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RESUMO 

 

O presente trabalho se concentra na dinâmica de inserção de campo e em reflexões sobre 
estratégias do trabalho etnográfico como deixar-se afetar por uma experiência intercultural, 
avaliando de forma introdutória os resultados de tal caminho metodológico. O trabalho 
também trata de uma experiência pentecostal específica centrada em práticas rituais de cura e 
em diferentes sensibilidades corporais.  

 

Palavras-Chave Pentecostalismo; Ser afetado; Sensibilidades corporais; Discipulado 
Orgânico; Pier49. 
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INTRODUÇÃO	  
 

Para escrever uma história é preciso vive-la. Vive-la através da imaginação, 

projetando-se em um universo criativo, criado, ou ainda, relatar criativamente a sua própria 

experiência concreta. Mas, a própria noção de experiência pode ser problematizada. A criação 

de um escritor é ela mesma uma experiência, posto que um corpo, do escritor, está engajado 

na elaboração de uma ficção. A escrita é uma produção originada de um corpo e ainda que se 

trate de uma ficção em terceira pessoa, ou de um romance realista, aquelas palavras possuem 

um pertencimento, um corpo, uma alma, um espírito... aquilo que o leitor preferir. E quando 

escrevemos aquilo que experienciamos, não produzimos um relato puramente objetivo que 

seria a reunião de dados elementares, como também não creio ser uma obra puramente 

subjetivista e fantasiosa - apesar da criação pertencer a uma subjetividade. Quando 

escrevemos uma história, construímos uma ficção a partir de uma reunião daquilo que 

chamamos de dados; produzimos um romance, mas de nenhuma maneira deixamos de tocar o 

chão. 

A história que vou cantar,  é a tentativa de produção de uma etnografia. Percebi que a 

etnografia, o texto acabado, não pode deixar de expressar a experiência do próprio autor. Do 

contrário, tais modelos de escrita etnográfica, nos deixa a impressão de que aquele que 

escreve está fora da história que relata. Há algo de contraditório nisto. Se consideramos que 

tudo que escrevemos nos pertence - e isto na escrita etnográfica possui implicações sérias -, 

por que simplesmente desaparecemos daquilo que relatamos? Etnografias produzidas por 

seres "supra individuais", que pairam sobre o acontecimento são obras de autores "altamente" 

objetivos, e que não são achados em suas próprias escritas.  

No meu caso, a minha escrita etnográfica foi um processo de auto reflexividade. 

Acredito que o modelo etnográfico de dar voz ao outro e, por isso, de não chamar aqueles que 

estudamos de nativos, mas de interlocutores, não foi, no meu caso, um processo de ausência 

do meu próprio  eu - self, subjetividade -, mas de um retorno voraz para a minha própria 

subjetividade, interioridade. A minha escrita sempre pertence a mim e à medida que criamos, 

também passamos a pertencer à nossa escrita. Nesse processo de contar a experiência do 

outro, precisamos amarrar os acontecimentos, ligá-los de uma forma lógica e racional. Apesar 

disso, a intuição é muito presente em todo processo. Sentimos que..., temos impressões de... 
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enfim, as nossas sensações nos coagem a escrever, experimentar, fazem-se presentes em 

nossas decisões e na relação que construímos com aqueles que estudamos.  

Durante dois anos fiquei muito preocupado em escrever uma etnografia, mas, talvez 

não percebia que essa experiência já me "produzia". Há algo de existencial nesse processo. A 

etnografia não é apenas a descrição detalhada da experiência do outro e sua cultura, mas 

também de realizar referências exaustivas à nossa relação com os nossos interlocutores e 

como essa experiência tem nos afetado e como a nossa presença tem afetado os 

acontecimentos que estamos estudando. Em outras palavras, além de descrever as práticas 

culturais do outro, é muito importante perceber de que forma a nosso engajamento no lócus de 

pesquisa etnográfica tem afetado discursos, lugares e percursos de nossos interlocutores. 

A escrita possui um efeito de demarcação. Não apenas mostra em que lugares e 

práticas estão localizados os meus interlocutores, mas também expressa para aquele que 

escreve, o lugar em que está. Falo de um lugar, possuo pertencimentos. Em alguns casos, não 

apenas dizer em termos ideológicos e políticos, mas também dizer que passamos a pertencer à 

nossa própria pesquisa. A nossa narrativa ganha fôlego, vida. Pertencemos àquele lugar de 

liminaridade, peculiar à experiência etnográfica. Não vestimos uma roupa de pesquisador ou 

apenas performamos um linguajar característico, mas de fato a nossa subjetividade está 

enraizada no processo. Sem dúvida, nos transformamos nessa relação. Podem ser mudanças 

muito sutis ou extremas, mas algum desvio acontece nesse jogo de encontros, ligações e 

dissociações. O nosso esforço para transformar esses encontros em um texto altera a vida de 

nossos interlocutores e também a nossa. 

No primeiro capítulo descrevo a minha inserção na pesquisa e o processo de 

construção da pesquisa como objeto de construção da monografia. Descrevo entre 

ponderações, mudanças e escolhas, os encontros com interlocutores chaves para o trabalho de 

campo e a minha inserção na organização pesquisada. No segundo capítulo, descrevo a 

consolidação de minha inserção no campo e como isso se articulava com as minhas buscas 

pessoais. No terceiro capítulo, apresento questões de reflexão de metodologia de campo, 

articulando com  a noção de ser afetado (Fravet-Saada, 2005).      
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1)	  COMO	  TUDO	  COMEÇOU	  	  	  	  	  	  
 

A história começa quando eu precisava escolher um tema de pesquisa, em uma 

disciplina de metodologia de trabalho de campo. Interessa-me por estudos em religião e 

cristianismo.  

Importante, então, dizer alguns dos meu pertencimentos sócio-culturais. Era membro 

da igreja de Nova Vida, situada em Estrela do Norte, bairro da cidade de São Gonçalo. Lá, 

participava de algumas atividades e pertencia ao corpo de membros da igreja. Alguns de meus 

parentes fazem parte dessa congregação e, inclusive, ocupam cargos de liderança. O meu tio, 

o bispo Ademir Batista - irmão de minha mãe, Marlene Batista - é o líder da igreja local e um 

dos seis bispos que formam a cátedra de bispos da organização Nova Vida. A cátedra de 

bispos é o posto mais alto de liderança da organização. 

As dificuldades logo apareceram devido a questões metodológicas e a problema de 

ordem ética. Aquele era o lugar dos meus afetos (Fravet-Saada, 2005).  E aqui me aproprio da 

noção de afeto como algo não representado, uma comunicação desprovida de 

intencionalidade e espontânea (Fravet- Saada, 2005). Isso poderia dificultar o movimento de 

distanciamento e a desconstrução de um senso comum introjetado por um longo período de  

socialização; um corpo socialmente informado (Bourdieu, 1977). Mas, acredito que o 

problema maior seria de ordem ética, posto a minha participação nas atividades da igreja e, 

principalmente, alguns inconvenientes que a pesquisa poderia acarretar junto à liderança da 

igreja. Algumas impressões indesejadas poderiam ser criadas a partir das atividades comuns à 

pesquisa, como busca por dados estatísticos da instituição, a realização de entrevistas e o 

próprio texto etnográfico, que poderia causar estranheza pela linguagem exótica da 

antropologia. De fato, eu estava em um lugar privilegiado para descrever as atividades da 

igreja, mas poderia causar alguns problemas com a intimidade e proximidade das minhas 

palavras. O meu lugar privilegiado, também era um lugar de tensão, pois conheceria alguns 

atalhos, o que tornaria a minha pesquisa bastante aguda, mas teria problemas quando a 

anunciasse aos meus interlocutores - amigos, companheiros de trabalho, líderes etc -.  

Seguindo conselhos de minha orientadora, a professora doutora Renata Gonçalves, 

busquei um novo lugar para pesquisa. O meu desejo era permanecer com o tema cristianismo 

e, por isso, escolhi uma outra igreja evangélica, a Bola de Neve Church1 em São Gonçalo. Já 

havia visitado o lugar algumas vezes sem objetivos acadêmicos. A pesquisa tornou-se 

interessante pelas peculiaridades da instituição em relação às outras igrejas também 
                         
1 A instituição adotou o termo em inglês church para compor o nome da organização. 
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neopentecostais. A instituição volta as suas atividades, principalmente, para jovens e 

adolescentes, possuindo um modelo litúrgico alternativo, pautado na informalidade e na 

presença de elementos não religiosos, como a prancha de surf, tomando o lugar de púlpito. 

Estudar uma igreja cristã ainda era desafiador, devido ao fato de ser a minha própria religião, 

onde meu estilo de vida e visão de mundo (Geertz, 1978) estavam arraigados, mas, de algum 

modo, também oferecia elementos distantes de minha experiência religiosa.  

A partir de uma amiga, integrante da igreja, me comuniquei com a liderança da Bola 

de Neve Church e anunciei o meu interesse pela instituição. Expliquei que era estudante de 

Ciências Sociais e que gostaria de realizar um trabalho de campo, para relatar as atividades da 

igreja durante o período de alguns meses.  

Como mencionado acima, já havia visitado a igreja sem fins acadêmicos e havia me 

deparado com uma outra experiência corporal. Na igreja a qual pertencia, possuia algumas 

normas conservadores quanto à corporalidade nas reuniões públicas. A reunião pública não 

era um lugar apropriado para certas expressões e intensidades. Na Nova Vida, as expressões 

eram bastantes contidas. No culto da Bola de Neve Church, me deparava com um estilo 

bastante diferente. A ênfase era a intensidade nos momentos de louvor e adoração, um dos 

principais momentos rituais das reuniões públicas. 

E foi assim que começou. Desci do ônibus bem próximo da igreja e caminhei para 

chegar ao destino. O estabelecimento ficava situado na Avenida Maricá, bairro de Galo 

Branco, São Gonçalo. Bem próximo, já podia ouvir as canções entoadas pelos fiéis. O salão 

principal onde ocorria as reuniões estava repleto de pessoas e ainda sobejava uma pequena 

multidão, tomando a rua da igreja, paralela à Avenida. Por conta do pouco movimento de 

carros, a rua bem menor em relação à Avenida, tornava-se a extensão do salão principal da 

igreja. O visual da igreja era bastante exótico e atraente. Fora do salão, havia alguns mastros, 

com tochas na parte superior das mesmos, lembrando um estilo praieiro. No interior do salão, 

ou templo, como o chamam os fiéis, também havia alguns lustres no estilo praieiro, algumas 

artes e desenhos de, em sua maioria, atividades esportivas, como o surf e as artes marciais. 

Todo o salão possuía um layout bastante arrojado e deslocado da produção litúrgica das outras 

igrejas neopentecostais e também das protestantes históricas. 

Logo que cheguei à porta do templo/salão principal, fui recebido por um rapaz, 

vestido com uma camisa preta, escrita atalaia2. Deduzi que se tratava de um recepcionista. 

Logo me acomodou em um cadeira, fora do templo. No interior do salão, não havia mais 

                         
2 Atalaia é um dos departamentos da instituição, no qual os integrantes são responsáveis pela recepção durante as 
reuniões públicas. 
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lugares e as pessoas apertavam-se devido ao pouco espaço. As dimensões do salão não 

comportavam mais aquela quantidade de pessoas.  

Logo depois de ter chegado ao lugar, buscava concentrar-me no meu objetivo, o 

trabalho de campo. Fiquei em pé, entoando as canções e pensando na estratégia de trabalho. 

Pensei em simplesmente observar e escrever tudo que se passava na reunião. Conclui que 

seria indiscrição demais. Outra estratégia seria apenas participar do culto como um visitante, 

interessado no culto religioso. Entretanto, concluiria a partir de outras visitas, que aquele 

lugar se tornaria um lócus, um recorte, uma descrição etnográfica, objeto de reflexão teórica, 

mas também um ótimo lugar para se adorar a Deus e sentir o Espírito Santo. 

Para um cristão e postulante a etnógrafo, o lócus de pesquisa era também um lugar de 

afetos, de experiência religiosa. Acredito nessa abordagem, sem ocultar as ambiguidades, 

expressando afetos, inclinações, não abrindo mão do objetivo de se produzir um texto 

etnográfico. No caso de Fravet-Saada (2005), deixar-se ser afetada era o caminho para 

trabalho etnográfico; caso contrário não passaria de entrevistas e comunicações triviais e 

rasteiras. No meu caso, ser afetado era minha condição. Eu já era um cristão e poderia fazer 

proveitos, tomando algumas precauções. As informações colhidas no campo se tornariam 

dados para a construção de um objeto científico. Fravet-Saada, inclusive, propõe a separação 

das operações de conhecimento no tempo: "...no momento em que somos mais afetados, não 

podemos narrar a experiência; no momento em que a narramos não podemos compreendê-

la.O tempo da análise virá mais tarde." (Fravet-Saada, 2005, p.160).  

Voltando ao culto, lá estava eu, no meio de um dos meus momentos litúrgicos 

prediletos, o louvor, a adoração. Esse momento ritual se caracteriza  pelo entoar de uma 

sequência de canções, geralmente 5 ou 6 músicas. Na Bola de Neve Church, inicia-se com a 

leitura de um texto bíblico pelo pastor ou pastora e, após isto,  o microfone é passado ao líder 

de adoração3. Já na leitura do texto bíblico, existe um fundo melódico bastante envolvente.  

As canções começam, e as sonoridades percorrem todo salão. As melodias são intensas e no 

caso da Bola de Neve Church, dois estilos musicais prevalecem na organização do ritual, o 

rock, o reggae e as suas diversas modalidades.  

Ouço melodias intensas, envolventes. Os fiéis tornam-se adoradores. Os seus corpos 

afetam-se mutuamente, no balanço do instrumental. Melodias longas e persistentes. Algumas 

canções são repetidas em trechos chaves, onde o refrão parece penetrar o corpo de cada 

adorador. Alguns são "arremessados" pelo refrão para a posição do ajoelhar-se, outras 

esticam as mão e o corpo para o alto, buscando tocar a Divindade. A música se torna um 
                         
3 É a pessoa responsável pela equipe de música, incluindo vocalistas e instrumentistas.    
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portal de entrada dessa Divindade tão ansiada, o Espírito Santo. A voz rouca da líder de 

adoração, o refrão da canção e a densidade do aparato instrumental expressam a imagem de 

um fervor crescente entre os adoradores. 

No balanço do Espírito Santo, o louvor é o ambiente de algumas manifestações 

extraordinárias como a glossolalia4 e o êxtase. Nesse contexto tais expressões são 

modalidades da experiência do Batismo do Espírito Santo. Essa experiência é descrita como 

um manifestação sobrenatural e real com Deus. Seria uma segunda iniciação, após a 

conversão/salvação.  

