorização do trabalho voluntário está relacionada a um dos traços 

característicos do discurso integral: a valorização do coletivo em oposição ao individual. 

Enquanto o discurso pentecostal está mais voltado para um relacionamento do indivíduo 

com Deus e para a solução de problemas individuais (crises financeiras, doenças e 

questões psicológicas), o discurso integral, como vimos, se comunica com a “Igreja”, e 

pretende resolver os problemas da instituição. A valorização do individual em 

detrimento do coletivo, por parte dos pentecostais, é explicitada por Edivânia Silva em 

sua tese: 

 

Segundo Prandi, as religiões Pentecostais e Neopentecostais apresentam 

duas características que as aproximam dessa “nova” vivência da fé. Elas 

valorizam: 1) a propagação de uma fé individualista, baseada na salvação 

pessoal; e 2) o incentivo a uma espiritualidade mágico-religiosa (cf. Prandi, 

1997:125). Nesse sentido, a propagação dos textos de autoajuda, nos quais 

proliferam “dicas” para que o leitor alcance o sucesso profissional e pessoal, 

é também um exemplo desse crescente individualismo. A religião se torna, 

ainda segundo Prandi (1997), uma espécie de “agência de orientação para 

vida quotidiana”. A imensa parcela de homens e mulheres marginalizados no 

curso das mudanças sociais recorre a ela como fonte de consolo e, até 

mesmo, de entretenimento, pessoal (SILVA, 2006, p. 73). 

 

O trecho confirma em grande parte as críticas que o modelo da Teologia da 

Missão Integral faz ao modelo pentecostal. No caso da Conferência Missão na Íntegra, 

a valorização do trabalho voluntário inverte esse processo, comprovando essa tendência 
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de optar pelo coletivo. Como vimos, o grupo que realizaria o trabalho voluntário 

participaria diariamente de uma “roda de conversa”, dirigida pelo pastor Guilherme 

Burjack, cujo objetivo é, como vimos, ser “essencial para que estejamos cada vez mais 

alinhados com o propósito de Deus para cada um de nós na realização do evento”. O 

detalhe está no pronome pessoal “nós”. Não se trata de um “nós” de tipo genérico, mas 

de um sujeito coletivo compacto (MAINGUENEAU, 1998, p. 127), utilizado para 

referir-se ao grupo de adeptos do discurso integral. Esse “nós” precisa estar alinhado 

com um “ele”, neste caso, o próprio Deus. Na relação entre o “nós” e o “ele” divino, 

constrói-se o senso de coletividade, já que “cada um” deve estar alinhado com “ele” 

para a boa realização do evento. Portanto, o trabalho voluntário reforça a valorização do 

coletivo em detrimento do individual, uma das características do modelo discursivo da 

Teologia da Missão Integral. Assim, se assemelha aos semas cultivados pelo modelo 

discursivo da Teologia da Libertação, como a /Base/ e /Coletividade/ (Silva, 2006, p. 

276).  

Outro detalhe das explicações trazidas no site da Conferência Missão na Íntegra 

2015 está na oferta de estandes de livros. Sob o título “Uma prova de parceria”, o site 

explica que,  

 

adquirindo um estande em qualquer espaço, o Missão na Íntegra 

disponibilizará aos expositores duas credenciais para entradas gratuitas em 

todo o evento. Você pode utilizar estas credenciais em ações com seus 

parceiros ou clientes, ou promover ações de marketing em seus canais de 

comunicação, como promoções etc. Também entregaremos duas credenciais 

para a equipe do estande. Por uma questão de limitação de espaço, os 

estandes serão selecionados conforme identidade, propósito e data de envio 

de cada proposta. 

 

No trecho acima, o modo de se referir à Conferência Missão na Íntegra muda de 

figura, já que passa a assumir a forma compacta “o Missão na Íntegra”. A denominação 

feminina “a Conferência” se transforma no masculino “o Missão na Íntegra”, e assume a 

função de enunciador, pois “disponibilizará” credenciais aos expositores. Ao assumir 

uma personalidade discursiva, o “Missão na Íntegra” passa a operar como uma empresa 

que emite discursos sobre si mesma, de modo que passa a configurar uma identidade 

diretamente atrelada aos enunciados que produz, capazes de confirmar ou infirmar a 

imagem de enunciações anteriores. Mais uma vez, voltamos ao trecho de Maingueneau: 
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A evolução dessa imagem se deve em boa parte aos discursos que a empresa 

emite e emitiu sobre ela mesma e sobre seus produtos, em particular pela 

publicidade. Por mais que uma marca se coloque como uma identidade que 

transcende os enunciados que ela produz, ela é, na realidade, modificada por 

esses enunciados: tais enunciados podem reforçar ou, ao contrário, modificar 

esta imagem (MAINGUENEAU, 2001, p. 212).  

 

Dessa forma, o “Missão na Íntegra” constrói um etos de “enunciador amistoso”, 

que concede a seus enunciatários uma “prova de parceria”. Assim, agrega a seu etos 

aspectos de “benevolência”, “amizade” e “parceria”, mostrando-se disposto a cooperar 

com seus interlocutores, que receberão “duas credenciais gratuitas” para o evento. 

O final desse conteúdo do site oferece outras pistas discursivas, quando traz o 

seguinte: “Por uma questão de limitação de espaço, os estandes serão selecionados 

conforme identidade, propósito e data de envio de cada proposta”. Ou seja, não será 

qualquer estande de qualquer livraria que poderá participar do evento. Eles serão 

avaliados conforme “identidade”, “propósito” e “data de envio”. Excluindo-se “data de 

envio”, ficamos com os critérios “identidade”, “propósito”. Ou seja, as propostas serão 

avaliadas com o fim de perceber se a identidade e o propósito do estande estejam em 

consonância com a identidade e propósito do modelo discursivo da Teologia da Missão 

Integral. Ou seja, trata-se de um “critério de restrição”, cujos parâmetros serão 

exatamente a rede de restrições semânticas que funciona no modelo integral. É aquilo 

que Maingueneau chama de “condições que definem sua legitimidade” 

(MAINGUNEAU, 2005, p. 148). Esse procedimento é semelhante ao que o autor 

associou ao funcionamento de textos pictóricos: 

 

O texto pictórico, por mais solitário que pareça, pelo simples fato de 

pertencer à prática discursiva, supõe tacitamente o conjunto virtual daqueles 

com os quais ele pode legitimamente ser associado... um universo de sentido 

cujo percurso desenha a fronteira do dizível de um certo discurso 

(MAINGUNEAU, 2005, p. 149). 

 

Ou seja, para que um estande possa ser aceito no “Missão na Íntegra” (que 

passou a figurar como enunciador), ele precisa comprovar que possui uns critérios que 

permitam ser “legitimamente associado” ao evento, de maneira que demonstre possuir 

um “universo de sentido” que se situe no interior das “fronteiras do dizível” do modelo 

discursivo da Missão Integral. Dessa maneira, a rede de restrições semânticas do 

discurso da Missão Integral passa a funcionar na prática, não apenas como critério de 

seleção do dizível, mas como referencial do estabelecimento de parcerias. Trata-se de 
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um processo de exclusão do outro, que sempre será abordado por meio de um 

simulacro, que opera em meio à interincompreensão. 

 

3.2.2 A Igreja escolhida para sediar o evento  

 

O evento ocorreu, como foi dito, na Igreja Episcopal Carismática do Brasil. 

Analisando informações do site da Igreja (www.reconciliacao.org.br), pistas discursivas 

são identificadas. Por exemplo, na seção onde se explica a história da Igreja, o texto se 

inicia com uma mensagem que tem mais como enfoque sua finalidade e missão do que 

um relato histórico. Nas informações ali inseridas, percebemos que a características de 

“totalidade” e “integralidade” estão bem marcadas no discurso ali exposto. Segundo o 

site: 

 

A Igreja Episcopal Carismática do Brasil, IECB, existe para tornar visível o 

Reino de Deus às nações do mundo; trazer o conhecimento das riquezas da 

vida litúrgica e sacramental da Igreja Primitiva para os evangélicos e 

carismáticos, bem como o poder de Pentecostes para os nossos irmãos e 

irmãs das Igrejas históricas. E, finalmente, prover um lar acolhedor para 

todos os cristãos que buscam por uma Igreja litúrgica-sacramental, 

evangélica e carismática como alicerce para suas vidas e dons ministeriais. 

 

A instituição se coloca como tendo o objetivo de dar visibilidade ao Reino de 

Deus às “nações do mundo”. Ou seja, é uma proposta que se pretende ampla e universal. 

Em seguida, afirma que busca atingir “evangélicos”, “carismáticos” e “igrejas 

históricas”. Ou seja, o enunciado constrói seu enunciatário como sendo alguém que já é 

cristão. Na verdade, o texto se comunica praticamente com “todos” os cristãos, 

inclusive católicos.  

 

Embora a IECB ainda seja uma denominação relativamente jovem, ela se 

coloca numa posição para onde convergem os anglicanos, os católicos 

romanos e os evangélicos de várias denominações, recebendo sua sucessão 

apostólica em legítima linhagem do indivisível cristianismo ortodoxo. 

 

Trata-se de uma modalidade semelhante ao discurso da Teologia da Missão 

Integral, que busca oferecer uma “tomada de consciência” aos cristãos, de modo que 

abandonem uma visão “parcial” de missão e passem a entender e viver a missão em sua 

integralidade.   

http://www.reconciliacao.org.br/
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O texto alterna o masculino e o feminino (“nossos irmãos e irmãs das Igrejas 

históricas”), de forma que faz transparecer uma posição a favor da inclusão da mulher e 

contra qualquer forma de discriminação.  

Entre as ações que identificam a missão da Igreja, está, inclusive, trazer o “poder 

de Pentecostes” para as igrejas históricas (que são as que não creem nesse tipo de 

teologia “espiritualizada”). Ou seja, o trecho faz transparecer inclusive, a ideia de que se 

trata de uma igreja “pentecostal”. Observamos, portanto, um enunciado que coloca em 

disputa o que significa ser uma igreja “pentecostal”. Para a Igreja Episcopal Carismática 

do Brasil, a vocação pentecostal não consiste em milagres sobrenaturais e línguas 

estranhas, mas num ímpeto que leva o cristão a estar mais focado na missão de Jesus, 

que é cuidar dos pobres e viúvas. O que fica evidente na seção do site onde estão os 

pontos fundamentais de sua fé, entre eles, a importância da igreja “ter a consciência de 

seu papel no mundo, como continuadora do ministério de Cristo”. Ou seja, o trabalho da 

missão cristã que a torne relevante socialmente, de modo semelhante ao discurso da 

Missão Integral.  

 

 

Figura 17: Estolas sacerdotais de estilo católico na Igreja Episcopal Carismática 
19
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 Fonte: www.reconciliacao.org.br. Acesso em 02/02/16. 
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A descrição coloca, portanto, a igreja como um espaço de “convergência”, 

“amizade” e “reconciliação”. É por este motivo que o templo da igreja é conhecido 

como Catedral da Reconciliação. Ela dialoga, portanto, com todos os cristãos, assim 

como o discurso da Missão Integral. Contudo, ainda na parte em que descreve sua 

história, o trecho do site traz o seguinte: 

 

Definitivamente, a IECB não é um CISMA ou um grupo DISSIDENTE de 

outra denominação. É um trabalho sem igual que Deus dispôs nos corações 

de clérigos dedicados e fiéis de várias denominações (pentecostais, batistas, 

anglicanos, luteranos, presbiterianos, carismáticos independentes, 

wesleyanos, etc.) que, por meio de uma reflexão e oração, perceberam a 

necessidade de se ter um lugar de convergência. 

 

O trecho acima faz uso, inclusive, de uma tipologia distinta para destacar as 

palavras “cisma” e “dissidente”. Essa é uma acusação que, em geral, alguns adeptos do 

catolicismo fazem ao cristianismo protestante, em virtude do fato de terem saído do 

catolicismo. O início do trecho acima mostra que existe, implícita, a refutação de uma 

opinião contrária, a de que esta seria mais uma igreja protestante que surgiu de um 

“cisma”. Pelo contrário, a Igreja se mostra aberta ao convívio com as outras correntes 

cristãs, inclusive católicas.  

Outros trechos da descrição da igreja no site mostram que existe a preocupação 

de contestar opiniões contrárias, postas como associadas a igrejas protestantes. O site 

traz: 

 

EM HIPÓTESE ALGUMA O BISPO é alguém eleito por conchavos, 

alianças, promessas políticas e negociações; 

 

EM HIPÓTESE ALGUMA um Bispo pode assumir um comportamento 

sistemático de fragmentação e desagregação do rebanho, pois ele mesmo 

está sob a direção de um colegiado. Um Bispo Diocesano não é um “senhor 

feudal” a exercer despoticamente o seu poder. Enfim, ele não é intocável. 

Existem instrumentos para proteger o rebanho de um mau Bispo e ao mesmo 

tempo manter a dignidade do ofício; 

 

EM HIPÓTESE ALGUMA o Bispo poderá defender posições públicas 

pessoais ou praticar atos que venham a ferir a ética e a consciência da 

coletividade. Um Bispo da Comunhão Episcopal Carismática não defende e 

nem realiza uniões homossexuais, não publica ou faz pronunciamentos 

públicos sem consulta e assentimentos consensual do Clero. 

 

EM HIPÓTESE ALGUMA um Bispo de nossa Comunhão poderá fazer 

afirmações que firam a tradição da fé cristã, tais como a negação da 

divindade de Cristo, da sua ressurreição, etc.  
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O primeiro detalhe que se pode observar nos tópicos listados acima é a frase 

introdutória “em hipótese alguma”, que figura em caixa alta e inicia todos os pontos. Ao 

mesmo tempo em que defende uma postura democrática e que valoriza as diferenças, o 

trecho mostra que há uma “imposição”, uma “proibição” de opiniões divergentes. Trata-

se de uma prova de que as restrições semânticas que regem esse modelo discursivo se 

tornam explícitas em alguns momentos, realizando um controle do que pode ser dito 

dentro de seu modelo. 

No primeiro ponto está a condenação à “politicagem” na eleição de bispos, 

assim como ao vínculo com “promessas políticas”. É um tipo de discurso que segue o 

modelo “denúncia”, semelhante ao adotado pelo discurso da Teologia da Missão 

Integral. Ao mesmo tempo em que afirma não realizar os “conchavos”, estabelece uma 

crítica às igrejas que assim procedem. Em geral, o discurso da TMI acusa o modelo 

pentecostal de estar diretamente vinculados a questões políticas, como é o caso da 

Bancada Evangélica. 

No segundo ponto, há mecanismos que funcionam para impedir “excesso de 

poder”. Este é mais um aspecto que se assemelha ao modelo integral, que é contra a 

hierarquização exacerbada das igrejas, inclusive as pentecostais, que estabelecem uma 

distinção clara entre os atributos dos sacerdotes e dos leigos. Ao contrário, o modelo da 

TMI valoriza o trabalho do leigo e a participação dos voluntários. No final do ponto 

“b”, observamos que esses mecanismos que impedem um exercício “despótico” do 

cargo do bispo existem para “manter a dignidade do ofício”. Aqui, há uma denúncia de 

modelos de igreja que perderam essa “dignidade”. Constrói-se, assim, um etos da lisura 

e de um exercício justo e democrático do cargo, ao mesmo tempo em que faz denúncias 

claras a igrejas que não seguem esse padrão, em geral, as pentecostais.  

No terceiro ponto, este aspecto é reforçado, já que há uma defesa da “ética” e da 

“consciência da coletividade”. Aqui, vemos outro aspecto semelhante ao modelo 

integral, quando defende o “coletivo” acima do “individual”. O bispo, ao assumir 

opiniões em público, deve se expressar de forma consoante à visão oficial da Igreja, e 

não por meio de posições de natureza individual. Neste ponto, o trecho ainda contesta 

uma opinião contrária: a de que bispos episcopais realizam casamentos homossexuais. 

Nos Estados Unidos, a Igreja Episcopal é favorável à união homossexual. Entretanto, 

para contestar essas opiniões, o trecho declara que o bispo não “defende” e não 

“realiza” uniões homossexuais. Mas cabe observar que não defender é diferente de “ser 
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contrário”. Fica implícito que, apesar de não defender, a igreja não condena a união 

homossexual. 

No quarto ponto, o trecho contesta a opinião de que a Igreja Episcopal abre mão 

de elementos fundamentais da fé cristã. Para tanto, ela se mostra favorável à divindade 

de Cristo e à realidade de sua ressurreição. 

Em diferentes trechos do site oficial da igreja, confirmam-se outros aspectos que 

se assemelham ao modelo discursivo da Teologia da Missão Integral. A valorização dos 

leigos é um desses pontos, que são reafirmados no trecho abaixo: 

 

São reconhecidos outros tipos de ministério comissionado, exercido pelos 

leigos, de forma que o sacerdócio de todos os cristãos é exercitado dentro da 

Igreja inteira [...] Espera-se que os Clérigos atuem como conselheiros 

bíblico-pastorais, mestres e incentivadores, levantados por Deus para 

conduzir os leigos nos serviços da Igreja. 

 

Em outros tópicos, o texto reforça seu caráter “democrático”, onde todos têm 

voz, de modo que a posição hierárquica inferior não impede o exercício de participação 

no cotidiano e nas decisões tomadas. Ao mesmo tempo em que valoriza a atividade do 

leigo, mostra uma opinião contrária ao “fanatismo” religioso, colocado como uma fé 

que se mostra irracional, e que anularia a liberdade de consciência de seus membros, 

condenando-os a uma condição de alienação: 

 

É uma Igreja DEMOCRÁTICA – onde todos têm direito de expressão, 

mesmo sendo minoria. A Igreja é a comunhão de todos os membros que 

fazem parte do Corpo de Cristo [...] É uma Igreja para PESSOAS LIVRES, 

CONSCIENTES – Ela não anula a inteligência de seus membros, mas se 

expressa pela manifestação consciente de todos eles. Não há lugar para 

fanáticos.  

 

A Igreja se posiciona abertamente como sendo uma comunidade “inclusiva”, 

assim como se propõe o modelo discursivo da Teologia da Missão Integral: 

 

É uma Igreja que se considera PARTE DA IGREJA CRISTÃ e não a única 

“dona da verdade”. Mas, sendo parte da Igreja cristã e sendo inclusiva, 

procura mostrar como deverá ser a Igreja Cristã do futuro.  

 

Ao mesmo tempo em que assume a posição inclusiva, observamos, no trecho 

acima, a recusa de se posicionar como a igreja “dona da verdade”, como se acusa o 

modelo pentecostal (MARIANO, 1999, p. 116). Devido à sua leitura bíblica 
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“fundamentalista” (segundo a tradução realizada pelo modelo integral), o modelo 

pentecostal é visto como aquele que entende o conceito de verdade como um dado 

objetivo e imutável, de modo que não se mostra aberta às novas tendências. Por isso, 

são chamados “fundamentalistas” (BONI, 1999; MENDONÇA, 1990).  

Em outro ponto, a Igreja se posiciona, inclusive, como defensora de uma ideia 

de missão que se mostra “holística”, ou seja, completa e integral. Assim, se mostra 

consoante com o modelo discursivo da Teologia da Missão Integral. Afirma-se, 

inclusive, sua vocação para a ajuda dos “oprimidos e abandonados”, uma demanda que 

cobra dos “evangélicos”, associados aos cristãos protestantes de linha pentecostal: 

 

Finalmente a IECB encoraja os evangélicos a resgatar a visão holística da 

missão de um cristão verdadeiro neste mundo [...] Onde a Igreja tem sido fiel 

a este chamado, ela tem proclamado a salvação pessoal, tem sido um canal 

da cura divina aos necessitados físicos, emocionais e tem procurado justiça 

para os oprimidos e abandonados. Assim, nós conclamamos a Igreja a 

participar dessa atividade salvadora de Deus, através da prática e da oração, 

lutando por justiça social e liberdade aos oprimidos, com vistas à salvação 

no novo céu e nova terra escatológica. 

 

Observamos, assim, que a escolha da Catedral da Reconciliação como sede da 

Conferência Missão na Íntegra 2015 está diretamente associada a uma consonância 

discursiva entre ambos os modelos discursivos. A rede de restrição semântica que opera 

em ambos se mostra semelhante, de modo que os limites do dizer são afins.  

 

3.2.3 O apoio da Visão Mundial 

 

Segundo sua página oficial do Facebook
20

:  

 

Visão Mundial é uma organização não governamental cristã, brasileira, de 

desenvolvimento, promoção de justiça e assistência, que, combatendo as 

causas da pobreza, trabalha com crianças, famílias e comunidades a fim de 

que alcancem seu potencial pleno. Dedica-se a trabalhar lado a lado com as 

populações mais vulneráveis e a servir a todas as pessoas, sem distinção de 

religião, raça, etnia ou gênero. Integra a parceria World Vision International, 

que atua em quase 100 países e está no Brasil desde 1975, oferecendo 

benefícios diretos a mais de 700 mil crianças, jovens e adultos. Esse trabalho 

se multiplica em benefícios indiretos para mais de 2,8 milhões de brasileiros 

em 13 estados. 

  

                                                 
20

 https://www.facebook.com/visaomundialbrasil/info/?tab=page_info. Acesso em 02/02/16. 

https://www.facebook.com/visaomundialbrasil/info/?tab=page_info
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A presença da Visão Mundial como apoiadora do evento confirma aspectos do 

modelo discursivo da Missão Integral, que busca, como vimos, praticar um tipo de 

cristianismo que não apenas busca “converter almas” e “encher igrejas” (como, segundo 

eles, é o modelo pentecostal). Pelo contrário, sua atuação tem como foco imediato 

auxiliar o ser humano em estado de necessidade, para que, assim, possa eventualmente 

se tornar um cristão.  

Dessa forma, a presença da Visão Mundial foi colocada como um exemplo de 

ação prática, de exercício direto do discurso integral. Todos os participantes da 

Conferência Missão na Íntegra 2015 foram convidados a contribuir financeiramente 

com o projeto, ajudando crianças em situações de risco.  

Os programas da Visão Mundial desenvolvem ações nas seguintes áreas: 

geração de renda e empreendedorismo; promoção da justiça para a infância e juventude; 

promoção de bons tratos; educação para a vida; saúde materno-infantil; assistência 

humanitária e de emergência. Dessa forma, o trabalho da Visão Mundial pode ser visto 

como uma materialização prática do modelo discursivo da Missão Integral, tendo em 

vista que se trata de uma organização cristã que tem como foco de trabalho os 

necessitados e carentes.  

 

3.2.4 O funcionamento das palestras  

 

A Conferência Missão na Íntegra 2015 teve palestras que duraram, em média, 

uma hora. À semelhança do evento pentecostal analisado anteriormente, em geral, as 

palestras eram precedidas por louvores e orações. Todavia, a seleção das músicas 

mostra diferenças claras entre o modo de organização de cada um dos discursos. 

Enquanto as canções do Congresso Pentecostal Fogo para o Brasil 2015 tinham como 

temas o “fogo do Espírito” e o “batismo com o Espírito Santo”, as músicas entoadas na 

Conferência Missão na Íntegra 2015 se adéquam ao modelo discursivo da Teologia da 

Missão Integral e, principalmente, ao tema do evento (“Justiça: o Futuro do Universo”). 

Além disso, observamos que o número de orações e louvores foi bem inferior ao 

observado no evento pentecostal, tendo em vista que, como foi dito, havia outros 

gêneros que não se adéquam a orações, como as plenárias e fóruns. Aqui, cabe lembrar 

que “uma sociedade não se distingue das formas de comunicação que ela torna possíveis 

e que a tornam possível” (MAINGUENEAU 2001, p. 72).   
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Com a finalidade de expandir a análise dos elementos que caracterizam o 

modelo discursivo da Teologia da Missão Integral, faremos um estudo da palestra dada 

no segundo dia do evento, na noite do dia 3 de novembro. A seleção dessa palestra teve 

como base o vínculo como o tema geral da conferência e a maneira como os louvores 

entoados reforçavam essa concordância temática. 

Ao contrário do Congresso Pentecostal Fogo para o Brasil 2015, em que os 

cantores eram “famosos”, vinculados a gravadoras, anunciados como “estrelas” do 

evento e que tinham CDs de sua própria autoria, as músicas tocadas na Conferência 

Missão na Íntegra 2015 foram executadas pela banda da Igreja Episcopal Carismática 

do Brasil (IECB), que sediou o evento. Por um lado, isso revela a postura do discurso 

integral contra o “individual”, e a favor do “coletivo”. Essa postura se materializa, por 

vezes, no discurso integral como uma postura contra as “estrelas” gospel. Postura esta 

motivada pela aversão ao apelo “comercial” das igrejas de matriz pentecostal. Um dos 

palestrantes do evento, o pastor Ed René Kivitz, escreve o seguinte em um de seus 

livros: 

 

O Evangelho é um santo remédio. Bem, pelo menos, costumava ser. Ou 

melhor, ainda é, caso estejamos falando do genérico. Sim, porque os 

laboratórios eclesiásticos institucionais empacotaram a essência de maneira a 

torná-la mais atraente e, nessa manipulação das substâncias, o conteúdo do 

Evangelho foi alterado. Até porque mais vale a embalagem e o marketing do 

que o remédio em si. Fiz uma pequena pesquisa no mercado e encontrei o 

genérico Evangelho empacotado em diversas versões. Uma pior do que a 

outra, mas todas muito populares (KIVITZ, 2006, p. 39). 

 

No trecho acima, ao associar a pregação do evangelho pentecostal a uma 

cenografia de “bula de remédio”, vincula-se o anúncio da mensagem a estratégias de 

propaganda e marketing, cujo fim é tornar esse “produto” mais “atraente”. É 

estabelecida a distinção entre os “laboratórios eclesiásticos institucionais” (associado ao 

modelo pentecostal) e o “Evangelho genérico” (associado ao modelo integral), que 

venderia remédios mais “baratos”. Há a denúncia de que essa versão “manipulada” do 

evangelho se tornou “muito popular”. Ou seja, aqui vemos claramente uma crítica à 

grande notoriedade que alguns pregadores e cantores pentecostais adquiriram, atingindo 

estatuto semelhante ao das “estrelas”. 

Em outra parte do livro, Kivitz faz um ataque direto ao mundo das 

“celebridades”, que considera a total degeneração do cristianismo contemporâneo: 
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A maioria das pessoas funciona num ciclo de retroalimentação dessa loucura 

coletiva de identidades de mentirinha e infelicidades crônicas. Ninguém se 

atreve a tirar as máscaras. E muito menos a denunciar as máscaras dos 

outros. Sobrevivemos de tapinhas nas costas e elogios evanescentes. Mal de 

época. Tempos em que ser celebridade é mais importante do que ser gente. 

Dias em que, para ser celebridade, vale tudo (e viva as promoters), até 

prostituir a identidade. Mundo de Caras e bocas, onde os seduzidos pelos 

flashes e holofotes não buscam outra coisa senão a notoriedade, a admiração, 

o comentário invejoso dos demais boçais. Pessoas esculpidas nos implantes, 

lipoaspirações e plásticas - gente de plástico, corpos e caras de mentira, 

admirados e exibidos como verdadeiros. Bolhas de sabão, perfeitos apenas 

de relance. Sanduíches de fotografia (KIVITZ, 2006, p. 80). 

 

Acima, é estabelecida a distinção entre “ser celebridade” e “ser gente”. Ser 

“gente” significa não ser seduzido por “flashes” e “holofotes”, e não ter sua vida 

comandada por “promoters”. Significa não buscar notoriedade ou admiração. Aqueles 

que as buscam prostituem sua identidade e se tornam pessoas “de mentira”. Portanto, no 

modelo da Teologia da Missão Integral, as “celebridades” não são bem vistas e nem 

bem-vindas. Talvez seja por isso que não encontramos grandes celebridades do mundo 

da música evangélica participando do evento, ainda que os autores que deram palestras 

concediam “autógrafos” e tiravam “selfies” com seus fãs.  

 

 

Figura 18: Pastor Levi Araújo, palestrante do evento, tirando uma “selfie” com um “fã”.
21

  

 

Na noite do dia 3 de novembro de 2015, houve, portanto, uma palestra do pastor 

Carlos Queiroz, que foi precedida por duas músicas que, como falamos, foram 

executadas pela própria banda da Igreja Episcopal Carismática do Brasil. Ambas as 

músicas são de autoria do cantor Kleber Lucas. A segunda música, sob o título “O 

Espírito do Senhor”, traz o seguinte: 

                                                 
21

 https://www.facebook.com/missaonaintegra/photos/pb.173871302649121.-

2207520000.1459008305./917905851578992/?type=3&theater. Acesso em 02/02/16. 

https://www.facebook.com/missaonaintegra/photos/pb.173871302649121.-2207520000.1459008305./917905851578992/?type=3&theater
https://www.facebook.com/missaonaintegra/photos/pb.173871302649121.-2207520000.1459008305./917905851578992/?type=3&theater
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O Espírito do Senhor  

Está presente para consolar  

É Deus com a gente exalando vida 

Força para caminhar 

 

E Ele nos ungiu para pregar libertação 

E quebrar cadeias para restaurar os corações 

E anunciar o ano aceitável do Senhor 

A fim de que se chamem 

Carvalhos de justiça  

 

A música está em direta consonância com o tema do evento (“Justiça: o Futuro 

do Universo”). A letra coloca a ideia de que Deus derramou uma capacitação ao cristão 

para “pregar libertação”, “quebrar cadeias”, “restaurar corações” e “anunciar o ano 

aceitável do Senhor”, para que as pessoas libertas possam ser conhecidas como 

“carvalhos de justiça”. Já apontamos, no início da tese, o vínculo entre a Teologia da 

Libertação e a Teologia da Missão Integral. E a música coloca ênfase no termo 

“libertação” e “quebrar cadeias”, que se adéquam à proposta do evento, que é trazer 

justiça social, de modo que a Igreja se insira na história e seja relevante para a 

sociedade. No livro Deus e Mamom: Economia do reino da era da globalização, René 

Padilla, um dos pais da Teologia da Missão Integral, afirma o seguinte: 

 

Para os cristãos, [...] a resistência à sociedade de consumo, um sistema 

construído sobre falsos pressupostos e valores distorcidos, não é opcional. 

Os problemas que o capitalismo global põe não são meramente, nem mesmo 

principalmente, econômicos ou técnicos, mas morais e espirituais. [...] o 

chamado para amar o próximo como a si mesmo inclui um chamado para 

subverter as estruturas de exploração e para forjar alternativas fidedignas. 

[...] atrás do materialismo que caracteriza a sociedade de consumo estão os 

poderes de destruição ao qual o Novo Testamento se refere (PADILLA, 

2011, p. 103).  

 

A ideia de “pregar libertação” e “quebrar cadeias”, função daqueles que se 

colocam como os “carvalhos de justiça” é aqui reforçada. Trata-se de uma luta contra a 

opressão implementada pelo capitalismo que “não é opcional”, mas uma obrigação de 

todos os cristãos. A ideia de “subverter estruturas de exploração” confirma esse aspecto 

do discurso da Teologia da Missão Integral, que visa a libertar os fracos das “cadeias” 

sociais que o oprimem. Observamos, portanto, um entrecruzamento entre palestras, 

músicas e o tema central do evento.  
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Após a banda local da Igreja Episcopal Carismática do Brasil, que sediou o 

evento, terminar seu trabalho, foi passado um vídeo que celebrava os quarenta anos da 

Visão Mundial no Brasil e que conclamava pessoas a se tornarem parceiros da 

instituição, contribuindo financeiramente para ajuda de crianças carentes. O vídeo foi 

anunciado e depois comentado pelo pastor Ariovaldo Ramos, que, além de palestrante 

no evento, é membro da Assembleia da Visão Mundial, instituição que foi uma das 

apoiadoras da conferência. 

