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EPÍGRAFE

“É necessário que os princípios de uma política
sejam justos e verdadeiros”.
Demóstenes
Grécia Antiga - 384/322.
“Em matéria de crença religiosa, política ou moral,
toda contestação é inútil. Discutir racionalmente
com outrem uma opinião de origem afetiva ou
mística só terá como resultado exaltá-lo. Discuti-la
consigo mesmo também não a abala, salvo quando
ela chegou a um grau de enfraquecimento tal que a
sua força inteiramente se dissipou”.
Gustave Le Bon.
“O brasileiro é por sua natureza o povo do
sobrenatural: em tudo o que rodeia, sentimos o toque
de influências estranhas”.
Gilberto Freyre.

RESUMO
O discurso político religioso denominado de governo do justo é uma solução apresentada pelo
Movimento Internacional da Restauração, liderado pelo seu apóstolo René Terra Nova, para o
combate à corrupção instalada na esfera pública política. O presente trabalho tem por objetivo
compreender os fundamentos políticos, teóricos e ideológicos dos discursos dos líderes do
Ministério Internacional da Restauração, e como os fiéis deste ministério percebem e realizam
no cotidiano as noções ministradas por suas lideranças. O MIR, de cunho religioso
pentecostal autônomo, relaciona movimentos sociais de transformação e cidadania com
espiritualidade, através de discurso de valores que amoldam a sociedade, como solução para
os problemas enfrentados na esfera política brasileira. O material empírico que sustenta esta
pesquisa foi produzido a partir do acompanhamento de cultos de celebração e encontros
denominados de "café com líderes" ocorridos no Ministério Yaweh Shamah, em laranjal São
Gonçalo/RJ, e no Ministério SEIVA, localizado no bairro Parque Santo Antônio, na cidade de
Teresópolis/RJ, assim como o material midiático, com acesso à sites, figuras, facebook,
produzidos pelo movimento. A atual situação política brasileira aspira restauração,
mobilizando sentimentos éticos e morais, devido os escândalos de corrupção e má
administração da máquina pública. No entanto, o discurso restauracionista pode se tornar um
meio para garantir valores sociais que controlam o processo democrático de liberdade e ampla
garantia de direitos constitucionais das minorias políticas
Palavras-chave: Governo. Justo. Discurso. Politico. Religioso.

ABSTRACT
The political discourse of the Government religious fair is a solution presented by the
international movement of the restoration, led by your Apostle Rene Terra Nova, to the fight
against corruption in the political public sphere. The present work aims to understand the
political, ideological and theoretical foundations of the speeches of the leaders of the
international Ministry of Restoration, and how the faithful of this Ministry perceive and
perform in everyday life the concepts taught by its leaders. The MIR, pentecostal religious
oriented, lists social movements and citizenship with spirituality, through speech of values
that shape your society, as a solution to the problems faced in the brazilian policy. The
empirical material that underpins this research was produced from the monitoring of cults of
celebration and gatherings called "coffee with leaders" that occurred at the Ministry in
Laranjal Shamah Yaweh São Gonçalo/RJ, and the Ministry SEIVA, located in Saint Anthony
Park, in the city of Teresopolis/RJ, as well the media material, with access to Web sites,
pictures, facebook, produced by the movement. The current political situation brazilian
aspires restoration, mobilizing ethical and moral feelings, because the scandals of corruption
and maladministration of public machine. However, the restauracionista speech can become a
means to ensure social values that control the process of democratic freedom and wide
guarantee constitutional rights of political minorities.
Keywords: Government. Fair. Speech. Politician. Religious.
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1 INTRODUÇÃO
O interesse por esta pesquisa se dá no momento de vida acadêmica em que contatos e
relações sociais com participantes do movimento denominado Modelo dos Doze (M12),
desenvolvido pelo Ministério Internacional da Restauração (MIR), provocaram minha atenção
por meio de descrições referentes à atuação em pequenos grupos e aos conceitos de vida
pronunciados nesta ação. Tal interesse pelo assunto ocorre em intervalos das ministrações de
aulas de teologia e ciências humanas oferecidas na faculdade teológica livre denominada
FATEF (Faculdade Aplicada de Teologia e Filosofia), em momentos informais de conversas
com colegas professores.