Os corpos tremem e gemem. A vocalista lança a sua voz estridente e grave pelo 

templo e as notas alcançadas pelas canções que entoa se tornam forças que eclodem pelos 

corpos adoradores provocando um movimento característico. Cada corpo é estimulado para 

afetarem-se mutuamente. O poder do Espírito Santo5 flui do cantor, dos instrumentistas e 

percorre para os adoradores. A unção do Espírito Santo parte daqueles que ministram as 

canções, mas irrompe difusamente também dos corpos membros. O Espírito Santo não possui 

lugar, ou, em melhores palavras, possui lugar nos corpos. O corpo do fiel é o templo do 

Espírito Santo. Lá Ele faz morada e deve se manifestar através do corpos dos fiéis. 

As vozes altissonantes ecoam e colidem-se. A canção persiste na voz rouca da líder de 

adoração e a intensidade aumenta. A entrega dos corpos à adoração alcança efeitos visíveis. 

É o fenômeno dos corpos adoradores afetados. Há uma diversidade de impressões da minha 

parte. Nesse momento, também adoro. Percebo algumas partes do corpo aquecendo. As 

minhas mãos pegam fogo. Quando as alço para o alto, elas aquecem ainda mais. Uma 

Presença toca-me bem no peito. Sinto apenas prazer e a ansiedade do estudante de 

antropologia em seu trabalho de campo dissipa. Uma Presença, uma Pessoa segura as minhas 

mãos. A canção sai doce dos lábios. Logo me comovo ao cantar para a Divindade vir. As 

lágrimas intensas se derramam nos olhos. Esqueço do trabalho de campo e me "corrompo", 

deixando-me à vontade nessa experiência transcendental. Então, O Espírito Santo também 

pode ser fogo. No decorrer do ritual, canto estrofes de música que descrevem a Divindade 

como Fogo. Clamamos para que Ele derrame e manifeste o Fogo do Espírito Santo. A 

melodia persistente parece demarcar um lugar de transição. O corpos estão engajados na 

adoração, mas parece que alguma manifestação é aguardada. Desde o início, todos sentimos o 

                         
4 A glossolalia diz respeito ao fenômeno do falar línguas estranhas ou línguas dos anjos. Além de ser um termo 
utilizado em obras teológicas, também é apropriado em abordagens como a antropológica. Csordas também 
cunha a expressão glossolalia para indicar o fenômeno de falar em línguas nas igrejas católicas carismáticas.   
5 Os termos poder e unção são sinônimos. A unção é o poder de Deus no corpo do fiel para executar a vontade 
de Deus, segundo a concepção nativa.  
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fluir da Divindade, mas existem momentos chaves de experiências mais profundas. Esse 

irromper é aguardado por todos. A líder de adoração e os instrumentistas conduzem todo o 

ritual para este momento. Mas, esse poder não é controlado, apenas conduzido. A unção está 

nos corpos. É difuso. Acreditamos que a unção é uma Pessoa e Ele habita nas pessoas. Ele se 

manifesta como Fogo. As minhas mãos esquentam frequentemente na adoração. Em outros, 

uma eletricidade faz com que o corpo trema esporadicamente, atingindo às vezes, momentos 

de frenesi. Alguns descrevem Algo como água que refresca todo o corpo. Outros sentem 

como que águas, que estão vivas, fluindo do âmago da alma.  

 

1.1)	  Navegando...	  Skwelch,	  tirando	  o	  pé	  da	  lama	  
 

Enquanto realizava o meu trabalho etnográfico  na Bola de Neve Church, visitava 

outras igrejas na condição de cristão. Numa dessas oportunidades fui convidado por uma 

colega para visitar um evento chamado Skwelch – Céu na Terra, que seria realizado em um 

auditório da Faculdade Estácio, situado no Shopping São Gonçalo, bairro Boa Vista, São 

Gonçalo. Recebi o panfleto, sendo alertado de que se tratava de um estilo um tanto diferente 

das outras igrejas. Aceitei o convite. 

Para nos situarmos no tempo, estávamos em meados de outubro de 2012. E chegou o 

dia do evento, e eu não esperava tudo que estava por vir. Fui surpreendido do início ao fim do 

evento. O auditório estava cheio. Tinha a presença de algumas pessoas de outros estados 

como também de estrangeiros.  

O design e a arrumação eram bastante arrojados. Velas, pallets e caixotes formavam 

um lugar aconchegante, atraente e me transportava para longe do que me era rotineiramente 

“igreja”. Eu estava um tanto desconfortável por ser um desconhecido no lugar, um 

acanhamento característico. Mas, estava aberto à nova experiência. 

As canções começaram. A adoração era extravagante, intensa e apaixonada. Aquilo 

que chamamos de manifestações do Espírito Santo aconteciam progressivamente, incluindo 

glossolalia,  o mover de cair no Espírito6, palavras de e profecias. As canções eram também 

peculiares. Um estilo aproximado do rock, que possuía uma melodia intensa. As principais 

canções possuíam  poucas estrofes. Elas eram cantadas repetidamente. Na insistência de uma 

estrofe, o instrumental variava mais e menos de intensidade. A sonoridade de instrumentos 

                         
6 O cair no Espírito é algo semelhante do que Csordas (2008,p.131) chama de Repousar no Espírito, quando "... 
uma é dominada pelo poder do Espírito Santo e cai num estado de dissociação motora, embora mantendo certa 
noção de arredores e subsequente memória da experiência." (Csordas, 2008, p.131)  
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apontavam momentos de adoração intensa e suave. O líder de adoração, nesse caso o pastor 

organizador do evento,  insidia a sua voz por todo o auditório e todos que eu podia enxergar 

pareciam corresponder às canções. Todos adoravam, inclusive eu. Então, uma Presença que 

se manifestava, envolveu-nos mais intensamente. Enquanto, as vozes aumentavam o volume, 

os instrumentistas correspondiam ao momento e aumentavam as batidas da bateria e os riscos 

da guitarra. Os instrumentos demarcavam a Presença manifesta do Divino. Cantávamos 

“Majestade Santa, Majestade Santa, Majestade Santa”. A menina que estava dançando na 

frente dos instrumentistas manifestou o que chamamos de risos sobrenaturais7. Enquanto, a 

coreógrafa dançava e aumentava os risos, outros fiéis manifestavam cânticos espirituais8. Os 

cânticos espirituais são canções espontâneas entoadas em lindas melodias. Alguns corpos 

adoradores tremiam e sacudiam. Com as mãos para cima, esses fiéis pareciam receber cargas 

de eletricidade. Tudo era muito intenso e diverso. Com as luzes baixas, velas e abajours, 

aquele auditório se transformara numa aconchegante casa e ambiente de adoração, onde todos 

tinham liberdade, sem amarras de regras rígidas e liturgias.  

Terminada a adoração, o pastor organizador do Skwelch apresentou resumidamente o 

que seria um projeto e visão teológica em algumas pinceladas. Das palavras do pastor, 

lembro-me da expressão que mudaria os rumos do meu projeto etnográfico e da minha própria 

vida: Cultura do Reino9. Segundo essa perspectiva, os cristãos receberam a missão de 

estabelecer o  Reino de Deus agora, e para isso receberiam o mesmo poder que estava em 

Jesus Cristo e fariam as mesmas obras que a dele e ainda maiores, literalmente. Isso era uma 

bomba em minhas concepções teológicas! Mas, o efeito disso não acarretaria em mim apenas 

mudanças no projeto etnográfico e no  paradigma teológico, mas transformações radicais em 

meu estilo de vida (Geertz, 1978). Já estava afetado (Fravet-Saada, 2005). 

 

 

                         
7 O riso sobrenatural são gargalhadas espontâneas simultaneamente a um estado de êxtase, causados pelo 
Espírito Santo, segundo a concepção nativa.  
8 Cânticos espirituais são canções e melodias espontâneas. Segundo a retórica local, o cânticos espiritual é um 
dos efeitos do batismo do Espírito Santo.  
9 Cultura do Reino está ligada à noção de Eclésia, igreja no grego. Eclésia  era a estratégia de ocupação do 
Estado Romano de regiões antes dominadas por povos bárbaros.  Através dessas ocupações uma nova cultura 
seria estabelecida nos meandros da vida cotidiana daqueles “bárbaros”. Nas Escrituras Sagradas existem muitas 
referências à Eclésia. Tomando emprestado a expressão, que no original grego significa chamados para fora, 
Paulo, o apóstolo dos gentios, denomina o ajuntamento de cristão de igreja. Então, segunda a leitura da teologia 
do  Reino agora, a igreja tem a missão de estabelecer na sociedade uma nova cultura. Não se trata de ganhar 
regiões a partir de guerras, mas através de relacionamentos, infiltrar-se em todas as áreas da sociedade 
transmitindo às pessoas uma nova cultura, a Cultura do Reino (Liebscher, 2013)  
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1.2)	  O	  que	  é	  Skwelch	  	  
 

Logo depois dessa experiência, freneticamente procurei as referências do movimento 

para entendê-lo melhor. Desde a arte musical à teologia, fui assimilando e mapeando os 

representantes do movimento. 

Em novembro e dezembro, fui atraído para conhecer mais detalhes dessa proposta. 

Entremeios ao entusiasmo da descoberta de um movimento pentecostal, eu progressivamente 

me ausentava da Bola de Neve Church e também do projeto etnográfico. As coisas pioraram 

quando ocorrera a mudança de endereço da instituição para uma região mais distante ainda de 

minha casa. Era uma local muito maior, com capacidade para mais de 3.000 pessoas. O local 

anterior comportava apenas 150 pessoas, transbordando pessoas.  

Visitei mais duas vezes a instituição, mas fui desestimulado a continuar as visitas 

pelas dificuldades em me deslocar até o lugar. Simultaneamente, descobria o movimento de 

Cultura do Reino. O Skwech era apenas a ponta do "iceberg". No próprio Brasil existiam 

outras referências do movimento que haviam se estabelecido nos anos 2000. Os movimentos 

Dunamis, Nova Geração, O Verbo, Vivo por ti – Igreja em Movimento são alguns desses 

representantes.  

As raízes do movimento no Brasil estão no movimento pentecostal americano. 

Inclusive, os representantes da Cultura do Reino no Brasil mantêm algum tipo de vínculo  

com as lideranças americanas. O Pastor Ed, organizador do Skwelch, é filho espiritual10 do 

apóstolo Randy Clarck. Ed, como ele prefere ser chamado, sem a denominação de cargo, é 

um dos cinco pastores da Rede Apostólica Global Awakening. E a Global Awakening ainda 

forma outra rede ainda maior, a Aliança para o Avivamento, que seria a reunião de outras 

denominações que compartilham o paradigma da Cultura do Reino. Nessa rede de 

relacionamentos estão incluídos a Bethel Church do pastor Bill Johnson e as igrejas de 

Moçambique da missionária Heid Baker.  

Por que Skwelch? Ed conta no site11 do movimento Skwelch que no período em que 

realizava seminário teológico em Londres, ele e mais um amigo estavam em oração, 

buscando   uma direção do Espírito Santo quanto ao seu destino nELe, quando ouviram em 

voz audível a expressão Skwelch. Rapidamente foram procurar no dicionário e encontraram 

três significados. Dentre eles, tirando o pé da lama. Ed ainda conta que por direção do 

Espírito Santo, ele foi morar em São Gonçalo. O Divino havia estabelecido que seria na 
                         
10 Filho espiritual é um tipo de discípulo. Explicarei com mais detalhes no tópico Tornando-se discípulo e filho 
espiritual.  
11 Skwelch.worldpress.com 
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cidade de São Gonçalo o seu propósito para o pastor. Com o decorrer da história iremos 

perceber como foi a trajetória de Ed, que no período, final de 2012 e começo de 2013, 

realizava as reuniões semanais com os seus discípulos em sua casa, no bairro de Porto da 

Pedra, São Gonçalo. 

 

1.3)	  O	  segundo	  Skwelch	  
 

No intervalo entre o primeiro Skwelch que presenciei e o segundo, decidi que iria 

também incluir na minha produção etnográfica, a minha experiência com o movimento. Como 

as visitas à Bola de Neve Church São Gonçalo tornara-se muito onerosas, resolvi ficar com os 

dados que havia reunido com as visitas do período de abril de 2012 à fevereiro de 2013. Após 

isso estaria empenhado em seguir os passos do Skwelch.  

Avisado pela minha colega, aquela que havia me convidado anteriormente para o 

evento, soube que mais um Skwelch seria realizado no Shopping São Gonçalo, no auditório 

da Faculdade Estácio. Convidei outros amigos para o evento. Infelizmente, não pude chegar 

no período da adoração devido a outros compromissos. Quando cheguei o pastor Anderson 

Silva12, convidado do Ed, estava dando o sermão. Foi uma pregação apaixonada e o cerne da 

mensagem era sobre o sacrifício de Jesus Cristo. Nas palavras de Anderson, o Filho de Deus 

desceu dos céus como homem e momentaneamente tornara-se menos que os anjos. Jesus 

desceu e humilhou-se diante do Pai e da humanidade. Segundo o pregador, antes de o 

conhecermos éramos como semideuses, cerrados em nós mesmos, colapsados em nosso 

própria verdade e vaidade. Vaidade no original hebraico é havel, que significa sopro, vapor, 

vazio. Fechados em nossas próprias sensações, passamos pela porta, Jesus Cristo, e somos 

tirados do alto e descemos até o chão. Jesus é o próprio chão, pois não e possível descer mais 

do que o próprio Criador, o Verbo. Foi mais uma viagem intensa. 

O design do interior mais uma vez estava bastante atraente. Havia jornais colados em 

todas as paredes com o objetivo de dar espaço para os grafites. Também havia caixotes 

espalhados pelo lugar. No público jovens e pessoas mais maduras. Mas, em sua maioria, o 

público era de jovens. Lá, existiam todos os atrativos para a juventude13 cristã sedenta por 

                         
12 Pastor da Vivo por ti - Igreja em movimento, situada em Brasília, Distrito Federal. 
13 No artigo Comunidades de vida no Espírito Santo, Cecília Mariz apresenta a relação do conceito de juventude 
e cultura juvenis. A noção de juventude, partir dessa abordagem, é transitória e atribuída. A experiência de 
juventude é identificada como uma experiência coletiva, ou seja, existem experiências que são partilhadas por 
sujeitos de um mesmo corte geracional (Mariz, 2005).   
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novidade; um visual arrojado, arte musical bem produzida e um estilo pentecostal alternativo 

que não perdia a suas referências. 

Após o sermão, o pastor Ed tomou a palavra e começou a falar sobre o poder de Deus. 