Depois de passar o vídeo, o pastor Ariovaldo Ramos anunciou que havia 

materiais da Visão Mundial à venda nos estandes do evento. Ao comentar sobre as 

crianças que são ajudadas pela Visão Mundial, Ramos se referiu ao convidado que iria 

realizar a palestra daquela noite da terça-feira do dia três de novembro, Carlos Queiroz. 

Afirmou que ambos realizam um trabalho teológico para as crianças. Mas que, em vez 

de uma “Teologia para Crianças”, ele estava desenvolvendo junto com Queiroz uma 

“Teologia a partir da Criança”. Para explicar melhor o que seria essa “Teologia a partir 

da Criança”, Ramos comentou uma experiência que teve com Carlos Queiroz, quando 

este reuniu crianças não para ensiná-las, mas para ouvi-las falar. Ramos explicou que a 

ideia não é “tentar salvar a criança, mas deixar Deus nos salvar através das crianças”. O 

relato do encontro com as crianças se assemelha ao método de Paulo Freire de ensino, 

exposto em sua Pedagogia do Oprimido. E cabe lembrar que o vínculo de Paulo Freire 

com a Teologia da Libertação é ressaltado por diversos autores, como é o caso de 

Benedito Cintra, que chega a propor que o filósofo da educação brasileiro teve direta 

influência da formação dessa teologia. Para o autor,  

 

ainda haverá de aparecer um estudo sobre a influência de Paulo Freire na 

Teologia da Libertação. Talvez se chegue a dizer que nasceram 

contemporâneas (CINTRA, 1998, p. 209)  

 

Aqui, vemos uma semelhança com a pedagogia de Paulo Freire que, em vez de 

conceber a dupla professor-aluno, parte para uma fórmula alternativa: educador-

educando (professor que ensina aprendendo) e educando-educador (aluno que aprende 

ensinando). Nas palavras de Freire: “Educador-educando e educando-educador são 

ambos sujeitos cognoscentes diante de objetos cognoscíveis que os mediatizam (apud 

CINTRA, 1998, p. 92). Vemos, portanto, que no desenvolvimento de sua “Teologia a 

partir da criança”, Ramos e Queiroz executam nada menos que a antiga fórmula de 

Freire. Assim, o vínculo com o autor da Pedagogia do Oprimido reforça as 
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características do discurso da Teologia da Missão Integral de propor a luta contra a 

“opressão” social, em favor da “libertação”.  

O palestrante da noite do segundo dia do evento foi, portanto, Carlos Queiroz. 

Ele é pastor na Igreja de Cristo no Brasil, além de teólogo, professor e membro efetivo 

da Fraternidade Teológica Latino Americana, pioneira nos estudos da Teologia da 

Missão Integral. No site do evento, na parte dedicada à biografia de Queiroz, lemos o 

seguinte: 

 

Carlinhos acredita que os valores e princípios necessários à vida estão no 

Sermão do Monte falado e tão bem vivido por JESUS CRISTO e vive 

cativado pela crença de que é possível nós vivermos plenamente desfrutando 

de todo o sermão. Tem servido a pessoas em comunidades carentes ou que 

se comprometem com o serviço aos pobres. “As pessoas não vão ler o que 

você diz, elas leem o que você vive”.  

 

O trecho se inicia com o nome em diminutivo (“Carlinhos”). A citação dessa 

forma do nome poderia ter sido inserida com aspas e com um pequeno comentário 

(“Carlinhos”, como é conhecido por seus amigos, acredita...). Maingueneau explica o 

funcionamento discursivo que se desencadeia quando se evita o uso de aspas em casos 

como esse. Comentando uma matéria do jornal Libération, ele explica: 

 

Não colocando aspas [...], o enunciador indica que essas palavras pertencem 

ao universo verbal dos leitores do jornal. Pouco importa que o leitor real 

conheça ou não essas palavras: o enunciador pressupõe a existência de um 

leitor-modelo, para quem elas são familiares. Ao proceder assim, ele define 

indiretamente o posicionamento do Libération, cujos jornalistas, ao misturar 

os registros de língua, revelam um ethos de indivíduo que não tem 

compromisso com qualquer universo verbal fechado ou com preconceito 

(MAINGUENEAU, 2013, p. 209).     

 

Agindo de forma semelhante, ao se referir ao palestrante diretamente como 

“Carlinhos”, sem aspas e sem comentários, o enunciador do evento se coloca como 

alguém que não se prende a estereótipos e universos fechados, mas que convida o 

enunciatário a ser incorporado no grupo daqueles que são adeptos desse grupo 

discursivo. Trata-se de um convite ao leitor para que se sinta livre para chamar Carlos 

Queiroz de “Carlinhos”, pois ele é colocado como uma pessoa dedicada a ajudar pobres 

e carentes, ou seja, um homem “simples”, “do povo”. É lançado sobre Carlos Queiroz 

um etos de “simpatia”, “simplicidade” e “solicitude”. Esse etos é, por conseguinte, 

identificado com o da “Missão Integral”, enquanto instituição que enuncia sobre si 
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mesma e sobre os sujeitos que são adeptos dessa comunidade discursiva que frequentam 

as conferências.  

Em seguida, o trecho do site traz termos que estão diretamente relacionados às 

principais características do modelo discursivo da Teologia da Missão Integral: 

“pessoas carentes” e “pobres”. “Carlinhos” é colocado como alguém que porta um etos 

de “abnegação”, “voluntarismo” e “resignação”, uma pessoa simples que dedica sua 

vida a “libertar” aqueles que vivem sob a opressão das injustiças sociais. Ele é um 

“carvalho de justiça”, pois “liberta cadeias”. No trecho, o enunciador constrói um etos 

de pessoa “coerente” e “engajada”, que não é hipócrita, pois vive o que ensina.  

Em seguida, o site traz uma citação em discurso direto com aspas: “As pessoas 

não vão ler o que você diz, elas leem o que você vive”. Em primeiro lugar, a opção pelo 

discurso direto traz importantes pistas discursivas, como vimos anteriormente. Ao tratar 

da polifonia relacionada ao discurso direto, Maingueneau (2002) faz uma reflexão sobre 

o estatuto do enunciador em relação ao discurso relatado. Ao contrário do que ocorre 

em uma frase como “eu vi você ontem com o presidente” – em que o sujeito da frase 

coincide com o enunciador, o “você” é o coenunciador selecionado pelo enunciador, e 

“o presidente” está excluído do grupo de enunciadores – quando ocorre o discurso 

relatado, a estrutura enunciativa muda completamente de forma. Podemos abordar o 

trecho entre aspas como um discurso relatado em que o enunciador  

 

cita, no discurso direto, a fala de alguém, não se colocando como 

responsável dessa fala, nem como sendo o ponto de referência de sua 

ancoragem na situação de enunciação (MAINGUENEAU, 2002, p. 138). 

 

Dessa forma, como uma estratégia de comprovar que o etos lançado sobre 

“Carlinhos” não é uma opinião particular do enunciador do site, recorre-se à citação 

direta para provar que essa é uma imagem que se transparece nos enunciados emitidos 

por ele. No enunciado em questão, Carlos Queiroz faz a distinção entre “fala” e “ação”. 

Ele explica que é mais importante “agir” do que “falar”. Há uma crítica implícita ao 

modelo de cristianismo que apenas prega sobre o amor e a ajuda ao necessitado, mas 

que não age para transformar essa realidade e libertar o oprimido dessas cadeias sociais. 

Assim, vemos expressões dos semas /Ação/, /Luta/, /Libertação/ e /Resistência/.  

Voltando ao segundo dia do evento, ocorreu que, antes de iniciar a palestra, 

Ariovaldo Ramos orou por Carlos Queiroz, para que Deus abençoasse sua fala. Em 

seguida, Queiroz abriu sua parte anunciando a temática de sua palestra, afirmando que o 
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tema foi enviado a ele pela comissão organizadora do evento. O tema foi o seguinte: 

“Deus nos doou o próximo para que eu pudesse servi-lo” (Lucas 10:25-37). Há três 

detalhes aqui: o fato de que o tema foi escolhido pela comissão organizadora; o tema 

escolhido; e o texto bíblico usado como referência. De modo semelhante ao critério de 

escolha das propostas do estande (que deveriam atender a uma “adequação” de 

“identidade”, “propósito”), a escolha do tema por parte da comissão organizadora revela 

um “controle do dizer”, uma aplicação da rede de restrições semânticas características 

do modelo integral sobre os enunciados dos palestrantes. Além de escolher o gênero do 

dito (“plenária” em vez de “pregação” ou “palestra”), há uma “imposição” do tema. 

Assim, temos um exemplo de como as regras que operam os limites do dizer de operam 

neste determinado discurso. 

Quanto ao privilégio dado ao tema “plenária” em detrimento do comum gênero 

“pregação”, temos que, para Maingueneau (2013, p. 69), a opção por um determinado 

gênero possui utilidades. Entre elas, está um “fator de economia”. Nas palavras do 

autor: 

 

Graças ao nosso conhecimento dos gêneros do discurso, não precisamos 

prestar uma atenção constante a todos os detalhes de todos os enunciados 

que ocorrem à nossa volta. Em um instante somos capazes de identificar um 

dado enunciado como sendo um folheto publicitário ou como uma fatura e, 

então, podemos nos concentrar apenas em um número reduzido de elementos 

(MAINGUENEAU, 2013, p. 70). 

 

Assim, ao definir o gênero como “plenária”, geram-se expectativas nos 

enunciatários em matéria de conteúdo e de etos. Ao contrário de uma “pregação 

pentecostal”, que possui um caráter mais unilateral, um monólogo, a “plenária integral” 

se adéqua ao modelo discursivo da Missão Integral, pois valoriza o “coletivo” e a 

“participação de todos”, ao propor uma assembleia cujo objetivo é reunir seus membros 

durante um determinado tempo para estudar, discutir ou resolver certas questões. Além 

disso, se assemelha a eventos acadêmicos ou a reuniões político-partidárias. Dessa 

forma, traz-se ao enunciador um etos de “intelectual”, ao mesmo tempo em que reforça 

um tom politicamente “engajado”, dedicado à “luta” contra as desigualdades e à 

opressão ao pobre.   
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Além da opção pelo gênero “plenária”, definiu-se o tema. Maingueneau entende 

o tema como “aquilo do que um discurso trata” (2008, p. 81). Nas palavras do autor: 

 

Tudo o que se pode dizer é que, a priori, os temas mais importantes são 

aqueles que recaem diretamente sobre as articulações essenciais do modelo 

semântico: se a Graça divina tem tal papel no discurso jansenista, é porque 

toca as relações entre os dois registros opostos de seu sistema de restrições 

(MAINGUENEAU, 2008, p. 81). 

 

Assim, o tema escolhido (“Deus nos doou o próximo para que eu pudesse servi-

lo”) está diretamente atrelado ao modelo semântico da Teologia da Missão Integral. 

Deus é visto como aquele que coloca o próximo diante do cristão para que possa 

realizar sobre ele a missão integral. A interação com o próximo é tema comum para o 

modelo discursivo pentecostal. Mas a ideia de interação com o próximo seria recheada 

de uma atmosfera espiritual, de modo que o aspecto mais importante dessa relação seria 

a salvação da alma e trazer aquela pessoa para dentro da Igreja. Para Carlos Queiroz, 

por exemplo, ajudar o pobre em sua necessidade é mais importante do que “convertê-lo” 

ao cristianismo. 

Na verdade, os dois modelos discursivos tratam, com frequência, de uma mesma 

temática. Ambos falam sobre o poder do Espírito Santo, o Reino de Deus, a obra de 

Deus, sobre missões e sobre o que é ser cristão. Isso porque esses temas estão em 

disputa. Mas o detalhe está na maneira como tratarão esses temas. Maingueneau tocou 

neste ponto: 

 

Mas não é ir contra a evidência afirmar de dois discursos em conflito sobre 

um assunto qualquer que eles não falam da mesma coisa? O que torna 

pensável essa tensão é que ela é tornada amplamente eufêmica pela 

existência de uma massa considerável de pressupostos partilhados pelos dois 

protagonistas, pressupostos que lhes permitem precisamente opor-se no 

interior de um mesmo campo. Os dois sistemas de restrições semânticas têm 

exatamente de construir temas de maneiras divergentes, essa divergência 

pode ser simplesmente relativa, já que eles estão imersos em um universo a 

priori amplamente aceito por ambas as partes (MAINGUENEAU, 2012, p. 

82).  

 

Dessa forma, vemos que ambos os movimentos fazem citações frequentes a 

temas relacionados à ajuda ao próximo, mas cada um construirá seus temas de maneira 

distinta. A seleção da passagem bíblica citada é elucidativa. A passagem selecionada 
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pela comissão organizadora foi a Parábola do Bom Samaritano, que está no Evangelho 

de Lucas.:  

 

E eis que certo homem, intérprete da Lei, se levantou com o intuito de pôr 

Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então, 

Jesus lhe perguntou: Que está escrito na Lei? Como interpretas? A isto ele 

respondeu: Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua 

alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento; e: Amarás o teu 

próximo como a ti mesmo. Então, Jesus lhe disse: Respondeste 

corretamente; faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, 

perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu, dizendo: 

Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de 

salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos 

ferimentos, retiraram-se, deixando-o semimorto. Casualmente, descia um 

sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. 

Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também 

passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe 

perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os 

ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho; e, colocando-o sobre o seu próprio 

animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 

dois denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e, 

se alguma coisa gastares a mais, eu to indenizarei quando voltar. Qual destes 

três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos 

salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da Lei: O que usou de misericórdia 

para com ele. Então, lhe disse: Vai e procede tu de igual modo (Lucas 10:25-

37). 

 

A maneira como a seleção do texto bíblico foi feita revela outros traços da 

semântica global que rege o discurso da Teologia da Missão Integral. Revela a 

“tradução” do relato bíblico segundo os critérios das redes semânticas que operam nesse 

posicionamento discursivo, como veremos a seguir. 

Carlos Queiroz iniciou sua palestra com a pergunta: “quem é o meu próximo?”. 

Ele analisou, primeiro, quem era o próximo na ótica do doutor da lei: seus irmãos 

judeus, e não um samaritano. Mas Queiroz argumentou que, para Jesus, o próximo é 

todo aquele que está em necessidade.  

Em seguida, o palestrante passou à análise do texto Bíblico. Em primeiro lugar, 

fez comentários sobre a pergunta do mestre da lei: “Mestre, que farei para herdar a vida 

eterna?”. O comentário de Queiroz foi: “A pergunta sobre vida eterna é de rico e 

religioso”. Neste ponto, ele estabelece o quadro das negatividades: “rico” e “religioso”. 

Assim, se reforça a característica do discurso integral de que a materialização do mal 

está no rico que oprime o pobre e no religioso que privilegia esse rico opressor. Dessa 

forma, estabelece o quadro das positividades: “pobre”, “excluído pela religião 

instituída”. Ou seja, o pobre é aquele que está nesta condição devido à “injustiça” 
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praticada pelo “rico”. Por isso, o “verdadeiro cristão” (aquele que exerce uma missão 

“integral”, e não “parcial”) tem a obrigação de agir sobre o necessitado e denunciar a 

injustiça praticada pelo rico e pelo religioso materialista. No livro “Ação da Igreja na 

cidade”, Ariovaldo Ramos (que era um dos convidados do evento), escreve o seguinte 

sobre o modo “denúncia” assumido pelo discurso integral: 

 

Outra postura que a igreja tem de assumir, como parte do processo de 

enfrentamento da malignidade semeada na cidade, é a de profeta, luz do 

mundo. Isto significa partir para a denúncia, para a pregação, para a 

convocação da cidade ao arrependimento. A igreja precisa denunciar que a 

política, como vivenciada na cidade, é demoníaca; que os negócios, como 

levados a efeito, são demoníacos; que as atividades nas quais a cidade está 

mergulhada precisam ser saneadas. É sua função denunciar o pecado 

estrutural (RAMOS, 2009, p. 37).    

 

Ao mesmo tempo em que Queiroz, em sua fala, ressalta a necessidade de 

auxiliar o pobre, pontua, com veemência, a denúncia que deve ser feita ao rico. Ele traz 

a figura do “mestre da lei” para os dias atuais, e o compara aos sujeitos e instituições 

“opressoras” do contemporâneo. No trecho de Ramos, vemos que o quadro das 

negatividades (chamadas “demoníacas”) se materializa na “política” e nos “negócios” 

(empresários, ricos). Só existe, portanto, pobreza em virtude do “pecado estrutural”, que 

está relacionado ao proceder de “pessoas poderosas”. Assim vemos traços dos semas 

negativos aos olhos do discurso integral, como /Alienação/, /Estagnação/, /Dominação/ 

e /Aceitação/. 

Em seguida, Queiroz continua explicando que, para o doutor da lei, o próximo 

era só o irmão judaico, mas não o samaritano. Em contrapartida, ele defende que, para 

Jesus, o próximo é o “você”, ou seja, é qualquer um que está ao nosso lado, 

independente se pertence a nosso grupo de convivência ou não. Institui-se, portanto, 

uma disputa sobre o que seria o “próximo”. Segundo a argumentação de Queiroz, o 

“verdadeiro próximo”, ou seja, a definição “correta” de próximo seria essa trazida por 

Jesus. E é exatamente essa que, em sua posição, é abraçada pelos adeptos da Teologia 

da Missão Integral. 

Posteriormente, Queiroz criticou aquilo que chamou de “concorrências de 

poder”. Ele fez a comparação entre a busca pelo poder feita pelo diabo, e o 

esvaziamento de poder executado por Jesus. Para tanto, utilizou duas passagens 

bíblicas: 
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Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva! Como foste lançado 

por terra, tu que debilitavas as nações! E tu dizias no teu coração: Eu subirei 

ao céu, e, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e, no monte da 

congregação, me assentarei, da banda dos lados do Norte. Subirei acima das 

mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E, contudo, levado serás 

ao inferno, ao mais profundo do abismo (Isaías 14:12-15). 

 

A passagem acima é associada pelos intérpretes fundamentalistas da Bíblia 

como uma narrativa da queda de Lúcifer (ARANHA, 2012; GILBERTO, 2015). Na 

verdade, é o trecho onde a aparece a expressão “lúcifer” na Vulgata, a tradução latina da 

Bíblia. Ao citar esse texto como referencial para o trágico destino daqueles que buscam 

poder, Queiroz associa a “ganância” e “vaidade” a atitudes “demoníacas”. Mas, dessa 

vez, ele o faz com o respaldo da Bíblia, citada como texto de autoridade. Observa-se 

que a polêmica entre o modelo pentecostal e modelo da missão integral se dá dentro de 

um mesmo espaço discursivo. Por isso, eles não disputam se a Bíblia deve ou não ser o 

texto de referência mais importante. A disputa se dá na maneira como essa leitura deve 

ser interpretada e aplicada na vida cotidiana. Dessa forma, ao citar a Bíblia para 

justificar seu posicionamento, usa-se esse texto de autoridade, de modo que o efeito é de 

ratificar o quadro das negatividades, ou seja, o rico, o poderoso e opressor, colocados 

como “diabólicos”. 

Em seguida, Queiroz utilizou outro texto Bíblico. Dessa vez, o efeito foi ratificar 

o quadro das positividades. Ele cita o conceito teológico da kenosis, ou seja, do 

“esvaziamento” de Jesus. A passagem a que ele faz referência está na carta de Paulo aos 

Filipenses: 

 

Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois 

ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a 

Deus; antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-

se em semelhança de homens; e, reconhecido em figura humana, a si mesmo 

se humilhou, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz (Filipenses 

2:5-8). 

 

A relação entre a kenosis e a vocação para os necessitados é ressaltada no livro 

Missão transformadora: mudança de paradigma na teologia da missão, do teólogo sul-

africano David Bosch. Segue um trecho de sua obra: 

 

A kenosis de Jesus, seu esvaziar-se, teve início com seu nascimento. E foi 

por causa de sua identificação com os que se encontravam na periferia e de 

sua recusa em agir conforme as convenções vigentes que ele foi crucificado 

(BOSCH, 2007, p. 612)    
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Assim, Queiroz realiza uma fórmula comum no modelo da Missão Integral: 

associar a riqueza com uma ação diabólica, e a pobreza como uma vocação divina. 

Trata-se de uma operação discursiva que, calcada na autoridade das escrituras, 

estabelece, como vimos, o quadro das positividades e das negatividades. Dessa forma, 

constrói-se um etos “resignado”, “altruísta” e “humilde”, ao mesmo tempo em que lança 

sobre o seu outro um etos “vaidoso”, “sectário”, “arrogante” e “diabólico”.  

Ainda explicando os perigos daqueles que buscam poder, Queiroz fez uso de 

outra passagem bíblica para criticar, agora, a sede pelo “poder sobrenatural”. O trecho 

bíblico citado relata uma ocasião em que os discípulos de Jesus trazem a ele um 

relatório de seu trabalho e, com grande alegria, declaram que os demônios os 

obedeciam. Mas, em seguida, recebem uma repreensão de Jesus: 

 

E voltaram os setenta com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os 

demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: Eu via Satanás, como raio, cair do 

céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes, e escorpiões, e toda a força 

do Inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis porque se vos 

sujeitem os espíritos; alegrai-vos, antes, por estar o vosso nome escrito nos 

céus (Lucas 10:17-20)   

 

Ao citar esse relato bíblico, Queiroz critica aqueles que, em suas palavras, “já 

acordam buscando poder”. Aqui há uma clara referência ao modelo pentecostal, que, 

como vimos, valoriza o “batismo com o Espírito Santo” como uma capacitação de 

poder sobrenatural para expulsar demônios e curar os enfermos. Vemos, ainda, mais 

uma vez uma disputa sobre o que seria a ação do Espírito Santo na Igreja. No modelo 

pentecostal, o Espírito Santo concede, em geral, novas línguas, poder para expulsar 

demônios e curar enfermos. No modelo da Missão Integral, o Espírito Santo orienta a 

vocação do cristão para o trabalho com os necessitados e para a denúncia das injustiças.  

Observamos, mais uma vez, a disputa sobre o que seria o universo “demoníaco”. 

No modelo pentecostal, o “demoníaco” são os espíritos malignos que habitam nas 

pessoas, e as fazem ter problemas de toda a natureza: mentais, financeiros, de saúde, 

vícios e promiscuidades. Para esses problemas serem resolvidos, o espírito maligno 

precisa ser “expulso” de dentro da pessoa, e esta precisa começar a frequentar a Igreja e 

viver segundo os preceitos bíblicos. No modelo integral, o “demoníaco” está agindo nos 

poderosos (ricos, políticos e religiosos elitistas) e gerando opressão no pobre 

(CAVALCANTI, 2000). Esse problema é resolvido por uma “tomada de consciência” 
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por parte dos cristãos, para que possam “denunciar” essas injustiças e se tornarem 

verdadeiros agentes de transformação social. 

Carlos Queiroz volta a refletir sobre quem seria esse próximo na ótica de Jesus. 

Segundo ele, os próximos não são os parentes e amigos, mas o estranho. São os 

pequeninos, os despidos, os que estão com fome, os forasteiros, o preso. São adultos 

que se tornaram crianças, no sentido de pessoas que precisam de cuidados especiais. 

Neste ponto, ele afirmou: “O próximo não é o que tem cifrão na testa ou os que têm 

títulos”. Mais uma vez, ele estabelece a distinção entre a Igreja que trabalha para 

privilegiar os ricos e a aquela que privilegia os pobres. Realizar a missão cristã tendo 

como alvo os abastados financeiramente (“o que tem cifrão na testa”) e os prestigiados 

socialmente (“os que têm títulos”) seria exercer uma missão “parcial”, e enxergar o 

próximo de forma errada. Seria entender o “próximo” não como Jesus ensinou, mas 

como o mestre da lei, em seu erro, interpretava esse conceito.  

Posteriormente, Queiroz passou a refletir sobre o que seria a “grande questão do 

Evangelho”. Ou seja, houve uma tentativa de fazer um resumo dos objetivos da vida 

cristã assim como ensinada por Jesus. Neste ponto, ele disse: 

 

A grande questão do Evangelho não é o tamanho da sua fé, mas em quem 

você deposita sua fé. Não adianta colocar sal grosso para o time ganhar, usar 

amuletos ou ter um pensamento positivo, como fazem os protestantes 

(QUEIROZ, 2015).   

 

Aqui observamos mais uma vez a polêmica com o modelo pentecostal. Como 

vimos, na leitura (em forma de simulacro) que o modelo integral faz do modelo 

pentecostal, este é interpretado como uma forma cristianismo excessivamente espiritual, 

que dedica um foco exacerbado a apenas uma dimensão do homem (“espírito”), 

esquecendo, principalmente, de que é “corpo”. Por isso, se tornaria incapaz de ser 

relevante socialmente e de realizar uma transformação social. René Padilla, um dos 

pioneiros da Teologia da Missão Integral, faz essa distinção, quando diz: 

 

Tanto a evangelização como a responsabilidade social pode ser entendida 

unicamente à luz do fato de, em Cristo Jesus, o reino de Deus ter invadido a 

história e agora é a realidade presente e ao mesmo tempo uma esperança 

futura, um “já” e ao mesmo tempo um “ainda não”. Neste sentido, o reino de 

Deus não é o “melhoramento social progressivo da humanidade, segundo o 

qual a tarefa da igreja é transformar a terra em céu, e isto agora”, nem “o 

reinado interior de Deus presente nas disposições morais e espirituais da 

alma, com sua base no coração”. Antes, ele é o poder de Deus, liberto na 
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história, que traz boas novas aos pobres, liberdade aos cativos, vista aos 

cegos e libertação aos oprimidos (PADILLA, 2012, p. 221) 

 

No trecho acima, vemos que Jesus é colocado como alguém que “invadiu a 

história”. Ou seja, não veio – segundo o modelo integral – para ficar escondido no 

coração dos homens, mas para estar em direta relação com a realidade que o cerca. Não 

se trata de uma mensagem de autoajuda, de modo que o “pensamento positivo” não terá 

qualquer utilidade. Fica implícita a denúncia de que há um modelo de cristianismo 

excessivamente passivo e mistificado, que erra por não tomar uma postura ativa na 

solução dos problemas que afligem o humano. Em especial, o humano pobre, cativo, 

cego e oprimido.  

Há outra referência importante no trecho de Queiroz. Ele se refere ao uso de 

“amuletos” e de “sal grosso”. Algumas igrejas, principalmente de linha neopentecostal 

(como é o caso da Igreja Universal do Reino de Deus), utilizam práticas como o uso de 

objetos especiais e de sal grosso como medida de solução de alguns problemas 

espirituais. Esta é umas das críticas comuns que o discurso da Teologia da Missão 

Integral faz contra alguns setores pentecostais e neopentecostais, como no trecho 

abaixo: 

 

Hoje, há um crescimento espantoso entre setores evangélicos de uso de copo 

d’água, rosa ungida, sal grosso, pulseiras abençoadas, pentes santos do kit de 

beleza da rainha Ester, peças de roupas de entes queridos, oração no monte e 

no vale, óleos de oliveiras de Jerusalém, água do Jordão, sal do Vale do Sal, 

trombetas de Gideão, cajado de Moisés [...] “patuás”, “amuletos”, “sal e 

alho” dentro de recipientes em suas casas... (NICODEMUS, 2008, p. 28) 

 

Percebe-se, portanto, no trecho de Queiroz, uma crítica a essa espiritualidade 

exacerbada de alguns setores evangélicos, que, segundo o modelo integral, beiram ao 

“misticismo”. Esse “exagero” místico é visto como consequência de uma leitura errada 

das escrituras, que atribui a solução de todos os problemas a uma dimensão espiritual, 

preterindo do homem sua porção física.  

Na sequência de sua fala, Queiroz passou a refletir sobre o que Jesus entendia 

como as “virtudes básicas do cristão”. Segundo ele, 

 

Quando Jesus fala sobre as virtudes básicas, ele fala sobre os pobres de 

espírito, não são os que se consideram ricos. Não há expectativa de 

reconhecimento ou de aplausos... A regra do cristianismo são os iletrados. 
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Paulo, letrado, é exceção. O rico só tem chance se converter-se se abandonar 

o cifrão (QUEIROZ, 2015).   

 

Neste ponto, o quadro das positividades é apresentado como o quadro das 

“virtudes básicas”. Nessas virtudes estão, portanto, o cuidado com os “pobres de 

espírito”, por exemplo, os “iletrados”. E o cristão que realiza essa missão integral não 

deve buscar o “aplauso”. Mais uma vez, observamos uma crítica ao “estrelismo”, 

àqueles que buscam fama, aplausos e reconhecimento. Que dão autógrafos e que são 

vistos como “celebridades”.   

No final do trecho, defende que “o rico só tem chance converter-se se abandonar 

o cifrão”. Ao contrário do modelo pentecostal, que busca a “conversão” de todos, no 

modelo da missão integral, o “rico” é aquele que deve se converter, enquanto o pobre é 

aquele que deve ser “ajudado”. Ou seja, o pobre é o alvo do trabalho missionário 

integral, enquanto o rico é alvo das denúncias, e deve se converter da vida “demoníaca” 

que leva.  

Queiroz fez, depois, uma reflexão sobre o conceito teológico de kerigma, ou 

seja, a “proclamação”. Esse conceito é assumido pelo discurso da Missão Integral como 

um dos motes de sua proposta: 

 

A TMI oferece uma lente de leitura e interpretação bíblica no afã de 

fundamentar a ação cristã na criação. Como já exposto acima, a TMI parte 

de pressupostos evangelicais, por isso, seu kerigma tem como base o anúncio 

de que Jesus Cristo é o Senhor, seguido da convocação ao arrependimento e 

à fé, para acesso ao Reino de Deus. Essa mensagem, se aceita, encaminha a 

pessoa a servir, com tudo o que tem e quanto produz, aos interesses de Deus 

e seu projeto no mundo (AQUINO, 2013, p. 24) 

 

Comentando sobre a “proclamação”, Queiroz afirma o seguinte: 

 

Qual é o serviço que devo levar ao próximo? Primeiro, é a proclamação, que 

são as boas novas e as denúncias de todas as maldades (“Ai de ti, Corazim! 

Ai de ti, Betsaida!”). A presença do bem por si só denuncia o mal. Há 

esperança para o desvalido, para o que está à margem da sociedade. O 

poderoso opressor pode ser liberto de suas cadeias satânicas (QUEIROZ, 

2015). 

 

A missão do cristão é, portanto, colocada como exercer a “proclamação”. Para o 

discurso pentecostal, a proclamação é importante, mas assume outro aspecto. Ela é vista 

como anunciar a palavra de Deus e levar as pessoas à conversão, de modo que passem a 
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integrar uma Igreja. No escopo do discurso integral, a proclamação consiste em 

anunciar as boas novas ao que está “à margem da sociedade” e fazer as “denúncias de 

todas as maldades”. Podemos dizer, portanto, que a proclamação segundo o discurso 

integral assume, pelo menos, duas vertentes: o “anúncio” (ao que está à margem da 

sociedade) e a “denúncia” (das injustiças praticadas por aqueles que estão em posições 

de poder). 

No trecho, usa-se o discurso direto para se referir a duas passagens bíblicas em 

que Jesus faz uma espécie de “denúncia” (“Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida!”). São 

cidades em que Jesus tinha feito muitos milagres, mas seus moradores não haviam se 

arrependido dos seus pecados. A Bíblia traz:  

 

Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque, se em Tiro e em Sidom fossem 

feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam 

arrependido com pano de saco grosseiro e com cinza. Por isso, eu vos digo 

que haverá menos rigor para Tiro e Sidom, no Dia do Juízo, do que para vós 

(Mateus 11:21-22). 