Portanto, minha percepção anterior admitia que o Modelo dos Doze seria mais um,
dentre tantos modelos, cujos participantes proclamam a si próprios, autênticos seguidores e
praticantes das passagens bíblicas encontradas no livro de Atos dos Apóstolos, o qual
apresenta em seus textos ações sociais e religiosas do Cristianismo Primitivo. Tais modelos
projetam para os dias de hoje modos de crescimento e expansão de doutrinas evangélicas e
organização comunitária. Um exemplo disso é a opção comum entre os modelos celulares de
evangelização pela formação de doze discípulos, conforme encontrado no novo testamento
bíblico, evangelho de São Marcos, capítulo três, versículos treze e catorze1. São ensinados,
consolidados em doutrina proposta para pregarem, batizarem e expandirem o evangelho
cristão, segundo a descrição encontrada nas Escrituras, consideradas Sagradas, no livro de
Mateus, capítulo vinte e oito, versículo dezenove. 2
Outro exemplo é a reprodução da forma com que se davam os cultos, a adoração e o
ensino das doutrinas cristãs em lares de seus adeptos, assemelhando-se à pequenas células que
multiplicariam, de acordo com a simpatia conquistada mediante a sociedade, acrescentando
mais fiéis de acordo com o versículos quarenta e seis e quarenta e sete, do capítulo dois, do
livro de Atos dos apóstolos.3
Possuo matriz religiosa evangélica, com formação teológica e em ciências das
religiões, atuante como professor de teologia, ciências das religiões e psicanálise. Assim, o
interesse por esta pesquisa se deu a partir do estreitamento de laços sociais concebidos em
participação no corpo docente de curso regular de teologia, cuja a instituição conta com a
1

"Subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis [...] Então, designou doze para estarem com ele e para os
enviar a pregar". BibliaSheed. Antigo e novo testamento. Traduzida em português por João Ferreira de Almeida.
2
"Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito
Santo". (OPUS CITATUM, p. 1382).
3
"Diariamente, perseveraram unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições
com alegria e singeleza de coração [...] enquanto isso, acrescentava-lhes [...] os que iam sendo salvos" (OPUS
CITATUM, p. 1531).
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diretoria envolvida com o M12, ou seja, participantes das ações desenvolvidas pelo MIR. A
escolha pelo objeto de pesquisa se deu por meio da observação das declarações e dos
compromissos partilhados em conversas, criando certa expectativa em analisar a maneira
como se dão os laços sociais, os discursos, as preocupações e a solução de demandas vividas
dia a dia pela sociedade local e nacional produzidos pelos participantes do M12. Não
obstante, quero estudar este tema procurando atingir os alvos desta tarefa de forma cuidadosa,
entendendo que a questão do distanciamento do cientista em relação ao seu objetivo “é
particularmente delicada no caso do estudo das religiões” (USARSKI, 2007, p. 104).
O entendimento de que minha primeira percepção não seria a mais correta se deu pela
percepção de que se trata de um movimento muito mais abrangente e complexo em suas
formas simbólicas. Por isso, as informações proporcionadas por conversas com outros colegas
docentes e discentes da instituição de ensino teológico em que estava inserido, praticantes do
M12, e convites para visitas em reuniões especificas de congraçamentos, demonstraram o
caminho de nova hipótese.
Conceitualmente o M12 é um modelo de evangelização, com pequenos grupos de
expansão e organização admitido pelo Ministério Internacional da Restauração (MIR). O MIR
é uma igreja restauracionista, de cunho pentecostal autônomo, cuja sede é localizada no bairro
de Santo Agostinho, na cidade de Manaus/Amazonas.
Nota-se que o olhar que seus adeptos possuem de si mesmos o levam a considerar
pertencentes a uma igreja apostólica, que acredita na atualidade do ministério apostólico,
utilizando a designação de “apóstolo” para seus principais líderes, constituída por pequenos
grupos de estudos bíblicos e convivência denominados como "células". Além disso, utiliza a
“teologia da prosperidade” como base doutrinária, tal como o retorno do Cristianismo
Primitivo e a restauração de doutrinas judaicas, seguindo os ritos de festas judaicas
veterotestamentária, como o Purim e o Hanuká, condenando as festas tradicionais cristãs,
alegando paganismos.
Diante do que foi exposto, proponho a investigação, nesta pesquisa monográfica, dos
fundamentos políticos, teóricos e ideológicos dos discursos dos líderes do MIR e como os
fiéis deste ministério percebem e realizam no cotidiano as noções ministradas por suas
lideranças. O MIR, de cunho religioso pentecostal autônomo, relaciona movimentos sociais
de transformação e cidadania com espiritualidade por meio de discurso de valores que
amoldam a sociedade como solução para os problemas enfrentados na esfera política
brasileira.