Naquele dia, algo seria dito que mudaria radicalmente a minha perspectiva sobre a minha 

própria experiência religiosa. “Todos os cristãos podem orar por enfermos, para que esses 

sejam curados. O poder de Deus não é derramado sobre homens especiais, mas Deus promete 

derramaria sobre todos os seus filhos”; isto mudaria tudo. Para ilustrar, Ed pediu que 

segurássemos um objeto em nossas mãos. “Cremos que Deus pode fazer desaparecer esse 

objeto de nossas mãos, ok? A doença é como esse objeto. Simplesmente oramos para a 

doença desaparecer e fazemos isso em nome de Jesus Cristo”.  

Depois de estimular as pessoas a orarem por enfermos, Ed contou uma das suas 

experiências com o sobrenatural de Deus. Nos disse que, no dia anterior, depois do último 

ensaio para o Skwelch, ele e os seus discípulos  foram comer alguma coisa. Já era madrugada, 

não havia muitos lugares abertos. Mas, perto do shopping havia um trailer de cachorro quente, 

hambúrguer etc. Quando estava se aproximando do lugar, Ed teve uma impressão14 com o 

dono do trailer. Ele viu a imagem de duas crianças e a palavra faculdade de forma 

mentalizada. Ele abordou o homem e disse “Boa noite, eu estou desenvolvendo a minha 

espiritualidade e queria contar a minha impressão que tive com você”. O homem assustado, 

perguntou a Ed sobre o que a bíblia significaria para ele. Ed respondeu que a bíblia era para 

ele um livro de regra de fé e prática. O homem mais tranqüilizado, permitiu ao Ed contar a 

visão que teve. “Eu vi duas crianças, você tem dois filhos?”, o homem respondeu que tinha 

duas filhas. Ed, então prosseguiu, “Na minha impressão, eu também vi a palavra faculdade. 

Você precisou trancar a faculdade por causa do trabalho, não é?, o homem disse que sim. Ed 

continuou “Vejo que apesar de ter trancado, você ainda almeja terminar a faculdade para dar 

melhores condições de vida às suas duas filhas, correto?”. Assustado o homem confirmou. Ed 

perguntou se poderiam orar juntos e o homem disse que sim. Então, Ed colocou as mãos 

sobre o peito do homem e orou “Pai revele-se ao seu filho”. Ed contou que o homem deu um 

salto para atrás e disse “Uau cara, o que é isso? Eu senti uma voz aqui!”. Ed o encorajou e 

voltou a orar. O homem começou a chorar e disse que Deus Pai estava falando com ele 

“Persevera meu filho, persevera!”.  

Essa é uma das histórias incríveis do sobrenatural de Deus que conheci desde que 

conheci o pastor Ed e seus discípulos e filhos espirituais. No momento final da reunião, os 

                         
14 Impressão pode ser uma sensação, uma visualização, um palavra que vier à mente etc., usada pelo Espírito 
Santo para dizer alguma mensagem e dar alguma direção para ação, segunda a concepção nativa.    
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pastores Ed Rocha e Danieli Rocha, cônjuge de Ed, juntos com os discípulos colocaram-se à 

frente do público para que as pessoas recebessem a oração. Fui à fila e esperei a minha vez. 

Quando chegou a minha vez, Ed perguntou-me sobre o que ele poderia orar por mim. Eu disse 

que queria aquela unção. Então, ele colocou as mãos sobre a minha cabeça. Logo senti uma 

espécie de eletricidade. Ed ministrou a transferência de unção e então, fui arremessado para o 

chão tamanha a unção e sobrenatural de Deus. Fui ao chão chorando. Ed ajudou-me a 

levantar e continuou a orar por mim, quando mais uma vez fui ao chão, tremendo todo o 

corpo. O meu corpo tremia freneticamente. Foi uma experiência intensa. Aquela experiência 

reforçou ainda mais o desejo de continuar pesquisando o movimento e, principalmente, estava 

implodindo pouco a pouco a minha religião. Então, decidi arriscar e entrei em contato com o 

pastor Ed via rede social. Sugeri ao Ed para realizar um Skwelch na UFF. Ele disse "Isso é de 

Deus, vamos conversar".  

 

1.4)	  Encontros	  na	  UFF	  
 

Além de conversar sobre um possível Skwelch na UFF, falei sobre o meu projeto 

monográfico e Ed concordou em ajudar-me. Na verdade, o meu projeto etnográfico foi 

profundamente afetado por essa nova experiência. Não foi uma decisão estratégica, mas 

apesar do passional (Fravet-Saada, 2005) ter impulsionado à nova aventura, a decisão de 

deixar as visitas à Bola de Neve Church colocou-me em situação confortável do ponto de 

vista da logística. Ed morava próximo à minha casa e os próximos encontros aconteceriam na 

própria Universidade que estudava. Uma junção perfeita. 

Por conta do evento na UFF, Ed enviou um dos seus filhos espirituais, o Isaque 

Pinheiro. Nos encontramos e ele falou muitos detalhes de quem era Ed Rocha e sua esposa 

Danieli Rocha e sobre a rede apostólica que estaria por trás, a Global Awakening. Isaque era 

de uma igreja em Nova Friburgo e ocupava cargos importantes e exercia alguma influência na 

instituição. Segundo o próprio Isaque, depois do grande mover no Espírito que experimentou 

nas reuniões que participara com Ed, ele deixou a antiga igreja e começou a seguir o novo 

mentor. No início do seu discipulado, Isaque foi convidado para um evento da Global 

Awakening. Segundo ele, foi um divisor de águas profundo. Nada mais era como antes. Lá, 

afirmou ter presenciado manifestações miraculosas do Espírito Santo. Em um dos dias da 
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Conferência, Isaque afirma que presenciou um vento impetuoso15 soprando sobre as pessoas. 

Nesse momento as pessoas já estavam ao chão profundamente afetadas pelo poder de Deus. 

Devido a algumas dificuldades, Isaque preferiu realizar encontros informais na própria 

UFF para conversarmos sobre como estabelecer o Reino de Deus na universidade. Outro 

rapaz também começou a ir nos encontros, o Diego Medella. Nesses encontros 

compartilhávamos sobre a Cultura do Reino e todas a suas novidades. Nesse período Isaque e 

Diego haviam realizado um treinamento em Campinas com um pastor chamado Nic Bilman. 

Lá, eles foram treinados para realizarem evangelismo com mulheres que trabalhavam com 

programa sexual. A ação se resumia em levar um desenho profético16, uma carta chamada de 

Carta de Amor do Pai e a simplesmente dialogar assuntos triviais com essas mulheres. Eles 

contaram que a experiência foi muito importante para a mudança de paradigma dos dois. O 

elemento desenho profético era uma peça fundamental na ação por ser tratar de uma palavra 

de conhecimento ou uma palavra profética. Mais a frente explicarei sobre os dois e a 

diferença.  

Percebi nesses encontros que eu já estava participando de um discipulado. As 

experiências contadas pelos dois já fazia parte do processo formativo, um dos pontos fortes do 

movimento. Então, chegou o momento da prova prática. Em um dia específico, Isaque 

anunciou que faríamos Caça ao Tesouro. É considerado pelos representantes do paradigma da 

Cultura do Reino como o modelo de evangelismo que Jesus Cristo utilizava. O Caça ao 

Tesouro consiste em pedir a Deus Pai que nos mostre o que Ele já está fazendo para que nos 

juntemos a Ele, como também pedir a Deus Pai para que nos revele para quem Ele quer 

revelar o seu amor ou quem está preparado para receber a revelação do Pai de amor. "Pai, 

mostra-nos o tesouro que o Senhor quer que achemos" ou ainda "Pai, nos mostre o que o 

Você já está fazendo". Essas são algumas orações que fazemos para que Deus nos conceda 

uma palavra de conhecimento que consiste em revelações sobre o físico de uma pessoa, o que 

ela está vestindo, como também em revelações de acontecimentos e da intimidade dessa 

pessoa. Segundo as informações que recebi durante o treinamento, geralmente a palavra de 

conhecimento é recebida através de um jogo de modalidades sensoriais17, chamado  

impressões. Então, naquela tarde, em dois grupos de duas pessoas saímos para realizar o Caça 

                         
15 A expressão vento impetuoso está presente em um dos livro do Novo Testamento, o Atos dos Apóstolos 
(Bíblia Judaica Completa: o Tanakh [AT], e a B´rit Hadashah [NT] / tradução do original para o inglês, David H. 
Stern; tradução do inglês para o português Rogério Portella, Celso Eronides Fernandes.- São Paulo: Editora 
Vida, 2010) 
16 Trata-se de um desenho que traga alguma mensagem de Deus. 
17 Csordas (2008) chama de imagético multissensorial o jogo de modalidades sensoriais, no processo de 
objetificação corporificado. 
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ao Tesouro na UFF. Antes, havíamos orado para receber do Pai a palavra de conhecimento e 

, assim procurarmos as pessoas. Isaque havia falado antes da oração que sentia que 

acharíamos alguém na orla com muita tristeza. Essa pessoa estaria se perguntando sobre a 

existência de Deus e estaria próxima a uma árvore. Fomos, Isaque e eu, em direção à orla. 

Estávamos no estacionamento da UFF Gragoatá, próximo ao bloco de Educação Física. 

Fomos andando em direção à quadra, inclinando na diagonal na direção da orla. Quando 

estávamos próximos avistamos uma pessoa perto de uma árvore, sentando defronte à praia. 

Ele estava a sós. Nos aproximamos do rapaz e nos apresentamos. Isaque perguntou se 

poderíamos ficar ali para conversarmos com ele. Daí, Isaque começou a contar as suas 

impressões, "Nós acreditamos que recebemos uma palavra do Pai para dizer a você. O 

Espírito Santo me mostrou uma pessoa perto de uma árvore na orla, que estava um pouco 

triste. Isso faz sentido pra você?". O rapaz confirmou e nos disse que sentia-se como se Deus 

o tivesse abandonado. Isaque, então falou sobre como o Pai se importava com ele a ponto de 

nos revelar sobre emoções dele, como também de nos mostrar a sua localização. Continuamos 

a conversa e ele nos disse que era estudante de graduação de Arquivologia da UFF.  Ele falou 

sobre a tristeza que estava sentindo. Depois de ouvi-lo, nós começamos a encorajá-lo a 

confiar no amor de Deus e o Isaque disse que ele possuía um destino. Isaque disse "Cara, a 

sua visão crítica sobre a sociedade e sobre a igreja que você nos contou não é um defeito seu. 

O Pai te separou para estabelecer uma reforma. Isso faz parte de sua identidade. Talvez, 

pessoas o fizeram acreditar que esses sentimentos que você tem a respeito de determinadas 

coisas que acontecem na sociedade, na igreja seja um defeito seu, uma mania de criticar tudo. 

Acredite que o Pai que está guiando você e te levando a essas opiniões. Isso faz parte do seu 

destino, da sua real identidade". Aquilo causou impacto não apenas a ele, mas também a mim. 

Estava em uma aventura antropológica, mas acima de tudo em uma jornada pessoal. As coisas 

dentro de mim estavam mudando, eu estava cada vez mais afetado (Fravet-Saada, 2005).  A 

noite terminou em lanche para todos, inclusive para o estudante de Arquivologia que 

encontramos na orla. Mas, uma pergunta ressoava dentro de mim: o que, afinal de contas, eles 

queriam dizer com destino? 
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2)	  QUANDO	  VOCÊ	  É	  O	  TESOURO:	  DESTINO	  E	  IDENTIDADE	  
 

Terminado o ano de 2013, fiquei algum tempo sem contato com o Isaque e o Diego. 

No começo de 2014 estava em um período com algumas dificuldades pessoais. A sobrecarga 

no trabalho havia me levado a um estado de stress perigoso. Às vésperas das férias em março, 

precisei de uma consulta psiquiátrica, tamanho o nível de ansiedade. Estava no limite de 

resiliência do meu corpo.  

Já era volta às aulas em meados de março de 2014 e em um dia comum estava 

voltando da aula. A situação havia piorado um pouco, pois eu não tinha me adaptado aos 

remédios. Parecia que a ansiedade estava piorando pelo uso de antidepressivos, junto com uso 

de ansiolíticos. Enfim, era um período difícil. Quando estava caminhando da UFF até ao 

terminal rodoviário de Niterói, que fica próximo às Barcas S/A, encontrei Isaque na altura da 

praça Caminho Niemeyer. Ele estava a caminho da UFF para dar oficinas. Ele me convenceu 

a voltar e a participar da oficina. Naquela noite haveria Caça ao Tesouro depois da oficina. 

Outras pessoas tinham se juntado ao Isaque e ao Diego. Agora mais três rapazes 

também participavam do treinamento,  Pedro França, Lincoln Castro e Paulo - nome fictício.  

Paulo era amigo de longa data do Isaque e estava a algum tempo sem vê-lo. Ele era diretor de 

um dos movimento cristãos que atuam nas universidades do estado do Rio de Janeiro. 

Naquele dia, o Diego não estava presente.  Éramos cinco. A aula daquela noite era 

sobre palavra de conhecimento e palavra profética. Depois de percorrermos algum textos 

bíblicos sobre o assunto, Isaque nos ensinou sobre a abordagem. Os dois dons espirituais 

mencionados acima se manifestam geralmente através de impressões. São impressões que 

podem ser palavras, objetos, nome de pessoas etc. O imagético multissensorial (Csordas, 

2008) que inclui sensações de dor e até mesmo certas intuições placas  na rua podem ser uma 

palavra de conhecimento, que se trata de uma revelação simples que é usado para indicar uma 

outra ação. No caso de uma dor no pé, que talvez você nunca sentiu, pode ser o indicativo que 

você deve orar por uma pessoa que está com algum problema no pé. A palavra profética, 

segundo um trecho de 1 Coríntios18 que é muito mencionado nessas aulas, tem o objetivo de 

encorajar, exortar e consolar. Nas referências teológicas da Cultura do Reino, a palavra 

profética nem sempre diz respeito diretamente ao futuro, mas indica o futuro, através de 

encorajamentos de elementos que já estão presentes na vidas as pessoas.  

                         
18 (Bíblia Judaica Completa: o Tanakh [AT], e a B´rit Hadashah [NT] / tradução do original para o inglês, 
David H. Stern; tradução do inglês para o português Rogério Portella, Celso Eronides Fernandes.- São Paulo: 
Editora Vida, 2010) 
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Recebemos essa aula básica sobre o que seria uma impressão que vem do Espírito 

Santo, que aparenta uma intuição e até mesmo um raciocínio lógico. O Espírito Santo que 

habita em nós porque somos o seu templo, a sua habitação, fala conosco através de intuições, 

sensações de dor no corpo e placas na rua. É algo subjetivo que com treinamento iremos 

diferenciar o nossa subjetividade e o Espírito. Com coragem e sem medo de errar, vamos 

obedecer aquela voz que flui do nosso interior, mas que não é a nossa própria subjetividade. A 

partir dessa premissa, aquela voz interior que sempre nos acompanhou seria, em muitas 

situações não um fruto de nossa subjetividade, mas sim a voz de uma outra Pessoa que está 

em nós ou que quer entrar em nós. 