 

Mais uma vez a opção pelo discurso direto traz uma forma de atribuir a 

responsabilidade pelo enunciado ao enunciador bíblico, de modo a trazer a autoridade 

das escrituras para fundamentar seu argumento. Como foi dito anteriormente, o discurso 

direto tem uma função de fazer com que o enunciador estabeleça uma espécie de 

“adesão respeitosa ao dito”. Nas palavras de Maingueneau: 

 

Por que o discurso direto? Para distanciar-se: seja porque o enunciador 

citante não adere ao que é dito e não quer misturar esse dito com aquilo que 

ele efetivamente assume; seja porque o enunciador quer explicitar, por 

intermédio do discurso direto, sua adesão respeitosa ao dito, fazendo ver o 

desnível entre palavras prestigiosas, irretocáveis e as suas próprias palavras 

(citação de autoridade) (MAINGUENEAU, 2002, p. 142) 

 

Essa espécie de citação de autoridade faz com que o argumento levantado não 

seja uma mera interpretação deslocada de um trecho da Bíblia, mas a opinião, posta 

como objetiva, do próprio Cristo. Aqui se confirma, mais uma vez, a característica de 

que o modo de ser do discurso integral está diretamente atrelado ao caráter e à vontade 

divinos. 

Queiroz posteriormente traz para sua fala outros trechos bíblicos que 

funcionarão como referências. Ele cita o discurso de Jesus contra a igreja de Laodiceia, 

vista como elitista, rica e poderosa. A denúncia bíblica é a seguinte:  
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Como dizes: Rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta (e não 

sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu), aconselho-

te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e 

vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez; e 

que unjas os olhos com colírio, para que vejas (Apocalipse 3:17-18) 

 

Carlos Queiroz contextualiza a passagem bíblica, trazendo-a para os dias atuais. 

Ele afirma que, atualmente, a igreja de Laodiceia representa aqueles que “pagam 

missionários para fazer missão, mas não fazem”. Mais uma vez o discurso pentecostal é 

trazido por meio de um simulacro, da tradução feita com base no processo de 

interincompreensão. Dessa forma, o etos construído é o daquele que “vive o que fala”, 

“que faz o que ensina”, ou seja, um tom de “sinceridade” e “coerência”. Todavia, ao 

mesmo tempo em que constrói esse etos “positivado” sobre si mesmo, lança sobre seu 

outro um etos inverso, que carrega aspectos de “hipocrisia”, “falsidade”, “engano” e 

“mentira”. 

Estabelecendo a distinção entre o “ter” e o “ser” (comum no discurso da 

Teologia da Missão Integral), Queiroz passa a fazer uma crítica ao materialismo 

contemporâneo. Ele diz: 

 

É materialista tanto aquele que acha que é gente porque possui, tanto o que 

acha que não é gente porque não possui. Hoje, as pessoas querem ser alguém 

através do ter (QUEIROZ, 2015).   

 

Neste ponto, cria-se uma denúncia à desumanização do materialismo elitista, 

que, segundo o discurso integral, está impregnado no modelo pentecostal. O problema 

posto é que o rico, com seu modo de ser elitista, não somente se torna materialista, mas 

torna o pobre num materialista, já que o ensina que somente poderá se tornar “alguém” 

com o acúmulo de bens materiais. Assumindo, portanto, o dispositivo “denúncia”, faz-

se uma crítica ao modo de ser do outro que acaba sendo impregnado no pobre. Dessa 

forma, ao realizar sua “missão na íntegra”, o adepto do discurso integral precisa realizar 

essa “tomada de consciência” no pobre, a fim de romper o conceito materialista que 

nele foi impregnado pelo rico opressor. 

Caminhando para o final de sua fala, Queiroz passa a comentar opiniões em 

geral contrárias à Teologia da Missão Integral. Ele transparece em sua preleção uma 

espécie de defesa contra acusações que esse modelo enunciativo sofre, principalmente, 

por parte dos adeptos do modelo discursivo pentecostal. Ele disse: 
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Quando dizem que sou teólogo da Teologia da Libertação, me sinto 

lisonjeado. Quem dera eu chegar até onde eles chegaram [...] As pessoas 

dizem: “esse pessoal é comunista”. Se ser comunista é o que o Ariovaldo 

faz, então eu vou passar a querer ser comunista. Mas não tem nada a ver o 

comunismo com o evangelho (QUEIROZ, 2015).   

 

O trecho acima mostra a relação polêmica que existe entre o modelo da Teologia 

da Missão Integral e o modelo pentecostal. Ele cita o fato de que comparam o discurso 

da TMI com o discurso católico da Teologia da Libertação. Ao contrário de negar o 

vínculo com o movimento católico (como faz a maioria dos adeptos da TMI), Queiroz 

interpreta a associação como um elogio. Dessa forma, lança um etos positivo sobre o 

discurso da Teologia da Libertação, e mostra sua afeição a ele.  

Em seguida, toca em outro aspecto da crítica feita ao modelo da TMI: de que se 

trata de um discurso comunista (SEVERO, 2013). Contudo, sua abordagem é distinta 

quando comparada ao seu comentário sobre o vínculo com a Teologia da Libertação. 

Em sua resposta, ele propõe que essa associação entre TMI e comunismo (feita pelos 

adeptos do modelo pentecostal) é fruto de uma definição errada do que é ser 

“comunista”. Isso fica claro na construção de uma oração condicional (“Se ser 

comunista...”). A oração condicional esconde uma ironia, que discorda dessa 

associação. Mas, utilizando-se da liberdade que lhe concede um enunciado irônico, ele 

afirma que gostaria, então, de ser comunista. Mas o que fica claro é que ele não condena 

o comunismo. Ao invés de condená-lo (como faz o discurso pentecostal), mostra que é 

uma visão de mundo “distinta” do cristianismo.  

A palestra terminou sem música, ao contrário do que ocorria com as pregações 

do 19º Congresso Pentecostal Fogo para o Brasil. Outro aspecto importante do final da 

palestra de Carlos Queiroz foi que o organizador do evento pegou o microfone para 

perguntar se alguém estava precisando de carona. Algumas pessoas levantaram seus 

braços e conseguiram quem as conduzisse a seus destinos. Isso confirma novamente o 

aspecto “coletivista” do discurso da TMI, que valoriza a ajuda ao próximo e o trabalho 

voluntário. Assim, vemos expressão dos semas /Base/, /Igualdade/ e /Coletividade/. 

 

3.2.5 O resumo da palestra e o comentário dos internautas  

 

Todas as palestras receberam uma arte com foto do palestrante e uma frase que 

representava um trecho de sua fala. Essas imagens foram divulgadas no Facebook 

oficial do evento, onde internautas poderiam fazer comentários. Neles, havia aqueles 
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que criticavam a postura dos palestrantes, de modo que podemos observar exemplos de 

como funciona a polêmica como interincompreensão. Uma análise das imagens e dos 

comentários dos internautas nos ajuda na compreensão de como esses discursos se 

organizam e como é instaurada a polêmica. Analisaremos a repercussão de uma frase da 

palestra de Carlos Queiroz, que gerou muita polêmica entre os internautas. Passemos à 

imagem: 

 

 

Figura 19: Trecho da palestra de Carlos Queiroz divulgado no Facebook oficial do evento
22

.  

 

Como vimos, quando propôs uma resposta à pergunta “quem é o nosso 

próximo?”, Carlos Queiroz fez a distinção entre “ricos” e “pobres”, e mostrou como o 

discurso da TMI os aborda de formas distintas. Quando o pobre é seu enunciatário, o 

discurso da Missão Integral assume o dispositivo “anúncio” (proclamação). Quando se 

dirige ao rico, assume o dispositivo “denúncia”. A frase de Queiroz representa, portanto, 

um exemplo do dispositivo “denúncia”, já que ressalta a necessidade de entregar ao 

pobre o que ele precisa de imediato (comida, casa, roupa etc). Fica implícito, na frase, 

que evangelizar o pobre sem levar em conta suas necessidades imediatas é exercer um 

modelo de missão “parcial”, e não integral.   

                                                 
22

 https://www.facebook.com/missaonaintegra/photos/pb.173871302649121.-

2207520000.1459008304./918279341541643/?type=3&theater. Acesso em 02/02/16. 

https://www.facebook.com/missaonaintegra/photos/pb.173871302649121.-2207520000.1459008304./918279341541643/?type=3&theater
https://www.facebook.com/missaonaintegra/photos/pb.173871302649121.-2207520000.1459008304./918279341541643/?type=3&theater
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Trata-se de um tipo de enunciado que lança um etos negativado sobre os ricos e 

sobre o discurso pentecostal (colocado como “parcial”, “elitista”, “cínico” e 

“insensível”), ao mesmo tempo em que projeta um etos positivado sobre o pobre e o 

discurso da missão integral (posto como “integral”, “completo”, “sincero” e 

“sensibilizado”). 

A frase de Queiroz gerou algumas críticas por parte dos internautas, que 

expressam, ao mesmo tempo, a existência da polêmica e o modo como a 

interincompreensão opera entre ambos os modelos discursivos, que, como vimos, 

disputam um mesmo espaço discursivo. Analisemos alguns dos comentários:  

 

Então, se o cara é rico, automaticamente não se preocupa com o próximo... 

olha... parabéns hein... Quase conseguiu disfarçar esse Marxismo travestido 

de evangelho... quase... 

 

No trecho acima, o primeiro detalhe que nos chama a atenção em termos 

discursivos são as reticências. Maingueneau (1997) entende a função das reticências 

como exemplo de heterogeneidade mostrada, que é aquela que se mostra de forma 

explícita, e que denota a presença de elementos discursivos em ação. No trecho acima, 

após o fim do primeiro período, o uso das reticências evidencia que o enunciador 

pretende captar a atenção do seu enunciatário de modo que este assuma a função de 

interpretar o enunciado, acrescentando as lacunas e dando continuidade à sequência 

discursiva. A interpretação sugerida é de que o enunciado está “equivocado”, de que há 

um problema em sua formulação. Operando dessa forma, as reticências funcionam para 

propor uma reflexão sobre o posicionamento ideológico do enunciador comentado, o 

que ficará claro no decorrer da frase (“marxismo travestido de evangelho”). 

Existe um elemento irônico no trecho, no momento em que ele parabeniza a 

frase de Carlos Queiroz (“parabéns hein...”). Dessa forma, opera-se uma desqualificação 

do dito. Nas palavras de Maingueneau: 

 

Suponhamos que um locutor diga “Que homem amável!...” a respeito de 

alguém que acaba de se mostrar grosseiro. Basta que se deixe transparecer na 

enunciação oral uma entonação específica ou que, na escrita, estejam 

presentes alguns índices que marcam o distanciamento (reticências, palavras 

enfáticas etc.), para que o coenunciador pressuponha que se trata de uma 

enunciação irônica. A enunciação irônica apresenta a particularidade de 

desqualificar a si mesma, de se subverter no instante mesmo em que é 

proferida (MAINGUENEAU, 2013, p. 222). 
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Temos, portanto, um exemplo de enunciação que busca desqualificar o 

enunciado citado, de modo que lança sobre ele índices negativados em termos de etos. 

Observamos, portanto, como se instaura a polêmica entre ambos os modelos estudados, 

que ocupam um mesmo espaço discursivo.  

O trecho acima transparece um enunciado modalizado, já que o locutor marca 

sua posição, ao ponto de fazer interpretações e juízos de valor sobre aquilo que foi dito. 

Segundo Maingueneau: 

 

É preciso, com efeito, levar em consideração também as modalizações, isto 

é, a relação que o locutor mantém com aquilo que ele diz: o locutor pode 

fazer julgamentos de valor ou indicar se ele adere ou não ao dito 

(MAINGUENEAU, 2013, p. 146). 

 

Dessa forma, ao levarmos em consideração o aspecto modalizado do comentário 

do internauta, concluímos que ele executa um juízo de valor sobre o dito, de forma a 

evidenciar sua não adesão, explicando que essa recusa em aderir se deve ao aspecto 

ideológico da frase de Carlos Queiroz, qualificada (a partir da tradução que se opera a 

partir da incompreensão) como “marxismo”.  

Outros comentários de internautas seguem essa mesma linha, qualificando a 

frase de Queiroz como marxismo e socialismo, como fica evidente no comentário 

abaixo: 

 

Discordo. Generalizações compõem um erro clássico de lógica. A trajetória 

do Carlinhos fala por si, mas creio ser necessário ter cautela com certas 

afirmações. O rico não pode ser estigmatizado como um cidadão de segunda 

classe no Reino. Ricos também precisam de vida agora, a vida abundante 

que só Ele pode dar. E já conheci muitos pobres preocupados sim com a vida 

eterna. 

 

No trecho acima, encontramos um exemplo de modalização, já que o enunciador 

manifesta explicitamente sua não adesão ao dito (“Discordo”). Há uma referência ao 

etos associado ao enunciador do trecho citado (“a trajetória do Carlinhos fala por si 

só”). Ao referir-se à “trajetória” como um elemento que “fala”, refere-se positivamente 

aos elementos de caráter e corporalidade de “Carlinhos” enquanto enunciador 

discursivo, de maneira que se constrói um enunciado de modo semelhante à concessão 

(“Embora Carlinhos seja uma pessoa idônea, não concordo com sua frase”). Nas 

palavras de Maingueneau: 
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Na interação, a concessão surge como um passo feito em direção ao 

adversário; ela é constitutiva de um ethos positivo (abertura, atenção para 

com o outro) (MAINGUENEAU, 2004, p. 111).  

 

Dessa forma, vemos que o trecho usa a estratégia de criar um “etos positivo” 

sobre a figura do enunciador citado, para então formular sua crítica, quando o acusa de 

fazer uma “estigmatização” do rico. Dessa forma, a crítica se volta a uma tentativa de se 

criar um “estereótipo” ligado ao mundo ético dos ricos. O comentário rejeita essa 

construção de um etos estereotipado sobre os ricos, colocando em suspenso a posição 

do discurso da Teologia da Missão Integral de que a distinção entre ricos e pobres 

funciona como um dos fundamentos do pensamento e da prática do cristão no mundo.  

Essa crítica é reforçada por outros internautas que, ao comentarem a frase de 

Queiroz, denunciam novamente a distinção rico/pobre como fundamento da ação cristã 

no mundo. Segue a frase do internauta:  

 

Tanto o rico como o pobre necessita (sic) de salvação. Todos têm 

necessidades. Concordo que precisamos lutar por uma sociedade mais justa e 

igualitária, não estigmatizando as classes e pessoas. 

 

Trata-se de um enunciado modalizado, já que há um juízo de valor nele implícito 

(“concordo”). Da mesma forma como aconteceu com o comentário analisado 

anteriormente, este usa uma estrutura semelhante à concessão, para criar uma 

aproximação (pela constituição de um etos positivo sobre o adversário), para, então, 

expor a crítica. Ao apresentar sua censura, o trecho igualmente lança a denúncia de que 

a frase realiza uma “estigmatização” do rico. Dessa maneira, a crítica defende a hipótese 

de que, ao tentar lutar contra a estigmatização do pobre, o discurso da Teologia da 

Missão Integral cria uma estigmatização do rico, o que seria cair no mesmo erro.  

Outros comentários são mais diretos, de forma que não usam estratégias de 

aproximar o adversário ou de criar sobre ele, momentaneamente, um etos positivo. 

Lança-se diretamente uma crítica severa à frase de Queiroz, como no caso abaixo:  

 

O total abandono do evangelho travestido de cuidado social. 

 

No comentário acima, a frase citada não representa apenas uma “estigmatização” 

do rico, ou um pequeno erro de interpretação da Bíblia. Trata-se de um “abandono” do 

evangelho. Em geral, essa é a crítica que o modelo pentecostal, por meio da 
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interincompreensão, faz do modelo integral. Esse “abandono” é associado a uma 

vinculação ideológica com correntes de pensamento marxistas, como fica evidente em 

outro comentário, reproduzido abaixo: 

 

Frases de efeito de marxista religioso. 

 

A frase acima confirma a polêmica que se instaura entre o discurso da Teologia 

da Missão Integral e do Movimento Pentecostal. O primeiro qualifica o segundo como 

“fanatismo”, enquanto o segundo qualifica o primeiro como “marxismo”. Há, ainda, no 

trecho acima, uma qualificação do marxismo, pelo adjetivo “religioso”. Aqui há outro 

exemplo de disputa de termos. Na palestra de Queiroz, foi defendida a posição de que 

apenas “ricos e religiosos” pensam na salvação de suas almas, enquanto os pobres 

precisam ter suas necessidades básicas supridas no “aqui e agora”, de forma que esta 

seria a função do verdadeiro cristão, que realiza, portanto, uma missão “integral”. 

Houve, por isso, uma equivalência entre o rico e o religioso, de modo que ambos 

figuraram como alvos da crítica de Queiroz, quando assumiu o dispositivo “denúncia” 

para se referir a esses grupos. Na frase do internauta, o religioso é comparado ao 

“cristão marxista”, de forma há uma acepção distinta daquilo que seria a 

“religiosidade”. Para o discurso da TMI, o “cristão religioso” é aquele que somente se 

preocupa com a salvação das almas, e negligencia o trabalho de assistência social. Para 

o discurso pentecostal, por sua vez, o “cristão religioso” é exatamente o contrário: 

aquele que somente se preocupa com o social e se esquece da salvação das almas. 

Dessa maneira, observamos que a polêmica entre o modelo discursivo 

pentecostal e aquele associado à Teologia da Missão Integral se manifesta em diversas 

instâncias, já que partilha de um mesmo espaço discursivo, onde há disputas de 

conceitos e do que seria a correta “prática” cristã. Nos capítulos seguintes, veremos 

como essa polêmica se materializa em outros planos discursivos.   
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Capítulo 4 

ETOS PUTATIVO NOS DISCURSOS DA TEOLOGIA DA MISSÃO INTEGRAL 

E DO MOVIMENTO PENTECOSTAL  

 

O Etos putativo é criado por enunciados de terceiros sobre o locutor em questão, 

fazendo com que sejam depositados, na memória coletiva, índices descritivos que 

configuram um etos particular relativo ao nome próprio do enunciador. O termo 

putativo, como vimos, vem do latim putativus “presumido”, da raiz putare “imaginar”, 

e tem a mesma origem da palavra “reputação”. Portanto, porque é fruto da enunciação 

de um outro, o etos putativo é da ordem de uma “reputação”, de um etos presumido, 

imaginário, artificial (ou seja, “feito com arte”). Isto porque, conforme a teoria 

tradicional de Aristóteles, o etos de um sujeito só pode ser produzido por ele mesmo, e 

não por terceiros. Todavia, como assumimos a contribuição fornecida por Isócrates, que 

nos permite a elaboração de uma ideia de etos prévio, seguimos com a análise do que é 

o etos putativo. 

Julgamos pertinente dar continuidade à análise com uma exemplificação. Um 

dos casos mais explícitos da construção de um etos putativo é o da função dos críticos 

(de arte, de cinema, de literatura, etc). Isto porque este tipo de discurso, legitimado 

pelos estereótipos do “mundo ético” dos críticos e das características próprias desse 

gênero, produz enunciações cujo teor ético será depositado na memória coletiva, 

agregando-se ao etos constante do nome próprio do autor ou da obra por ele avaliada. 

Em tempo, o verbo “avaliar” nos é aqui de grande utilidade, pois significa “dar valor”. 

Neste mesmo sentido, o etos putativo nada mais é do que a cunhagem de uma 

positivação ou negativização de um etos específico. 

Podemos explicitar alguns dos principais aspectos do etos putativo com os 

seguintes postulados: 

 

1. O Etos discursivo é o anti-etos do etos putativo. 

2. O anti-etos é o “aquilo” da frase “sou isso, não sou aquilo”. 

3. O etos putativo é o caminho inverso do anti-etos, mas não é seu inverso. 

4. O etos discursivo é “Sou isso, não sou aquilo”.  

5. O etos putativo é “Ele é aquilo, não é isso”. 

6. O etos putativo é o “aquilo” da frase é “Ele é aquilo, não é isso”. 

7. O etos putativo é o anti-etos dito. 
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8. O anti-etos é o etos putativo mostrado.   

 

4.1 Etos putativo no discurso da Teologia da Missão Integral 

 

A análise do etos materializado nos textos da Teologia da Missão Integral será 

realizada pelo estudo sobre dois textos. O primeiro é uma matéria da revista Ultimato. O 

segundo, um documento chamado Declaração de Atibaia, em que o discurso do 

Movimento Pentecostal é abordado de forma crítica. A seleção levou em conta o fato de 

se tratarem de textos escritos e que foram divulgados em meios de comunicação de 

amplo alcance, e que têm como foco prioritário um público ligado ao movimento em 

análise. 

 

4.1.1 Sobre a revista Ultimato 

 

A revista Ultimato é uma publicação diretamente ligada à Teologia da Missão 

Integral. A Editora Ultimato, que publica a revista, é responsável pela edição em 

português de livros dos grandes nomes da TMI, inclusive, de seus fundadores, entre 

eles, o próprio René Padilla, um de seus maiores expoentes. A Editora Ultimato 

publicou, por exemplo, em 2009, o livro O que é Missão Integral?, de Padilla. 

A Editora Ultimato, com sede na cidade mineira de Viçosa, foi fundada em 1968 

com a publicação de Ultimato, um tabloide de oito páginas em papel jornal, que hoje se 

transformou na revista Ultimato. A editora começou a publicar livros em 1993, tendo 

hoje mais de 150 títulos em catálogo, em grande parte, tratando de temas diretamente 

relacionados à Teologia da Missão Integral. 

Analisando o site da editora (http://www.ultimato.com.br/quem-somos#extras), 

encontramos elementos que reforçam seu vínculo com a TMI. No trecho sob o título 

“Missão”, encontramos o seguinte: 

 

Relacionamos Escritura com Escritura e Escritura com acontecimentos. 

Pretendemos associar a teoria com a prática, a fé com as obras, o estudo com 

a simplicidade, a evangelização com a ação social, a oração com a ação, a 

conversão com a santidade de vida, o suor de hoje com a glória por vir. 

 

No trecho acima, podemos observar um dos aspectos mais cruciais da TMI: a 

valorização da fé enquanto prática (“Pretendemos associar a teoria com a prática, a fé 
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com as obras”). O verbo “associar” é de grande importância, pois reforça o aspecto 

“integral” da missão, que não pode deixar de lado nenhum ponto do agir missionário, 

mas abordar o homem em sua completude e realizar uma missão na “íntegra”. Faz-se, 

assim, a diferença entre um agir cristão “desassociado” (portanto, “parcial”) e uma 

prática cristã “associada” (ou seja, “integral”). 

Em seguida, o trecho traz o elemento “simplicidade”, um dos pontos 

fundamentais do discurso da TMI. No texto “Espiritualidade e Missão Integral”, de 

Antônio Carlos Barro, que é membro do Comitê Executivo do Congresso de Lausanne 

(diretamente associado à Missão Integral), encontramos, por exemplo, o seguinte:    

 

A sociedade de hoje cobra da Igreja uma participação maior na solução de 

seus problemas. E ela precisa realizar sua missão com os recursos de que 

dispõe: com criatividade e simplicidade, ela testifica ao mundo sobre a 

bondade de Deus e seu amor pelas criaturas. Aliás, na história do 

cristianismo, a Igreja ganhou mais credibilidade quando estava na periferia, 

fora das esferas do poder, pregando contra os desmandos e abusos dos 

poderosos e opressores (BARBOSA, 2005, p. 288) 

 

No trecho acima, vemos não apenas confirmada a associação entre Missão 

Integral e simplicidade, mas uma explicação do que seria esse proceder simples: a 

atuação na “periferia, fora das esferas de poder”. É essa mesma associação que 

encontramos no trecho sobre a missão da Editora Ultimato, onde lemos: “associar... o 

estudo com a simplicidade, a evangelização com a ação social”. Ou seja, cria-se um etos 

do intelectual engajado com a realidade que o cerca (“estudo com simplicidade”), com 

os problemas sociais que urgem ser resolvidos (“evangelização e ação social”). Dessa 

forma, a evangelização não é colocada, como no modelo pentecostal, como sendo o 

mero “salvar almas e encher igrejas”, mas como uma atividade que leva em 

consideração o homem em sua “integralidade”, enquanto um corpo que precisa de 

cuidado.  

Ainda analisando o site da Editora Ultimato, encontramos, na seção “O que 

cremos”, o seguinte: 

 

Identificamo-nos com o Pacto de Lausanne e com a Declaração de Fé da 

Aliança Evangélica Mundial (WEF) como expressões históricas e adequadas 

da nossa fé e missão.  

 

Como vimos anteriormente na presente tese, o Pacto de Lausanne é um dos 

documentos fundadores da Teologia da Missão Integral, que funciona como um ponto 
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de referência fundamental para a construção de seu discurso. Assim, corrobora-se a 

adequação da Editora Ultimato com o discurso integral.  

Ainda no site da editora, na seção “O que fazemos”, encontramos a informação 

de que a revista Ultimato é sua publicação mais relevante, e que a instituição é 

diretamente vinculada à Teologia da Missão Integral, como lemos abaixo: 

 

Somos conhecidos principalmente pela existência da revista Ultimato, 

publicada ininterruptamente desde 1968. Em 1993 começamos a publicar 

livros, e hoje temos um catálogo crescente [...]. Ultimato é ponto de encontro 

— de reflexão e de iniciativas. A expansão pela mídia eletrônica é uma das 

faces do crescimento, da diversificação e do relacionamento com tantos 

provedores que também celebram o conteúdo bíblico. O desenvolvimento de 

linhas editoriais (na revista e nos livros) e de parcerias com temáticas 

relacionadas a criança em risco, ação social, missões, meio ambiente, 

evangelização transparoquial, unidade da igreja, missão integral, artes, entre 

outras, é outra face. 

 

Fica reforçada, portanto, a associação da revista Ultimato com a Teologia da 

Missão Integral. No site, no trecho “O que fazemos”, encontramos outras informações 

que corroboram ainda mais essa vinculação, assim como elementos discursivos que 

apontam para a polêmica e para a construção de um etos putativo sobre o discurso 

pentecostal. Segue o trecho: 

 

Nestes 18 anos de existência da editora somamos quase 150 títulos. 

Valorizamos o autor nacional desde o início (cerca de 60% dos nossos 

livros). Ao mesmo tempo, ajudamos a tornar conhecidos bons escritores 

estrangeiros, como o apreciado pastor inglês John Stott e o reconhecido 

teólogo latino-americano René Padilla. Nadando “contra a maré” do 

mercado, nossas opções editoriais priorizam conteúdo profundo e coerente 

com nossa fé. 

 

Analisando o trecho acima, vemos que é trazido o seguinte argumento: 

“valorizamos o autor nacional”. Fica implícito que há outras editoras que não valorizam 

os autores nacionais, mas que dedicam seu espaço quase que inteiramente a autores 

estrangeiros, principalmente os norte-americanos, como é o caso de editoras de linha 

pentecostal. A editora Central Gospel, por exemplo (que organizou o 19º Congresso 

Pentecostal Fogo para o Brasil) possui, em seu catálogo, cerca de 70% de autores 

estrangeiros, em sua maioria, norte-americanos. Não podemos esquecer que o discurso 

da Teologia da Missão Integral se formou em meio a uma luta para desvincular a 

teologia produzida na América Latina de modelos importados dos Estados Unidos e 
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Europa. Foi, por exemplo, contra o controle da organização cristã do pastor americano 

Billy Graham sobre os Congressos Latino-americanos de Evangelização que René 

Padilla e seu grupo criaram as bases da TMI.  

Lembramos que o discurso integral possui, como uma de suas características, um 

antiamericanismo moderado. Mas o argumento trazido pelo site da editora de que 

valorizam os autores nacionais poderia ser contestado pelo fato de que publicam autores 

estrangeiros. Essa opinião é contestada na parte seguinte do trecho, onde há uma 

tentativa de “apagar” um etos putativo que poderia ser lançado pelo enunciador 

pentecostal sobre a editora, acusando-a de “hipocrisia”, “parcialidade” e “cinismo”. 

Para tanto, o trecho traz o seguinte: 

 

Ao mesmo tempo, ajudamos a tornar conhecidos bons escritores 

estrangeiros, como o apreciado pastor inglês John Stott e o reconhecido 

teólogo latino-americano René Padilla. 

 

Ou seja, eles publicam escritores estrangeiros, mas apenas aqueles que são 

“bons”. O adjetivo “bom” é aqui de grande importância discursiva, pois ao mesmo 

tempo em que justifica a opção de publicar um grupo seleto de escritores estrangeiros, 

qualifica como “não bons” ou “ruins” os autores de fora do país que figuram nas 

prateleiras de editoras vinculadas ao modelo pentecostal.  

Além disso, o “reconhecido teólogo latino-americano René Padilla” é colocado 

em posição positiva, pois não é americano, mas equatoriano. Outro adjetivo 

desempenha, aqui, função importante: “reconhecido”. Como a editora afirma que tem 

papel fundamental em ajudar a “tornar conhecidos” esses “bons escritores estrangeiros”, 

coloca-se, portanto, como responsável pelo “reconhecimento” desses autores. 

No final do trecho em análise, há uma crítica ao modelo editorial utilizado. A 

condenação aparece de forma disfarçada. Segue o trecho: 

 

Nadando “contra a maré” do mercado, nossas opções editoriais priorizam 

conteúdo profundo e coerente com nossa fé. 

 

Para realizar a crítica, o texto opta pelo gerúndio (“nadando”), mostrando que se 

trata de uma tarefa contínua e inacabada. Assim, se reforça o aspecto de atuação prática, 

de engajamento, comum ao modelo discursivo da Missão Integral.   

Ao tratar de seus critérios de “opção editorial”, temos um exemplo da rede de 

restrições semânticas que rege esse discurso funcionando na prática, já que a seleção do 
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que pertence aos limites do dizer de um determinado posicionamento decorre das 

características de sua semântica global. Esses critérios têm como características a opção 

por um conteúdo classificado como “profundo”. O adjetivo é categórico, já que, 

segundo a leitura (em forma de simulacro) que o modelo integral faz do modelo 

pentecostal, este é “raso” e “desprovido de fundamentação”. Trata-se de um discurso 

que, conforme a tradução feita pelo modelo integral, pode ser fácil e rapidamente 

explicado, em frases breves, devido à sua falta de profundidade: 

 

É possível supor que essa brevidade relacione-se à imagem que a Teologia 

da Libertação tem dos pentecostais. Para a TL, os movimentos pentecostais 

seriam facilmente (ou brevemente) explicáveis, pois não possuem uma 

estruturação complexa e elaborada. Nesse caso, as frases curtas estariam 

materializando um discurso segundo o qual o pentecostalismo não contém 

nenhuma argumentação teórica para justificar suas ações (cf. Comblin; 

Libânio & Cavalcanti, 2004, p. 24). E, por isso, pode ser brevemente 

apresentado (SILVA, 2006, p. 200). 

 

Vimos anteriormente as semelhanças entre os modelos discursivos da Teologia 

da Libertação e da Teologia da Missão Integral. Aqui, essa semelhança ocorre 

novamente, pois o modelo integral considera raso o discurso pentecostal. É por esse 

motivo, que a editora Ultimato (diretamente vinculada à TMI), recusa-se a publicar 

conteúdos “rasos”, priorizando o material “profundo”. A distinção raso/profundo se 

coloca, portanto, como uma das maneiras pela qual o discurso da TMI traduz o discurso 

pentecostal e, ao comparar-se a ele, situa-se a si mesmo em posição de “superioridade”. 

Ainda na análise da seção do site sob o título “O que fazemos?”, há uma 

pequena explicação sobre a nova identidade visual da editora, reformulada em 2011. O 

trecho traz o seguinte:  

 

No início deste ano (2011) apresentamos a nossa nova identidade visual. Ela 

traduz mais claramente nosso objetivo: a reconciliação, por Cristo Jesus, em 

todas as dimensões da vida. A frase “Deus, em Cristo, reconciliando consigo 

todas as coisas” baseada em 2 Co 5.18,19 e Cl 1.20 é uma síntese disso.  

 

O elemento colocado como o mote dessa nova identidade visual é a ideia de 

“reconciliação”. Lembramos que o evento organizado por adeptos da Teologia da 

Missão Integral analisado no capítulo anterior, a Conferência Missão na Íntegra 2015, 

foi realizado na Catedral da Reconciliação, o que reforça essa ideia como característica 

do discurso integral. O trecho acima explica que essa característica busca a 
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reconciliação “em todas as dimensões da vida”. Como observamos anteriormente, o 

pronome “todo” é comum no discurso integral, pois reflete a posição que defende a 

missão cristã que é focada no homem em sua “totalidade”, em sua “integralidade”. 