Depois desse intervalo explicativo, voltemos àquela noite de oficina. Depois de nos 

ensinar essas premissas básicas, Isaque explica um método, uma ferramenta para transmitir a 

palavra de conhecimento e a palavra profética. A forma seria utilizar a analogia de um 

animal, descrevendo as qualidades desse animal para a pessoa no qual estamos dando a 

palavra de conhecimento ou a palavra profética. Então, nós oramos e separamos as duplas. 

Eu fiquei com o Pedro França e Lincoln ficou com Paulo.  

A dinâmica seria permitir que alguma figura de animal nos viesse à imaginação. Não 

seria uma escolha, ou, em outras palavras, não podíamos  escolher deliberadamente algum 

animal que os servisse de analogia. Simplesmente, deixaríamos vir uma imagem de animal e 

partir daí relacionaríamos a pessoa ao animal. 

Escolhemos quem deveria começar primeiro e demos início à dinâmica. E de repente, 

Pedro vira-se para mim um pouco constrangido e disse, "Cara, não sei como dizer. Não me 

leve a mal. Mas, esse animal nunca veio pra mim nas outras vezes que fiz a dinâmica. Cara, 

veio a imagem de uma barata!". Curioso, pedi que continuasse. Então, ele disse, "Cara, a 

barata é o único animal que se ocorrer uma explosão nuclear em alguma região, vai 

permanecer vivo. A barata é resistente à radiação. Eu vejo que você tem passados por muitas 

pressões na vida e não sabe como tem suportado. Simplesmente, está vivendo e suportando. A 

mão de Deus está sobre você, ele vai te sustentar. A barata é um animal que anda em lugares 

sujos. Você anda em lugares como esgoto, mas Jesus Cristo está te guardando. Eu vi a barata 

entrando por um cano e saindo dele, se transformando em outro animal, mas não consigo ver 

qual... talvez a impressão chegue depois... não sei... talvez seja outra pessoa que vai completar 

a palavra pra você".  

Depois de um baque e muita perplexidade, não tive muito tempo para pensar no 

quanto aquilo havia feito sentido para mim. Agora era a minha vez. Daí, lembrei-me que no 

momento que Isaque estava dando as últimas instruções, uma imagem de urso ficou 
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martelando na minha mente. Usei a analogia do urso mesmo. Apesar de não ter nenhuma 

informação especial do animal, comecei, "Eu vejo um urso. O urso é um animal 

extremamente feroz e forte. Pela sua força e destreza, ele rompe barreiras. Entendo que você 

seja como o urso. Quando surgem barreiras, você as rompe com muita força. Você não se 

poupa quando está buscando algum sonho e objetivo. Simplesmente, rompe tudo que te 

atrapalhe na trajetória até o sonho. 

No final da dinâmica, dupla perplexidade. Eu e Pedro estávamos surpresos sobre os 

efeitos da dinâmica. Tinha feito sentido para os dois e estávamos alegres por ter recebido a 

palavra e também por ter dado a palavra profética. No caso da palavra de Pedro, havia tanto a 

palavra de conhecimento, a revelação sobre a pressão que estava passando na vida pessoal, 

como também a palavra profética, aquele tempo de pressão e sujeira havia de passar. E, 

segundo o mesmo Pedro, a visão havia parado pela metade, havia mais coisas. Ele estava 

certo. 

Depois da dinâmica, todos falaram sobre a experiência e se havia feito sentido para 

todos. Positivo, todos concordaram que aconteceu algo sobrenatural. Então, Isaque nos 

surpreendeu nos dizendo que ele havia recebido o complemento da visão que Pedro recebera 

anteriormente. Ele disse, "Eu estava na Praça XV, quando a imagem de uma cobra veio à 

mente. Então, tentei lembrar sobre as referências bíblicas sobre a cobra... sobre o que a cobra 

simboliza na bíblia. A cobra enganou Adão e Eva. A cobra simboliza mentira. Cara, eu te 

vejo como uma águia. A águia caça cobras. Deus vai torná-lo um caçador de cobras. Você 

vai ser um caçador de mentiras. Você vai ser um escritor e isso vai ajudar muitas pessoas. 

Você vai desvendar mentiras... vai ser um teórico, um intelectual.... como a águia a sua visão 

é ampla". Mais perplexidade. Ele continuou, "Talvez, as pessoas não acreditem em seus 

sonhos. Mas, Deus te encoraja, porque esse é sua identidade nEle. Esse é o seu destino. Você 

é um caçador de cobras. Como águia possui uma visão ampla, assim você também." 

Aquela noite foi um marco. Fiquei empolgado em colocar aquela experiência em 

minha etnografia. Não percebia, mas a minha própria história também era peça importante da 

etnografia. A minha vida, a cada momento em que relacionava com essas pessoas era 

marcada. Aquela palavra tocava em um desejo particular de permanecer os meus estudos e 

realizar alguma função profissional ligada à área de saber que estava me formando.  

Naquela noite, todos entenderam que o tesouro era eu. Era eu que eles precisavam 

achar. Até ali, aquelas experiências se revelaram bastantes interessantes para minha pesquisa 

por propiciar uma experiência religiosa com muitos elementos novos. Mas, a minha 

subjetividade já estava imersa nesses novos referenciais, ou antropologicamente falando, em 
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um novo habitus (Csordas, 2008), e nesse caso uma experiência pentecostal bem distante da 

minha. 

 

2.1)	  Quase	  ancorando!	  Pier	  49	  	  
 

Lembro-me em 2012, no Skwelch, que o pastor Ed havia falado de uma profecia que o 

Handy havia feito a seu respeito e de sua esposa a pastora Dani Rocha. A profecia dizia que 

ele iria pastorear uma igreja com a mesma dimensão e influência da Bethel Church, do Bill 

Jonhson, da Califórnia, Estados Unidos. Era uma profecia e tanto. 

Então, em novembro de 2013 é fundado o Pier49. Desde que ouvi a expressão pela 

primeira vez ouvi três significados possíveis. O primeiro significado que ouvi foi o seguinte: 

o pier conecta a terra e o mar. A terra simboliza o homem e o mar simboliza o Infinito, Deus, 

pois Ele tem voz de muitas águas - referência bíblica  Apocalipse 14:2. O número 49 está 

ligada ao significado do número 7. Na Bíblia, o número 7 está ligado à perfeição. 49 é o 

resultado de 7x7 e significaria plenitude. O Pier49 conectaria o homem à Deus em toda a sua 

plenitude. Outro significado está ligado à embarcações. O Pier49 seria o lugar onde algumas 

embarcações/vidas que estão à deriva atracassem no lugar a fim de que sejam enviados ao seu 

destino e realizem a sua identidade em Cristo Jesus em plenitude. E um significado que 

aprendi mais recentemente está ligado à visão do movimento. Segunda uma explicação 

contido em uma material chamado Descompressão de autoria do próprio Ed Rocha (2014, 

p.2) a  "palavra Pier, vem do Grego Petrus" e é também Pedro em Grego. A Bíblia não foi 

originalmente escrita em capítulos. O texto sagrado foi dividido em capítulos. O texto sagrado 

foi dividido em capítulos em 1227 pelo arcebispo de Canterburry, Stephen Langton. Assim 

sendo, originalmente, o 49° versículo do livro de Pedro seria 1Pedro 2:24[...] que faz 

referência a 3 pilares da fé: 1- O sacrifício de Cristo por nossos pecados; 2- Vida de santidade; 

3- Ministério de Cura. Esses são os três pilares que sustentam nossa visão e nosso chamado."  

Quando eu dizia que estava visitando uma igreja chamada Pier49, muitos amigos e 

familiares que são evangélicos ficavam espantados. Do ponto de vista da pesquisa, isso era 

muito interessante. Sabia que estava embarcando em uma viagem distante daquilo que já 

havia experimentado na minha experiência religiosa. Inclusive, umas das coisas marcantes 

que observei desde o início nas pregações do Ed e nos encontros do Isaque era insistência de 

se afastar da religião para se aproximar do relacionamento com o Pai. Ele estaria procurando 

não por evangélicos, mas por filhos. Ele está falando em todo tempo com os seus filhos. O que 
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isso quer dizer? Antropologicamente falando, enquadramos a experiência transcendental e a 

crença em um Ser Divino Transcendental como religião, seita ou coisa do tipo. 

Academicamente, estou estudando apenas mais uma experiência pentecostal no século XXI, 

onde algumas características da modernidade se intensificaram, como a autonomia na 

experiência religiosa. Peter Berger (1985) e Herieu-Légar (2011) abordam o tema da 

“insurgência” da religião no século XX, depois de um período de secularização, aprofundado 

no século XIX. Esses dois processos permanecem em nossos dias, mas com inúmeras 

combinações, encadeamentos e permutações. Os sujeitos, principalmente os que vivem na 

zona urbana, possuem diversos pertencimentos, e talvez, pertencimentos conflitantes. 

No Pier49 a palavra religião não é bem vinda. Religião nos termos nativos, acredito, 

teria uma conotação negativa. Seria uma maneira de enquadrar o Ser Divino Infinito em uma 

redoma teológica, em doutrinas humanas e encaixá-lo em liturgias eclesiásticas. Algumas 

vezes ouvi o Ed dizer, "Jesus não fez apelo às pessoas para que o aceitassem". Isso é prática 

usual tanto em igrejas pentecostais e neopentecostais, como também protestantes históricas. E 

contando umas das histórias de Jesus, ele disse, "No episódio da mulher adúltera [de 

Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 1], alguns religiosos trazem a mulher pega em 

adultério em flagrante. Quando inquiriram Jesus sobre como deveriam proceder, Jesus 

inclinou-se e escrevia na terra. Depois de insistirem tanto, Jesus diz a todos eles, caso 

existisse ali alguém sem pecado, que atirasse a primeira pedra. Ninguém se atreve a tacar as 

pedras que estavam em suas mãos. Então, o Mestre fita os olhos da mulher e a pergunta, onde 

estaria os acusadores dela, se alguém a havia condenado. Aquela mulher se converteu no 

olhar do Mestre e por fim Ele  dá o caminho no qual ela deve seguir, 'Vá em paz e não peques 

mais'".  Segundo a ótica difundida no Pier49, Jesus Cristo não se sacrificou para levar alguém 

para o céu, prioritariamente, mas para reconciliar a humanidade com o Aba, Deus Pai. O Aba 

não é um Deus irado, mas é um Pai cheio de amor que quer os seus filhos por perto. O Pai é 

tal como o Filho o revela. Compassivo, misericordioso, pronto para perdoar. 

O Jesus, segundo perspectiva local,  não estaria atrás de evangélicos ou católicos, mas 

de pessoas com coração aberto para o receber. Em uma das pregações ouvi o pastor Ed dizer, 

" Jesus não morreu para nos levar para céu, primeiramente, mas para nos tornar um com o 

Pai. Jesus nos reconcilia com o Aba, para que Ele more em nós, habite em nós através do 

Espírito Santo. Jesus morreu para trazer o céu na terra". A premissa última, citada 

anteriormente, acredito, parece ser um dos pilares que norteia a missão do Pier49. Tudo que 

se faz em termos de ação missionária atravessa a premissa de que temos de trazer o céu na 

terra. Conclui, que a expressão Cultura do Reino pode ser sintetizada pela premissa de que os 
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cristãos - do grego cristianos, ou seja, pequenos cristos - devem trazer o céu na terra, em 

outras palavras, devem estabelecer o Reino de Deus.  

Se, conforme essa perspectiva, é chegado o Reino dos céus quer dizer que o Reino é 

agora, então, como o cristão vai realizar tamanha façanha? Ed, em uma reunião de 

discipulado, disse, "Nós somos chamados para fazermos as mesmas obras que Cristo realizou 

[Evangelho de São João 14:12]". Talvez o leitor esteja se perguntando, como isso é possível, 

partindo da premissa de que, segunda a teologia cristã, Jesus era Deus e possuía todos os 

atributos necessários para realizar milagres, curas, sinais miraculosos etc. Mas, segunda 

abordagem da Cultura do Reino, Jesus não operou milagres e curas segundo a sua 

onipotência  e atributos divinos, mas realizou essas obras como um homem cheio do Espírito 

Santo. Com base no texto de Colossenses 1:17, afirma-se a Kenosis de Jesus Cristo, o 

esvaziamento. Segundo essa interpretação, Jesus esvaziou-se de suas atribuições divinas, tais 

como onipotência, onipresença e onisciência, sem deixar a sua essência divina. Jesus Cristo, 

segundo essa interpretação, nunca deixara de ser Deus, mas andou como um homem precisava 

do poder do Espírito Santo para realizar obras sobrenaturais. 

Então, se Jesus Cristo, Deus  em sua essência e autoconsciência, operara os milagres 

pelo poder da outra Pessoa Divina, o Espírito Santo, então, nos é possível também operar 

essas mesmas obras. 

	  
2.2)	  Âncora:	  discipulado	  orgânico	  

 

Depois do ocorrido na UFF, fui convidado a participar de reuniões de discipulado orgânico, 

chamado âncora. As reuniões aconteciam na sede do Pier49, localizado no bairro de Boa 

Vista, São Gonçalo, próximo à orla da Baia de Guanabara, na zona da Praia das Pedrinhas. Na 

Praia das Pedrinhas fica localizada uma das comunidades de pescadores de São Gonçalo.  

A reunião possui dois momentos, as canções e o ensino. Por ser tratar de uma reunião 

bastante informal, o momento das canções se parece muito com um acústico, onde todos 

permanecem sentados ao som do violão e do cajón. As canções são cantadas espontaneamente 

e não raro aconteciam momentos de fervor entre os participantes. As pessoas eram batizadas 

no Espírito Santo e algumas manifestações ocorriam. Dentre eles, línguas estranhas – 

glossolalia -, corpos em eletricidade, corpos jogados ao chão pelo peso da glória, 

quebrantamento – prantos intensos e profundos -, etc. Apesar de uma pessoa conduzir o 
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momento das canções – geralmente, o Isaque -, existia alguma liberdade para outras pessoas 

intervirem com alguma oração intercessória19 ou algum cântico espiritual. 

A segunda parte fica reservada para um pequeno debate que inclui estudos sobre temas 

como Paternidade, Honra, e Discipulado etc.  

Durante os meses de abril, maio, junho e julho, as minhas visitas foram esporádicas à 

âncora. 

 

2.3)	  Imergindo	  no	  Espírito	  	  
 

A minha história com o Pier49 ficou parada por alguns meses. Mas, eu precisava 

contar uma história na minha monografia. Eu havia elegido aquela experiência cultural, toda 

história com o Skwelch e, posteriormente, com o Pier49, para transformá-la em uma escrita 

etnográfica. Eu já tinha o bastante para relatar. Era uma experiência pentecostal bem peculiar 

na cidade de São Gonçalo, uma das cidades que mais igrejas possui por metro quadrado. Não 

faltariam igrejas evangélicas para realizar o meu trabalho de campo.  

Mas, experiências bastante intrigantes me aguardavam ainda. E a aventura retornou 

com força a partir de um evento denominado Dive – Imersão no Espírito, agendado para o 

final de outubro/2014. 

Uma semana antes do Dive, fui à reunião do âncora. Foi uma noite espantosa. Ali tive 

a certeza que não se tratava do meu trabalho monográfico. Talvez seja um pecado capital falar 

de essência, mas talvez eu sugira uma crença pessoal, a de que o ser humano possui certa 

inclinação para a transcendência.  E aquela experiência sobrenatural me capturou.   

A âncora começou, naquela sexta-feira à noite, de 24 de outubro. Foi anunciado que 

seria uma reunião diferente. Fazendo jus ao evento Dive – Imersão no Espírito, que seria 

realizado no próximo final de semana, aquela noite estava programada para imergir no 

Espírito. O que seria, então, imersão no Espírito? 

As canções começaram e logo algumas manifestações aconteceram. Umas das jovens, 

a Mariá, foi tomada pelo Espírito, e com muita unção, começou a profetizar. A canção  

ressoava com a melodia do violão, do cajón e das vozes, e o Espírito manifestou de uma 

forma peculiar em cada pessoa presente. Alguns cantos espirituais, línguas estranhas e choro.  

Depois de momentos de intensidade nas canções, o momento ritual da imersão no 

Espírito foi anunciado. Todos levantaram das cadeiras e ficaram dispostos em uma roda. 

                         
19 Orações em favor de alguma causa ou de pessoas. 



 26 

Algumas pessoas que já haviam passado pelo processo, se colocaram como os transmissores 

da unção. Me lembro que aqueles que impuseram as mãos foram a Isabella e o Diego. 

Algumas pessoas se colocaram dentro da roda para serem iniciadas na imersão. A canção 

voltou a ressoar e a oração de imersão e transmissão da unção iniciou. Logo que a Isabella 

impôs as mãos e mim, senti um grande peso no corpo, e tive a impressão que uma força me 

arremessava no chão. Era o peso da glória de Deus. No momento que o meu corpo foi 

lançado ao chão, a Isabella e o Diego continuaram orando por mim. Outra onda do Espírito 

me arrojou de um lado a outro, com os braços abertos no chão, em um ritmo frenético. Depois 

mais um onda e mais uma vez o meu corpo balançou freneticamente de um lado para o outro. 

Quando aquela onda cessou, pude levantar e der repente vi que todos estavam no chão, com 

exceção àqueles estavam ministrando. Então, subitamente outra onda me tomou e falei em 

línguas estranhas numa intensidade que raramente eu falava. Alguns se sentaram e outros 

permaneceram deitadas, e eu tentava codificar o que aquilo tudo significava. Uma força 

misteriosa havia nos tocado e nos arremessado no chão e tudo o que eu conseguia traduzir em 

palavras era Amor.  

Aqueles que dirigiram todo o momento ritual, então, nos apresentaram a força 

misteriosa que havia provocado aquele movimento. Era o Espírito Santo. Naquela noite, Ele, 

o Espírito Santo, havia nos convidado a vivermos como filhos. Eu sentia um prazer e 

sensação parecia inesgotável. Tudo parecia palpável. Eu levantei uma outra pessoa. O meu 

destino mais uma vez fora afetado por esse Ser Misterioso. O Ser Transcendente e Inefável 

nos tocou de uma maneira íntima naquela noite.  

A sexta de 24 de outubro sem dúvida foi marcante. A minha etnografia não estava 

mais na ponta do lápis ou em minhas mãos a digitar, mas estava impressa no meu corpo. Para 

ser sincero, nas partes mais importantes das experiências eu não estava de olhos abertos com 

um caderninho escondido à mão. Eu estava tomada por uma força inexplicável e misteriosa. E 

na maioria das vezes os meus olhos estavam impedidos de ver alguma coisa, porque estavam 

fechados.  

 

2.4)	  Dive	  -	  Imersão	  no	  Espírito	  
 

A programação do Dive tomaria o final de semana inteiro.  Tinham eventos 

programados para a manhã, tarde e noite de sábado e domingo. Além do pastor Ed Roha e do 
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seu discípulo Isaque Pinheiro, foram convidados o pastor canadense Steve Kim e o líder de 

adoração Felipe Guimarães. 

O início do Dive estava programada para a sexta-feira, às 20 horas, de 31 de outubro. 

O pastor Steve KIm seria o principal palestrante do Dive.  

Naquela sexta, o salão do Pier49 foi tomado por pessoas de fora. Me lembro de que 

algumas pessoas ficaram em pé. Talvez umas 80 a 100 pessoas. O salão estava adornado 

como de costume. As paredes grená escuro davam um toque aconchegante ao lugar. Para dar 

um aspecto de sala de estar, o chão do Pier49 possui um revestimento cinza e no meio do 

salão um espaço retangular de pisos atribui algum requinte. Havia alguns artigos náuticos, 

caixotes e dois pallets. Era um lugar confortável, caseiro e sofisticado, simultaneamente.  

Em luzes baixas, as canções começaram. O som das guitarras pareciam emanar 

alguma energia. A melodia eram prolongadas e agudas. A bateria marcava em suas batidas a 

chegada do Espírito Santo. Não cantávamos as canções inteiras. O líder de adoração nos 

conduzia para a imersão no Espírito, utilizando partes de algumas canções. As melodias se 

misturavam. De fato já estávamos em outra dimensão. Os meus olhos fechados não podiam 

ser as mãos a digitar. Mas, no meu corpo era registrado aquela experiência, daquelas que 

escrevemos a posteriori. O meu corpo era simultaneamente marcado e cortado pelo som dos 

céus que invade a terra. Cantávamos, "Só mais um pouco e eu verei a tua glória, só mais um 

pouco e eu verei a tua face, só mais um pouco e estaremos juntos". Não eram olhos 

observadores, mas um corpo afetado por uma experiência. Não havia um texto. Era no meu 

corpo. O texto viria depois. 

Uma experiência que penetrava e não podia ser lida. Eu não lia um texto, eu sentia um 

som rasgando o meu corpo. Não era conduzido por uma manual de instrução, mas 

arremessado na experiência. Não havia um bloquinho de notas, mas um vetor, uma força, uma 

energia no hiato da existência a ser preenchida pelo som, pela canção, pelas vozes, pelo rock. 

Estávamos imergindo no Espírito. AS luzes estavam baixas, o som metálico, instrumental, 

redarguido pelas vozes. A retórica das vozes e das guitarras, era explosão o Espírito. Os 

choros altissonantes e simultâneos foram evocados pelo salão. Vozes desesperadas clamavam, 

"Mais Pai, mais Papai". O Aba estava se manifestando e arremessando os corpos para o chão. 

Havia a coreografia. Acredito que umas 3 meninas e 1 rapaz. Cada um usava um véu. O véu 

era uma espécie de catalizador do Espírito. A medida que eles dançavam com o véu, o fogo 

do Espírito Santo afetava as pessoas que recebiam o toque do véu. Isaque Pinheiro disse que 

o seu o filho de aproximadamente 4 a 5 anos corria freneticamente por esse espaço, dizendo 

que tinha uma chama de fogo.  
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Na outra parte do evento, conduzido pelo pastor convidado Steve Kim20, ocorreu uma 

breve pregação sobre dons espirituais, tais como o dom de cura e do dom de profecia. Depois 

de uma breve explicação, as pessoas foram convidadas a serem ativadas. A ativação dos dons 

acontecia através da oração por imposição de mãos dos pastores, Steve Kim e Ed Rocha, 

como também dos discípulos de Ed Rocha, como Isaque Pinheiro e Isabella Pinheiro, sua 

esposa. Muitos que a oração, caiam ao chão, como que arremessados, aparentando serem 

transpassados por uma eletricidade, pois moviam seus corpos freneticamente. Outros 

choravam intensamente. Alguns recebiam a oração e retornavam aos seus lugares. As 

intensidades das experiências de cada um eram diferentes. 

O que me marcaria mais, entretanto, não seriam as experiências nos três cultos 

daquele final de semana. Mas, seria a concretização de minha transição para o Pier49. Em 

todo os três cultos, fui acompanhado de minha esposa Nathália, na época ainda namorada, e 

minha irmã mais nova, Déborah. No sábado, após o culto, eu, Nathália e Débora fomos 

abordados por Pedro França. Em ritmo de uma conversa informal, incluindo assuntos 

ordinários, ele nos perguntou sobre a possibilidade de ficarmos de vez no Pier49. Falei que o 

nosso desejo era que nos tornássemos membros do Pier49, mas estávamos refletindo se era o 

tempo de sairmos de nossas igrejas. Então, ele nos sugeriu que pedíssemos ao Espírito Santo 

confirmações através de sinais. Segundo Pedro França, ao perguntarmos ao Espírito Santo, 

sobre o que deveríamos fazer - ir ou não de vez para o Pier49 -, Ele nos responderia através 

de manifestações físicas, sonhos e etc. E através de uma rápida oração, pedimos a resposta. E 

segundo a nossa interpretação, a resposta viera logo no dia seguinte, no domingo. 

Eu e minha esposa, no domingo pela manhã, estávamos a caminho de nossas igrejas, 

quando eu avistei um rapaz com uma camisa que possuía uma âncora, em toda a extensão da 

camisa. Surpresa e susto. Eufórico, apontei para a camisa, e continuei comentando o ocorrido, 

crente de aquilo era o primeiro sinal. A âncora é um dos símbolos do Pier49.  

Quando cheguei na igreja de Nova Vida, o lugar onde era membro, logo procurei um 

lugar para sentar, pois estava um pouco atrasado para o culto. Mais uma surpresa. Sem 

perceber, havia sentado exatamente atrás de um dos meus primos, que mora exatamente na 

rua do Pier49. Uma coincidência? Interpretei como um sinal de Deus. A peculiaridade do 

ocorrido estava em que o meu primo não freqüentava nenhuma igreja regularmente. 

Exatamente, naquela domingo, estava presente.  

Ainda no domingo, depois de ir no culto pela manhã, fui à casa de Nathália, onde 

morava com a sua mãe. Quando estava a caminho, ocorreu um problema no ônibus em que eu 
                         
20 Pastor sênior da New Joy, organização cristã do Canadá. 
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estava. Parecia uma problema com a caixa de marcha do automóvel. O motorista conseguia 

guiar o ônibus, mas numa velocidade muito reduzida, atrasando a minha chegada à casa de 

minha então namorada Nathália. Então, ouvi uma voz dizendo "Você percebe o problema... 

você vai chegar no lugar de destino, mas com atraso... porque a marcha do ônibus está com 

problemas... o ônibus apenas consegue movimentar-se na primeira marcha, a mais lenta... 

mas, se as marchas estivessem ok, o ônibus chegaria no lugar que você quer mais 

rapidamente... assim também é a sua vida... imagine o motor do ônibus como a minha pessoa, 

a marcha como aquele que te lidera ou discipula e as rodas como a sua vida... se as rodas não 

estiverem conectadas com a potência máxima do motor, o automóvel vai andar mais 

lentamente... você vai chegar no destino, mas atrasado... dependendo do discipulado, você 

pode chegar mais cedo ou mais tarde no seu destino... Deus não quer que você atrase o seu 

destino... escolha o melhor discipulado...". Nos meus cálculos, tratava-se de mais um sinal. 

No mesmo dia, Nathália sonhou com Isabella e Isaque Pinheiro. No sonho, Isabella 

indicava o Pier49 o lugar onde ela teria mais de Deus. Entendemos que aquele sonho era mais 

um sinal de Deus.  

Na terça feira, um outro singular evento que interpretamos como mais um sinal. Na 

parte da tarde do dia, fui ao banco Santander para resolver um problema. Peguei a senha e a 

coloquei no bolso. Quando estava prestes a aguardar a chamada, recebi uma ligação qua não 

seria mais preciso esperar a fila no banco, pois o problema já estava resolvido. Saí do banco, 

em direção ao terminal rodoviário de Niterói e curioso, coloquei a mão no bolso para ver o 

número da senha. Saltei de surpresa. O número da senha era 463. Na soma, 46+3, igual a 49. 

Segundo os sinais que haviam ocorrido e outros que ocorreriam no decorrer da semana, o 

Pier49 era o nosso destino - segundo a nossa crença e interpretação dos fatos.       
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3)	  REFLEXÕES	  METODOLÓGICAS:	  O	  SER	  AFETADO	  
 

Um salto no tempo. Estou produzindo o capítulo em questão, depois de um intervalo 

de tempo considerável. O material acima foi produzido no final de 2014, mês de dezembro. 

Esse capítulo, uma reflexão metodológica, um diálogo com leituras de autores tais como 

James Clifford (1998) e Fravet-Saada (2005), está em produção 10 meses depois, outubro de 

2015. 

Em primeiro lugar, conferi estatuto epistemológico aos escritos acima. Ou seja, 

considerei o relato sobre a minha experiência religiosa um material etnográfico, passível de 

análise, dialogando com conceitos e teorias das Ciências Sociais. Nesse material não existe 

apenas descrições sobre a minha experiência, mas também a descrição do meu encontro com 

os meus interlocutores, ou melhor, a descrição de encontros e compartilhamentos de 

experiências com pessoas que se tornariam meus amigos. À medida que os encontros 

aumentavam, percebia o desenvolvimento dos laços afetivos com essas pessoas. 

Importante pontuar que a produção de um material ou de dados etnográficos não 

norteavam os meus encontros com os meus interlocutores. A busca pessoal era a força motriz. 

Estava em busca de uma nova experiência religiosa, cristã, pentecostal. Acredito que isso me 

conferiu certas vantagens. 

Não estava partilhando aquelas experiências como um etnógrafo em busca de 

informações e entrevista, mas, como cristão. O que me impelia a estar ali, era uma 

determinada motivação, que eu não dava nomes. Fravet-Saada (2005), a chamou de afeto não 

representado.  