Essa característica que norteia a nova identidade visual da editora é traduzida na 

frase: “Deus, em Cristo, reconciliando consigo todas as coisas”. Dessa forma, a missão 

da editora é colocada como uma obra realizada diretamente por Deus que, em Jesus, usa 

a atividade da Ultimato para realizar sua tarefa. E não se trata de uma missão estática e 

conceitual, mas de um labor contínuo, prático, aspecto que fica marcado na opção pelo 

verbo “reconciliar” utilizado no gerúndio. 

Voltando ao trecho acima, podemos observar que a frase que opera como mote 

da nova identidade visual tem um funcionamento semelhante ao slogan, ao mesmo 

tempo em que porta traços de citação de autoridade, já que se baseia em versículos 

bíblicos. A distinção de Maingueneau entre slogan, citação de autoridade e provérbios 

nos é, aqui, de grande valia: 

 

Estabelecendo distinção entre a citação de autoridade, o provérbio e o 

slogan, Maingueneau nos dá a saber que este último se caracteriza pela sua 

dimensão prática e por seu poder de incitação. Enquanto o raciocínio de 

autoridade se vale de enunciados já conhecidos pelo reconhecimento 

alcançado na coletividade, o slogan, embora também presuma a ausência de 

um enunciador, tal como a citação de autoridade, neste o apagamento do 

locutor se dá pela presença de um locutor soberano, ao passo que no slogan, 

a ausência de um enunciador primeiro produz o efeito de reversibilidade 

entre enunciadores que assumam para si o slogan, ou seja, o lugar 

enunciativo pode ser ocupado por qualquer enunciador. Assim, estando o 

slogan ligado ao convencimento do outro em direção a uma prática, em 

campanhas políticas, este fenômeno discursivo ao mesmo tempo em que 

exerce o poder de incitação do eleitor à ação de votar, confere-lhe a posição 

de produtor do enunciado (IKEDA, 2014, p. 108).  

 

Observamos, portanto, que a frase traz a dimensão prática e o poder de incitação 

do slogan (impelindo o enunciatário a incorporar-se ao esquema da “reconciliação”), de 

modo que o lugar enunciativo pode ser assumido por qualquer enunciador. Dessa forma, 

a “reconciliação” (um dos aspectos do discurso integral) é colocada como um foco a ser 

seguido, uma maneira de “ser cristão” colocada como positiva. 

Voltado ao site, no final da seção sob o título “O que fazemos?”, traz-se o 

seguinte:   
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Desejamos que nossas ações sejam um reflexo coerente da nossa fé em Jesus 

Cristo. Não aceitamos a dicotomia “Empresa versus Ministério”. Somos uma 

empresa em missão e cumprimos nossa missão como empresa. 

 

No trecho acima, podemos identificar outro aspecto do discurso praticado pela 

Teologia da Missão Integral: a aversão ao “mercado”. Para tanto, o trecho defende a 

necessidade de coerência entre ações/fé, empresa/ministério e empresa/missão. Coloca-

se, portanto, como uma empresa, mas de um modelo que não visa ao “lucro pelo lucro”, 

mas que exerce a missão integral por meio de sua ação empresarial. Dessa forma, critica 

aquele que não realiza uma prática coerente com sua fé, que separa empresa e ministério 

e que não cumpre a “missão” cristã em sua prática enquanto corporação. A Ultimato se 

apresenta, então, como uma “empresa em missão”, ou seja, uma instituição que, apesar 

de empresa, desempenha uma “missão integral”.  

Dessa forma, em virtude da direta conexão entre a revista Ultimato e o discurso 

da Teologia da Missão Integral, esta foi selecionada como corpus de análise. 

 

4.1.2 Análise de uma matéria da revista Ultimato 

 

A matéria analisada é uma espécie de editorial da revista Ultimato, chamado 

“Painel”, que, na edição em estudo, traz como tema um evento da TMI, sob o título 

“Um Chamado à Humildade, à Integridade e à Simplicidade”. Tratou-se de uma 

consulta teológica e pastoral, organizada pelo Movimento Lausanne e pela Aliança 

Evangélica, instituições fortemente ligadas à Teologia da Missão Integral. Além disso, o 

evento contou com o apoio da Editora Ultimato. O encontro ocorreu entre os dias 3 e 5 

de abril de 2014, na Estância Palavra da Vida, em Atibaia, SP. Na ocasião, por volta de 

cem líderes evangélicos se reuniram para debater os efeitos, na Igreja Brasileira, da 

Teologia da Prosperidade, diretamente associada pela TMI ao discurso pentecostal.  

O evento celebrou os 40 anos do Pacto de Lausanne, um dos marcos da TMI. 

Houve palestras e debates com expoentes nacionais e estrangeiros. Alguns dias antes 

(de 30 de março a 3 de abril), o Movimento Lausanne organizou, na mesma localidade, 

uma consulta global chamada “A Teologia da Prosperidade, a Pobreza e o Evangelho”. 

Foi um evento restrito a um público de 45 pessoas de dezessete países.  

Na matéria em questão, publicada na edição 348 da revista Ultimato (referente 

aos meses de maio e junho de 2014), o periódico fez uma seleção de resumos do que foi 
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tratado no evento “Um Chamado à Humildade, à Integridade e à Simplicidade”
23

. 

Associada à matéria, havia uma imagem de um pequeno saquitel, com moedas 

espalhadas ao seu lado. O saquitel remete a bolsas usadas em tempos bíblicos para 

guardar dinheiro, de maneira que é um objeto utilizado em igrejas para recolher dízimos 

e ofertas. Dessa forma, a imagem não apenas remete à valorização do dinheiro pelo 

discurso pentecostal, como faz uma crítica a esse modelo de cristianismo, que, segundo 

a tradução feita pelo modelo integral, enriquece os líderes e mantém o povo na 

ignorância e na pobreza. 

 

 

Figura 20: Imagem da matéria da revista Ultimato representando a Teologia da Prosperidade. 
24

 

 

O título da matéria é “A Teologia da Prosperidade na Berlinda”, o que reforça 

sua postura crítica a esse modelo de cristianismo, de modo que é posto, no simulacro 

que o discurso integral faz do modelo pentecostal, como o maior mal a ser combatido e 

extirpado.  

Há, entretanto, uma incoerência entre o título da matéria e seu conteúdo, já que o 

texto afirma, já no primeiro parágrafo, que a Teologia da Prosperidade é uma das 

teologias que “ganharam mais evidência nas últimas décadas no Brasil e no mundo”. 

Vemos aqui, mais uma vez, o contraste entre a grande popularidade do modelo 

pentecostal em contrapartida ao menor número de adeptos da Teologia da Missão 

Integral. Esse aspecto ficou corroborado quando vimos que o evento pentecostal 

analisado no capítulo anterior teve um número de participantes dez vezes maior que o 

evento da TMI. A distinção entre qualidade/popularidade é uma das características do 

discurso integral. Quando confrontado com o argumento, levantado pelos adeptos do 

                                                 
23

 http://www.ultimato.com.br/revista/artigos/348/a-teologia-da-prosperidade-na-berlinda. Acesso em 

02/02/16. 
24

 http://www.ultimato.com.br/revista/artigos/348/a-teologia-da-prosperidade-na-berlinda. Acesso em 

02/02/16. 

http://www.ultimato.com.br/revista/artigos/348/a-teologia-da-prosperidade-na-berlinda
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discurso pentecostal, de que a TMI é uma teologia voltada para o pobre, mas que não 

conta com a adesão das camadas populares, coloca-se a defesa de que as massas são 

alienadas, por isso, aceitam o falso modelo praticado pelos pentecostais. No livro 

Teologia da Libertação versus Teologia da Prosperidade: a destronação da Teologia 

da Missão Integral e a demonização do neopentecostalismo, de Julio Severo, 

encontramos o seguinte comentário do pastor americano Larry Christenson: 

 

Julio Severo enfatiza uma realidade dos cristãos no Brasil que se revela em 

outros países também. Igrejas e teólogos liberais tentam unir a fé cristã ao 

socialismo, uma filosofia política secular. O resultado: em grande parte eles 

falam uns com os outros enquanto a influência e o número de membros de 

suas igrejas diminuem. Enquanto isso, as igrejas pentecostais estão chegando 

até os pobres e fracos, e mais recentemente, com a propagação do 

movimento de renovação espiritual em muitas igrejas, até pessoas de todos 

os níveis sociais e profissionais (CHRISTENSON, In: SEVERO, 2013, p. 2). 

 

Observamos, no trecho acima, que o modelo pentecostal faz uma leitura do 

modelo integral que procura mostrar sua falha na medida em que é um movimento 

voltado para o pobre, mas que não desfruta da adesão desse grupo. Enquanto isso, na 

leitura em forma de simulacro que o discurso pentecostal faz do integral, identifica que 

a acusação de que não privilegiam os pobres não procede, pois são compostos, em sua 

maioria, pelos “marginalizados”, ou seja, pobres e negros.  

Portanto, quando associamos o título (“Teologia da Prosperidade na Berlinda”) 

com o conteúdo do primeiro parágrafo (“mais evidência nas últimas décadas”), vemos 

que a TP está na “berlinda” exatamente porque ganhou evidência, pois ganhou 

“popularidade”. Dessa forma, a matéria lança um etos putativo negativo sobre o 

discurso pentecostal, acusando-o de ser popular por ser “raso”, e de estar em evidência 

em virtude da alienação das massas. Esse processo, como vimos, só pode ser resolvido 

(segundo o modelo integral), com a tomada de consciência e a denúncia. A matéria pode 

ser vista, portanto, como o discurso da missão integral materializado em seu “modo 

denúncia”. 

Voltando ao texto da matéria, lemos, portanto, o seguinte em seu primeiro 

parágrafo: 
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Cerca de cem líderes evangélicos se reuniram para discutir as implicações 

para a igreja brasileira de uma das teologias que ganharam mais evidência 

nas últimas décadas no Brasil e no mundo.     

 

No trecho acima, vemos que a Teologia da Prosperidade (diretamente associada 

pelo discurso integral ao modelo pentecostal) é definida por meio de uma oração 

adjetiva restritiva (“uma das teologias que ganharam mais evidência nas últimas 

décadas no Brasil e no mundo”). No trecho, podemos ver que enunciado assume a 

existência de outras teologias. Algumas, não ganharam evidência. Talvez, por isso, 

sejam “boas”. Outras, ganharam evidência, o que seria um indício de seu “defeito” ou “ 

perfil manipulador”. Por isso, a palavra "teologia", no caso, precisa ter seu sentido 

limitado, a fim de que a crítica trazida pelo título (“na berlinda”) seja direcionada ao 

destinatário correto (o discurso pentecostal). Portanto, a adjetiva restritiva, além de 

caracterizar a teologia a que se refere criticamente, remete à memória dos adeptos da 

TMI, a partir de um pré-construído, que serve para lembrá-los de que a Teologia da 

Prosperidade somente tem apelo entre os pobres porque “vende” a eles um “falso 

evangelho”.  

Além disso, a restritiva faz depreender que o enunciador se enxerga como 

autorizado a dizer quais teologias devem receber ou não o seu “selo de garantia”. Trata-

se de um enunciado que cria, portanto, um etos putativo negativo sobre o modelo 

pentecostal, por meio de uma classificação restritiva e de um tom de manifesto, de 

denúncia. 

Após o primeiro parágrafo introdutório, a matéria passa a trazer um pequeno 

resumo das palestras realizadas durante o evento. Cada um desses resumos é precedido 

de um título. O primeiro trecho, que traz um resumo da palestra do teólogo nigeriano 

Femi Adeleye, se inicia com um título que traz uma pergunta retórica: “Boa para 

quem?”. O efeito é uma simulação de concessão da palavra ao coenunciador. Simulação 

pois o próprio enunciador faz a pergunta e a responde. Para respondê-la, retoma as 

palavras de Adeleye, utilizando formas híbridas de discurso relatado. Para trazer as 

palavras do enunciador citado, o texto não utiliza aspas, o que traz a impressão de que 

não se trata de um discurso direto. Contudo, analisando o conteúdo do trecho, percebe-

se que se trata de uma citação direta das palavras do teólogo nigeriano, pois há a 

utilização da primeira pessoa com referenciais de sua origem: “Frequentemente, em 

meu contexto africano...”. Dessa forma, o trecho traz um discurso direto sem aspas, mas 

com a presença do travessão, que inicia cada um dos parágrafos.  
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Esses parágrafos, iniciados por travessões, foram precedidos de uma pequena 

frase introdutória, que pontua a presença do enunciador: “O teólogo nigeriano Femi 

Adeleye apontou algumas fraquezas da TP”. Assim, o enunciador marca a presença do 

enunciado citado, indicando que faria uma espécie de discurso indireto livre, pois, no 

início de cada parágrafo, as fraquezas da Teologia da Prosperidade apontadas durante a 

palestra do teólogo africano são pontuadas. Isso nos indica a presença do enunciador 

citante, que antes de passar a palavra ao enunciador citado, deixa uma frase explicativa. 

Mas o decorrer do trecho pontua o enunciador citado, que assume a primeira pessoa e se 

situa em seu “contexto africano”. O trecho aparece da seguinte forma: 

 

- Ausência de uma teologia do sofrimento. A TP afirma que você deve dar a 

Deus para que ele vá ao encontro de suas necessidades. Normalmente, não se 

fala sobre dor e sofrimento. A pergunta é: será que a TP é “boas novas para 

os pobres”? Alguns dizem que sim, pois ela tem funcionado. Mas tem 

funcionado para quem? Frequentemente, em meu contexto africano, são os 

pastores e líderes que mostram este resultado com a aquisição de roupas e 

carros, e não os pobres que, na verdade, são o alvo principal dessa teologia.         

 

Dessa forma, vemos que se trata de um discurso direto introduzido por 

travessão, mas iniciado por uma frase do enunciador citante. Optando pelo discurso 

direto, o enunciador transfere a responsabilidade do dito para o enunciador citado. 

Dessa forma, a crítica feita ao discurso da Teologia da Prosperidade é colocada como de 

responsabilidade do enunciador citado, que realiza a operação de etos putativo sobre o 

discurso pentecostal, no momento em que lança sobre ele o etos do “negociante”, do 

“comerciante”, daquele que “barganha” com Deus (“A TP afirma que você deve dar a 

Deus para que ele vá ao encontro de suas necessidades”).  

Na construção de sua crítica ao modelo pentecostal (representado, aqui, pela 

Teologia da Prosperidade), o enunciador citado, agora na posição de citante, faz uma 

referência do discurso pentecostal na forma de um discurso direto com aspas, em meio a 

uma pergunta retórica: (A pergunta é: será que a TP é “boas novas para os pobres”?). A 

pergunta retórica mais uma vez funciona para simular a concessão da palavra ao 

coenunciador (aqui, o enunciador pentecostal). O próprio enunciador responderá a 

pergunta. A opção pelas aspas, neste caso, traz pontuações importantes, pois, nas 

palavras de Maingueneau: 
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Ao colocar palavras entre aspas, o enunciador, na verdade, apenas chama a 

atenção do coenunciador para o fato de estar empregando exatamente as 

palavras que ele está aspeando; salientando-as, delega ao coenunciador a 

tarefa de compreender o motivo pelo qual ele está chamando assim sua 

atenção e abrindo uma brecha em seu próprio discurso (MAINGUENEAU, 

2001, p. 160). 

 

Assim, percebemos que o enunciado simula um diálogo com o enunciador 

pentecostal, mas sem lhe dar a palavra. Traz um dito atribuído a ele (de que seu discurso 

se colocaria como “boas novas aos pobres”), mas sem citar um enunciado específico. O 

enunciador pentecostal é trazido de forma muda, amordaçada, já que não lhe foi dado o 

direto de réplica. Ele recebe o etos de “negociante”, posto como negativo, sem poder 

defender-se dessa acusação. Opera-se, portanto, a polêmica como interincompreensão, 

pois se vê que o Mesmo somente pode apreender o Outro mediante sua própria rede de 

restrições semânticas, de modo que sempre cita seu coenunciador por meio de 

simulacros. Ambos disputam, portanto, não somente um mesmo espaço discursivo, mas 

as mesmas posições discursivas (“quem é aquele que realmente prega as boas novas aos 

pobres? O discurso da Teologia da Missão Integral ou o discurso pentecostal?”).  

Na resposta à pergunta, a presença do pronome indefinido “alguns” (“Alguns 

dizem que sim, pois ela tem funcionado”), demarca uma posição discursiva, pois 

assenta como sendo de número pequeno, indefinido e irrisório o grupo de pessoas que 

concordariam com a opção de que o discurso pentecostal atende as necessidades dos 

pobres. Logo em seguida, utiliza-se novamente o recurso da pergunta retórica para 

desqualificar outra vez o discurso pentecostal: “Mas tem funcionado para quem?”. 

Assim, insinua que o modo pentecostal de anunciar as “boas novas aos pobres” não 

beneficia aqueles que carecem de ajuda (pobres), mas apenas aqueles os que lucram 

com esses serviços (ou seja, ricos). Dessa maneira, opera-se novamente um etos 

putativo, pois é lançado sobre o enunciador pentecostal a imagem de “elitista” e 

“hipócrita”, como fica claro no enunciado: 

 

Frequentemente, em meu contexto africano, são os pastores e líderes que 

mostram este resultado com a aquisição de roupas e carros, e não os pobres 

que, na verdade, são o alvo principal dessa teologia.    

 

Mais uma vez, utiliza-se a dicotomia entre ricos e pobres, como vimos, um dos 

aspectos fundamentais do discurso da Teologia da Missão Integral. O trabalho do 
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Movimento Pentecostal com os pobres é posto como a obra de “vigaristas”, que 

enganam os necessitados para, de sua exploração, adquirir “roupas” e “carros”.  

Na segunda fraqueza da Teologia da Prosperidade apontada no trecho, observa-

se, mais uma vez, o funcionamento de um etos putativo: 

 

- Má interpretação do propósito em dar. No Antigo Testamento, por 

exemplo, fazer uma oferta é uma atitude de entrega, de gratidão. É um ato de 

adoração, e não um investimento para obter retorno. Na verdade, Deus 

abençoa seu povo, estejamos doando ou não. Não precisamos investir para 

recebermos o direito de respirar e outras bênçãos da vida. 

 

A seleção lexical (“investimentos”, “retorno”) cria o cenário de uma relação 

bancária, de maneira que lança sobre o enunciador pentecostal o etos de “negociante”, 

“vendedor”, “investidor” e “comerciante”, acusando-o de ser, portanto, um 

“comerciante da fé”, que lucra ludibriando o pobre.  

O segundo trecho do artigo traz um resumo da palestra de Paul Freston, 

sociólogo inglês naturalizado brasileiro. Entretanto, o modo como seu enunciado é 

retomado é completamente distinto. Não há aspas ou travessões, de forma que não se 

optou pelo discurso direto. No título deste trecho, em vez de encontrarmos uma 

pergunta retórica, há uma frase: “A Teologia da Prosperidade é muito útil para fazer a 

Igreja crescer, mas tem pernas curtas”. Aqui, nos deparamos com uma das críticas mais 

comuns do modelo integral ao modelo pentecostal: de que sua missão seria apenas 

“salvar almas” e “encher igrejas”, como critica o próprio René Padilla, fundador da 

TMI: 

 

O propósito da missão era “salvar almas” e “plantar igrejas”, principalmente 

no exterior, por meio da proclamação do evangelho. Os agentes da missão 

eram primordialmente os “missionários”, a maioria deles afiliados a 

sociedades missionárias, que podiam ser denominacionais ou 

interdenominacionais (“missões de fé”). Os requisitos para os missionários 

variavam, porém se tinha como certo que o primeiro deles (além da, é claro, 

experiência de conversão a Jesus Cristo) era sentir-se, geralmente no nível 

individual, “chamado por Deus ao campo missionário”. A resposta ao 

chamado de Deus à missão, como no caso do chamado ao pastorado, era 

concebido quase sempre como a máxima entrega que um cristão podia fazer 

ao serviço de Deus, porém de maneira nenhuma como algo que se esperaria 

de todos os cristãos e não menos que isso (PADILLA, 2007, p. 2). 

 

No trecho acima, o mote da missão pentecostal é apresentado entre aspas 

(“salvar almas” e “plantar igrejas”), de modo que cria a simulação de uma citação direta 
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daquele modelo discursivo. Todavia, trata-se de um simulacro, já que o discurso integral 

sempre trará o outro a partir de sua própria rede de restrições semânticas. Dessa forma, 

vemos que o título desse trecho do artigo analisado já evidencia a presença do 

coenunciador, trazido, como vimos, por meio de um simulacro. 

Além disso, o título expõe outros elementos importantes: a adversativa “mas tem 

pernas curtas”. Aqui, há referência ao famoso provérbio “a mentira tem pernas curtas”. 

A utilização do recurso aos provérbios traz pontuações em termos discursivos: 

 

Maingueneau (1989) nos fala sobre a “citação de autoridade”, no caso dos 

provérbios e dos slogans, onde o locutor se apaga diante do Locutor que 

garante a validade da enunciação. Geralmente, são enunciados já conhecidos 

coletivamente e não podem ser resumidos nem reformulados, porque têm o 

privilégio de serem intangíveis (CAZELATO, 2011, p. 88). 

 

Utilizando o provérbio, busca-se, portanto, trazer uma espécie de citação de 

autoridade, com o fim de garantir o peso e a legitimidade da enunciação. Dessa forma, 

lança-se sobre o enunciador pentecostal outro etos putativo: o de “mentiroso”. Cria-se 

um etos daquele vendedor que é capaz de mentir para alcançar a venda, aquele que 

engana o cliente, ludibriando-o. Como a denúncia é pesada (“mentirosos”), o 

enunciador julgou necessário fundamentar-se em “verdades cristalizadas” da memória 

coletiva, operando uma individualização do conceito para um caso específico, como nos 

mostra, mais uma vez, Cazelato:  

 

Segundo Maingueneau (1989), os provérbios, diferentemente do slogan, 

representam um enunciado limite, por definição são “verdades imemoriais”, 

e não é possível citar um provérbio ou relatá-lo, pode-se apenas referi-lo a 

um “Outro absoluto”. O provérbio pode ser generalizado, no sentido de 

todos poderem fazer uso dele, e, ao mesmo tempo de ser “individualizador”, 

ou seja, ser usado em situações particulares, não deixando de considerar que 

o sentido das expressões formulaicas, mais especificamente dos provérbios, 

é determinado essencialmente em função de um contexto de uso constituído 

e fixado em termos pragmático-discursivos. Daí o provérbio ser expressão 

cristalizada e vigente até hoje (CAZELATO, 2011, p. 89). 

 

Utiliza-se, portanto, o recurso a um dito popular, colocado como “verdade 

imemorial”, para fundamentar este pesado etos negativo que é lançado sobre o 

enunciador pentecostal (“mentirosos”). Além disso, a frase opera como uma espécie de 

denúncia, do tipo: “Desmascaramos a mentira pregada pela Teologia da Prosperidade. 

Sua estratégia de manipulação foi descoberta, e a denunciamos agora”. Assim, mais 
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uma vez o discurso da Teologia da Missão Integral assume seu dispositivo “denúncia”, 

que entra em ação quando para delatar a opressão do rico sobre o pobre, e do falso 

cristão sobre as ovelhas inocentes.  

Ao contrário do trecho anterior do artigo analisado, que optou pelo discurso 

direto introduzido por travessão, neste ponto, fez-se uso tanto do discurso direto como 

do indireto. A opção pelo discurso direto traz consequências discursivas:  

 

Enquanto o discurso direto supostamente repete as palavras de um outro ato 

de enunciação e dissocia dois sistemas enunciativos, o discurso indireto só é 

discurso citado por seu sentido, constituindo uma tradução da enunciação 

citada. (…) Como o discurso indireto não reproduz um significante, mas dá 

um equivalente semântico integrado à enunciação citante, ele apenas implica 

um único ‘locutor’, o qual se encarrega do conjunto da enunciação 

(MAINGUENEAU, 2001, p. 108). 

 

No artigo em questão, as falas relatadas em discurso direto seguem o modelo 

padrão, com orações substantivas objetivas diretas seguidas pelo verbo dicendi. Segue, 

abaixo, um exemplo: 

 

Ele declarou que a TP no Sul Global atua na periferia do capitalismo e 

geralmente não se baseia na ética clássica do trabalho e do consumo 

modesto.  

 

No trecho reproduzido acima, a presença do verbo dicendi traz alguns elementos 

para análise. A opção por esses verbos não é aleatória, pelo contrário, determina 

aspectos discursivos sobre que enunciado que se propõe: 

 

As falas relatadas no DI são apresentadas sob a forma de uma oração 

subordinada substantiva objetiva direta, introduzida por um verbo dicendi. 

(…) é o sentido do verbo introdutor que mostra haver um discurso relatado e 

não uma simples oração subordindada substantiva objetiva direta (...) A 

escolha do verbo introdutor é bastante significativa, pois condiciona a 

interpretação, dando um certo direcionamento ao discurso citado  

(MAINGUENEAU, 2000, p. 150). 

 

O uso do verbo “declarar” traz um aspecto solene ao enunciado citado, de modo 

que o conteúdo recuperado não é visto como a fala de um “comum”, mas de alguém 

“importante”, cuja palavra tem “peso” e “respeito”. O trecho citado faz a distinção entre 

centro/periferia, comum no discurso da Teologia da Missão integral. Além disso, 

estabelece uma crítica ao capitalismo, que produz marginais, excluídos, que são 
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rechaçados para as periferias, enquanto os ricos e poderosos dominam as capitais, os 

centros. Há uma distinção entre capitalismo/sociedade de consumo tradicional. Os 

adjetivos associados a “consumo” e “trabalho” são de grande importância. Enquanto o 

consumo “modesto” é colocado como algo positivo, pois se associa à ética “clássica” do 

trabalho, o capitalismo é colocado como o vilão que perverteu essa harmonia, já que 

impõe seu modelo de trabalho “exacerbado” com o fim propiciar um consumo 

“exagerado”, como fica evidente no decorrer do texto: 

 

A flexibilidade da TP é um dos segredos de seu sucesso. Ela explica por que 

a vida vai bem ou não, e pode ser entendida como um chamado para 

trabalhar muito ou uma autorização para viver endividado.  

 

Além de ser situada como justificativa da exploração do trabalhador, a TP é 

posta (por meio de um simulacro) como tendo um falso “sucesso”, que é calcado em 

uma habilidade de “explicar” situações da vida, mas incapaz de resolvê-las. Dessa 

forma, o enunciado estabelece outra dicotomia: trabalhador (explorado)/patrão 

(explorador). Segundo o modelo pentecostal, a Teologia da Missão Integral é marxista, 

por isso, sempre estará propensa a interpretar os fatos sociais pela ótica da luta de 

classes (SEVERO, 2013). É a mesma crítica que a ala conservadora católica faz à 

Teologia da Libertação, como nas palavras do então cardeal Ratzinger, para quem o 

objetivo de suas “Instruções” era 

 

Chamar a atenção dos pastores, dos teólogos e de todos os fiéis para os 

desvios e perigos e desvios, prejudiciais à fé e à vida cristã, inerentes a certas 

formas da teologia da libertação que usam, de maneira insuficientemente 

crítica, conceitos assumidos de diversas correntes do pensamento marxista 

(Ratzinger, 1984:6). 

 

Ao voltar seus esforços discursivos para uma crítica ao capitalismo, e ao 

estabelecer a distinção entre ricos/pobres, centro/periferia e patrão/trabalhador, a TMI 

assume uma posição que é traduzida pelo discurso pentecostal como marxismo. Ao 

mesmo tempo, como vimos, o discurso integral lança sobre o modelo pentecostal o etos 

putativo de “manipulador”, “aproveitador”, “opressor”, “alienante” e “elitista”.  

A crítica a este modelo capitalista de fé retorna quando da citação direta. Segue 

o trecho: 
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Ela é, também, uma espécie de capital espiritual: “As pessoas investem nas 

suas relações com as entidades espirituais a fim de melhorar a qualidade de 

suas vidas”. 

 

A Teologia da Missão Integral, ao traduzir para sua rede de restrições semânticas 

o discurso pentecostal, o aborda a partir de um cenário de relações monetárias ou 

comerciais (PADILLA, 2011; KIVITZ, 2006). No trecho acima, por exemplo, o 

discurso pentecostal (com sua “prosperidade”) é colocado como uma forma de lidar 

com Deus como se fosse um banco de investimento, em que quanto mais se investe 

mais se lucra. O modelo integral enxerga, pelo contrário, a relação com Deus como um 

incentivo a investir no bem do próximo, na solução da pobreza e no alívio aos 

oprimidos. Mas, quando se depara com o discurso pentecostal, o aborda como uma 

maneira de troca comercial, em que “dar” é visto como um caminho para “receber” cada 

vez mais.  

A opção pelo discurso direto busca lançar a responsabilidade do dito para o 

enunciado citado, de forma que o peso de seu etos é trazido ao discurso para legitimar o 

dito. No trecho citado, o uso do verbo “investir” traz, mais uma vez, um contexto 

comercial, bancário, de modo que um etos de “negociante” é lançado sobre o 

enunciador pentecostal. Enquanto este é colocado como “egoísta” e “individualista”, 

que se relaciona com Deus para melhorar a qualidade de “sua” vida, o enunciador 

integral se relaciona com a divindade para melhorar a qualidade de vida do oprimido, do 

excluído. 

Outro detalhe do trecho citado é a expressão “entidades espirituais”. Parece 

haver uma proposta de que o enunciador pentecostal não se relaciona com o Deus 

verdadeiro, mas com outras “entidades”. Talvez porque, na ótica do enunciador integral, 

Deus não se relacionaria com arrogantes, egoístas e interesseiros. 

No trecho seguinte do artigo, há um comentário sobre a palestra do teólogo 

Daniel Salinas. Essa porção do documento é iniciada com uma pergunta retórica: “O 

que ela ataca?”. O verbo “atacar” lança sobre o discurso pentecostal não apenas um etos 

“beligerante”, mas uma postura “herética”, já que os elementos que ele atacaria são 

aspectos fundamentais da fé cristã. Mais uma vez, a pergunta retórica simula a 

concessão da palavra ao coenunciador, o que não ocorre, pois a ele não é dada voz. Se 

perguntássemos a um adepto do discurso pentecostal se eles atacam alguém, 

provavelmente responderiam que atacam os demônios, que trazem pobreza, sofrimento 

e doenças à humanidade. Entretanto, na leitura feita pelo discurso integral, o movimento 
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pentecostal ataca pilares cruciais do cristianismo, como o entendimento que tem sobre 

quem é Jesus, sobre o que é a Igreja e sobre a doutrina cristã. 

Este trecho se inicia com uma estrutura em que há uma modalização em discurso 

segundo, quando o enunciador indica que está se apoiando em outro discurso (usando a 

estrutura “segundo x”, por exemplo), de forma que denota não ser o responsável pelo 

enunciado. É dessa maneira que se inicia esse trecho do artigo: 

 

Para o teólogo Daniel Salinas, a TP no contexto latino-americano ataca 

principalmente a cristologia, a eclesiologia e a doutrina bíblica. 

 

Trata-se de uma acusação séria: de heresia, de ferir os pilares do cristianismo. 

Para tanto, o enunciador não se compromete com o dito, utilizando a modalização em 

discurso segundo, aqui, introduzida pela preposição “para”. Ao delegar a 

responsabilidade do dito a terceiros, o enunciador fica livre para desferir suas críticas ao 

modelo pentecostal. O ataque lança, portanto, um etos putativo sobre o enunciador 

pentecostal, colocado na posição de “herege”.  

Em seguida, o enunciado contextualiza o cenário latino-americano, local onde o 

discurso da Teologia da Missão Integral surgiu e onde estabelece geograficamente seu 

principal campo de batalha. Ainda que tenha como uma de suas características o 

assumir o dispositivo “denúncia”, que lança sérios ataques ao seu coenunciador, a TMI 

não se enxerga como um discurso beligerante. Antes, identifica no discurso pentecostal 

essa postura de guerra e esse “tom” belicoso. É por esta razão que a TP é colocada como 

um discurso de “ataque”, de “afronta” e de “conflito”. 

Em seguida, mais uma vez recorre-se ao travessão para introduzir um discurso 

direto. Devemos lembrar que o discurso relatado constitui “uma enunciação sobre outra 

enunciação” (MAINGUENEAU, 2002, p. 139). Repetimos, contudo, uma pergunta de 

Maingueneau: “Por que o discurso direto?” (2002, p. 142). Para o referido autor, o 

discurso direto pode funcionar para 

 

Distanciar-se: seja porque o enunciador citante não adere ao que é dito e não 

quer misturar esse dito com aquilo que ele efetivamente assume; seja porque 

o enunciador quer explicitar, por intermédio do discurso direto, sua adesão 

respeitosa ao dito, fazendo ver o desnível entre palavras prestigiosas, 

irretocáveis e as suas próprias palavras (citação de autoridade) 

(MAINGUENEAU, 2002, p. 142)  
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No caso do artigo analisado, a opção pelo discurso direto está mais vinculada à 

segunda opção: explicitar a adesão respeitosa ao enunciado citado, funcionando como 

uma espécie de citação de autoridade, a mesma estratégia usada anteriormente com o 

provérbio “mentira tem perna curta”.  

No decorrer do artigo, o enunciado cria, novamente, um cenário de relação 

comercial para referir-se ao modo como o discurso pentecostal exerce sua prática.  

 

- Em relação à cristologia -- a TP tira Jesus do lugar de senhor soberano para 

torná-lo um prestador de serviços, um Cristo sem poder, e transfere aos 

homens a autoridade e o senhorio sobre as coisas e situações. A partir disso, 

os cristãos devem fazer escolhas e ditá-las a Deus para que ele lhes conceda 

o que desejam conforme o desígnio humano, e não o divino.   

 

Com a cenografia de “prestação de serviços”, lança-se sobre o enunciador 

pentecostal, mais uma vez, o etos putativo de “comerciante”, “vendedor”, “ludibriador” 

e “manipulador”.  Mas não apenas isso. A enunciação pentecostal é posta como um 

discurso herético, pois retira de Jesus sua soberania e o reduz drasticamente à posição 

de um mero “prestador de serviços”, um funcionário que está sempre à disposição para 

ser demandado. Representa uma estratégia de retirar a divindade de Cristo e transferi-la 

aos homens. Seria um discurso que realiza uma apoteose do homem e uma humanização 

de Deus. Algo que seria uma grave postura herética. Para fazer essa séria acusação, o 

discurso direto facilita o processo, pois lança a responsabilidade pelo dito ao anunciador 

citado. É uma acusação de idolatria, pois diviniza o homem e o transforma em um deus. 

Essa acusação de idolatria aparece no final do artigo, em que algumas frases ditas 

durante o evento foram selecionadas: 

 

A vida no reino é uma forma de vida que não cai na idolatria. É um reino de 

ponta-cabeça (Rosalee Velloso Ewel). 

 

O artigo continua utilizando a cenografia da relação comercial para se referir ao 

modo como o discurso pentecostal atua. Dessa maneira, ratifica a proposta de que se 

trata de um discurso de tom “mercenário”: 

 

- Em relação à eclesiologia -- a TP propõe um novo modelo de igreja, cuja 

referência é a economia de mercado. Pastores e ovelhas se relacionam como 

empresários e consumidores religiosos que têm como produto principal o 

lucro das ofertas (na maior parte das vezes monetárias) devolvidas por Deus 

através das bênçãos materiais e espirituais.  
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A seleção lexical cria a cenografia de interação comercial. Termos como 

“economia de mercado”, “empresário”, “consumidores”, “produto” e “lucro” funcionam 

para construir esse cenário. O discurso pentecostal é posto como uma proposta de 

negócios, uma relação com a fé que visa exclusivamente ao lucro, como qualquer 

empresa.   

O trecho seguinte do artigo, que traz um resumo da palestra do pastor anglicano 

de origem indiana Vinay K. Samuel, retorna ao dispositivo do discurso indireto. Antes, 

traz novamente, como título, uma pergunta retórica, neste caso, já acompanhada de uma 

resposta imediata: “Fé ou bênção? Um equívoco”. Mais uma vez, o artigo simula dar 

voz a seu coenunciador, fazendo uma pergunta que será respondida de antemão.  

Desde o início, portanto, o discurso pentecostal é colocado como “equivocado”, 

de modo que se lança sobre o enunciador pentecostal um etos de “equívoco”, “erro”, 

“engano”. Seguindo o modelo padrão do discurso indireto, o trecho em questão inicia-se 

com uma oração subordinada objetiva direta e um verbo dicendi: 

 

O teólogo indiano Vinay Samuel explicou que a pluralidade religiosa na 

Índia é um obstáculo à fé e à dependência do Deus soberano. 

 

O detalhe é que o verbo usado (“explicar”) exprime um tom “didático”, de modo 

que um etos “professoral” é lançado ao enunciador citado, legitimando sua fala e a 

colocando quase que como uma “palavra de autoridade”, ou um dito de um especialista. 

Dessa forma, o enunciador citado coloca uma dicotomia entre “fé” e “pluralidade 

religiosa”. Segundo o enunciado citado, a pluralidade cria uma maneira de se relacionar 

com Deus na forma de uma mera busca de benefícios pessoas e ganhos materiais. 

Segundo ele, é nesse espaço de relação materialista e individualista que se insere a 

Teologia da Prosperidade: 

 

A TP entra neste contexto como promotora da correlação entre fé e bênçãos. 

Para muitos cristãos indianos, tanto fé como bênção não estão vinculadas à 

providência, vontade e generosidade de Deus; elas dependem do esforço 

pessoal e da fé de que Deus concederá os bens materiais e espirituais que 

gostariam de ter -- mesmo que isso não se aproxime da semelhança de 

Cristo.   

 

O verbo “entrar” é importante aqui, pois lança sobre o enunciador pentecostal o 

etos de “oportunista”, daquele que se aproveita de uma brecha para ludibriar e obter seu 

lucro. O enunciador citado, para tanto, contrasta “generosidade de Deus” e “esforço 
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pessoal”. Trata-se da ideia de que o discurso pentecostal autorizaria, como vimos acima, 

o fiel a trabalhar excessivamente, a fim de que possa usufruir dos benefícios materiais 

advindos de seu trabalho exaustivo. Pelo contrário, assumindo para si um tom 

“benemérito” e “desprendido”, a Teologia da Missão Integral se coloca como aquela 

que abre mão da busca por benefícios pessoas, para dedicar-se à tarefa de auxílio ao 

próximo, de uma “opção preferencial para os pobres”.  

Na sequência, o artigo analisa dois painéis que foram realizados durante o 

evento, cujos títulos trazem elementos relacionados à construção de um etos putativo. O 

primeiro painel analisado trazia o título: “Presença, influência e implicações da 

Teologia da Prosperidade no meio evangélico brasileiro”. Dessa forma, o discurso 

pentecostal é colocado como exercendo três ações sobre o cenário evangélico brasileiro: 

“presença”, “influência” e “implicações”. No decorrer do trecho, percebe-se que esses 

três elementos são vistos de forma negativa, como deixa transparecer o texto: 

 

O historiador Lyndon Araújo a compreendeu na sua historicidade, a partir de 

um discurso ideológico mais do que de um teológico. O sociólogo Alexandre 

Brasil mapeou o campo teológico atual e suas interseções, apontando 

caminhos pastorais para os evangélicos diante dos desafios e impasses da 

TP. O pastor Luiz Sayão analisou as mudanças do mundo evangélico na pós-

modernidade, incorporando contribuições positivas do movimento 

neopentecostal.    

 

O primeiro palestrante coloca o discurso pentecostal como “ideológico”. À 

semelhança do discurso marxista, a Teologia da Missão Integral deposita na ideia de 

“ideologia” uma carga negativa, vista como uma “visão invertida da realidade”. Aquilo 

que para Marx estava no modo de produção capitalista, que impregnava a sociedade de 

sua ideologia, sua visão equivocada da realidade, a TMI lança sobre a Teologia da 

Prosperidade e sobre o Movimento Pentecostal. Isso fica claro nas palavras de René 

Padilla, como vimos, um dos pioneiros da Teologia da Missão Integral: 

 

Tanto a tecnologia quanto o capital podem ser colocados a serviço do bem 

ou mal. Da sua união, que não reconhece nenhum princípio ético, tem 

surgido a sociedade que adora a prosperidade econômica e o consequente 

bem estar material do homo consumens. A sociedade de consumo é a própria 

situação econômica, política e social na qual o mundo dominado pelos 

poderes de destruição tem tomado forma hoje: a fé cega na tecnologia, a 

reverência irreversível pela propriedade privada como um direito inalienável, 

o culto ao crescimento da produção através do saque irresponsável da 

natureza, o enriquecimento desproporcional das corporações multinacionais 

[transnacionais] que promove o empobrecimento dos “deserdados da terra”, 
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a febre de consumo, ostentação e moda. Este materialismo é a ideologia que 

está destruindo a raça humana (PADILLA, 2011, p. 104). 

 

A ideologia é vista, portanto, pelo modelo da Teologia da Missão Integral, como 

a falsa realidade ensinada às massas pelo discurso pentecostal.  

No segundo painel analisado pelo artigo, o título expressa a construção de um 

etos negativo sobre o enunciador pentecostal. O título é: “A realidade brasileira: os 

pobres, a injustiça e a Teologia da Prosperidade”. A realidade brasileira é colocada 

como sendo catastrófica, e o culpado por essa pobreza é a injustiça desencadeada pelo 

discurso pentecostal. Não se levam em consideração conjunturas econômicas, má 

administração de agentes públicos ou quaisquer outros fatores. O culpado pela pobreza 

e injustiça é o discurso pentecostal, diretamente associado pelo modelo integral à 

Teologia da Prosperidade. 

Na seção final do artigo, comenta-se que os debates produzidos durante o evento 

produziram um documento, a Declaração de Atibaia. Este é o documento que 

analisamos em seguida.  

 

4.1.3 Análise da Declaração de Atibaia 

 

A Declaração de Atibaia, como vimos, foi o documento que registrou as 

recomendações surgidas do evento da TMI, sob o título “Um Chamado à Humildade, à 

Integridade e à Simplicidade”. Tratou-se de uma consulta teológica e pastoral, 

organizada pelo Movimento Lausanne, pela Aliança Evangélica e pela Editora Ultimato, 

instituições fortemente ligadas à Teologia da Missão Integral. 

O documento traz em seu cabeçalho o nome e logotipo do Movimento Lausanne, 

em sua celebração de quarenta anos. O logotipo traz três faixas, cada uma numa cor 

(azul escuro, azul claro e amarelo). Duas delas descem e depois sobem. A terceira, sobe 

e depois desce. No site oficial, há um pequeno slogan abaixo da imagem, com os 

dizeres: Connecting influencers and ideas for global mission (“Conectando 

influenciadores e ideias para a missão global”). Dessa forma, entendemos que o 

logotipo, com as faixas que se distanciam e depois se encontram, traz a ideia da 

“unidade na diferença”, de “reconciliação”, e do trabalho em equipe entre diversos 

segmentos cristãos com um único fim: a missão global, executada em sua versão 

integral. 
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No site oficial do Movimento Lausanne, há uma explicação sobre seu direto 

vínculo com a Missão Integral
25

: 

 

Aqueles que participaram [da primeira reunião do Movimento Lausanne] 

lembram com gratidão da presença e do favor de Deus naqueles dias de 

oração e planejamento para a missão global, que uniram a igreja de três 

grandes formas: [...] Missão Holística [Integral]: O Congresso tornou 

urgente a necessidade tanto do evangelismo como da justiça social na 

missão, com a voz dos teólogos latino-americanos Samuel Escobar e René 

Padilla entre os mais importantes. Isso criou uma mudança de paradigma q 

quase todo o pensamento evangélico da época, e hoje a ampla adesão da 

missão holística, ou integral, pode ser atribuída ao Congresso de 1974 

(tradução nossa). 

 

Dessa maneira, vemos a direta conexão entre o Movimento Lausanne e o 

discurso da Teologia da Missão Integral.  

 

 

 

Figura 21: Logotipo do Movimento Lausanne
26

 

 

O documento começa com um preâmbulo, seguido de quatro tópicos, cada um 

iniciado pela frase “Um chamado à...”. Ou seja, há um tom de “convocação”, de um 

apelo à adesão, de modo que expressa um etos persuasivo, quase imperativo.  

O preâmbulo é iniciado por um pronome de primeira pessoa do plural (“nós”), 

que já delimita, desde o início, a distância entre o “nós” e o “eles”. Essa dicotomia é 

colocada no centro de um debate, de uma disputa, em que está em jogo o bem estar do 

mundo como um todo.  

  

                                                 
25

 https://www.lausanne.org/about-the-movement. Acesso em 02/02/16. 
26

 http://www.noticiascristas.com/2014_01_01_archive.html. Acesso em 02/02/16. 

https://www.lausanne.org/about-the-movement
http://www.noticiascristas.com/2014_01_01_archive.html
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Nós, os participantes da Consulta de Lausanne sobre “Teologia da 

Prosperidade, pobreza e o Evangelho”, reunimo-nos no Brasil para discutir, 

debater e compreender melhor a crescente influência e a obra do que é 

conhecido como a Teologia da Prosperidade (TP) em nosso mundo hoje, sua 

relação com a pobreza e como ela afeta a missão “da igreja toda levando o 

Evangelho todo ao mundo todo”. 

 

Esse “nós” é colocado como representando o grupo dos participantes do evento, 

que se posicionam como aqueles que estão preocupados com a luta contra as 

desigualdades sociais, a pobreza e a defesa da verdadeira essência da missão cristã. 

Dessa forma, o enunciador coloca sua fala usando um tom “benemérito”, “bondoso” e 

“caridoso”, enquanto seu enunciatário é posto como o “mercenário”, “egoísta” e 

“individualista”.  Os verbos “discutir”, “debater” e “compreender” expressam um tom 

acadêmico, politicamente consciente e cônscio de sua fala. Um dizer de peso, cujas 

conclusões são baseadas em longas e profundas reflexões, de maneira que, em seu modo 

de enunciar, não há espaço para opiniões infundadas, mas apenas para certezas. 

Automaticamente, o grupo do “eles” fica relegado ao plano das opiniões infundadas, da 

fala rasa, despreparada e inconsistente.  

Essa influência negativa trazida pela Teologia da Prosperidade e pelo 

Movimento Pentecostal é interpretada como um mal que cresce a cada dia. Isso se 

depreende do adjetivo “crescente”, que qualifica essa influência como algo que deve ser 

combatido o quanto antes. Essa “crescente influência” é diretamente associada ao 

aumento da pobreza, conceito que, como vimos, está em constante presença no discurso 

da Teologia da Missão Integral. 

O preâmbulo não apenas acusa a Teologia da Prosperidade de figurar como uma 

das principais culpadas pela pobreza, mas como uma ameaça à sobrevivência do 

discurso integral. Para realizar tal denúncia, faz-se o uso de uma citação entre aspas (“da 

igreja toda levando o Evangelho todo ao mundo todo”). Como vimos anteriormente, as 

aspas possuem função importante em termos discursivos, dependendo da maneira como 

são utilizadas. Neste caso, trata-se de um saber colocado como de senso comum, como 

uma verdade vista como inquestionável, como ponto de comum acordo entre os adeptos 

do discurso integral. O trecho em questão funciona, portanto, como uma espécie de 

“citação de autoridade”, cujo peso desqualifica qualquer objeção. Nas palavras de 

Maingueneau: 
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Por que o discurso direto? Para distanciar-se: seja porque o enunciador 

citante não adere ao que é dito e não quer misturar esse dito com aquilo que 

ele efetivamente assume; seja porque o enunciador quer explicitar, por 

intermédio do discurso direto, sua adesão respeitosa ao dito, fazendo ver o 

desnível entre palavras prestigiosas, irretocáveis e as suas próprias palavras 

(citação de autoridade) (MAINGUENEAU, 2002, p. 142) 

 

Trata-se, portanto, de palavras prestigiosas, de uma profundidade, peso e 

consenso entre o grupo de enunciadores (“nós”), e que são postas como incontestáveis. 

Pra além de uma mera citação em discurso direto, a frase entre aspas funciona como 

uma espécie de “slogan” da Teologia da Missão Integral. Como vimos anteriormente,  

 

Maingueneau (1989) nos fala sobre a “citação de autoridade”, no caso dos 

provérbios e dos slogans, onde o locutor se apaga diante do Locutor que 

garante a validade da enunciação. Geralmente, são enunciados já conhecidos 

coletivamente e não podem ser resumidos nem reformulados, porque têm o 

privilégio de serem intangíveis (CAZELATO, 2011, p. 88). 

 

O trecho citado funciona, portanto, como uma citação de autoridade, que se 

coloca como uma fala legitimada que, em sua própria existência, desqualifica o projeto 

pentecostal – segundo o simulacro integral – de destruir essa nobre “missão”.  

O que está para ser apresentado na Declaração de Atibaia é posto como fruto de 

um longo e profundo processo de elaboração, que parece ser uma visão não somente 

partilhada pelo “nós” local, mas por um “nós” que transcende barreiras geográficas, 

culturais e idiomáticas: 

 

Estudamos as Escrituras, oramos juntos, ouvimos histórias e relatos de várias 

partes do mundo, e trabalhamos para discernir a voz profética do Espírito 

Santo para a igreja. 

 

Esse “nós” não é composto apenas por “acadêmicos”, mas por cristãos 

verdadeiros, que leem as escrituras e oram. É um enunciador que se coloca, ao mesmo 

tempo, como intelectual e como “homem de fé”, piedoso e que vive uma vida 

espiritualizada. Mas, para além de apenas a fala de um “intelectual espiritualizado”, seu 

modo de ser expressa o clamor de vozes procedentes de “várias partes do mundo”. 

Dessa maneira, se coloca como porta-voz dos excluídos, defensor e representante da 

enorme massa de párias sociais.  

Mas não é apenas um porta-voz do pobre, mas do próprio Deus. Sua fala é não 

somente calcada num “intelectualismo” e numa expressão da fala do excluído, mas 
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como um direto reflexo da “voz profética do Espírito Santo para a igreja”. Nos capítulos 

anteriores, vimos que há uma disputa entre o discurso pentecostal e o da Teologia da 

Missão Integral sobre o que seria o “profetismo”. Enquanto para o primeiro o profeta é 

aquele que denuncia o pecado individual e a necessidade de se voltar aos caminhos de 

Deus, para o segundo se trata de uma denúncia do “pecado social”, cometido pelos ricos 

ao prosperarem materialmente a partir da exploração do pobre. O enunciador da 

Declaração se coloca, portanto, como uma voz inquestionável, devido a seu tom 

acadêmico, democrático, consultivo e divino.  

Em seguida, o enunciador, ainda no preâmbulo, lança sobre o enunciatário 

(“eles”) um etos putativo. O trecho traz: 

 

Nós nos reunimos movidos pela paixão pelo Evangelho de Jesus Cristo e em 

obediência ao mandato de compartilhar as Boas Novas por meio de palavras, 

ações e caráter, por termos em comum a consciência de que a TP oferece um 

Evangelho raso que, de fato, solapa a inteireza das Boas Novas de Jesus.   

 

No primeiro trecho, o enunciador cria para si um etos positivo, com um tom 

“obediente” e “fiel a Deus”. Ao mesmo tempo, cria um anti-etos de que seu enunciatário 

motiva suas reuniões por pautas materialistas e egoístas. Mas, em seguida, joga-se um 

etos putativo sobre o enunciador pentecostal, acusado de apresentar-se por meio de um 

caráter “raso” e “herético”, pois “solapa a inteireza das Boas Novas de Jesus”. Trata-se 

de uma construção discursiva que desqualifica a fala de seu coenunciador, colocada 

como “interesseira” e “manipuladora”.  

Essa proposta de que a Teologia da Prosperidade é inconsistente e herética é 

apresentada como ponto inquestionável, já que é algo que o enunciador, operando como 

porta-voz desse grupo qualificado de enunciadores, estabelece como algo que esse 

“nós” tem em comum (“por termos em comum a consciência”). Esse algo que têm em 

comum não é uma “opinião” ou uma “percepção”, mas uma “consciência”. Como vimos 

anteriormente, um dos motes da Teologia da Missão Integral é trazer ao pobre e ao 

cristão uma “tomada de consciência”, principalmente, sobre a integralidade da missão, 

deixada de lado pelo enunciador pentecostal. Esse consenso do “nós” é alocado, 

portanto, como uma “consciência”, um pensamento profundo e fundamentado, por isso, 

legitimado e inquestionável.  
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A Teologia da Prosperidade é posta como um fenômeno difuso, multiforme e 

diverso. Ao enunciador integral cabe, entretanto, a tarefa de defini-lo e viabilizar uma 

luta mais objetiva, de modo a sanar sua influência perniciosa: 

 

Compreendemos que o termo “Teologia da Prosperidade” é por si só 

impreciso. Há várias teologias da prosperidade, todas elas arraigadas, 

expressas e aceitas em contextos específicos. 

 

Usando um tom “professoral”, o enunciador se coloca como alguém motivado 

pelo anseio de estudar, compreender e explicar o que está no cerne do discurso da 

prosperidade. A tarefa é apresentada como sendo árdua. Mas o enunciador se mostra 

qualificado a realizar tal empreitada, pois conta com sua expertise, com a ajuda de Deus 

e com o testemunho dos pobres que sofrem as consequências do discurso pentecostal.  

Após criar esse etos do enunciador qualificado, piedoso, acadêmico e porta-voz 

dos pobres, ele muda o foco e utiliza o recurso do etos dito, por meio do qual se insere 

como “humilde”: 

 

Apesar das limitações, porém, oferecemos humildemente estas 

recomendações à igreja em geral como um chamado para maior reflexão e 

ação da parte dos evangélicos à medida que trabalhamos juntos para servir 

ao Reino de Deus e participamos da obra de Deus na reconciliação do 

mundo com Ele mesmo.  

 

Após se colocar como um enunciador qualificado por suas muitas virtudes, 

estabelece um contraponto, assumindo claramente a posição de “humildade”, talvez 

para compensar o tom peremptório e prescritivo do primeiro trecho do documento. Esse 

tom humilde já encaminha a primeira seção do documento, que se coloca como uma 

espécie de confissão dos erros desse “nós” que deseja exercer a missão em sua 

integralidade. Sob o título “Um chamado à confissão”, o primeiro ponto da Declaração 

novamente usa um etos dito para evidenciar sua humildade e vocação para a 

simplicidade: 

 

Reconhecemos que o Movimento Lausanne nasceu e perdura principalmente 

num contexto privilegiado. Tal contexto molda nossa cosmovisão, influencia 

nossas perspectivas em relação à simplicidade e limita nosso entendimento 

das complexidades da pobreza. Portanto, andar em humildade inclui uma 

profunda consciência das maneiras pelas quais qualquer chamado à 

simplicidade ou a um estilo de vida bíblico pode ser irrelevante ou até um 

grande fardo para os que já se encontram oprimidos pela pobreza.  
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No trecho acima, percebemos que o jogo de construção de um etos humilde 

ocorre em meio a uma dinâmica de preservação de faces, pois o enunciador está 

assumindo seus erros. Dominique Maingueneau (2001, p. 38) explica que, como a 

comunicação verbal está diretamente envolvida em um universo de relações sociais, há 

um conjunto de regras que coordenam o processo comunicacional, conhecidas como 

regras de polidez. Estas determinam se a tomada de palavra é polida ou mal educada. 

Maingueneau explica os detalhes desse processo, anunciando que o “simples fato de 

dirigir a palavra a alguém, de monopolizar sua atenção, já é uma intrusão no seu espaço, 

um ato potencialmente agressivo” (2001, p. 38). A partir dos trabalhos de Brown e 

Levinson (1987) e de Goffman (1974), Maingueneau explica que há duas faces, uma 

negativa (o “território” de cada um, seu corpo, sua intimidade) e uma positiva (a 

“fachada” social, nossa imagem valorizante que tentamos apresentar aos outros). Assim, 

a comunicação entre duas pessoas envolve quatro faces, a negativa e a positiva de cada 

um.  

No trecho acima, o caso é delicado para o enunciador da Declaração. Ao 

enunciar, constrói toda uma blindagem para não prejudicar seu etos humilde, evitando o 

risco de passar por “arrogante”. Para isso, contudo, compromete sua face positiva. Ao 

desculpar-se, ameaça sua face positiva, pois se humilha diante de seu interlocutor, ao 

reconhecer que é elitista (“Reconhecemos que o Movimento Lausanne nasceu e perdura 

principalmente num contexto privilegiado”). A ideia é reconhecer seus erros sem perder 

a legitimidade de sua fala. Neste ponto, acata uma das principais críticas feitas pelos 

adeptos do discurso pentecostal, assumindo-a como válida.  

 

Igrejas e teólogos liberais tentam unir a fé cristã ao socialismo, uma filosofia 

política secular. O resultado: em grande parte eles falam uns com os outros 

enquanto a influência e o número de membros de suas igrejas diminuem. 

Enquanto isso, as igrejas pentecostais estão chegando até os pobres e fracos, 

e mais recentemente, com a propagação do movimento de renovação 

espiritual em muitas igrejas, até pessoas de todos os níveis sociais e 

profissionais (CHRISTENSON, In: SEVERO, 2013, p. 2) 

 

Trata-se de uma clara referência à crítica pentecostal de que os intelectuais da 

Teologia da Missão Integral “falam consigo mesmos”, sendo incapazes de incorporar o 

pobre a seu discurso. Assim, ao mesmo tempo em que reconhece um possível erro 

(qualificado dentro dos simulacros feitos pelo enunciador pentecostal), o enunciador da 
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Declaração tenta legitimar-se pela construção de um etos humilde, de alguém que é 

“simples” ao ponto de reconhecer suas falhas.  

Novamente reconhece esse distanciamento entre seu discurso intelectualizado e 

o pobre em seu contexto: 

 

Reconhecemos que com frequência temos sido muito rápidos em julgar e 

fazer pronunciamentos sobre justiça, pobreza ou distribuição da riqueza, sem 

separar tempo para ouvir e estar presente com aqueles cujas vidas são 

moldadas pela pobreza e opressão. 

 

Neste ponto, é estabelecida uma nova distinção de pessoas: o “nós” do discurso 

integral; o “ele” do discurso pentecostal; e o “eles” relacionado aos pobres. O cenário 

colocado pelo enunciador integral é o de uma disputa pelo “controle” do pobre, como se 

ambos estivessem numa luta pela adesão do excluído ao seu modelo discursivo. Neste 

cenário, a opinião do enunciador pentecostal é que, como vimos, os pobres aderem 

pouco ao modelo discursivo integral. Dessa forma, o enunciador integral, aceitando essa 

“conversa de surdos” (já que, segundo Maingueneau, eles nunca poderão compreender-

se mutuamente), tenta construir uma justificativa para a pouca adesão do pobre ao seu 

modelo discursivo, mas com o cuidado de não perder a legitimidade de sua fala. Pelo 

contrário, busca, ao reconhecer seu erro, reforçar seu etos “humilde” e “simples”.   

O reconhecimento do erro, todavia, não segue uma linha conceitual. Seu 

argumento não é posto como errado, nem os pressupostos que fundamentam seu modelo 

discursivo. O erro se refere, apenas, a uma falta de atenção maior ao pobre. Dessa 

forma, esse reconhecimento de erro é acompanhado de mais uma construção de um etos 

“benemérito”, “humilde” e “solícito”.  

No trecho seguinte do documento, sob o título “Um chamado à ação”, o 

enunciador passa a lançar claramente um etos putativo negativo sobre o enunciador 

pentecostal. Segue o trecho: 

 

Atos de serviço — tais como educação, cuidados médicos, serviços de 

socorro — e atos de justiça e advocacia são parte essencial do testemunho 

em favor do Evangelho. A exploração da pobreza e da necessidade não tem 

lugar nos esforços evangelísticos cristãos. Ao testemunhar do Evangelho por 

meio do serviço e da advocacia, os cristãos devem denunciar e evitar a 

exploração da pobreza, incluindo oferecimentos de falsa esperança, baseadas 

num entendimento mecanicista de recompensa e de bênção divinas. 
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Aqui há diversas referências ao modelo pentecostal, de maneira que um tipo de 

etos negativo é lançado sobre ele, de forma a desqualificar sua fala e, inclusive, 

descaracterizá-lo como um cristão genuíno. O enunciador do documento estabelece o 

contraste entre “Atos de serviço” e “Atos de exploração”. Ao mesmo tempo em que se 

coloca como exercendo um serviço ao pobre (“educação”, “cuidados médicos”, 

“serviços de socorro”, “atos de justiça e advocacia”), o enunciador pentecostal é lançado 

no grupo daqueles que executam “Atos de Exploração” (“exploração da pobreza”, “falsa 

esperança”, “entendimento mecanicista de recompensa e de bênçãos divinas”). 

Funciona, dessa maneira, um etos putativo que desqualifica e deslegitima a fala do 

enunciador pentecostal. Ao seu caráter e corporalidade são acrescentados índices como 

“explorador”, “usurpador”, “charlatão”, “insensível”, “egoísta”, “interesseiro”, “sonso” 

e “manipulador”. Ao mesmo tempo, o enunciador da Declaração cria sobre si mesmo 

um anti-etos positivo desse etos putativo negativo que lança sobre o modelo discursivo 

pentecostal.  

Em seguida, o documento novamente lança um etos putativo negativo sobre o 

modelo pentecostal, depositando sobre ele novos índices que desqualificam a 

legitimidade de sua fala e contestam seu posicionamento enquanto cristão genuíno. 

Segue o trecho: 

 

Os cristãos são chamados para denunciar a injustiça. Em muitas partes do 

mundo, a mídia expõe escândalos de abuso e corrupção de líderes dos 

movimentos da TP. Sejam esses males públicos ou encobertos, os cristãos 

precisam desafiar (i) o abuso de poder, incluindo poder espiritual; (ii) o 

espírito de “direito à riqueza” que desencoraja a prestação de contas e 

promove campanhas não éticas para levantar fundos; e (iii) práticas que 

exploram e oprimem os mais vulneráveis (p. 3).  

 

No início do trecho, o enunciador convoca aquele que se qualifica como 

“cristão” (figurando como uma espécie de “tu” da Declaração) a assumir o modo 

“denúncia” do discurso da Teologia da Missão Integral. Essa denúncia é motivada por 

enunciados de um terceiro genérico (a “mídia”), que tem emitido enunciados que 

desqualificam a fala do enunciador pentecostal, lançando sobre ele etos putativos 

negativados. Dessa forma, os enunciados midiáticos são trazidos ao discurso da 

Declaração como uma espécie de “citação de autoridade”, de modo que o peso de sua 

fala funciona para corroborar a tese levantada pelo enunciador integral. O estereótipo do 

mundo ético do jornalismo (caracterizado pelos paradigmas da “credibilidade” e da 
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“objetividade”) é incorporado como voz de autoridade, a fim de legitimar a fala do 

enunciador da Declaração. A relação entre etos e autoridade é recorrente: 

 

Segundo Maingueneau (2004), toda enunciação implica uma cena e todo 

texto, seja monologal ou dialogal, é sustentado por uma voz. Essa voz, ou 

tom, como prefere Maingueneau, confere autoridade e legitimidade ao que é 

dito, é “uma maneira de dizer que remete a uma maneira de ser” (id.: 99). 