Ser afetado por aquela experiência me conferia a vantagem de uma comunicação 

involuntária e  não intencional (Fravet-Saada,2005). Fravet Saada chama a comunicação 

etnográfica ordinária de um canal empobrecido. A critica que a autora realiza às etnografias 

clássicas está ligada à desqualificação da palavra dos nativos e à promoção da representação 

do etnógrafo. As palavras do nativo estariam ligadas à uma representação falsificada de sua 

experiência, segundo a abordagem clássica. Ser enfeitiçada conferiu à etnógrafa a 

possibilidade de transitar em contextos fora ritual. Apesar de reconhecer a importância dos 

rituais de desenfeitiçamento, Fravet Saada (2005) afirma que existe  um dispositivo 

terapêutico em prática muito antes e depois dos rituais. Era necessário, portanto participar 

desses momentos como uma enfeitiçada ou desenfeitiçadora e não etnógrafa. Aliás, no status 
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de etnógrafa, Fravet-Saada confessa que encontrou apenas barreiras no Bocage Francês. Foi 

preciso ser afetada. 

Ser afetado pelo discipulado orgânico, também conferiu-me aberturas a canais de 

comunicação que de outra maneira, acredito não seria possível. Na condição de etnógrafo, 

seria difícil transitar nos círculos de afinidade e intimidade do discipulado orgânico. Porque 

decidi tornar-me discípulo de Isaque Pinheiro, pude transitar nas reuniões celulares, 

denominada âncora. A âncora de Isaque P., por exemplo, é uma âncora fechada, pois segundo 

orientações do pastor Ed Rocha e certas normas de funcionamento do discipulado orgânico, 

ele e a esposa, Isabella Pinheiro, já atingiram o número máximo de discípulos. Cada um com 

seis discípulos. As reuniões são bem informais e marcadas pela intimidade. Nas âncoras 

partilhamos a experiência de ser afetado pelo poder do Espírito Santo, ministramos o poder do 

Espírito Santo uns nos outros, recebemos treinamentos para ministrarmos, como também 

recebemos orientações administrativas. Denomino o vínculo que há entre os discípulos e os 

discipuladores como algo muito próximo do familiar. Não à toa, os discipuladores são 

chamados de pais espirituais.  

Certamente, como etnógrafo não passaria das reuniões públicas como ocorreu comigo 

nas idas à igreja Bola de Neve em São Gonçalo. Ali, eu tentava manter minhas funções como 

etnógrafo ao passo que vivenciava os rituais de adoração. Era uma experiência ambígua. 

Tentava manter-me sóbrio, com o caderno de campo em mãos, enquanto que uma coisa me 

impelia a cantar e a adorar junto com as outras pessoas engajadas no momento ritual. 

Acho que a tentativa de ver mais claramente, era mais desejo, utopia. Até hoje não sei 

o que fui buscar na Bola de Neve Chruch em termos etnográficos. Simplesmente, estava lá, 

vivenciando a adoração, afetado pela melodia dos instrumentos, pelas diversidades de vozes e 

timbres, um coral desarticulado de corpos afetados. Eu tentava retornar à minha supostamente 

"sobriedade", descrevendo o que sentia e o que via: comportamentos, movimentos de pessoas, 

rapazes e moças, uma diversidade estética e estilística, cantando e dançando, uns mais 

intensos que outros.  

Se a questão para Fravet-Saada (2005) era ser afetada pela feitiçaria no Bocage 

Francês, em minha experiência, o eixo fundamental era tornar-me discípulo. O discipulado 

orgânico no Pier49 possui uma singularidade. A relação de  discipulado é pelo critério da 

afetividade. O discipulador escolhe o seu discípulo, nunca o contrário - pelo menos em 

termos normativos. De acordo com o Manual de Discipulado Orgânico, produzido por Ed 

Rocha, pastor presidente do Pier49, a afetividade é definida por um certo gostar de estar 

perto. De acordo com o Manual, o amor que caracteriza o vínculo do discipulador com o 
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discípulo é filhel, palavra do grego, que define amor entre amigos. Oficialmente, tornei-me 

discípulo de Isaque Pinheiro em novembro de 2014, quando decidi engajar no Pier49. 

Entretanto, a ligação entre nós dois já se dava desde setembro de 2013.  

Se me limitasse apenas às reuniões públicas, na condição de etnógrafo, não me 

tornaria um discípulo do Isaque Pinheiro, e não conheceria os circuitos de sociabilidade fora 

do ritual. Nesses contextos de sociabilidade e de transmissão de saber, apenas os discípulos 

possuem autorização para freqüentarem.  É ali que nos relacionamos com os nossos pais 

espirituais e recebemos a liberação de destino e a revelação de quem somos, a nossa 

identidade. 

 

3.1)	  Tornando-se	  discípulo	  e	  filho	  espiritual	  
 

Concretizada a minha transição para o Pier49, fomos convidados a participar de um 

curso para membros, chamado Descompressão. Nesse curso foi apresentada a visão 

panorâmica para o iniciante no Movimento de Discipulado Orgânico Pier49. Dentre os doze 

tópicos inclusos no Manual, estava o capítulo de Discipulado. 

Para ser um membro do Pier49, um ancorado21, era necessário frequentar alguma 

âncora.  Eu e a minha esposa já frequentávamos a âncora de Isaque Pinheiro e Isabella 

Pinheiro, discípulos de Ed Rocha e Danieli Rocha. O discipulado já ocorria em termos 

funcionais. Com a oficialização de nossa membresia, também oficializamos o discípulado 

com Isaque e Isabella.  

O evento que oficializou o discipulado foi um encontro com todos os discípulos na 

casa de Isaque e Isabella. Nesse dia, repartimos do pão e bebemos do vinho juntos. O ritual 

que oficializava o discipulado era a Santa Ceia. Diferente de muitas denominações 

eclesiásticas, a Santa Ceia, no Pier49,  é partilhada apenas com o grupo de discípulos e não 

nas reuniões públicas do Pier49, onde possui freqüência regular de visitantes cristão e não 

cristãos.  

Segundo a retórica dos representantes do Pier49, a Santa Ceia, segundo descrições 

bíblicas, fora realizada apenas entre Jesus Cristos e os doze apóstolos, que seriam os seus 

discípulos mais íntimos. Então, segundo a retórica da organização Pier49, a Santa Ceia 

realizada para o público aberto é equivocada e não está de acordo com a tradição bíblica. A 

                         
21 Aquele que é recém chegado ao Pier49 e ainda não possui um discipulador. O iniciante é orientado a 
frequentar as pequenas células, as âncoras, até ser escolhido por um discipulador. O ancorado tem a liberdade de 
pedir a qualquer discipulador se este gostaria de de discipulá-lo. Cabe ao discipulador a resposta final.  
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Santa Ceia é um espaço de intimidade, onde os discípulos e os discipuladores partilham uma 

refeição, entre canções e conversar informais. É um lugar de sociabilidade e do cultivo da 

amizade e da intimidade. E o que nortearia, em termos normativos, os relacionamentos entre o 

discipuladores e discípulos seria a Cultura da Honra.  

A prática da honra segundo a retórica teológica local deve ser realizada a qualquer 

um. Nas pregações em reuniões públicas e no ensino das lições do Manual da Cultura do 

Reino - produzido por Ed Rocha -, a prática da honra é estimulada.  Deve-se honrar a todos, 

sem distinção. As práticas correntes no contexto da organização, envolve múltiplas atitudes, 

desde proferir elogios e reconhecimentos a uma pessoa em público, prestar diversos serviços, 

presentear, etc. Em uma das reuniões de âncora, Cláudia - nome fictício - uma das discípulas 

de Isabella, teve uma impressão, ou seja, achou ter ouvido a voz do Espírito Santo a conduzi-

la a dar o seu celular iPhone para uma outra discípula de Isabella. Confessou que teve tal 

impressão em outros dois momentos, mas não teve a iniciativa. Na terceira, conforme relatou, 

ela presenteou a outra discípula e entendeu  que Deus havia dado a oportunidade dela exercer 

a honra. Dias depois, Cláudia relatou que havia recebido um celular de presente de sua própria 

irmã, durante o acontecimento do culto. A irmã contou a ela, que sentiu a impressão de que 

Deus estava a impelindo a dar o seu celular. O celular iPhone, segundo o relato de Cláudia, 

estava com um problema de software. Isto antes dela receber o celular. Um dia depois ter 

recebido o presente, o celular já estava funcionando perfeitamente. Apesar da prática da honra 

não ser estimulada com fins utilitaristas, é reconhecido que a prática da honra pode ser 

recompensador. Em uma das máximas retóricas afirma-se que "Nunca conseguimos ser mais 

generosos que Deus". Quando somos generosos e praticamos a honra, Deus sempre nos 

recompensa. 

A honra entre o discípulo e o discipulador possui alguns contornos peculiares. Se na 

prática da honra a todos existem recompensas, a honra ao discipulador afirma e reafirma o 

vínculo de Paternidade. Ter um pai espiritual é o caminho, segundo a retórica local, para a 

liberação de destino e para manifestação da identidade do discípulo.  

Uma das formas de honrar o discipulador é dar a primícia. Segundo a perspectiva 

teológica da liderança do Pier49, a  primícia é o equivalente a um dia de trabalho, contados os 

30 dias que compõem o mês. A prática da primícia não era usual na igreja em que 

congregava. Mas, a prática da primícia era uma das formas de honrar o meu discipulador e 

potencial pai espiritual22.  

                         
22 Ter um pai espiritual e concomitantemente ser um filho espiritual, é o estágio mais avançado do discipulado. 
No Pier49, teoricamente, o membro passa pelos os estágio de ancorado, discípulo e filho espiritual. Os dois 
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Desde que tomei conhecimento sobre a primícia, passei a entregá-la a Isaque Pinheiro. 

A primícia não é a única forma de honrar o discipulador, mas, segundo a retórica local, o seu 

exercício é imprescindível. Nas âncoras de Isaque Pinheiro e Isabella, o primeiro nos relatava 

a sua forma de cumprir com o princípio da primícia. Ele contava que o seu objetivo não era 

simplesmente cumprir uma lei. A primícia, segundo as instruções de Isaque, deveria ser 

exercitada com amor23 e não por legalismo24. Por isso, de acordo com os seus relatos, ele 

dava a primícia em um valor superior ao que seria dado normalmente. Ele dava as primícias 

para honrar o seu discipulador e pai espiritual Ed Rocha. Segundo afirmações de Isaque, ele 

era grato ao vínculo de paternidade com Ed Rocha e por tudo que esse relacionamento havia 

lhe proporcionado.  

Um pouco da história de Isaque Pinheiro e Isabella. Eles moravam em Nova Friburgo 

com os seus dois filhos. Na cidade também moravam a família dos dois. Isaque, segundo os 

seus relatos, trabalhava para a empresa de telecomunicações Nextel, na função de vendedor. 

A igreja na qual eram membros também era da cidade de Nova Friburgo e lá eles ocupavam 

cargos de importância na congregação. Isaque e Isabella eram líderes da equipe de adoração25 

da igreja. O casal conhecera Ed Rocha e Danieli Rocha através do Skwelch. Isaque foi 

convidado para integrar a equipe de adoração do evento para realizações futuras. A partir 

desses encontros, Isaque e Isabella se tornaram discípulos e filhos espirituais de Ed Rocha e 

Dani Rocha. Mudaram-se para Itaipuaçu e passaram a frequentar as  reuniões na casa de Ed e 

Danielle. Isaque e também Isabella relataram inúmeras dificuldades financeiras em um 

primeiro momento da mudança. Os dois permaneceram desempregados por alguns meses. 

Entretanto, segundo testemunhos dos dois, a família recebera ajudas financeiras de muitas 

formas, entre elas, alguma inusitadas. Os dois estavam convictos de que a decisão de deixar 

Nova Friburgo e antiga igreja foi um chamado de Deus. Segundo afirmações do próprio 

Isaque Pinheiro, Deus patrocina a realização de sua própria vontade. Em um dos exemplos 

relatados pelo casal, eles nos contaram que em um certo dia, já havia acabado todo os 

suprimentos e não tinham dinheiro algum para compras. "Eu perguntei ao Espírito Santo: E 

agora Espírito Santo?", disse Isaque na ocasião. Foi o momento em que eles ouviram um 

carro adentrar o quintal de casa e batidas na porta. Para a surpresa, era uma casal amigo que 
                                                                             
últimos não são estágios à parte. Segundo a retórica local, todo filho espiritual é um discípulo, mas nem todo 
discípulo é um filho espiritual.     
23 Ato benevolente sem a intenção receber algo em troca. 
24 O legalismo é uma espécie de motivação errada mesmo quando se cumpre uma coisa certa. Uma palavra 
equivalente seria farisaísmo, uma referência aos religiosos da época de Jesus, que cumpriu as leis pelas 
motivações erradas e não por amor. 
25 A equipe de adoração corresponde aos cantores e instrumentistas que conduzem as canções nas reuniões 
públicas   
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lhes trazia compras de mês. Isaque também conta que por diversas vezes valores apareciam 

em sua conta corrente, de origens desconhecidas, inclusive de contas correntes de pessoa 

física de outros Estados26.  

O tempo de crise financeira ainda perpetuava, quando Isaque redescobriu um tipo de 

vocação e talento. Ele relatou que em uma oração, o Espírito Santo lhe falou duas palavras . 

"Cinema" e "Gabriel Telles". Essas duas palavras chaves seriam uma direção para a realização 

de seu destino. Ele entrou em contato com o Gabriel Telles pela rede social Facebook27 para 

tentar uma aproximação. 

 Em Nova Friburgo, Isaque havia trabalhado com design gráfico. Ele e a esposa 

tiveram por algum tempo uma fábricas de roupas. Isaque era quem fazia os modelos das 

roupas através de programas de design gráfico. E é aí que entra Gabriel Telles. Gabriel já 

trabalha com fotografia e afins. Ele fora contatado por uma empresa de grande porte para 

fazer trabalhos de design gráfico. Gabriel indicou para Isaque para compor a equipe. A partir 

da parceria e desse primeiro trabalho, os dois montaram uma empresa de mídia, incluindo 

design gráfico, fotografia, vídeos e mídias sociais. A empresa conseguiu outros contratos e a 

demanda cresceu. Atualmente, a empresa conta com uma equipe de seis pessoas, incluindo 

Isaque Pinheiro e Gabriel Telles.      

Segundo a interpretação de Isaque Pinheiro, o salto na carreira profissional foi 

possível a partir do discipulado. Tornar-se discípulo e filho espiritual de Ed Rocha e Danieli 

Rocha, proporcionou a liberação de seu destino. Através do seu trabalho, ele manifestaria o 

Reino de Deus. Na perspectiva teológica da liderança do Pier49, não há distinção entre o que 

é profissional e sagrado. A igreja  não é o local exclusivo para manifestar o Reino de Deus, 

mas igualmente locais e ambientes fora eclesiástico. Em uma pregação, Hannah Lee, 

missionária convidada, afirmou "... o Céu já está aqui, precisamos devemos atentar para não 

manifestar a terra". Nessa compreensão, o Céu não está demarcado em uma lugar geográfico. 