Essa imagem tem como objetivo persuadir e mobilizar o interlocutor, 

fazendo com que haja uma identificação, por parte de quem ouve ou lê, com 

o que é dito. Quanto maior essa identificação, maior a eficácia desse 

discurso e a autoridade do locutor (VAZ, 2007, p. 21).   

 

Dessa forma, a “voz” do enunciador midiático é trazida ao discurso da 

Declaração com o fim de conferir autoridade e legitimidade ao dito, segundo uma 

estratégia de mobilizar o enunciatário, levando-o a uma incorporação do apelo de 

assumir o dispositivo “denúncia”.  

No trecho da Declaração, são elencados alguns “males” que os verdadeiros 

cristãos “precisam desafiar”. Esta locução verbal funciona como uma forma de 

imperativo, que estabelece uma condição: aquele que não desafia esses “males” estará 

automaticamente desqualificado como cristão “genuíno”. Vê-se, portanto, mais uma 

vez, a disputa sobre a definição do que é “ser cristão”. Segundo a rede de restrições 

semânticas do modelo da Teologia da Missão Integral, o verdadeiro cristão é aquele que 

denuncia o abuso que os ricos fazem da ignorância do pobre. Quem se julga cristão e 

não pratica essa denúncia recebe automaticamente um etos putativo de “falso cristão”, 

tendo seu discurso automaticamente desqualificado como “hipócrita”.  

No segundo item dos “males” que o verdadeiro cristão deve combater, 

encontramos a expressão “direito à riqueza” entre aspas, o que denota a citação do 

discurso de um terceiro, o enunciador pentecostal. Essa referência é inserida nos moldes 

do simulacro, de modo que, como vimos, o enunciador integral somente pode “ler” o 

discurso pentecostal a partir de seu próprio referencial semântico. Essa referência a esse 

aspecto do discurso pentecostal é citada entre aspas para marcar que o enunciador da 

Declaração não se compromete com esse dito, pelo contrário, o traz à sua enunciação 

para denunciar sua inconsistência. 

No terceiro ponto, encontramos verbos que ajudam a lançar esse etos putativo 

negativado sobre o enunciador pentecostal (“exploram” e “oprimem”). Esse etos 

putativo prejudicial é ainda reforçado porque o alvo da ação de explorar e oprimir são 

sujeitos hipossuficientes, fracos, a quem é lançado um etos positivo da “inocência 
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apesar de”. Ou seja, não se trata apenas de um grupo qualificado como “vulneráveis”, 

mas são os “mais vulneráveis”, de maneira que o advérbio qualifica o adjetivo 

“vulneráveis”, aumentando, assim, a gravidade da ação do enunciador pentecostal e 

lançando sobre ele um etos putativo catastrófico para sua imagem, e que deslegitima 

completamente sua fala.  

Por outro lado, é lançado, ao mesmo tempo, sobre os “mais vulneráveis” uma 

inimputabilidade plena: são inocentes apesar de qualquer coisa. Suas atitudes, 

independente de qualquer atitude, assim como sua fala, são postas como “puras”, 

“santas” e “irrepreensíveis”. É como se o enunciador pentecostal fosse colocado como 

tão cruel que seria capaz de fazer o mal a “criancinhas indefesas”. 

Na terceira parte da Declaração, observamos no título (“Um chamado à vida no 

Reino”) a disputa pela ideia de Reino. Este é um reflexo de dois discursos que, como 

vimos, disputam um mesmo espaço discursivo: o cristianismo protestante. Essa disputa 

é recheada de simulacros e produções de etos que buscam legitimar-se a si mesmos a 

partir da deslegitimação do outro. Isso fica aparente na maneira como se iniciam os 

tópicos da Declaração. Enquanto na seção anterior (“Um chamado à ação”) os tópicos 

eram iniciados com a frase “Os cristãos...” (criando-se limites de quem é ou não 

“cristão”, segundo o modelo integral), nesta seção as frases se iniciam com 

“Afirmamos”.  Depois de fazer uma confissão e uma “chamada à ação”, o documento 

passa à direta demarcação de território, delimitando o local discursivo em que habita o 

“verdadeiro cristão” e o “cristianismo genuíno”. Usado no presente, o verbo “afirmar” 

estabelece uma ação que se perpetua no tempo. Constrói a ideia de uma afirmação 

constante, peremptória e firme, que não abrirá margem a contestação e que não desistirá 

de sua proposta em defesa do pobre e da simplicidade.  

Essa demarcação de terreno, desencadeada pela construção de um tom “firme”, 

irá aumentar a intensidade do etos putativo que é lançado sobre o enunciador 

pentecostal. Segue um trecho em que essa construção pode ser identificada: 

 

Afirmamos que Deus deseja o melhor para seus filhos, e nós também 

procuramos cumprir seu desejo; mas reconhecemos como nossas culturas 

distorcem nossos desejos e nos afastam da plenitude de vida que é oferecida 

a todos em Cristo Jesus. O materialismo e o consumismo são duas formas 

básicas da distorção dos desejos. Onde os ensinos da TP manipulam e 

controlam, os cristãos devem ser uma voz profética, oferecendo justiça e 

esperança genuínas. 
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No trecho acima, observamos uma estratégia na definição de pessoas. O verbo 

“afirmar” utilizado na primeira pessoa do plural leva à ideia de que esse “nós” se refere 

aos participantes do evento que produziu a Declaração de Atibaia. Mas, em seguida, o 

enunciador novamente colocará em jogo sua face, já que está assumindo um erro. Neste 

ponto, o “nós” se transforma, quando lemos “mas reconhecemos como nossas culturas 

distorcem nossos desejos e nos afastam da plenitude de vida que é oferecida a todos em 

Cristo Jesus”. Neste ponto, este é um “nós” que esconde um “eles” (o enunciador 

pentecostal), pois quem será protagonista da ação desses erros é o “outro”. O 

“materialismo” e o “consumismo” são atribuídos aos “ensinos da TP”, de forma que 

lança-se o etos de “discurso equivocado” sobre o adepto do discurso pentecostal. Assim, 

o enunciador da Declaração sai ileso, pois constrói um etos humilde ao mesmo tempo 

em que desqualifica o etos de seu coenunciador.  

Esse etos putativo é colocado de forma implícita no final do trecho acima 

(“Onde os ensinos da TP manipulam e controlam, os cristãos devem ser uma voz 

profética, oferecendo justiça e esperança genuínas”). É estabelecida a distinção entre 

duas “vozes”: os “cristãos” e os “ensinos da TP”. Dessa forma, os enunciadores adeptos 

da Teologia da Prosperidade (diretamente associados pelo enunciador integral ao 

discurso pentecostal) são deslegitimados enquanto cristãos, de modo que sua 

enunciação é associada a um tom de inadequação, de ilegitimidade. E essa perda do 

estatuto de cristão “obriga” o enunciador da Teologia da Missão Integral a assumir o 

dispositivo “denúncia”, e acusá-lo por seus desvios teológicos. O enunciador integral 

“deve” mostrar sua “justiça” e “esperanças genuínas”, contra a “injustiça” e as “falsas 

esperanças” oferecidas pelos pentecostais. Ao lançar sobre o enunciador pentecostal a 

culpa de oferecer esperanças que não são genuínas, é jogado sobre ele o etos de 

“charlatão”, de modo que sua fala é impregnada desse caráter degenerado e negativo.  

A quarta e última seção do documento (antes do Epílogo) recebeu o título de 

“Um chamado à reflexão”. Já no início, mais uma vez é lançado um etos putativo 

negativo sobre o enunciador pentecostal. O trecho traz o seguinte: 

 

Precisamos reagir a manifestações imoderadas e sutis da TP com um 

envolvimento criterioso com a totalidade das Escrituras. Isso significa que (i) 

vamos nos envolver com a narrativa bíblica completa; e (ii) vamos 

apresentar uma expressão clara do Evangelho e uma reflexão ponderada 

sobre as pressuposições hermenêuticas e práticas por trás das interpretações 

da Bíblia. 
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A locução verbal “precisamos reagir” novamente lança um imperativo sobre os 

adeptos do discurso integral a assumir o dispositivo denúncia diante do discurso 

pentecostal. Dessa forma, é criada uma atmosfera bélica, quase que uma “cruzada” 

contra os “hereges” pentecostais. Os enunciados do coenunciador são colocados como 

“manifestações”, qualificadas com os adjetivos “imoderadas” e “sutis”, que lançam 

diretamente um etos putativo negativo. O enunciador pentecostal é posto como tendo 

um etos “imoderado”, “inadequado” e “impertinente”, recheado de “sutilezas” e 

“malandragens”.   

Em seguida, novamente é assumida a estratégia do etos putativo, desta vez, por 

meio de uma concessão. Em termos discursivos, a concessão possui um modo de 

operação peculiar, e uma direta correlação com a construção de um etos. Para 

Maingueneau, 

 

O recurso à concessão, em que o locutor integra o ponto de vista do outro, 

tem uma incidência sobre a imagem desse locutor: ele se atribui o etos de um 

homem de reflexão, que sabe levar em consideração os argumentos opostos 

(MAINGUENEAU, 2001, p. 170). 

 

Segue o trecho em que o uso da concessão está diretamente associado à 

produção de um etos específico: 

 

Reconhecemos que, na economia de mercado global, uma das ferramentas 

mais eficazes para a eliminação da pobreza é o desenvolvimento econômico, 

mas os evangélicos com frequência falham na promoção de soluções para a 

pobreza que envolvam iniciativas empresariais éticas (p. 6). 

 

O primeiro trecho, iniciado pelo verbo “reconhecer”, e intercalado pela 

conjunção adversativa “mas”, funciona como uma concessão. É como se dissesse: 

“Embora a economia de mercado global seja uma das ferramentas mais eficazes para a 

eliminação da pobreza, os evangélicos com frequência falham...”. Dessa maneira, o 

enunciador produz esse etos de “homem de reflexão”, que “sabe levar em consideração 

os argumentos opostos”. Ele não ignora virtudes do modelo do outro, mas as utiliza para 

lançar sobre o enunciador pentecostal um etos putativo de “ineficiência”, de 

“ineficácia”.  

Além disso, ainda no trecho acima, aponta-se que a falha dos “evangélicos” é 

não conseguir criar “iniciativas empresariais éticas”. Ou seja, os pentecostais seriam 
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pródigos em iniciativas empresariais “antiéticas”, de modo que esse etos é lançado 

sobre eles. 

Por fim, no Epílogo, há uma das referências mais diretas em termos de etos 

putativo. Há uma grande convocação a “todos os cristãos” (colocados como os adeptos 

do modelo discursivo da Teologia da Missão Integral), para que “denunciem” os 

desvios dos “evangélicos” (se referindo aos adeptos do modelo discursivo pentecostal).  

O Epílogo é composto por dois parágrafos. Segue seu segundo e último, onde 

aparecem construções em etos putativo: 

 

Nossa oração é que os cristãos em todo o mundo tomem este texto e o 

empreguem com sabedoria nos muitos contextos em que Deus nos tem 

colocado. Confiamos que ele inspire a pregação, o ensino e a vida baseados 

na Bíblia, que confronte os abusos da TP e que encoraje os cristãos a adotar 

estilos de vida éticos que, de fato, nos tornem portadores de uma esperança 

melhor, a esperança que temos em Jesus Cristo (p. 6).  

 

O trecho mais contundente é quando se escreve sobre a “confiança” de que a 

Declaração de Atibaia “confronte os abusos da TP” e “encoraje os cristãos a adotar 

estilos de vida éticos”. Em primeiro lugar, o verbo “confrontar” estabelece a cenografia 

de guerra, de luta, de maneira que o adepto do discurso da Teologia da Missão Integral é 

compelido a adotar o dispositivo “denúncia” para atacar os desvios do modelo 

pentecostal. Dessa maneira, é lançado mais uma vez sobre o enunciador pentecostal um 

etos putativo “abusivo”, “explorador”, “usurpador”. Esses desvios do discurso 

pentecostal são colocados, entretanto, como não apenas compreendendo questões 

teológicas ou doutrinárias, mas problemas “éticos”. Assim, a palavra do outro é posta 

como tendo um ar “antiético”, “charlatão”, “enganador”.  

São acusações sérias, mas que, como vimos, foram construídas a partir de 

estratégias discursivas que buscam “amenizar” a crítica. Isso porque, caso assuma um 

tom arrogante ou agressivo, o enunciador integral estaria indo contra seu próprio 

modelo discursivo, cujas restrições semânticas estabelecem um limite do dizer que deve 

ser incorporado a partir de um enunciador simples e humilde, onde não há espaço para 

arrogância, vaidade ou superioridade. 

No trecho seguinte, como elemento de alteridade, analisamos alguns 

posicionamentos do Movimento Pentecostal que operam em dispositivo de etos 

putativo.  
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4.1.4 Análise de um artigo da revista Gospel Prime 

 

O Movimento Pentecostal, como é característico de seu discurso, não assume, 

em geral, uma postura intelectualizada ou acadêmica. Por esta razão, não realiza, com 

frequência, eventos de natureza consultiva, de modo que não é comum a produção de 

documentos que funcionem como resumo de sua postura. Não há um veículo que 

podemos chamar de “oficial”, já que se trata de um grupo que possui muitas vertentes, e 

que não responde a uma liderança única e claramente definida. Isso, ao pesquisador, se 

coloca como um elemento de dificuldade, pois gostaríamos de comparar materiais 

equivalentes em que cada um dos posicionamentos discursivos analisados (MP e TMI). 

Contudo, ainda que seja um elemento dificultador, não deixa de figurar como 

importante constatação analítica, de modo que a ausência desse tipo de documentos por 

parte do Movimento Pentecostal confirma aspectos cruciais de sua semântica global. 

Alguns veículos de comunicação se identificam fortemente com o modelo 

pentecostal e exercem grande influência midiática no meio. Entre estes, há alguns que 

publicam, com certa frequência, artigos que contestam as propostas do modelo da 

Teologia da Missão Integral. Entre estes, está o site Gospel Prime, que publica artigos 

com títulos como: “Arrogância e hipocrisia na Missão Integral”; “Elitismo da missão 

integral”; “Por que esconder a real intenção da Teologia da Missão Integral?”; “Mais-

valia na ‘missão integral’ e as manhas de Ariovaldo Ramos”; “Profetadas a serviço da 

Teologia da Missão Integral?”; “Universidade Mackenzie critica Teologia da Missão 

Integral?”; “O espírito de Karl Marx em Lausanne: Teologia da Missão Integral”; 

“Congresso de Missão Integral na Igreja da Lagoinha: Um tiro na verdadeira caridade”; 

“A maior ameaça à Igreja Evangélica do Brasil” (na matéria, a ameaça é a Teologia da 

Missão Integral). Trata-se, portanto, do veículo noticioso evangélico que mais publica 

matérias e artigos com uma posição crítica à TMI. 

O critério de seleção do artigo analisado foi o mesmo: um material que apresente 

construções discursivas que contenham a elaboração de um etos putativo. Portanto, o 

texto selecionado foi “Por que esconder a real intenção da Teologia da Missão 

Integral?”. Um dos pontos importantes do artigo em questão é que ele dialoga 

criticamente com uma matéria da revista Ultimato, a mesma cujo artigo foi estudado no 

tópico anterior.  

O título do artigo já nos oferece importantes questões em termos discursivos. 

Como vimos, trata-se novamente de uma pergunta retórica, que simula dar a palavra ao 
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seu coenunciador, mas não o faz de fato. Simula-se uma espécie de “abertura ao 

diálogo”, numa construção semelhante à concessão, já que aparentemente oferece a seu 

interlocutor o direito de expressar-se. Trata-se de um dispositivo que traz 

discursivamente um tom mais “justo” e “equilibrado” para a imagem do enunciador, 

mas que, no final das contas, consiste numa simulação de diálogo equânime.  

O conteúdo dessa pergunta retórica é contundente, pois traz algumas insinuações 

que lançam sobre o enunciador integral etos negativos. O verbo “esconder” traz uma 

conotação negativa ao discurso da Teologia da Missão Integral, lançando sobre ele o 

etos de “dissimulação”, de “manipulação” e “engano”. Da mesma forma, o conteúdo 

escondido (a “intenção”) lança índices negativos. O detalhe é que o substantivo 

“intenção” é qualificado pelo adjetivo “real”, de maneira que se separam, assim, duas 

intenções: a “falsa intenção” e a “real intenção”. A primeira seria aquela que é 

apresentada ao público, enquanto a segunda seria a que é “escondida”, “escamoteada”. 

Dessa forma, lança-se sobre o enunciador da Teologia da Missão Integral um etos de 

“cinismo”, de um discurso que não está sendo “sincero”.  

Esse ato de esconder a “real intenção” não é posto como uma atitude fortuita ou 

ocasional, mas como algo que faz parte de um plano “secreto”, de uma estratégia de 

manipulação, de engano. Dessa forma, a pergunta “por que esconder?” coloca mais peso 

negativo ao discurso integral, insinuando que existe uma razão para ocultar este 

conteúdo. Assim, se confirma a estratégia de lançar sobre o etos do enunciador integral 

índices como “cinismo”, “calculismo” e “manipulação”. 

O artigo é precedido por um subtítulo, que traz o seguinte: “Valdir Steuernagel, 

colunista da revista Ultimato, tenta dar roupagem do Evangelho à TMI”. O primeiro 

detalhe é que o autor do artigo que será criticado é qualificado pela descrição “colunista 

da revista Ultimato”. Dessa forma, usa-se a definição como uma espécie de 

antonomásia, de modo que substitui um nome único por uma locução que o define ou o 

parafraseia. Essa antonomásia, que associa o enunciador criticado à revista Ultimato, 

funciona para desqualificá-lo. Isso porque, segundo o modelo discursivo do Movimento 

Pentecostal, a revista Ultimato é vista negativamente, considerada um exemplo de 

versão degenerada e socialista do cristianismo.  

Em seguida, o subtítulo novamente desqualifica o artigo da revista Ultimato com 

o uso do verbo “tentar”, na frase “tenta dar roupagem de Evangelho”. O verbo em 

questão expressa que o projeto de “dar roupagem”, ou seja, de “cobrir” a mensagem 

bíblica com uma superfície que não lhe é natural, não obteve sucesso, pois não passou 
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de uma mera “tentativa”. Dessa forma, lança-se sobre o discurso da Teologia da Missão 

Integral um etos putativo negativo, visto como um enunciador “fingido”, “desleal”, 

“manipulador” e “perigoso”.  

No primeiro parágrafo do artigo, referências diretas ao modelo da Teologia da 

Missão Integral são feitas, de maneira que um etos putativo é lançado sobre o 

enunciador integral. Segue o trecho: 

 

Teólogos de igrejas protestantes históricas têm falado e se comportado como 

se o Evangelho hoje tivesse falta de uma integralidade que supostamente 

Jesus e seus apóstolos conheciam, mas nós hoje desconhecemos. Por 

integralidade eles entendem apenas aspectos materiais de caridade, como 

comida, bebida, roupas, etc.  

 

No início do trecho, deixa-se claro sobre quem se está falando: “teólogos de 

igrejas protestantes históricas”. Como vimos no primeiro capítulo, em geral, as igrejas 

que se alinham ao discurso da Missão Integral são as igrejas chamadas “históricas”, 

como a Igreja Metodista, Batista e Presbiteriana, por exemplo. O alvo das críticas do 

artigo em questão é definido logo de início, confirmando o que já havia sido 

estabelecido tanto no título quanto no subtítulo.  

Em seguida, duas ações são atribuídas ao enunciador do discurso integral, 

caracterizadas pelos verbos “falar” e “comportar-se” utilizados no particípio. Dessa 

maneira, a atividade do enunciador da Teologia da Missão Integral é colocada como 

composta por um esforço verbal e prático. Mas ambas são colocadas como equivocadas. 

Isso fica pontuado pela expressão “como se” e do advérbio “supostamente”. Ou seja, o 

discurso integral é colocado como partindo do princípio que havia uma “integralidade” 

nas atitudes de Jesus e dos apóstolos, mas que não existe nas igrejas de hoje. Mas, na 

maneira como o discurso é retomado, seus esforços são colocados como equivocados, 

errados, partindo de premissas falsas. Dessa forma, um etos putativo de “palavra 

equivocada” é lançado sobre o enunciador do discurso integral. 

Logo após, tenta-se explicar qual seria a definição de integralidade segundo o 

discurso integral. Isso fica marcado no trecho “eles entendem...”. Trata-se de uma tarefa 

complicada, tendo que vista que, a partir do princípio da interincompreensão, sabemos 

que um discurso somente pode abordar o outro por meio de simulacros, ou seja, por 

meio de uma “tradução” da fala do outro segundo modelos discursivos distintos. 

Todavia, ao tentar definir o que seria “integralidade” no modelo integral, o enunciador 
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pentecostal deixa transparecer aspectos de sua própria rede de restrições semânticas, 

momento em que lança um tipo de etos sobre a imagem de seu coenunciador.  

Quando da explicação, o uso do advérbio de exclusão “apenas” tem importante 

papel, pois reforça a ideia de que o discurso integral é limitado, parcial e equivocado, de 

maneira que deixa escapar aspectos fundamentais do cristianismo em suas asseverações. 

Busca-se estabelecer uma dicotomia entre a “integralidade” proposta pelo discurso 

integral e a “parcialidade” de suas práticas. A distinção entre os termos “integralidade” 

e “apenas” reforça essa ideia. Dessa maneira, lança-se um etos de incompletude sobre o 

discurso da Teologia da Missão Integral. O segundo parágrafo do artigo reforçará essa 

proposta: 

 

Sua pregação sobre integralidade, manifesta em sua Teologia da Missão 

Integral, faz parecer que Jesus passava metade do tempo pregando o 

Evangelho e a outra metade fazendo caridade material. Faz parecer que sem 

essa caridade, o Evangelho não é integral e que toda pregação do Evangelho 

tem de vir obrigatoriamente acompanhada de caridade material.  

 

Neste ponto, a expressão “faz parecer” denota essa avaliação de superficialidade 

do discurso integral. Mostra novamente que, para o enunciador pentecostal, o discurso 

da Teologia da Missão Integral tem uma coerência que é apenas aparente, mas que 

“esconde” (conforme sugere no título) sua “real intenção”. Outro detalhe deste segundo 

parágrafo é a divisão da obra de Jesus em duas “metades”: pregar o Evangelho; e fazer 

caridade material. Dessa forma, insinua-se que a pregação integral é aquela que propõe 

esse retorno à prática original de Jesus, que era integral, pois unia essas duas “partes”. 

Entretanto, o argumento é de que essa divisão da atividade de Cristo em duas “metades” 

é equivocada, pois, na Bíblia, isso não se confirmaria, como se defende no quarto 

parágrafo: 

 

Entretanto, a caridade material não acompanhava o Evangelho original. A 

caridade vinha depois do Evangelho e do discipulado, conforme a 

necessidade e sob condições muito rígidas. O que vinha sempre 

acompanhando o Evangelho era a misericórdia de Jesus pelos pobres, e essa 

misericórdia era plenamente manifestada no modo como ele passava seu 

tempo inteiro com os pobres: pregando o Evangelho, curando os enfermos, 

expulsando demônios, etc.  

 

O início do parágrafo marca a contestação de uma opinião contrária, com a 

conjunção adversativa “entretanto”. Dessa forma, é estabelecido o tom daquilo que está 
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por vir: uma crítica, uma avaliação negativa do modelo integral. O argumento busca 

novamente contestar a proposta da divisão da obra de Jesus em duas metades (“pregar o 

Evangelho”; “fazer caridade material”). Mas, dessa vez, o argumento segue uma linha 

temporal, já que se defende que, na Bíblia, a caridade material não era “simultânea” à 

pregação do Evangelho, mas vinha apenas “depois”.  

Cabe observar que, no texto original do artigo, a expressão “depois” está em 

itálico. Dentro da classificação de Authier-Revuz (1998), este uso do itálico pode ser 

visto como uma forma de modalização autonímica, ou, nas palavras da autora, um 

exemplo de não coincidência do discurso consigo mesmo, quando se marca a referência 

do enunciador a outros discursos no interior de seu próprio discurso. Dessa forma, faz-

se uma crítica de que o discurso integral falha na maneira como posiciona a caridade 

material dentro da obra de Jesus, colocando-a em concomitância com a pregação do 

Evangelho. Assim, mais uma vez, é lançado um etos de “equívoco”, “parcialidade” e 

“incompletude” sobre o discurso integral. 

Na construção do argumento, faz-se uma nova proposta do que seria essa divisão 

da obra de Jesus em duas metades, composta por: pregação do evangelho; e 

misericórdia pelos pobres. Mas esse segundo ponto (“misericórdia pelos pobres”) será 

acompanhado de uma definição que tentará excluir essa prática do modelo integral. A 

misericórdia aos pobres é definida, primeiro, pelo modo como Jesus “passava seu tempo 

inteiro com os pobres”. Novamente, o termo “inteiro” faz a distinção entre a falsa 

integralidade do discurso integral e a real integralidade da obra de Jesus, segundo 

propõe o modelo pentecostal. Como vimos anteriormente, uma das críticas comuns do 

modelo pentecostal ao discurso integral é que este é composto por um grupo de 

intelectuais que está completamente distanciado dos pobres, e que não conta com a 

adesão destes a seu modelo discursivo. Dessa maneira, quando se diz que Jesus 

“passava seu tempo inteiro com os pobres”, já consta, aqui, uma crítica direta ao modelo 

integral, de modo que sobre ele é lançado um etos de “cinismo”, “incoerência” e 

“ineficiência”.  

Em seguida, dá-se continuidade a essa crítica quando se define quais práticas 

caracterizam essa “misericórdia com os pobres”: pregar o Evangelho, curar os enfermos 

e expulsar demônios. Segundo o modelo pentecostal, essas são práticas deixadas de lado 

pelos adeptos da Teologia da Missão Integral, relegadas a um segundo plano, quando 

comparadas à ação social. Dessa maneira, o argumento é de que a obra da Teologia da 

Missão Integral é parcial, de modo que sua prática missionária é incompleta, pois não 
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integra em seus esforços a segunda metade da obra de Jesus, a misericórdia aos pobres, 

manifesta na pregação do Evangelho, cura dos enfermos e expulsão de demônios. 

Assim, transforma a “missão integral” em “missão parcial”. 

No parágrafo seguinte, há um detalhe em termos de linguagem gráfica: o trecho 

inteiro está em negrito. Há uma intenção de realce, de maneira a ressaltar a importância 

do que será dito neste parágrafo.   

 

Essa caridade espiritual, conforme praticada por Jesus, estava acima da 

caridade material e recebia, em sua ministração terrena, tempo quase que 

igual ao tempo da pregação do Evangelho. Daí, pelo exemplo de Jesus, o que 

faz parte integral do Evangelho é sua proclamação e a caridade espiritual, 

que sempre envolve curas e expulsão de demônios. Proclamação e caridade 

espiritual andam juntas. Essa é a verdadeira integralidade do Evangelho. 

Qualquer outra forma, diferente do que Jesus fazia e ensinava, é outro 

evangelho. 

 

No trecho acima, observamos outra bipartição entre caridade espiritual e 

caridade material. O argumento segue a tese de que o tipo de caridade que caracterizava 

as ações de Jesus é a espiritual, que consiste em curar os enfermos e expulsar demônios. 

Seguindo essa divisão, busca-se outra definição do que seria a integralidade da missão 

cristã: a união entre proclamação e caridade espiritual. Novamente, o conceito de 

integralidade é colocado como composto por duas partes, de modo que o modelo da 

Teologia da Missão Integral é posto como equivocado na hora de unir essas duas partes 

que compõem a missão integral cristã. Dessa forma, lança-se novamente um etos 

putativo de “equívoco”, “erro” e “incompletude” sobre o discurso integral.  

Outro detalhe é a disputa pelo conceito de proclamação. Como vimos 

anteriormente, a ideia de proclamação é importante no discurso integral, caminhando 

juntamente com a “denúncia”. No artigo em análise, a ideia de proclamação é colocada 

em disputa, propondo-se outra definição para este termo, que no vocabulário teológico é 

conhecido como kerigma: 

 

A TMI oferece uma lente de leitura e interpretação bíblica no afã de 

fundamentar a ação cristã na criação. Como já exposto acima, a TMI parte 

de pressupostos evangelicais, por isso, seu kerigma tem como base o anúncio 

de que Jesus Cristo é o Senhor, seguido da convocação ao arrependimento e 

à fé, para acesso ao Reino de Deus. Essa mensagem, se aceita, encaminha a 

pessoa a servir, com tudo o que tem e quanto produz, aos interesses de Deus 

e seu projeto no mundo (AQUINO, 2013, p. 24) 
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No artigo em questão, a proclamação é resignificada a partir da rede de 

restrições semânticas do modelo pentecostal. É vista como a pregação do evangelho, 

que é sempre acompanhada, segundo o modelo pentecostal, da cura de enfermos e 

expulsão de demônios. Dessa maneira, disputa-se não somente o conceito de “missão 

integral” mas do que seria a “verdadeira integralidade” da proclamação cristã. 

Conforme a maneira como o conteúdo é apresentado no artigo, ambos os termos são 

trazidos para o discurso pentecostal, que busca assumir uma espécie de posse sobre 

esses conceitos e práticas. Assim, é lançado outro etos putativo sobre o enunciador 

integral, o de “usurpador”, já que teria retirado de seu coenunciador, à força, o domínio 

sobre ambos os termos.  

No último período do trecho acima, há uma direta referência ao discurso 

integral, chamado de “outra forma” de apresentar o Evangelho. Neste ponto, outra 

marca gráfica desempenha importante papel em termos discursivos. A versão da obra 

cristã executada pela Teologia da Missão Integral é colocada como “outro evangelho”, 

com detalhe para a palavra “evangelho” em inicial minúscula. Dessa maneira, o 

evangelho apresentado pelo discurso integral é posto não apenas como de natureza 

“inferior”, mas como um falso evangelho. Assim, é lançado o etos de “inferioridade” e 

“falsidade” sobre o enunciador da TMI.  

No décimo terceiro parágrafo, outros elementos são usados para configurar certo 

tipo de etos sobre o enunciador integral. O conteúdo é organizado de forma a criar 

vínculos entre o discurso da Teologia da Missão Integral e o socialismo, usados como 

pontos de referência para reflexões do contexto atual. Como vimos, associar o discurso 

integral ao marxismo é uma das características mais marcantes do discurso pentecostal 

ao abordar aquele movimento. Segue o trecho: 

 

O sinal da chegada do Reino de Deus não é a manifestação de um governo 

socialista ou políticas socialistas, conforme proclamam os teólogos cheios do 

espírito da estranha doutrina da Teologia da Missão Integral (TMI). O único 

sinal da chegada do Reino é a manifestação da autoridade que Jesus deu aos 

seus proclamadores do Evangelho: doentes sendo curados, mortos sendo 

ressuscitados, leprosos sendo purificados e pessoas oprimidas sendo libertas 

de demônios. Com esse evangelho verdadeiro e original, os oprimidos são 

libertos.  

 

Outro elemento é trazido à disputa: o Reino de Deus. Como analisamos 

anteriormente, esse conceito é um dos meios pelo qual se instaura a polêmica entre o 

Movimento Pentecostal e a Teologia da Missão Integral. Segundo o modelo pentecostal, 
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a chegada do Reino de Deus conforme pregada pelo discurso integral é interpretada, na 

forma de simulacro, como a instauração de um sistema de governo socialista. Essa 

proposta é qualificada como uma “estranha doutrina”. A adjetivação dessa “doutrina” 

como “estranha” torna explícita a crítica ao modelo integral, e lança sobre ele o etos de 

“estranheza”, algo que não se adequaria à doutrina cristã entendida como “verdadeira” 

ou “original”, adjetivos usados no final do trecho para qualificar a versão de 

cristianismo pregada pelo modelo pentecostal.  

A resposta a essa “falsa” ideia de Reino de Deus é marcada por um enunciado 

peremptório, pontuado pelo termo “único” (“O único sinal da chegada do Reino é...”). 

Trazendo uma enunciação rija, delimitadora, o enunciador pentecostal busca delimitar o 

que seria o “verdadeiro cristianismo”, ou o cristianismo “verdadeiramente integral”. 

Dessa forma, coloca o modelo integral fora desse modelo posto como ideal, rijo e único, 

de tal forma que lança o etos de “inadequação” ao discurso de seu coenunciador.  

O modelo de cristianismo colocado como “verdadeiro” é aquele caracterizado 

pelas manifestações sobrenaturais (“doentes sendo curados, mortos sendo ressuscitados, 

leprosos sendo purificados e pessoas oprimidas sendo libertas de demônios”). Assim, se 

confirma sua adequação à semântica global do modelo pentecostal, ao mesmo tempo em 

que ratifica o simulacro que aquele modelo faz do discurso da Teologia da Missão 

Integral: caracterizado por intelectualismo, ceticismo e socialismo.  

No final do trecho selecionado acima, há um intertexto com o modelo integral 

(“Com esse evangelho verdadeiro e original, os oprimidos são libertos”). Neste ponto, 

cabe uma distinção entre intertexto e intertextualidade. Maingueneau explica que, 

enquanto o intertexto se refere ao “conjunto de fragmentos que ele cita efetivamente”, a 

intertextualidade se refere aos “tipos de relações que a competência discursiva define 

como legítimas” (MAINGUENEAU, 2005, p. 81). O ponto que aqui nos importa agora 

é o intertexto. Como analisamos nos capítulos anteriores, a Teologia da Missão Integral 

dialoga frequentemente com a Teologia da Libertação, modelo para o qual o conceito de 

“libertação do oprimido” é de suma importância. Leonardo Boff, um dos grandes 

expoentes dessa corrente do catolicismo, deixa claro esse foco do discurso da Teologia 

da Libertação: 

 

O marxismo não entra em todas as partes da teologia; utiliza-se este método 

e não outro porque lhe parece mais adequado para denunciar as falsificações 

ideológicas do capitalismo, ocultando as verdadeiras causas que geram o 

empobrecimento, primordialmente a acumulação da riqueza em poucas mãos 
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com a exclusão das grandes maiorias. Este tipo de análise se afina melhor 

com a intenção da fé que quer a libertação do oprimido e também do 

opressor (BOFF, 1980, p. 204).  

 

Voltando à análise do material, em primeiro lugar, a frase do artigo analisado faz 

novamente uma distinção, uma divisão em duas partes. Ele separa “esse evangelho” 

(pentecostal, verdadeiro e original) de “aquele evangelho” (integral, mentiroso e 

falsificado). Com esse evangelho “verdadeiro”, os “oprimidos são libertos”. Ou seja, a 

tese é de que o falso evangelho integral – que, assim como a Teologia da Libertação, 

busca a “libertação dos oprimidos” – falha em atingir esse objetivo. Pelo contrário, o 

evangelho “original e verdadeiro” (pentecostal) consegue realizar esta meta. Dessa 

forma, lança o etos de “fracasso” sobre o discurso da Teologia da Missão Integral.  

Em seguida, o artigo continua usando a Bíblia como referência para o que seria 

esse modelo “original” e “verdadeiro” de cristianismo, de missão e de Reino. O texto 

bíblico é usado como referencial ético, como ponto de apoio discursivo. Essa 

intertextualidade é compartilhada, como vimos, tanto pelo modelo pentecostal como 

pelo modelo da Teologia da Missão Integral. Mas cada um assume a Bíblia a partir de 

sua rede de restrições semânticas. Assim, mais uma vez, volta-se às escrituras como 

parte da estratégia de qualificar o modelo pentecostal simultaneamente à 

desqualificação do modelo integral: 

 

Sobre o alimentar os pobres, Jesus o fez por milagres, nunca com a ajuda de 

governos terrenos, nunca tirando o dinheiro de ninguém por meio de 

impostos ou não, nunca fazendo aliança ou parceria com governos terrenos 

(prática comum entre teólogos da TMI, que assinam manifestos a favor de 

governos socialistas, fazem parcerias, etc.), nunca colocando isso como se 

fosse o centro do lado prático do Evangelho. E os apóstolos imitaram 

(SEVERO, 2011, p. 7).  

 

No trecho acima, separa-se o modo de fazer caridade em três expressões: como 

Jesus fazia; como os pentecostais fazem; como a missão integral faz. Descrevendo a 

maneira como Cristo realizava seus atos de caridade, busca-se comparar com a maneira 

como os dois modelos discursivos agem nesse sentindo, evidenciando a aproximação do 

Movimento Pentecostal com as práticas de Jesus e a distância da atividade da Teologia 

da Missão Integral. Esse procedimento é realizado por meio de uma atualização 

temporal das práticas de Jesus para os dias atuais. Trata-se de um movimento que 

atravessa uma dêixis enunciativa. Maingueneau afirma que “o ato de enunciação supõe 

a instauração de uma ‘dêixis’ espaciotemporal que cada discurso constrói em função de 
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seu próprio universo” (MAINGUENEAU, 2005, p. 93). Não se trata das datas e locais 

em que foram produzidos os enunciados efetivos, ainda que tais informações estejam 

presentes na descrição dos artigos.  

O enunciador pentecostal enuncia na dêixis da Igreja primitiva, a mais próxima 

possível das origens, já que busca uma adequação com o etos de Jesus e dos apóstolos. 

Essa dêixis funciona por meio de uma múltipla “modalidade espacial e temporal, define 

de fato uma instância de enunciação legítima e delimita a cena e a cronologia que o 

discurso constrói para autorizar sua enunciação” (MAINGUENEAU, 2005, p. 93). 

Assim, o enunciador pentecostal cria a simulação de uma instauração dos tempos 

bíblicos nos dias atuais, defendendo, no uso de seus dispositivos discursivos, que a 

prática cristã pentecostal seria a exata manifestação do cristianismo bíblico “original” e 

“verdadeiro”, enquanto o modelo integral seria uma versão “degenerada”, “degradada” 

e “afastada das origens”. Esse procedimento dêitico estabelece, portanto, a construção 

de um etos putativo negativo sobre o modelo da Teologia da Missão Integral.  

Dessa maneira, observamos que o modelo pentecostal, ao abordar diretamente o 

discurso da Teologia da Missão Integral, faz sobre ele juízos de valor baseado nas 

características de seu modelo discursivo. Agindo assim, confirma os aspectos de sua 

semântica global levantados ao longo deste trabalho, e os confirma. 
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Capítulo 5 

ELABORAÇÃO DOS MODELOS SEMÂNTICOS E COMPARAÇÃO COM OS 

DADOS DE SILVA (2006) 

 

Neste capítulo, estabelecemos um resumo da semântica global expressa, 

principalmente, pelos etos construídos por ambos os modelos discursivos analisados. 

Fazemos, ainda, uma comparação com os dados levantados por Edvânia Silva em sua 

tese de doutorado, que serviu como inspiração para o presente trabalho. Dessa forma, 

poderemos descobrir se as características do discurso da Teologia da Libertação se 

assemelham à Teologia da Missão Integral. As semelhanças entre o modelo da 

Renovação Carismática e aquele construído pelo Movimento Pentecostal já foram 

estudadas e analisadas com profundidade no referido trabalho, de maneira que somente 

faremos uma retomada dos conteúdos estudados por Silva. 

Na conclusão de sua tese, Silva (2006) apresenta uma síntese da semântica 

global de ambos os modelos discursivos estudados (Renovação Carismática e Teologia 

da Libertação). Esse percurso é traçado por meio de quadros que resumem os principais 

semas que formam a rede de restrições semânticas de ambos os posicionamentos 

católicos abordados. Antes, realiza uma curta reflexão sobre os conceitos de 

competência discursiva (ressaltando a importância da competência interdiscursiva), e de 

polêmica constitutiva, vista como o sistema que rege as duas formas de catolicismo 

estudadas. Dessa maneira, analisa como opera a interincompreensão regrada entre 

ambas as correntes católicas a partir de seus elementos semânticos mais relevantes. Isso 

lhe permitiu verificar se o sema “oração” (carismático) realmente funcionava como a 

negação do sema “ação” (Teologia da Libertação). Em nosso trabalho, fazemos um 

percurso semelhante, comparando nossos resultados com aqueles encontrados por Silva. 

Seguindo novamente o percurso realizado por Silva, encerramos a conclusão 

com a apresentação final de ambos os modelos semânticos, inclusive, com o uso de 

quadros, retomando alguns aspectos levantados ao longo da tese. 

 

5.1 Competência e polêmica como elementos norteadores  

 

Partindo de nossa principal referência teórica, temos em Maingueneau (2005) 

que cada discurso é organizado por uma rede de restrições semânticas: a semântica 

global. Sua função é determinar as regras que organizam a produção de enunciados 
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emitidos pelos enunciadores que ocupam uma determinada posição enunciativa. Essas 

regras são formadas a partir da interação com outros discursos, contato este que 

estabelece um espaço de trocas prévio que constitui os discursos em última instância. 

Por isso, a competência não apenas se relaciona à capacidade de reconhecer e produzir 

enunciados pertinentes, como a de identificar aqueles que são impertinentes e de 

traduzi-los a partir da rede de restrições de um determinado discurso.  

Assim, a competência discursiva se torna extremamente relevante, pois auxilia 

na compreensão de como o interdiscurso tem prevalência sobre o discurso, e na maneira 

pela qual funciona o ambiente interdiscursivo de trocas, onde interagem discursos que 

partilham de um mesmo espaço discursivo. Neste momento, entra a polêmica. 

Para Maingueneau, todo discurso é essencialmente polêmico, pois a polêmica 

não surge como um choque fortuito entre dois discursos, mas como uma característica 

que é constitutiva de todos os discursos. Mas, quando se trata não da polêmica 

constitutiva, mas da polêmica discursiva, então o foco reside em dois modelos que 

compartilham um mesmo espaço discursivo. Neste caso, a polêmica se expressa na 

retomada do outro por meio de simulacros, que faz transparecer seu aspecto polêmico a 

partir de uma constante presença de um discurso no outro.  

Como vimos anteriormente, a polêmica se expressa por meio de uma 

interincompreensão, já que um modelo sempre abordará o outro a partir de sua própria 

rede de restrições semânticas, de maneira que nunca se entenderão mutuamente. Dessa 

forma, quando abordamos a polêmica entre o discurso da Teologia da Missão Integral e 

do Movimento Pentecostal, identificamos traços de cada uma de suas competências na 

forma como construíam o simulacro do outro. Silva escreve o seguinte sobre essa 

relação polêmica: 

 

No caso da TL e da RCC, essa tradução do discurso Outro ocorre sempre de 

forma polêmica, pois o discurso da TL não pode reconhecer o discurso da 

RCC tal como esse se apresenta (e vice-versa); “deve” construir um 

simulacro do discurso adversário, porque só assim é possível destruí-lo ou, 

no mínimo, deixar claro porque não se pode aceitá-lo. Não se pode vencer o 

oponente como ele é, será preciso desacreditá-lo, construindo para ele uma 

“imagem” distorcida (SILVA, 2006, p. 261). 

 

É o que ocorria com os discursos Integral e Pentecostal. Seu “oponente” nunca 

poderia ser derrotado tal como ele é, de forma que, como vimos, era sempre necessário 

criar um “etos” degenerado do outro, uma forma distorcida do discurso citado. Silva 
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propõe estudar essa polêmica, caracterizada pela incompreensão, por meio dos aspectos 

mais marcantes da semântica de cada um dos discursos: a /Ação/ e a /Oração/. 

Observamos uma grande semelhança entre estes e as características de ambos os 

movimentos protestantes estudados no presente trabalho (TMI e MP). As conclusões de 

Silva se mostraram semelhantes com as nossas, como podemos verificar no trecho 

abaixo: 

 

Para a TL ser cristão é, acima de qualquer coisa, agir em favor daqueles que 

mais necessitam. Já, o discurso da RCC determina como principal 

característica da cristandade a importância conferida à oração. No 

entrecruzamento desses dois semas, TL e RCC travam uma verdadeira 

“batalha” silenciosa em busca da legitimação e da hegemonia dentro do 

espaço discursivo (SILVA, 2006, p. 261). 

 

No trecho acima, poderíamos repetir as palavras de Silva trocando TL por TMI e 

RCC por MP. Estes são dois movimentos dentro do espaço discursivo do cristianismo 

protestante que disputam a legitimidade do que é “ser cristão”. Para isso, “traduzem” 

constante as palavras um do outro, a fim de criar uma imagem distorcida, capaz de ser 

incorporada e desqualificada. Nos capítulos anteriores, mostramos como essas posições 

discursivas são disputadas com intensidade por cada um dos grupos, de maneira que a 

interincompreensão e a produção de simulacros foram identificadas constantemente em 

cada enunciado. Assim, foi possível criar um panorama sobre os modelos discursivos da 

Teologia da Missão Integral e do Movimento Pentecostal.  

 

5.2 As características de ambos os modelos discursivos 

 

Como vimos no decorrer do presente trabalho, há alguns pontos centrais que são 

polemizados pelos modelos protestantes em questão. Enquanto no trabalho de Silva 

esses dois eixos estavam voltados às noções de “cristandade” e de “catolicismo”, em 

nosso trabalho esse espaço se voltou para as ideias de “cristandade” e “protestantismo”. 

Assim, um modelo se constitui em oposição ao outro, pois oferece respostas 

incompatíveis para essas perguntas essenciais. Para tanto, estabelece semas “positivos” 

e semas “negativos”, de modo que cada modelo se afirma pela supressão da afirmação 

do outro. Portanto, cada posicionamento possui seus semas positivos e negativos, 

afirmando e negando a todo o momento. Por isso, seguindo o modo como Silva 
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apresentou seus resultados, separamos em quadros os aspectos levantados pelo presente 

trabalho.  

 

5.2.1 O modelo semântico da Teologia da Missão Integral  

 

Identificamos que, assim como no modelo da Teologia da Libertação 

identificado por Silva, o sema da TMI que pode ser qualificado como principal é /Ação/, 

colocado como em direta oposição ao sema /Alienação/. Dessa forma, em seu eixo 

central, o discurso integral coloca as ideias de “cristandade” e “protestantismo” como 

sendo validadas pala ideia de /Ação/, rejeitando automaticamente qualquer definição 

contrária, vista como exemplo de /Alienação/.  

De igual forma com o que ocorre, segundo Silva (2006), no modelo da Teologia 

da Libertação, no discurso da TMI o eixo do cristianismo, caracterizado pelo sema 

/Ação/, produzirá o sema /Luta/, de modo que a luta em favor do excluído e do 

oprimido se transforma numa tônica comum neste posicionamento. Dessa maneira, 

assim como no modelo da Libertação, na TMI o “verdadeiro cristão” será aquele que 

faz uma “opção preferencial pelo pobre e pelo oprimido”. Essa “opção” é vista como 

uma /Ação/ daquele que venceu a /Alienação/ e se engajou na /Luta/ que caracteriza o 

verdadeiro cristão.   

Dentro das conclusões de Silva, observamos uma consonância entre a maneira 

como a TL e a TMI fazem suas leituras da obra de Jesus. Para ambos, Cristo é lido 

como um “homem de ação”, diretamente envolvido com as classes menos favorecidas e 

vivendo para auxiliar o pobre em sua /Libertação/ dos paradigmas elitistas que os 

levavam à /Dominação/. Assim, na Teologia da Missão Integral, o Jesus Cristo /Divino/ 

é preterido em lugar do Cristo /Humano/, estabelecendo igualmente uma distinção entre 

/Ação/ e /Contemplação/.  

Quanto ao eixo do protestantismo, foram observadas congruências com as 

observações levantadas por Silva sobre o eixo catolicismo. Assim como na TL o sema 

/Base/ em oposição ao sema /Cúpula/ funcionou como uma de suas principais 

características, ocorreu igualmente no modelo da TMI. Nele, foi observada uma forte 

presença da ideia de coletividade, comunidade e integralidade, que se adéquam 

diretamente ao sema /Base/ identificado na Teologia da Libertação. Os teólogos da 

TMI, assim como os da Libertação, se colocam como tendo lugar legítimo na /Base/, 

junto com as camadas mais populares. Esse protestantismo diretamente atrelado à 
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realidade social do excluído é colocado como o modelo “validado”, de forma que é 

construído como aquele que expressa mais fidelidade à obra de Jesus segundo narrada 

na Bíblia. 

Neste ponto há uma nuance quanto ao modelo da Teologia da Libertação. 

Segundo Silva, há, por parte dos teólogos da TL, uma  

 

busca de legitimação como membro da Igreja Católica Romana. Até porque, 

se não houvesse por parte desse posicionamento uma disputa em relação ao 

direito de “ser católico”, a relação de polêmica com a Renovação 

Carismática não estaria inteiramente constituída. Afinal, como visto, o 

espaço discursivo no qual esses dois posicionamentos se constituem está 

articulado sob dois eixos semânticos: o do cristianismo e o do catolicismo 

(SILVA, 2006, p. 271).  

 

No caso protestante, cabe ressaltar que a grande disputa não está focada no 

direito de “ser evangélico”, pois há adeptos do discurso da TMI que não se consideram 

evangélicos, mas “evangelicais” (KIVITZ, 2014). A disputa ocorre, portanto, pelo 

direito de “ser protestante”. Este é o espaço discursivo em disputa, articulado, como 

vimos, sob os dois eixos semânticos analisados: cristianismo e protestantismo. 

Outra consonância identificada entre o modelo da TL e da TMI é que a aplicação 

do sema /Ação/ sobre o eixo do protestantismo configura a produção de outros semas 

em oposição, como /Resistência/ versus /Aceitação/, e /Igualdade/ versus /Hierarquia/. 

De igual forma como ocorre com o modelo semântico da Teologia da Libertação, 

identificamos que, no modelo da Teologia da Missão Integral, a /Luta/ pela igualdade 

leva ao uso corrente da expressão “companheiros”, frequente entre os adeptos da TMI. 

As consonâncias entre TL e TMI são tão intensas que, na confecção do quadro 

que expressa o modelo semântico da Teologia da Missão Integral, bastaria alterar o item 

“catolicismo” por “protestantismo”, de modo que ficaria assim: 
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Quadro 4: Submodelo semântico do discurso da TMI 

Eixos semânticos primitivos M1+ 

Ação 

M1- 

Alienação 

Cristianismo /Luta/ /Estagnação/ 

 /Libertação/ /Dominação/ 

 /Humano/ /Divino/ 

Protestantismo /Base/ /Cúpula/ 

 /Resistência/ /Aceitação/ 

 /Igualdade/ /Hierarquia/ 

 

Aqui, é pertinente ressaltar que não se trata de um levantamento de um modelo 

discursivo visto em sua individualidade, mas produzido pela interdiscursividade prévia 

e constituinte com o modelo discursivo caracterizado pela rede de restrições do 

Movimento Pentecostal. É no interdiscurso entre ambos que cada um dos grupos 

estudados se constitui ultimamente como discursos.  

 

5.2.2 O modelo semântico do Movimento Pentecostal 

 

Como dito anteriormente, este ponto da pesquisa é que traz menor surpresa ou 

novidade, tendo em vista que Silva (2006) analisou com grande detalhe e 

fundamentação as congruências entre o modelo pentecostal e a Renovação Carismática. 

Traçamos este percurso novamente, ressaltando as semelhanças e algumas pequenas 

nuances.  

Assim como no modelo carismático, o discurso pentecostal tem como um de 

seus semas que podemos identificar como principal a ideia de /Oração/. Mas, assim 

como foi observado por Silva (2006), ocorre que, no Movimento Pentecostal, este sema 

não se opõe à /Ação/, pois não se trata de um discurso que substituiria a ação pela 

oração. Talvez, somente um tipo de comunidade discursiva de cunho monástico poderia 

cultivar uma oposição dessa natureza, ainda que, ali essa postura de oração poderia ser 

qualificada como uma espécie de ação.  

Como ocorre no modelo carismático, o discurso pentecostal defende uma “ação 

por meio da oração”. E por oração, podemos entender aqui as ações que envolvem as 

manifestações “sobrenaturais” analisadas ao longo da presente tese, como a cura dos 
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enfermos e a expulsão de demônios. Como é inviável uma oposição entre /Ação/ e 

/Oração/, este último sema será colocado como em oposição ao sema /Secularização/. 

Dessa maneira, o modelo pentecostal desenvolve, com uma operação de 

interincompreensão, regulada por um simulacro, a oposição entre /Oração/ e 

/Secularização/, traduzindo o sema /Ação/ do modelo da TMI para dentro de sua própria 

rede de restrições semânticas. Dessa forma, instaura a polêmica com o conceito mais 

importante do modelo integral (/Ação/), mas relido como /Secularização/. 

Estendendo o sema /Oração/ ao eixo do cristianismo, vemos serem produzidos 

outros semas, consonantes com aqueles que são característicos do modelo carismático. 

Entre eles, estão a /Santidade/ e a /Espiritualidade/. Aqui há uma pequena nuance. 

Enquanto no modelo carismático encontramos o sema /Devoção/, no modelo do 

Movimento Pentecostal este é reinterpretado como /Santidade/. Em sentido amplo, 

seriam sinônimos. Contudo, a palavra “devoção” não é de uso corriqueiro entre os 

enunciados produzidos por adeptos do modelo pentecostal, assim como o verbo “rezar”, 

que é substituído por “orar”, e que traz uma ideia de maior espontaneidade, ao contrário 

das rezas padronizadas como o Pai Nosso e a Ave-Maria. Dessa forma, substituímos, na 

construção do quadro que representa os principais semas do Movimento Pentecostal, 

/Devoção/ por /Santidade/.  

Cabe ressaltar que, segundo o modelo pentecostal, todos os cristãos que 

frequentam assiduamente a igreja e que vivem segundo os padrões morais bíblicos 

(pessoas que não bebem, não fumam, não frequentam noitadas, não fazem sexo antes do 

casamento, não falam palavrões etc.) são vistas como “santos”. Por isso, há uma 

constante defesa da busca pela “santidade”, que no jargão católico poderia ser o 

equivalente à devoção, ainda que ambos os conceitos guardem grandes diferenças.  

O sema da /Santidade/ guarda, quanto aos efeitos, grandes semelhanças quando 

comparado ao sema /Devoção/ no discurso carismático: buscar em primeiro lugar as 

“coisas do alto”, e não as terrenas; desenvolver uma intimidade com Deus e com o 

“mundo espiritual”, por meio da busca ao Espírito Santo, em oposição ao mundo 

material; viver os milagres e operações sobrenaturais como forma de relacionamento 

com Deus. Por outro lado, assim como no discurso carismático, a busca pelo 

sobrenatural visto como paradigma de comportamento do “verdadeiro” cristão lança 

automaticamente a um segundo plano o universo social, político econômico. Mas, ao 

contrário do que ocorre, em geral com o modelo carismático, a relação com o político é 

mais frequente, tendo em vista que cada vez mais adeptos do Movimento Pentecostal 
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têm ocupado cargos eletivos, ao ponto em que criaram a famosa “bancada evangélica”, 

que é, quase que em sua totalidade, composta por sujeitos que enunciam a partir do 

modelo pentecostal.  

Talvez, esta seja uma das grandes diferenças entre o discurso da Renovação 

Católica Carismática e o Movimento Pentecostal. Como exemplificação, basta lembrar 

que não existe uma “Bancada Católica”, enquanto a Bancada Evangélica não só existe, 

como tem protagonizado atos que marcaram a mídia nos últimos tempos. Como 

ilustração, podemos citar a presença polêmica e marcante do deputado federal pastor 

Marco Feliciano na Comissão de Direitos Humanos e nas discussões em torno da 

chamada “cura gay”. Outro exemplo é o próprio presidente da Câmara dos Deputados, 

Eduardo Cunha, membro da bancada evangélica, que tem desempenhado papel 

fundamental nas polêmicas em torno dos escândalos da Petrobras e nas discussões em 

torno do impeachment. Por esta razão, julgamos extremamente produtiva a análise do 

modo de constituição e funcionamento do modelo discursivo do Movimento 

Pentecostal, tendo em vista a presença marcante deste tipo de discurso no cenário 

político atual.  

Quando passamos ao eixo do protestantismo, aplicando sobre ele o sema 

/Oração/, obtemos resultamos semelhantes aos encontrados por Silva em seu estudo do 

modelo carismático. Os semas em oposição obtidos são: /Submissão/ versus /Rebeldia/; 

/Humildade/ versus /Independência/; e /Hierarquia/ versus /Anarquia/. Alteramos alguns 

elementos identificados no modelo carismático, seja por uma distinção discursiva ou 

por uma adequação de vocabulário, mais afeito ao jargão pentecostal. Entretanto, não 

podemos ignorar que a seleção lexical possui importância em termos discursivos. Por 

isso, as diferenças entre os semas da Renovação Carismática e do Movimento 

Pentecostal são relativamente significativas.  

Uma distinção fundamental com o modelo carismático é que, no universo 

pentecostal, não há uma centralização da Igreja com um líder único, o papa. Mas isso 

não impede que os semas /Submissão/ e /Hierarquia/ sejam claros e facilmente 

identificados. Em vez de uma obediência à Igreja Romana, no discurso pentecostal a 

obediência é mais voltada a Deus e ao padrão moral bíblico, ainda que este seja 

expresso na submissão ao líder humano imediato, seja o pastor da igreja local, o bispo 

responsável por uma região ou mesmo ao líder nacional de determinada denominação.  

A figura do “pecador perdoado”, identificada por Silva (2006) no modelo 

carismático, pode ser encontrada no discurso pentecostal. Essa figura é categórica no 
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modelo, pois expressa o cristão protestante “verdadeiro” como sendo aquele que cultiva 

uma dependência de Deus, já que foi perdoado por seus pecados pelo sacrifício de 

Cristo na cruz. Por isso, ele é alguém que deve ser grato, humilde e submisso, pois 

reconhece ser incapaz de julgar o que é melhor para sua própria vida, dependendo 

totalmente do modelo bíblico para sua prosperidade e felicidade. 

Reunindo todos os elementos, poderíamos colocar da seguinte maneira o modelo 

discursivo expresso pelos semas do discurso do Movimento Pentecostal: 

 

Quadro 5: Submodelo semântico do discurso do Movimento Pentecostal 

Eixos semânticos primitivos 
M2+ 

Oração 

M2- 

Secularização 

 

Cristianismo 

/Espiritualidade/ /Mundanização/ 

/Confiança/ /Descrença/ 

/Céus/ /Terra/ 

Protestantismo 

/Submissão/ /Rebeldia/ 

/Humildade/ /Independência / 

/Hierarquia/ /Anarquia/ 

 

Somente após a formalização de ambos os quadros, podemos ter uma clara 

expressão do interdiscurso que determina a formação do modelo da Teologia da Missão 

Integral e do Movimento Pentecostal. Com base nos elementos levantados acima, 

podemos compreender de maneira mais clara o modo como cada modelo desenvolve 

seu etos, seus traços de caráter e personalidade. Assim, criam uma “maneira de ser” que 

se mostra em direta dissonância com o modelo oposto, com o qual interagem de forma 

polêmica, buscando a legitimação de sua fala por meio da deslegitimação da enunciação 

alheia. Por esta razão, ao contrário do que fez Silva, optamos pelo etos como ponto 

referencial de nossa análise. Isso porque é um conceito com o qual guardamos maior 

familiaridade, assim como pelo fato de ser uma porta de entrada que abre margem e 

integra outros planos discursivos.  

No momento em que o discurso pentecostal constrói, por meio de sua 

enunciação, o etos do “homem de Deus”, se assemelha grandemente ao conferido ao 

fiador do discurso carismático, conforme identificado por Silva. Trata-se de um 
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enunciador que faz entrar em jogo o sema da /Espiritualidade/, já que se coloca como 

alguém em constante busca por intimidade com Deus e por acesso ao mundo espiritual. 

Além disso, é um enunciador que se coloca como em obediência às autoridades 

superiores, de modo que enuncia a partir de um tom submisso, humilde e espiritual. É 

por esta razão que, assim como no discurso carismático, valoriza o gênero “pregação”, 

de modo que sua enunciação, ainda que por escrito, simula a “pregação em praça 

pública”.  

Trata-se, assim como no discurso carismático, de uma enunciação que traz 

frequentemente um tom profético e fortemente retórico. Quanto às práticas, há algumas 

distinções com o modelo carismático. Não encontramos, obviamente, a devoção a 

Maria, a veneração dos santos ou a valorização de sacramentos como a Eucaristia e a 

Confissão. Podemos dizer, entretanto, que as práticas que caracterizam o modelo 

pentecostal são “equivalentes” àquelas encontradas no modelo carismático. Há a 

valorização da oração, da busca pelo “fogo do Espírito”, por intimidade com Deus, pelo 

contato com o sobrenatural em meio aos louvores.  

O grande ponto em comum é a valorização da Bíblia. Ainda que existam 

diferenças entre os textos contidos na Bíblia Católica quando comparada à Bíblia 

Protestante (que contém menos livros), o texto das Escrituras é visto como a inerrante 

palavra de Deus. A Bíblia é, em geral, abordada como infalível, e como direta expressão 

da vontade de Deus para a humanidade. É abordada, literalmente, como um texto 

sagrado. Ambos os modelos são, em suma, atrelados a uma “vida de oração”, e este é o 

aspecto que os torna mais semelhantes.  

Em outra vertente, o modelo da Teologia da Missão Integral traz consigo a 

construção de um outro “modo de ser”. Em vez de ser caracterizado pelo “homem de 

oração”, o enunciador integral é caracterizado, exatamente como no modelo da Teologia 

da Libertação (SILVA, 2006, p.38), como o “intelectual cristão”, que está sempre 

pensando numa forma de melhorar sua luta contra a opressão do pobre por uma elite 

que o explora, seja por meios econômicos como por meios “teológicos”. Dessa forma, 

os semas /Ação/ e /Luta/ estão em direta dissonância com o que entendem ser uma 

atitude passiva por parte dos pentecostais, que são preocupados com a alma, mas 

ignoram o corpo, segundo a tradução que fazem. Por isso, agindo como um intelectual 

cristão engajado, aliados à sua valorização da coletividade e de seu repúdio a uma 

hierarquização rígida, os gêneros mais comuns são os congressos e artigos acadêmicos. 
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Ao contrário dos encontros pentecostais, em que alguns falantes de destaque 

trazem mensagens de Deus à comunidade, no modelo integral todos podem, em geral, 

ter direito à palavra, Por isso, são comuns as votações, consultas, plenárias e dinâmicas 

de perguntas e respostas. Agindo assim, se assemelham grandemente à forma como o 

modelo da Teologia da Libertação organiza suas reuniões.  

Em termos de intertextualidade, utilizam, como os pentecostais, a Bíblia. 

Contudo, como vimos, privilegiam textos do Antigo Testamento, mais especificamente 

aquilo que caracteriza o “Profetismo Hebraico”. Ou seja, são textos que narram histórias 

de profetas do antigo Reino de Israel que defendiam os excluídos de sua exploração 

pelas elites. É com base nesses textos que constroem, como vimos, o dispositivo 

“denúncia”, que caracteriza a enunciação da Teologia da Missão Integral. Dessa 

maneira, a seleção dos textos vistos como válidos passam por sua rede de restrições 

semânticas, mais especificamente naquilo que diz respeito à libertação do oprimido. 

Assim, mais uma vez, o discurso da TMI guarda grandes semelhanças com aquele que é 

característico da Teologia da Libertação, segundo estudado por Silva.  

Como vimos, seu discurso possui duas modalidades: o anúncio (a pregação ao 

oprimido, conclamando a fugir da alienação e tornar-se consciente de sua condição 

degradante); e a “denúncia” (a pregação voltada ao dominador, acusando-o por seus 

maus feitos e alertando-o sobre o juízo divino). Essas modalidades são expressões dos 

semas que compõem esse discurso, principalmente /Ação/, /Libertação/ e /Resistência/.  