O corpo do cristão, cheio do Espírito Santo, é o lócus da manifestação do céu. 

Então, através de suas artes gráficas, Isaque manifestaria o céu, o Reino de Deus. Mas, 

se o corpo do cristão é o lócus para a manifestação de Deus, o cotidiano e os diversos 

deslocamentos da vida ordinária podem ser oportunidades para a manifestação de Deus. 

Lembrando que segundo a retórica local, nós poderíamos fazer as mesmas obras que Jesus 

                         
26 Isaque, nos seus relatos, afirmou que conseguia tais informações pois um amigo que trabalha no banco lhes 
prestava informações.   
27 Não me recordo, se o Isaque relatou-me se já conhecia o Gabriel Telles, antes dessa oração.    



 36 

Cristo havia realizado em sua vida terrena. Entre elas, a cura de enfermidades e experiências 

de milagres. 

Isaque testemunhou que, em determinado dia, estava a caminho do Pier49. Perto da 

igreja, existe uma passarela. Quando estava terminando de atravessar a passarela, avistou um 

senhor vendendo uns produtos no ponto de ônibus e observou que o senhor empunhava uma 

muleta. Isaque se aproximou do senhor e pergunta qual era o problema com as pernas. O 

senhor explicou que, por causa de acidente de trabalho, uma das pernas havia sofrido graves 

escoriações e, por isso, não conseguia mais andar normalmente e nem ficar de pé. Isaque 

perguntou se podia orar e o senhor aceitou. No discipulado nos é ensinado que a oração por 

cura não deve ser na modalidade de petição28, mas deve ser de comando29.  Isaque, segundo o 

seu relato, ordenou que a perna do senhor fosse curada. Isaque sentiu a sua mão esquentar 

numa intensidade incomum, e o senhor também confessou que sentira a sua perna esquentar. 

Isaque o encorajou a andar. Com um pouco de receio, segundo Isaque, o senhor caminhou 

devagar. Para a surpresa dos dois, o senhor demonstrava melhoras significativas e já 

caminhava normalmente, quando este dando-se conta de sua melhora, começou a correr.  

Uma pausa. Aqui não questionarei o caráter espetacular do relato. Na retórica da 

comunidade, da qual hoje faço parte, as curas são manifestações sobrenaturais e possíveis 

para qualquer cristão. 

Curar as pessoas e ser bem realizado no trabalho - inclusive este seria um canal para 

cumprir a missão como cristão que faz as mesmas obras que Cristo Jesus - seriam facetas de 

um destino liberado. E segundo retórica local, tornar-se discípulo e a paternidade eram 

fundamentais para esses destino ser liberado.  

Vou voltar à minha trajetória. Logo no começo de minha entrada oficial no Pier49, em 

início de Novembro de 2014, eu trabalhava numa empresa de telemarketing. Como era 

encorajado a manifestar o Reino de Deus no meu cotidiano, envolvi-me em histórias 

espetaculares e curiosas. Por falta de tempo não posso relatar boa parte delas, mas vou 

concentrar-me em três. Em um dia de expediente normal, num sábado de dezembro, 2014, 

ouvi uma colega de trabalho, a Júlia - nome fictício -, queixar-se de dor no pé, devido uma 

tendinite. Tive uma impressão para orar por ela. Me aproximei e perguntei se podia orar por 

ela. No mesmo momento veio-me outra impressão. Ao lado de Júlia, estava outra de colega 

de trabalho, a Sílvia - nome fictício. Pedi à Sílvia para impor as mãos nos pés de Júlia. Feito 
                         
28 Segundo abordagem local, a oração de petição é aquela em que pedimos qualquer coisa a Deus. 
29 Na oração de comando devemos dar uma ordem para que alguma coisa seja realizada, seja uma cura ou 
milagre. Podemos orar para um câncer sair do corpo de uma pessoa e para uma pessoa consiga um emprego, por 
exemplo. 
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isto, comecei a comandar, em nome de Jesus, que a tendinite fosse embora do corpo de Júlia. 

Perguntei se Júlia tinha sentido algo durante a oração e ela relatou que sentiu uma sensação de 

eletricidade no seu pé. Sílvia, um pouco surpresa, relatou que sentia um calor saindo do seu 

braço. Júlia contou com entusiasmo que não sentia mais dor. E a história não parou por aí. 

Terminada aquele momento de conversa sobre os resultados da oração, retornei para a minha 

mesa de trabalho, quando senti uma outra impressão. Veio-me a palavra aborto - 

supostamente, uma palavra de conhecimento, ou seja, uma revelação - em relação à Sílvia. De 

início, não entendi e decidi, depois de alguns minutos, virar-me para a Sílvia e conversar com 

ela. Eu já sabia que ela gostaria de ser demitida sem justa causa, que não queria mais 

continuar na empresa e comecei a conversa pelo assunto. Ela me contou que gostaria de sair 

da empresa, com todos os direitos trabalhistas, incluindo receber o fundo de garantia e o 

auxílio desemprego, pois havia planejado estudar para concursos públicos de sua área de 

formação acadêmica. Surpreso, perguntei sobre a formação e ela me respondeu que era 

pedagoga e já tinha exercido a profissão durante uns 3 anos, antes de entrar na empresa de 

telemarketing. Entretanto, o colégio no qual trabalhava faliu e ela procurou um emprego, 

ingressando na empresa de telemarketing no qual trabalhávamos. Confesso o meu choque e 

surpresa, pois já sabia que a Sílvia estava na empresa de telemarketing fazia 10 anos. A 

relação entre a palavra aborto e o relato de Sílvia, então, fez sentido. Contei, então, à Sílvia 

que havia sentido uma impressão com ela, através da palavra aborto. Disse à Sílvia, que ela 

tinha abortado o sonho de construir uma carreira como pedagoga. Entre comoção e choro, ela 

ouvia atentamente o que eu tinha a dizer. Disse que aquilo não era a vontade de Deus. Deus 

não estava no controle30, mas queria reconduzi-la ao seus planos. Afirmei categoricamente, 

que Deus não queria que ela permanecesse tanto tempo naquela empresa. O plano de Deus era 

ajudá-la a voltar para o ramo da educação, no exercício profissional da pedagogia. Então, orei 

com ela, comandando, em nome de Jesus Cristo, que tudo que estivesse impedindo a sua 

demissão por parte dos gestores caísse por terra. Muito emocionada, ela me agradeceu. A 

orientei a desenvolver um relacionamento com Deus e ela me disse que ia à igreja 

esporadicamente - não sei se católica ou evangélica, não obtive a informação. Entretanto, 

expliquei que não falava de ir à igreja, mas de conhecer o Pai, através de um desenvolvimento 
                         
30 Uma das perspectivas teológicas mais importantes do Pier49, incluso como uma das lições no Manual de 
Cultura do Reino, é sobre Governo. Segundo essa abordagem, Deus concedera o governo do mundo à Adão e 
Eva, no jardim do Édem. Entretanto, ao serem enganados pela serpente e comerem do fruto proibido, o homem 
entregou o governo ao diabo. Segundo a lição que existe no Manual de Cultura do Reino, Deus não está no 
controle dos acontecimentos da vida, mas escolhe intervir em determinadas situações, quando o governante 
oficial, o homem, escolhe pedir a sua intervenção. O caos, as guerras, as doenças, as injustiças, as mortes 
precoces não possuem aprovação de Deus, mas como este, em sua Soberania, entregou o governo ao homem, 
cabe a este, pedir a ajuda de Deus, para governar o mundo.     
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espiritual, que se tratava de conversar com Ele em qualquer lugar, fazendo qualquer coisa, em 

situação ordinárias do cotidiano. Sílvia me ouviu atentamente e mais uma vez agradeceu. Na 

terça-feira, recebi informações que a Sílvia fora demitida sem justa causa. Via WhatsAap, me 

agradeceu mais uma vez e disse que eu tinha um poder especial.  

Eu não sabia exatamente os pertencimentos religiosos de Sílvia. Simplesmente, ela 

correspondeu àquela experiência. Na mesma empresa de telemarketing, eu e mais duas 

amigas, a Kamilla e a Tháis, também cristãs, fizemos um dia de Caça ao Tesouro, em Janeiro 

de 2015. Elas eram de outras instituições eclesiásticas e aquelas práticas, como orar por cura e 

ter revelações a respeito das pessoas, eram novidades para elas. Como expliquei em um dos 

tópicos acima, Caça ao Tesouro, era o método de evangelismo de Jesus Cristo, segundo a 

retórica local. Em termos práticos, deveríamos procurar uma pessoa ou mais a quem Deus 

queria se revelar. Receberíamos algumas impressões, que poderiam ser visualizações - 

imagens mentais -, visões abertas - enxergar alguma coisa de forma concreta -, sensações no 

corpo - como quentura, dor, eletricidade, esfriamentos -, etc. Nos reunimos fora do call center 

e oramos no refeitório do terceiro andar, do prédio anexo31.  Quando abrimos os olhos, uma 

figura colada ao mural chamou-me atenção: um adesivo, escrito Toddynho, uma marca de 

achocolatados. Entendi que aquilo, por ter-me chamado atenção de uma forma peculiar, era 

uma palavra de conhecimento. Então, comuniquei à Kamilla e à Tháis e ficamos em alerta 

para receber mais uma mensagem do Espírito Santo. A imagem de uma pessoa ocorreu-me. 

Era Letícia - nome fictício. Também comuniquei às minhas amigas aquela informação. Isso 

ocorreu numa sexta-feira. 

Durante o restante daquela sexta-feira, a palavra de conhecimento não teve aplicação. 

Na segunda-feira a seguir, recebemos a notícia de que Letícia estava para sair da empresa. Ela 

foi até às nossas mesas e nos contou com detalhes. Nos disse que tinha recebido uma proposta 

de emprego vantajosa. Nos propomos a orar por Letícia e ela aceitou. Fomos às escadas de 

emergência, um local pouco freqüentado. Na oração, apenas pedimos que tudo corresse 

conforme o desejo de Letícia, que de fato ela conseguisse o outro emprego. Não contei a 

impressão na ocasião, então, sugeri às minhas amigas, Kamilla e Tháis, que almoçássemos 

juntos, convidando a Letícia e, na ocasião, contaria a minha impressão.  A Letícia aceitou e na 

ocasião do almoço, contei à ela que tive uma impressão de que Deus tinha falado algo a 

respeito dela para mim. Daí, perguntei se Toddynho fazia sentido para ela. Os olhos de Letícia 

ficaram marejados e percebi que ela ficara comovido. Pedi que ela explicasse o porquê e ela 

me contou que tinha planejado comprar Toddynho para tomar café da manhã na empresa. 
                         
31 O setor que trabalhávamos era localizado no terceiro andar do prédio anexo do prédio principal. 
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Prontamente, respondi "Tudo que é importante pra você, também é importante para Deus 

Pai..."32.  Tive uma impressão de perguntá-la sobre o relacionamento com o seu pai biológico. 

Ela nos contou que não o conhecia e confessou que contava para as pessoas que ele estava 

morto. Entretanto, não sabia do paradeiro de seu pai. Percebi um incômodo com a entrada do 

assunto. Terminei dizendo que o Pai Celestial não a havia abandonado.  

O terceiro relato que contarei resumidamente, também ocorreu em Janeiro de 2015. Eu 

recebi a informação de uma amiga, que uma colega de trabalho, a Simone - nome fictício - 

estava com problemas sérios de saúde e precisaria passar por cirurgia. Era alguma coisa 

relacionado ao seu útero. A sua barriga estava bastante inchada e a sua menstruação não 

estava normalizada. A convidamos para orar por ela e nos reunimos na escada de emergência. 

Eu, Kamilla, Tháis e mais duas pessoas oramos pela colega, comandando que toda a 

enfermidade fosse embora, em nome de Jesus. Na primeira tentativa, Simone sentiu um forte 

enjôo e por isso demos uma pausa. Ela nos relatou que sentiu consideráveis contrações. A 

Simone entendeu que aquilo era o toque de Deus e, então, retomamos a oração e novamente 

comandamos que todo mal fosse embora do corpos de Simone. Simone sentiu novamente a 

sensação de enjôo e ajudada por uma das pessoas que estava no local, também orando. Na 

oura semana, recebemos informação de melhoras significativas na saúde de Simone. Ela ainda 

precisaria da cirurgia, segundo o diagnóstico médico, mas conforme o relato, ela sentia-se 

muito melhor. 

Eu era um discípulo. E era porque, dentre várias práticas características de um 

discípulo, honrava o meu discipulador e fazia as mesmas obras que ele. Para completar o meu 

relato, vou descrever uma prática que é considerada imprescindível para o crescimento do 

discípulo. O 1 a 133. O 1 a 1 é um encontro exclusivo entre o discípulo e o discipulador 

organizam pelo menos uma vez no mês. A prática semanal do 1 a 1 é considerada a ideal, mas 

está sujeita a algumas adaptações.  

Vou relatar um dos 1 a 1 que tive com Isaque Pinheiro. Aconteceu numa sexta-feira de 

agosto de 2015, na orla da praia de São Francisco, bairro da cidade de Niterói. Estávamos ao 

lado da nova praça de Skate, em frente à lanchonete McDonald. Começamos quando me 

perguntou a vida de recém casado - casei-me com Nathália em 18 de Julho de 2015 -  e eu 

disse que estava tudo bem. Relatei que estava um pouco aflito com a situação financeira, pois 

nem eu e Nathália estávamos empregado. Tínhamos a renda do auxílio desemprego e um 
                         
32 A frase é muito conhecido pelos integrantes do Pier49 e amplamente difundida. 
33 O 1 a 1 é uma prática usual em igrejas evangélicas que se organizam em pequenas células. A Comunidade 
Alcance, uma igreja evangélica localizada em Coritiba, é uma das instituições onde o discipulado ocorre em 
formato de pequenos grupos e o discipulador tem um encontro exclusivo com o discípulo.   
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bolsa estudantil. Eu e Nathália moramos numa quitinete no centro de Niterói, cujo aluguel é 

760,00. Precisávamos de uma fonte de renda mais rápido possível. Ele me falou que o nosso 

problema não era financeiro, mas profissional. Ele contou resumidamente o seu caso de 

crescimento financeiro e disse que começou com o que tinha em mãos. "Precisamos achar o 

pouco para ser fiel. Eu achei o pouco... Era uma habilidade de realizar trabalhos gráficos e um 

computador... A partir daquilo... do pouco que tinha... passei a usá-lo... às vezes temos 

habilidades e não usamos... a resposta não está distante de nós... quando Moisés34 viu a sarça 

ardente... teve um encontro com Deus, Ele perguntou a Moisé o que ele tinha nas mãos e 

Moisés respondeu que era uma cajado... o mesmo cajado que serviu pra apascentar os 

rebanhos no deserto antes de Moisés ter o encontro com Deus, também serviu para abrir o 

mar vermelho...". Eu e Isaque ficamos impressionados com aquela fala. Segundo ele, a 

relação do cajado e o pouco que já temos fora uma revelação de Deus, dado naquele momento 

da conversa. Eu precisava achar o pouco que já tinha. Alguma habilidade, algum recurso, etc. 

Como ocorrera com Moisés, o personagem bíblico, o meu "cajado" seria alguma coisa que já 

estava na minha vida e era considerada pequena e desprezível. Segundo conselhos de Isaque 

Pinheiro, precisava achar esse pouco e ser fiel, porque sendo fiel o pouco se multiplicaria. 

      

                         
34 Personagem bíblico que liderou a libertação de Israel do Egito. Sua história é contada, sobretudo, nos livros 
bíblicos de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. 
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4)	  CONCLUSÃO	  
 

4.1)	  Esboço	  compreensivo:	  sensibilidades	  corporais	  e	  releitura	  da	  tradição	  
 

Nesse espaço não vou discutir propostas epistemológicas. Aqui pretendo apresentar 

quais foram os meus referenciais teóricos e traçar um esboço compreensivo da experiência 

etnográfica.  

Utilizei como aporte teórico principal um dos textos de Thomas Csordas (2008) que 

discute a corporeidade como paradigma da Antropologia e o texto de Miriam C. M. Rabelo 

(2005) que relata duas experiências religiosas, levando-se em conta as sensibilidades 

corporais. 

Vale uma apresentação breve dos conceitos que me nortearam para a produção do 

texto etnográfico. No texto que discute a noção de corporeidade, Csordas (2008) apresenta 

dois conceitos que o auxiliaram na elaboração do conceito: o pré-objetivo de Merleau-Ponty  

e o corpo socialmente informado de Bourdieu.  

O principio da corporeidade presente na obra de Merleau-Ponty é utilizada na 

problemática da percepção.  O autor desloca a abordagem da percepção de um viés empirista. 

Para o mesmo, a percepção não é uma processo de estímulos e respostas contínuos. Ela possui 

uma natureza indeterminada, pois nunca pode esgotar o objeto que observa. 

Segundo Merleau-Ponty, a percepção termina nos objetos. Onde, então, começa a 

percepção? A percepção começa no corpo e o mesmo está no mundo. O corpo não apreende 

objetos prontos, mas existe no mundo. Os objetos são produtos secundários da reflexão. Antes 

da percepção não há objetos. 

Para possibilitar o estudo corporificado da percepção, Merleau-Ponty utiliza o 

conceito de pré-objetivo.  Pre-objetivo seria um momento da percepção antes do processo 

acabado de objetificação, ou seja, o momento antes do objeto apreendido pela reflexão. O 

pre-objetivo não coincidiria com o pre-cultural, pois o corpo existe em um mundo 

socialmente significado. 

Bourdieu para superar a análise do fato social como opus operatum, produto final da 

estrutura social, desloca a sua análise para o modus operandi da cultura, funcionamento da 

vida social. Bourdieu em sua abordagem, desconstrói dualidades tais como corpo e mente, 
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signo e significado através do conceito de habitus. O termo habitus foi cunhado anteriormente 

por Mauss em sua abordagem sobre as técnicas corporais. 

Bourdieu ( apud Csordas, 2008) define habitus como o principio gerador de praticas, o 

sistema cognitivo e reflexivo que sistematiza a concepção de mundo em um contexto de 

estruturas objetivas, dado um estado social. Ele ainda diz: 

 
[...] esse princípio nada mais é do que o corpo socialmente informado, com 

seus gostos e desgostos, suas compulsões e repulsões, com, numa palavra, todos os 
seus sentidos, isto é, não apenas os tradicionais cinco sentidos - que nunca escapam 
da ação estruturante dos determinismos sociais -, mas também o senso de 
necessidade e o senso dever, o senso de direção e o senso de realidade, o senso de 
equilíbrio e o senso de beleza, o senso comum e o senso sagrado, o senso tático e o 
senso de responsabilidade, o senso para os negócios e o senso de propriedade, o 
senso de humor e o senso de absurdo, o senso moral e o senso prático, e assim por 
diante ( apud Csordas, 2008, p. 109)35 

 

O habitus está investido de dupla função. Tanto é o principio gerador de praticas, em 

relação com as estruturas sociais, quanto o principio unificador, quando em relação com as 

praticas sociais.  

Csordas, então, articula o conceito de pre-objetivo e habitus, construindo teoricamente 

um corpo que é o princípio da existência do sujeito, mas que não está em um vácuo social, 

antes se trata de um corpo socialmente informado, ou seja, trata-se de um corpo que está num 

contexto de um habitus, em um coletivo de disposições sociais e culturais. 

A leitura de Rabelo (2005) sobre as experiências corporais no pentecostalismo e na 

religião afro-brasileira também ajudaram-me na elaboração do texto etnográfico. No texto, 

Rabelo apresenta em uma perspectiva comparada, a experiência de ser virado no santo e de 

ser habitado pelo Espírito Santo. Uma das questões centrais do artigo é apresentar a diferença 

das duas experiências religiosas. No candomblé, existe uma diferenciação gradativa entre o 

corpo do adepto e o espírito, enquanto, que no pentecostalismo, corpo do cristão e do Espírito 

Santo tende à uma indiferenciação (Rabelo, 2005). Apesar de nas duas experiências envolver 

um jogo entre um sensação de ser tomado por um outro de dentro para fora, as fronteiras no 

corpo do cristão pentecostal tendem a dissolver.    

Tais referências teóricas ajudaram-me a realizar o recorte etnográfico e me despertar 

para práticas além ritual de adoração. Se o corpo é o lócus para a manifestação do Reino de 

Deus, então, precisava descrever acontecimentos do cotidiano. No Pier49 existe muitos 

estímulos para os discípulos manifestarem o sobrenatural em diversas situação do cotidiano.  

                         
35 Extrai o trecho da obra de Csordas, quando ele cita Bourdieu.    
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Os saberes sobre a pedagogia do sobrenatural36 são difundidas através de aulas 

teóricas37 e aulas práticas que inserem os membros em sensibilidades corporais tais como a 

palavra de conhecimento, palavras proféticas e batismo do Espírito Santo. Percepções, 

sensações e emoções são significadas como a presença de Deus ou a manifestações dos dons 

espirituais. Em uma das pregações, Ed Rocha afirmou que determinadas vozes que ressoam 

dentro de nós podem ser direções do Espírito Santo para realizarmos determinadas coisas às 

pessoas. A voz sempre esteve ali, mas não acreditávamos que Deus falava diretamente 

conosco38. 

O discipulado orgânico significou para mim uma releitura de muitos aspectos da 

tradição cristão como também uma inserção em uma nova sensibilidade corporal. Busco 

como eixo interpretativo central, entender a relação entre essas duas coisas. 

A minha experiência pentecostal anterior inseriou-me em uma determinada tradição 

cristã, que não era apenas teológica e intelectual, mas, também corporal. Em minha trajetória 

na instituição eclesiástica anterior, um determinado habitus religioso fora introjetado em mim; 

disposições duráveis, referenciais culturais e determinados sensos como o de reconhecer 

aquilo que é sagrado, que vem de Deus e o que não é. Na experiência anterior, eu não era 

estimulado a orar pelas pessoas para elas serem curadas. No Pier49, não só acreditávamos, 

como também fomos ensinados a como orar por cura. Aprendemos que sentimos 

determinadas impressões que podem ser uma revelação de Deus. Apesar de já ser um corpo 

socialmente informado, a minha compreensão poderia sofrer alterações. A percepção como 

processo corporificado não existe em um vácuo social, mas possui certa indeterminação. 

Então, quando, através do discipulado orgânico, era inserido em práticas rituais de cura, 

aprendia a perceber no meu corpo sensações, que não eram propriamente minhas, mas eram 

sensações provocadas pelo Outro Divino.  

Ao passo que experimentava um campo de percepção alternativo, informado através 

de oficinas de sensibilidade corporal, as minhas concepções teóricas sobre ser cristão também 

mudavam.  

 

 

                         
36 Essa expressão é de minha autoria e não é utilizada na comunidade.  
37 Inclusive, existe no Pier49 um curso chamado Escola do Sobrenatural, que possui aulas aos sábados, de 9 
horas às 13 horas. O curso possui duração de 3 anos.    
38 Certa vez, em um dos sermões do pastor Luciano Subirá,da igreja evangélica Comunidade Alcance, ouvi o 
pregador dizer que a voz do Espírito Santo é como um testemunho interior. É algo parecido com um 
pensamento, mas, na verdade, é a voz de Deus.    
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4.2)	  Textualizando	  a	  experiência	  
 

Neste tópico quero debruçar-me sobre a relação entre a experiência concreta do 

etnógrafo e a textualização dessa experiência.  

Quero partir de uma idéia de experiência como vários retalhos de percepções, 

sensações e emoções, que na maior parte do momento está invisibilizado para aquele que 

experiencia. Retomando a noção de percepção corporificada de Merleau-Ponty, elucidado por 

Csordas, a experiência não é transparente para aquele que experimenta, mas guarda certa 

opacidade (Csordas, 2008). Vivenciamos inúmeras situações, em diferentes níveis de 

intensidade emocional, que nos é velada de uma determinada forma. Fravet-Saada (2005) 

também afirma uma concepção de uma certa opacidade essencial do sujeito. Ela confessa que 

a sua experiência de campo no Bocage Francês a levou a muitas reflexões sobre essa questão, 

devido à estratégia que assumiu, deixando-se ser afetado pela feitiçaria, que a conduziu a uma 

comunicação não verbal, não intencional e involuntária. 

A textualização seria supostamente a materialização escrita dessa experiência. E no 

caso de um etnógrafo que se deixa ser afetado - no meu caso, o de tornar-me discípulo - a 

tentativa de fixar na escrita uma vivência. A produção de uma descrição etnográfica 

pressupõe um recorte; um retalho do vivido ou mais ainda da memória do vivido. Na própria 

situação da experiência pressupõe também um nível de indeterminação, ou seja, uma 

impossibilidade de esgotar o conhecimento sobre o vivido (Csordas, 2008). 

O texto etnográfico não pode ser, portanto, um transparecer de uma alteridade cultural. 

Proponho a definição de que a escrita etnográfica pode ser uma elucidação do encontro entre 

aquele que se propõe a uma vivência intercultural e os outros, os interlocutores de uma 

experiência cultural partilhada. Não se trata de desistir de uma construção compreensiva de 

uma experiência cultural, mas de apontar limites. 

Em minha descrição etnográfica, apontei os percursos, deslocamentos e inserções que 

o tornar-me discípulo me propiciou. As coisas avançaram quando decidi contatar o Ed Rocha, 

via Facebook, para que este realizasse um evento na Universidade Federal Fluminense. 

Aquele convite não tinha relação com o meu projeto etnográfico; os fins eram religiosos. 

Entretanto, o meu fazer etnográfico pegou carona em minha busca existencialista.  

O convite redundou no encontro com Isaque Pinheiro, em Setembro de 2013. Hoje, 

Outubro de 2015, pertenço oficialmente ao Movimento de Discipulado Orgânico Pier49, 

engajado na continuidade do discípulado. Sou discípulo de Isaque Pinheiro e discipulador, 
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atualmente, de quatro rapazes, numa  fase etária de 20 a 25 anos. Devido ao tempo não foi 

possível relatar essa experiência, infelizmente. Acredito que enriqueceria bastante o trabalho. 

O recorte etnográfico se concentrou na memória das inserções em sensibilidades 

corporais diferenciadas das minhas experiências corporais religiosas anteriores. Nela 

apresentei as transformações sensíveis e as suas significações. A oficina de palavra de 

conhecimento e palavra profética realizada na quadra da unidade da UFF, no gragoatá, pode 

ilustrar isso.  

A descrição de minhas sensibilidades corporais e de outras pessoas foram incluídas no 

texto e aparecem quase como colagens aleatórias. Em muitas situações não estava de olho 

aberto para observar a intensidade da afetação de outros. Mas, procurei demarcar na escrita 

um certo contexto, um ambiente comportamental, nos termos de Csordas, apropriando-se do 

termo utilizado por Hallowell (Csordas, 2008). Tentei destacar o caráter de partilha daquelas 

experiências sensíveis. A própria expressão corpos afetados que cunhei no início da escrita - 

principalmente, no tópico que tratava das minhas idas à igreja Bola de Neve - foi uma 

tentativa de ênfase naquilo que era comum àqueles corpos que observava e ao meu que 

experimentava. Reconheço, no entanto, que tal expressão pode ter obscurecido inúmeras 

questões com elementos que realçaria a heterogeneidade daquele espaço religioso quanto à 

estética e ao gênero, por exemplo. Acho que foi uma tentativa de estabelecer um certo 

distanciamento e estranhamento de uma experiência que me era comum, mas que teve um 

efeito contrário, devolvendo-me ao lugar de afeto. 

Enquanto que em Fravet-Saada (2005), talvez, o ser afetado se tratasse de um 

estratégia frente às dificuldades de comunicação com as pessoas do Bocage Francês, o ser 

afetado,no meu caso, era o lugar de origem. E não se trata de uma experiência inerte, mas de 

um afetado que é vivificado e transformado. Esse afeto sofre transformações. Aquilo que me 

era incomum na instituição eclesiástica anterior, colidiu e interferiu em  minhas 

sensibilidades, afetando o meu campo perceptual e a forma como o significo.  

 

4.3)	  Navegando...	  	  	  	  	  
 

Cabe aqui as palavras finais. Gostaria de incluir muitas outras experiências, como o 

ter-me tornado discipulador, como também as edições do projeto social do Pier49, chamado 
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H2O39. Mas, por falta de tempo, precisei realizar recortes e selecionar acontecimentos. Aqui, 

está uma aventura pessoal que entre escritas esporádicas, separadas por certas elipses 

temporais, tornaram-se retalhos descritivos de algumas experiências do encontro e partilhas 

de certas sensibilidades corporais e, como prefiro dizer, numa afirmação de fé e teologia, 

encontros de outros corpos com um Outro Corpo Divino.  E porque não um encontro 

paradoxal entre fé e Antropologia. Eu, nesses termos, trato de seguir nessa navegação dupla, o 

de crer; num Divino e numa exploração antropológica.     

 

 

 

                         
39 A sigla H2O é uma nomenclatura em inglês: Healing Hands Organic. Em português, mãos de cura orgânica. 
Entre algumas atividades, a mais importante é a reforma de casas de uma comunidade próximo à sede do Pier49. 
Lembrando o Pier49 fica localizado no bairro Boa Vista, São Gonçalo, próximo ao Shopping São Gonçalo.    
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