Podemos concluir, portanto, que o discurso da Teologia da Missão Integral 

guarda grandes semelhanças com aquele que caracteriza a Teologia da Libertação. Além 

disso, identificamos que o discurso da TMI funciona diretamente com base na rede de 

restrições semântica que caracteriza essa comunidade discursiva, resumido no quadro 

acima. 

 

5.3 Quadros comparativos 

 

Seguindo o modo de organização dos dados levantados por Silva, apresentamos 

um terceiro quadro, que reúne os modelos semânticos de ambos os discursos estudados 

na presente tese. Em seguida, trazemos um quarto, que compara os resultados aqui 

encontrados com aqueles identificados por Silva quanto aos modelos da Renovação 

Carismática e da Teologia da Libertação. 
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Quadro 6: Modelo Semântico do Espaço Discursivo representado pela inter-

relação TMI/MP 

Posicionamentos 
Modelo do discurso da Teologia 

da Missão Integral (TMI) 

Modelo do discurso da Movimento 

Pentecostal (MP) 

Eixos semânticos 

primitivos 

M1+ 

Ação 

M1- 

Alienação 

M2+ 

Oração 

M2- 

Secularização 

 

Cristianismo 

/Luta/ /Estagnação/ /Espiritualidade/ /Mundanização/ 

/Libertação/ /Dominação/ /Confiança/ /Descrença/ 

/Humano/ /Divino/ /Céus/ /Terra/ 

Protestantismo 

/Base/ /Cúpula/ /Submissão/ /Rebeldia/ 

/Resistência/ /Aceitação/ /Humildade/ /Independência/ 

/Igualdade/ /Hierarquia/ /Hierarquia/ /Anarquia/ 

Amor a Deus /Coletividade/ /Individualismo /Intimidade/ /Distância/ 

 

 

Quadro 7: Comparação entre os Modelos Semânticos dos Espaços Discursivos 

representados pela inter-relação TL/RCC e TMI/MP 

Posicionamentos 

Modelo do discurso da 

Teologia 

da Libertação (TL) 

Modelo do discurso da 

Teologia 

da Missão Integral (TMI) 

Modelo do discurso da 

Renovação 

Carismática Católica (RCC) 

Modelo do discurso da 

Movimento Pentecostal (MP) 

Eixos 

semânticos 

primitivos 

M1+ 

Ação 

M1- 

Alienação 

M1+ 

Ação 

M1- 

Alienação 

M2+ 

Oração 

M2- 

Secularização 

 

M2+ 

Oração 

M2- 

Secularização 

 

Cristianismo 

/Luta/ /Estagnação/ /Luta/ /Estagnação/ /Espiritualidade/ /Mundanização/ /Espiritualidade/ /Mundanização/ 

/Libertação/ /Dominação/ /Libertação/ /Dominação/ /Confiança/ /Descrença/ /Confiança/ /Descrença/ 

/Humano/ /Divino/ /Humano/ /Divino/ /Céus/ /Terra/ /Céus/ /Terra/ 

Catolicismo/ 

Protestantismo 

/Base/ /Cúpula/ /Base/ /Cúpula/ /Submissão/ /Rebeldia/ /Submissão/ /Rebeldia/ 

/Resistência/ /Aceitação/ /Resistência/ /Aceitação/ /Humildade/ /Independência/ /Humildade/ /Independência/ 

/Igualdade/ /Hierarquia/ /Igualdade/ /Hierarquia/ /Hierarquia/ /Anarquia/ /Hierarquia/ /Anarquia/ 

Amor a Deus /Coletividade/ /Individualismo /Coletividade/ /Individualismo /Intimidade/ /Distância/ /Intimidade/ /Distância/ 

 

Optamos, assim como fez Silva, por inserir no quadro o eixo “Amor de Deus”. O 

benefício foi oferecer um referencial de análise que cria, a princípio, um espaço de 

integração entre ambos os modelos discursivos. Tanto o Movimento Pentecostal como a 

Teologia da Missão Integral usam o “Amor a Deus” como fundamento de seu discurso e 

práticas. Entretanto, cada um o interpreta segundo os elementos de sua rede de 

restrições semânticas, de modo que, agindo assim, desenvolvem modelos discursivos 

distintos.  
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De modo semelhante como ocorre no discurso da Teologia da Libertação, a 

Teologia da Missão Integral traduz a ideia de “amor a Deus” como algo que deve ser 

voltado para os pobres, de modo a integrá-los ao conceito de “coletividade”. É por esse 

parâmetro que o sema de /Individualismo/ é entendido como negativo: quando esse 

“amor a Deus” não tem como alvo privilegiado a ação sobre os menos favorecidos. Essa 

“leitura” do conceito de amor a Deus feita pelo discurso da TMI nos ajuda a entender as 

críticas que em geral são feitas ao modelo pentecostal: se as ações não são voltadas para 

a coletividade e o pobre, não existiria amor de Deus, mas individualismo e egoísmo. 

Toda a prática pentecostal (orações, louvores, curas, orações em línguas, etc.) é, dessa 

forma, interpretada como incapaz de atingir o verdadeiro amor, a caridade esperada por 

Deus.  

Novamente, de forma semelhante com o que foi identificado por Silva quanto ao 

discurso da Renovação Carismática, o modelo pentecostal faz uma “leitura” do amor a 

Deus como uma busca individual do fiel, que deve lutar para atingir uma intimidade e 

um relacionamento pessoal e íntimo com Deus por meio do Espírito Santo. Todavia, é 

importante observar que, assim como na RCC, no discurso do Movimento Pentecostal 

não se defende abertamente o individualismo, algo que é uma crítica comum feita pelo 

discurso da TMI. Entretanto, trata-se de um simulacro, criado a partir da 

interincompreensão, de maneira que, quando se volta para as práticas pentecostais, o 

discurso da TMI “traduz” suas ações como motivadas por um individualismo incurável.  

Tendo essa busca por proximidade e intimidade individual com Deus como 

referencial daquilo que é “ser cristão”, o modelo pentecostal enxerga a grande atenção 

que a TMI concede ao trabalho social como uma espécie de “distanciamento” de Deus, 

postura vista como negativa. Seria um esforço para tentar resolver o sofrimento por 

meio de esforços humanos, e não por uma ação divina.  

Por isso, concluímos que ambos os discursos analisados aqui guardam grandes 

semelhanças com aquilo que foi estudado por Silva em sua tese. A TMI e o MP atuam 

num mesmo espaço discursivo, onde disputam a legitimidade de seu posicionamento 

por meio da deslegitamação do outro, de maneira que cultivam semânticas globais que 

se negam mutuamente. Um discurso cria suas condições de existência exatamente a 

partir da negação das regras que compõem a grade semântica do discurso do outro.  
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Capítulo 6 

REFLEXÕES FINAIS  

 

Os resultados levantados pelo presente trabalho são parciais, não tendo como 

fim apresentar um relato último e total. A partir da obra de Dominique Maingueneau, 

buscamos analisar os dois posicionamentos estudados em busca dos critérios que 

contribuem para sua formação e modus operandi, vistos como mutuamente 

influenciados, a partir do princípio da interincompreensão.  

Ainda que privilegiando o conceito de etos, passamos por vários aspectos de 

cada um dos modelos discursivos, evidenciando aquilo que os torna únicos dentro do 

espaço que partilham. Na busca por negar o outro, observamos que, em última instância, 

cada um deve sua própria existência àquele com quem entra em polêmica, de modo que 

é na interação entre ambos que se legitimam e se perpetuam. 

Pretende-se, com este trabalho, lançar mais luzes sobre o modo como o discurso 

pentecostal se mostra tão presente no cenário político e midiático atuais, 

desempenhando papel constante em decisões cruciais da nação, principalmente pela 

atuação da bancada evangélica no Congresso Nacional. A partir dos dados levantados 

na presente tese, é possível desenvolver uma melhor compreensão sobre a maneira 

como, por exemplo, o discurso pentecostal se posiciona diante de temas em pauta, como 

a opinião contrária à redução da maioridade penal, à Lei da Homofobia, à legalização do 

aborto e à liberação das drogas. Talvez se possa realizar, a partir dos conteúdos 

explorados, uma leitura mais aprofundada sobre a rede semântica que influencia tais 

posicionamentos.  

Esperamos, também, trazer ao debate acadêmico o modelo discursivo da 

Teologia da Missão Integral, ainda tão pouco falado no cenário midiático. Entendemos 

que a apresentação de uma análise, ainda que parcial, deste posicionamento discursivo 

será de contribuição para entender como se constitui o modelo pentecostal, que cresce a 

cada dia e promete grandes embates e transformações no cenário social, cultural e 

discursivo nacionais. 

Para comentar brevemente cada um dos aspectos finais, separamos por tópicos 

as perspectivas que se abrem a partir da presente pesquisa. Ainda que tragam 

abordagens superficiais, apontam para temas que podem ser explorados em trabalhos 

futuros.   
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6.1 Etos putativo: simulacro, polêmica e interincompreensão 

 

No decurso da pesquisa, foi possível retomar e explorar com mais detalhes o 

conceito de etos putativo, proposto em nossa dissertação de mestrado (LAGO, 2008). 

Nas investigações aqui realizadas, observamos que o conceito se mostrou frutífero 

quanto à análise de discursos polêmicos, e de estudos sobre como funcionam os 

simulacros e a interincompreensão. Isso porque o etos putativo dá conta da imagem que 

se constrói de si mesmo quando se enuncia sobre o outro. Assim, quando os modelos 

estudados fazem crítica àqueles com os quais disputam um mesmo espaço discursivo, 

fomos capazes de identificar traços de caráter e corporalidade nos enunciados tanto do 

MP quanto da TMI.  

Por outro lado, o etos putativo ao mesmo tempo se inspira e expande os 

conceitos de polifonia e heterogeneidade, na medida em que evidencia a presença do 

outro no mesmo e auxilia nos esforços de elaboração do quadro de restrições semânticas 

de ambos os modelos analisados. Quanto mais critica o outro, mais entendemos sobre 

como funciona cada posicionamento, na medida em que, ao construir a imagem de seu 

antagonista, evidencia traços ainda mais claros do modo como funciona sua própria rede 

semântica.  

Pensando sobre discursos antagonistas, Maingueneau analisa como funciona a 

interação polêmica. No capítulo "A Polêmica como Interincompreensão", de sua Gênese 

dos Discursos, o autor traz o conceito de "simulacro", que seria uma espécie de 

interpretação pejorativa do discurso que o antagoniza. Essa retomada do outro acontece 

segundo os critérios da rede de restrições semânticas que caracterizam o modelo 

discursivo em questão. Dessa forma, o conceito de etos putativo também pode ser 

utilizado para melhor compreender como um posicionamento discursivo organiza os 

simulacros que cria do outro.  

A maneira como um discurso lida com seu antagonista pode variar dependendo 

do contexto. O modo como se posiciona diante de seu outro também traz importantes 

pistas sobre a maneira como organiza sua rede de restrições semânticas. O etos putativo 

também pode ajudar nesta investigação, já que é capaz de analisar a maneira como um 

modelo discursivo, ao enunciar sobre seu outro, evidencia os critérios que organizam 

seu posicionamento:  
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Frente a seu antagonista, o discurso tem as opções de recusá-lo totalmente, 

através da "exclusão polêmica simples" ou de tentar incorporá-lo em sua 

grade semântica, através da "integração do discurso do outro". Nos discursos 

analisados por Maingueneau, a formação discursiva jansenista, por suas 

características semânticas, opera a "exclusão polêmica simples" de sua 

opositora humanista devota. Já a formação discursiva humanista devota teria 

a tendência, também por suas características semânticas, de aceitar coexistir 

com o discurso jansenista, desde que este aceitasse ser mais uma 

possibilidade de devoção religiosa. Teria, então, a tendência a "integrar o 

discurso do outro", o que só não ocorre pela recusa dos jansenistas 

(MOTTA, 2008, p. 390)  

 

Esses dois movimentos perante o outro ("exclusão polêmica simples" e 

"integração do discurso do outro") podem ser aprofundados, também, pelo etos putativo, 

já que são enunciados que citam o outro. Na maneira como o discurso antagonista é 

deliberadamente excluído - geralmente a partir de um tom fortemente crítico e 

contestador – a análise do etos putativo pode ajudar na análise de como se constrói a 

imagem do outro. Em meio à crítica, o etos putativo emerge, e traz importantes pistas 

sobre a rede de restrições semânticas do modelo discursivo em questão.  

De modo semelhante, a “integração do discurso do outro” – que funciona por 

meio de um tom mais conciliador –expressará um etos putativo, já que também opera 

por meio de uma retomada do outro. Nessa proposta de integração, o etos putativo 

manifesto pode trazer mais informações sobre o projeto de dizer envolvido nessa 

postura conciliadora.  

Segundo Maingueneau, numa rede de interação semântica, é estabelecido “um 

processo de interincompreensão generalizada, a própria condição de possibilidade das 

diversas posições enunciativas” (MAINGUENEAU, 2008, p. 99). Assim, entendemos 

que a interincompreensão estabelece as condições para que funcionem as posições 

distintas. Esse aspecto também é de grande interesse para os estudos que partem do etos 

putativo, pois ajuda a entender como os posicionamentos discursivos se constroem e se 

manifestam de forma mais intensa por meio dos simulacros que criam do outro.  

Maingueneau ainda esclarece o seguinte sobre os simulacros: “a cada posição 

discursiva se associa um dispositivo que a faz interpretar os enunciados de seu Outro 

traduzindo-os nas categorias do registro negativo de seu próprio sistema 

(MAINGUENEAU, 2008, p. 99). A ideia de “registro negativo” nos é de grande 

importância aqui. Quando um posicionamento qualifica o outro dentro de seu registro 

negativo, o faz por meio de uma citação crítica a seu antagonista. Neste ponto, um etos 

putativo será expresso, já que se estará lançando uma imagem sobre o outro, colocando 
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numa categoria depreciativa. Neste momento, é possível analisar o modo como essa 

imagem negativa do outro expressa aspectos da própria rede de restrições semânticas do 

discurso citante. Isso fica claro nas palavras de Possenti, quando, associando os 

conceitos de competência e de simulacro, afirma que  

 

a competência interdiscursiva não se caracteriza pela capacidade de enunciar 

em vários discursos, mas pela de produzir um discurso e pela de produzir 

simulacros do antagonista, a partir das restrições do discurso de origem” 

(POSSENTI, 2009, p. 159).  

 

A produção de “simulacros do antagonista” é, portanto, um espaço privilegiado 

do etos putativo, já que, no processo de construção de uma imagem do outro, 

compreende-se melhor as características da rede semântica do discurso do mesmo. 

Para além das interações polêmicas, outro aspecto do etos putativo são os 

enunciados de avaliação, como de crítica literária, de filmes ou de arte. Isso porque, em 

geral, são identificados simulacros. Esse aspecto do etos putativo foi explorado em 

trabalho anterior (LAGO, 2008), quando analisamos o famoso artigo de Monteiro 

Lobato, Paranóia ou Mistificação? A propósito da Exposição Malfatti, em que atacou 

de forma intensa a obra da pintora expressionista Anita Malfatti, quando de uma 

exposição individual da artista no ano de 1917. Naquela ocasião, mostramos que, na 

manifestação do etos putativo em textos de crítica é estabelecido um “modelo 

paradigmático”, de tal forma que a obra de arte criticada será aproximada desse modelo 

(criando-se um discurso mais amistoso) ou dele afastada (construindo-se um discurso de 

tom mais crítico). No caso de Lobato, foi construído um etos putativo crítico sobre a 

obra de Malfatti, de modo que, por meio de enunciados que seguiam o modelo de 

“exclusão polêmica”, lançou-se um tom pejorativo sobre os enunciados da artista.  

Também em nossa dissertação (LAGO, 2008), mostramos que o etos putativo 

pode ser utilizado nos estudos discursivos sobre nomes de marcas. Isso porque o etos de 

uma marca é construído com base naquilo que se fala sobre ela. Para ganhar peso no 

mercado, são investidas grandes somas em dinheiro na construção da imagem da 

empresa, para que agências publicitárias produzam enunciados que lancem um etos 

putativo elogioso sobre a marca. Da mesma forma, investem volumosas quantias na 

preparação contra crises de imagem, pois sabem que as críticas podem criar um etos 

putativo de tal forma destrutivo que podem levá-las à falência.  
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Por fim, como opera no âmbito da polêmica, quando há discursos que se 

antagonizam, o etos putativo também está imerso numa disputa de poder. Neste ponto, a 

obra de Foucault, que permeou – ainda que de forma subliminar – toda a tese, emerge à 

superfície.  

  

6.2 Etos putativo, Foucault e Jogos do Poder 

 

Há uma grande inspiração foucaultiana na Gênese dos Discursos, obra que 

serviu de base para esta tese. Desde a introdução do referido livro de Dominique 

Maingueneau, percebe-se a influência do autor de A Ordem dos Discursos. Tal presença 

é confirmada pela resenha que Rocha e Souza-e-Silva fizeram sobre a Gênese:   

 

Já na introdução, quando, por exemplo, se discutem as noções de discurso, 

percebe-se a filiação a Foucault, relevante para a AD, especialmente para 

Maingueneau. Simultaneamente, são explicitadas as diferenças e marcada 

sua posição de analista do discurso que privilegia a materialidade linguística 

e uma semântica discursiva (ROCHA e SOUZA-E-SILVA, 2009, p. 5).   

 

No trecho acima, vemos confirmada a filiação a Foucault, ainda que, também, se 

evidenciem pontos em que as obras de ambos os autores franceses se distanciam, em 

especial, no que tange à opção por privilegiar a materialidade linguística. Mas fato é que 

há uma filiação, que também ocorre na presente tese. Principalmente no que se refere às 

questões que envolvem os “jogos de poder”, que andam em consonância com as 

disputas pelo discurso “verdadeiro”, pelo monopólio da verdade. Essa busca é marcada, 

por exemplo, quando Foucault afirma que,   

 

para assinalar simplesmente, não o próprio mecanismo da relação entre 

poder, direito e verdade, mas a intensidade da relação e sua constância, 

digamos isto: somos forçados a produzir a verdade pelo poder que exige essa 

verdade e que necessita dela para funcionar, temos de dizer a verdade, somos 

coagidos, somos condenados a confessar a verdade ou encontrá-la 

(FOUCAULT, 1999, p. 29)  

 

Como foi investigado nesta tese, a grande questão da disputa entre TMI e MP 

está em qual modelo discursivo detém o monopólio da correta interpretação da Bíblia, 

principalmente quanto aos conceitos de “cristianismo”, “missão”, “Reino de Deus”, 

“pecado” e “salvação”, entre outros. A polêmica se torna acirrada, e acaba se 

desenrolando materialidade linguística, em meio a uma semântica discursiva. Isso 
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porque não há uma maneira de um posicionamento restringir as ações do outro por meio 

de sanções punitivas, já que um setor não possui jurisdição sobre o outro. Se a disputa 

ocorresse dentro do espaço discursivo católico, a interação polêmica poderia ser cessada 

por meio de uma punição, como ocorreu, inclusive, com adeptos da Teologia da 

Libertação, como Leonardo Boff, conforme lemos no trecho abaixo: 

 

Afinal, o objetivo principal de Joseph Ratzinger não era combater os 

protagonistas da Teologia da Libertação, como o franciscano Leonardo 

Boff? Em 1985, Ratzinger impôs ao teólogo Boff um ano de silêncio por 

causa de seu livro Igreja – carisma e poder (ENGLISCH, 2013, p. 54). 

 

Como não há, no caso do espaço protestante, uma linha hierárquica geral que 

permita uma punição efetiva de instituições vinculadas ao MP ou à TMI, o campo de 

batalha fica ainda mais acirrado no âmbito da linguagem. É uma disputa que se 

desenvolve no discurso, por meio da construção de simulacros que expressam um etos 

putativo depreciativo do discurso de seu antagonista. Neste ponto, Foucault nos ajuda a 

compreender os meandros de tal disputa. Isso, pela definição de “poder” como “uma 

ação sobre ações”:    

 

Nessa perspectiva, pode-se entender, a partir do autor, por poder uma ação 

sobre ações. Foucault discorre que as relações de poder postas, seja pelas 

instituições, escolas, prisões, quartéis, foram marcadas pela disciplina: “mas 

a disciplina traz consigo uma maneira específica de punir, que é apenas um 

modelo reduzido do tribunal” (FOUCAULT, 2008, p. 149). É pela disciplina 

que as relações de poder se tornam mais facilmente observáveis, pois é por 

meio da disciplina que estabelecem as relações: opressor-oprimido, 

mandante-mandatário, persuasivo-persuadido, e tantas quantas forem as 

relações que exprimam comando e comandados (FERREIRINHA, 2009, p. 

370). 

 

Como não há um tribunal pentecostal que possa punir os adeptos da missão 

integral, ou vice versa, as relações de poder na disputa entre MP e TMI se tornam mais 

facilmente observáveis exatamente pelas disciplinas discursivas que tentam impor a seu 

antagonista. Não por meio de tribunais, mas por censuras que um lança uns aos outros. 

Cesuras estas que operam, em geral, por meio de um etos putativo, ou seja, de uma 

imagem depreciativa que é lançada sobre o oponente. É como se, no caso do espaço 

protestante, o julgamento fosse não por um juiz soberano, mas por um tribunal do júri, 

em que o povo concede o veredito final. Há, por isso, pelo uso do etos putativo, a 

construção de uma “maneira de ser” por meio de uma “maneira de dizer”, que visa a 



 

192 

 

uma “incorporação imaginária” dos coenunciadores ao corpo de adeptos de um 

determinado discurso (MAINGUENEAU, 2005, p. 90). Tais coenunciadores funcionam 

como o júri que deve ser conquistado por ambas as partes litigantes.  

Dessa maneira, a obra de Foucault associada ao conceito de etos putativo pode 

ser de grande auxílio nos estudos discursivos sobre interações polêmicas, assim como 

contribuir com as investigações que levem em conta os conceitos de simulacro, 

polifonia e heterogeneidade.  

Partindo dessa inspiração foucaultiana, no que tange aos “jogos de poder”, 

passamos a outro espaço de intensas disputas: o cenário político.    

 

6.3 O cenário político 

 

No decorrer do presente trabalho, mostramos que a polêmica entre Movimento 

Pentecostal e Teologia da Missão Integral funciona, em termos de organização 

discursiva, de forma semelhante às disputas, no Brasil atual, entre situação e oposição, 

entre setores progressistas e as alas mais conservadoras. Foi analisado que o modelo 

discursivo da TMI se assemelha ao discurso de cunho progressista, enquanto o modelo 

do MP se vincula às tendências afeitas ao conservadorismo. Dessa maneira, seguindo o 

caminho inverso, o estudo discursivo do MP e TMI pode ser de grande auxílio para uma 

melhor compreensão sobre o modo como se organiza discursivamente a polêmica entre 

progressistas e conservadores na política brasileira contemporânea. 

As semelhanças entre os discursos da TMI e da Teologia da Libertação são 

enriquecedoras neste aspecto, já que existe, por exemplo, uma direta consonância entre 

o modelo da TL e os fundamentos do discurso praticado pelo Partido dos 

Trabalhadores, que, até então, compunha a situação. Muitos são os autores que 

investigaram tal influência da TL no PT, como observamos nos trechos abaixo: 

 

Não há dúvida de que existe, no PT, algo de singular e de inusitado que vem 

da participação, numa mesma organização partidária, de dirigentes sindicais, 

militantes socialistas de diferentes filiações ideológicas e militantes católicos 

de numerosas entidades ligadas à Igreja (RODRIGUES, 2009, p. 3).    

 

A abertura lenta e gradual teve início, sendo a ação das Comunidades 

Eclesiais de Base e da Igreja Progressista apontada como o caminho que 

faria a revolução brasileira. A ação da Igreja ajudou a formação de 

importantes movimentos como o dos Sem-Terra e, principalmente, na 

formação de um dos principais partidos atuais: o Partido dos Trabalhadores. 

Com a Igreja Católica mais à esquerda, emergiu com força nas eleições de 
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1986 um novo ator religioso na esfera pública, momento que foi denominado 

por Freston (1993) como de irrupção pentecostal na política (FONSECA, 

2011, p. 99) 

 

Na segunda citação, o autor estabelece um importante marco: a “irrupção 

pentecostal na política” – marcada pelo modelo discursivo do MP - como consequência 

ou reação à participação de lideranças progressistas católicas na política, representadas 

pelas Comunidades Eclesiais de Base e Teologia da Libertação. Em se confirmando tal 

hipótese, teríamos que a interação polêmica entre TMI e MP seria, mais uma vez, 

ratificada pelas atuais disputas que observamos entre setores progressistas e 

conservadores. Os conteúdos estudados na presente tese estariam, portanto, no cerne do 

cenário político atual, funcionando como um importante aparato para uma compreensão 

mais aprofundada das forças em jogo no discurso político do Brasil atual.  

Assim, as relações entre fé e política passam a outro patamar. Deixa-se de ver a 

interação entre Estado e Igreja apenas pelo viés da participação evangélica pentecostal, 

mas também pela presença de setores católicos e protestantes que se identificam e 

apoiam os partidos de linha progressista. Dessa forma, seria possível trazer aos estudos 

sobre fé e política não apenas os atores habituais (evangélicos pentecostais nos partidos 

conservadores, que compõem a bancada evangélica), mas também os católicos da TL e 

os evangélicos da TMI, que atuam no apoio a partidos de vertente progressista. Os 

debates sobre a separação entre Igreja e Estado ganham um novo sabor, um outro 

enfoque.  

Dessa maneira, a presente tese também pode contribuir para repensar em que 

momento se encontra a relação entre Igreja e Estado no Brasil atual. Talvez, possa 

também oferecer subsídios para que se faça uma revisão histórica entre a interação da 

religião com o governo, pelo menos, desde os anos sessenta, quando as disputas entre 

setores progressistas e alas conservadoras levaram o país ao cenário de ditadura militar. 

A presente tese se volta, portanto, para o estudo de disputas. De início, disputas 

“religiosas” em meio ao espaço discursivo do protestantismo brasileiro contemporâneo. 

Porém, é possível que os conteúdos levantados neste trabalho também possam ser 

aproveitados para o estudo de disputas “religiosas” que ultrapassam o espaço 

evangélico, até mesmo o espaço cristão. Ou seja, estamos falando daquilo se 

convencionou chamar de “intolerância religiosa”.     
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6.4 Intolerância religiosa 

 

O tema da intolerância religiosa voltou à grande mídia em junho de 2015, 

quando uma menina de 11 anos, vestida com trajes de candomblé, foi atacada com 

pedradas, supostamente, por adeptos de igrejas evangélicas:  

 

Em junho deste ano, uma menina de 11 anos foi atacada com uma pedra na 

cabeça por estar trajando sua vestimenta de candomblé. Kailane Campos 

reside no Rio de Janeiro, frequenta escola regularmente e é adepta do 

candomblé. Nesse dia, ela estava vestida com suas roupas e seu lenço na 

cabeça chamado de ojá ou torço de cabeça e andava normalmente na rua 

quando foi atingida. O caso da Kailane foi um entre milhares que ocorrem 

diariamente no país, sejam eles de violência física ou simbólica (JORGE, 

2016, p. 19) 

 

O caso repercutiu em toda a mídia nacional, trazendo novamente a culpa aos 

cristãos evangélicos de linha pentecostal. No artigo citado acima, não só o problema é 

atribuído aos pentecostais, como também à falta de limites mais claros na distinção 

entre Estado e Igreja. Coloca-se em pauta a questão da laicidade do Estado e como a 

penetração de lideranças evangélicas na política tem comprometido essa distinção entre 

fé e governo: 

 

A violência sofrida por Kailane foi acentuadamente visibilizada porque o 

Brasil assiste, atualmente, a uma intensificação midiática das intolerâncias 

religiosas. No caso, ela foi o alvo do conflito entre neopentecostais e 

candomblecistas, um dos mais emblemáticos no cenário religioso brasileiro e 

que pode ser acirrado na medida em que ações de ordem jurídica não forem 

estabelecidas e que os grupos vitimizados não se articularem para forçar um 

contraponto na esfera de capital e poder simbólico nesse amplo banquete 

religioso posto no Brasil [...]. No “caso Kailane”, é evidente que os grupos 

evangélicos possuem muito mais poder e visibilidade do que as religiões 

afro-brasileiras [...]. É por isso que a Igreja Católica por muito tempo 

determinou as relações entre religião e Estado no Brasil e, no cenário atual é 

crescente e problemática a influência dos evangélicos na política (JORGE, 

2016, p. 21)   

 

Dessa maneira, parece que o problema está identificado, pelo menos em termos 

de apontar culpados (pentecostais e neopentecostais) e vítimas (membros de religiões de 

matrizes afro-brasileiras). Porém, ainda não há pesquisas que, pautadas pelos Estudos 

de Linguagem, busquem entender como funciona a relação de disputa entre esses dois 

modelos discursivos. É possível que uma pesquisa dessa natureza traga à tona 

informações surpreendentes, que caminhem em direção oposta ao que tem sido 
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divulgado na grande mídia. Por isso, a urgência de pesquisas acadêmicas que partam da 

materialidade linguística como principal foco de análise.   

O tema da intolerância religiosa está, portanto, em voga. Muitas ações têm sido 

feitas para combater esse problema, como 

 

o Movimento Contra a Intolerância Religiosa, iniciado em 2000, cujos 

protagonistas foram a Federação Baiana de Culto Afro, o Centro de Estudos 

Afro-Orientais (da Universidade Federal da Bahia), o Programa Egbé –

Territórios Negros. Além disso, foi criada em 2004 a primeira faculdade de 

teologia com ênfase em religiões afro-brasileiras, instituição de ensino 

superior que visa trabalhar com a proposta de recuperação do conhecimento, 

cultura e identidade afro-brasileiras (JORGE, 2016, p. 21-22). 

 

Como podemos observar, todos os movimentos citados na pesquisa acima são de 

grupos associados à religião e cultura afro-brasileiras. Será que este é o único grupo que 

sofre intolerância religiosa? Será que os pentecostais são os únicos que a praticam? 

Seria possível encontrar no discurso do MP pistas na materialidade linguística que 

apontem para a construção dessa postura violenta contra as religiões de matriz africana? 

Haveria, no próprio discurso da umbanda e do candomblé, aspectos que incentivam a 

intolerância? Será que as vítimas serão sempre os candomblecistas e os algozes sempre 

os pentecostais? Talvez a presente tese possa dar alguns subsídios para fundamentar 

uma futura pesquisa que busque, através da materialidade linguística, responder a tais 

perguntas.    

Realizando uma pesquisa no Banco de Teses e Dissertações do Capes
27

, 

utilizando como termo de busca “intolerância religiosa” entre aspas, encontramos 

apenas 36 resultados. O curioso é que nenhum dos trabalhos se dedica à área de Estudos 

de Linguagem. O resultado apontou 5 trabalhos em Antropologia; 4 em Estudos 

Literários e 4 Direito; 3 em Ciências Sociais, 3 em Ciências da Religião, 3 em História e 

3 Educação; 2 em Serviço Social; e apenas 1 em Geografia, Tecnologia, Sistema 

Constitucional de Garantia de Direito, Comunicação, Psicologia, Filosofia, Educação 

Física, Formação de Professores, Relações Étnico-Raciais e Cartografia Social e Política 

da Amazônia. Assim, entendemos que este é mais um tema que os Estudos de 

Linguagem ainda não investigaram. Fica a sugestão. 

Esperamos, finalmente, com este trabalho, trazer contribuições para os estudos 

que privilegiam a relação entre discursos. Buscamos oferecer, tendo como 
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fundamentação teórica a Análise de Discurso, uma investigação do espaço discursivo 

religioso protestante do Brasil atual, que tanto tem marcado questões políticas e 

culturais. Que as provocações levantadas ao longo desta tese e, principalmente, aquelas 

anunciadas neste capítulo final possam estimular outros pesquisadores a investigarem 

essa temática. Isso, lembrando que os temas em questão ainda permanecem raros nos 

estudos que têm como base a materialidade linguística e como substrato teórico a 

Análise de Discurso.    
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