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Sendo assim, o problema de pesquisa que orienta este estudo consiste em analisar as
referências e objetivos desse discurso. Por outro lado, de forma secundária, analisar algumas
repercussões em veículos específicos, tais como facebook, blogs, sites, revistas, entrevistas
radiofônicas e encontros de líderes e adeptos. Ademais, compreender a relação com o
messianismo evangélico brasileiro, a reação da sociedade e o possível perigo para a política
oferecido pela ética dos “novos céus e da nova terra”, em que habitariam a justiça e paz,
sendo exercitadas em um mundo terreno. Por fim, investigar como a pauta do “governo do
justo” afeta as agendas públicas da liberdade religiosa e do Estado laico.
Dessa forma, nossa hipótese é que na conjuntura atual da política brasileira há espaço
para manifestações religiosas com o fim de nortear os rumos confusos de interesses que
comprometeriam a atual política. Portanto, nota-se que a insatisfação política, atualmente,
ocasiona as formações de pautas conservadoras, as quais ganhariam celeridade, como a
redução da maioridade penal e o trabalho terceirizado, por exemplo, fundamentados em
trechos da Bíblia. Assim, há um poder de negociação política dos evangélicos no cenário
político nacional devido a sua representatividade e seus preceitos que oferecem justiça e
ordem.
Percebe-se que a elaboração do discurso político denominado de “governo do justo”
reforça a condição de movimentos sociais de transformação e cidadania com o estado de
espiritualidade, isto é, a permissão ou concessão de Deus diante da impossibilidade humana
de resolução de seus próprios problemas (CAMPOS, 2011).Sendo assim, a solução para os
grandes dilemas políticos atuais é oferecida por meio do ensino, da “restauração profética”,
vista pelos adeptos do MIR como solução certa e prática para os problemas éticos e de
corrupção que envolvem a política brasileira. No entanto, tal postura implica na questão
sobre o papel exclusivo arbitral do Estado laico em relação ao direito de todos e o respeito da
liberdade religiosa (VITAL DA CUNHA, 2012).
A base empírica desta pesquisa será produzida por meio da metodologia qualitativa na
qual será feito, primeiramente, um levantamento da bibliografia sobre projetos políticos
evangélicos, que apresentam mais do que propostas de soluções de problemas do dia a dia,
mas que apresentam certa relação entre a significação da ação política e o modo de vida
(WEBER, 1993), abordando assuntos como a participação dos evangélicos em eleições,
disputas religiosas no âmbito político (MACHADO; MARIZ, 2004), a relação da política do
Estado laico brasileiro e as ações partidárias apresentadas pela Frente Parlamentar Evangélica
(TREVISAN, 2013), o direito de todos e o respeito às diversidades e liberdade religiosas
(VITAL DA CUNHA, 2012).
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Para realização desta pesquisa foram feitas visitas em comunidades adeptas do MIR,
encontros de pastores e líderes ligados ao MIR, denominados de “café com líderes”, encontros
efetuados em determinadas manhãs com o propósito de aproximação e de instrução, de líderes
e liderados, teológica e operacional do ministério, com periodicidade bimestral, geralmente
realizadas nas dependências da Igreja pastoreada pelo líder local. Nestes encontros ocorrem
momentos que buscaram espiritualidade, congraçamento com desjejum matinal e orientações
sobre as perspectivas desenvolvidas pelo ministério com vistas ao cuidado espiritual com seus
líderes, tanto quanto arrazoamentos sobre demandas políticas e da sociedade.
Além da observação direta, foram realizadas entrevistas semi estruturadas com
lideranças do ministério e com fiéis em geral, a fim de compreender os sentidos dados aos
atores para as suas tomadas de posição nos seus discursos. Entende-se serem importantes as
conversas com os fiéis do ministério sobre assuntos que permitam compreender como eles
capturam e praticam as mensagens dos líderes. Como parte da investigação, desenvolveu-se
atividade de entrevista, que tornam “a técnica mais pertinente quando o pesquisador quer
obter informações a respeito do seu objeto, que permitam conhecer sobre atitudes,
sentimentos e valores subjacentes ao comportamento” (RIBEIRO, 2008, p. 141).
Portanto, neste estudo será apresentado o atual cenário de atuação evangélica no
espaço público brasileiro e os aspectos históricos e sociológicos do MIR. Com a bibliografia
adequada ao tema é investigado o que pensam seus adeptos a respeito do discurso político
“governo do justo”, o qual tem sido proferido revelando em seu teor referências pentecostais e
de movimentos estratégicos evangélicos de proselitismo.
No primeiro capítulo intitulado de “pentecostais no Brasil” é admitida a referência
histórica da atuação das igrejas pentecostais no Brasil e seus respectivos modos de
implantação, tais como a propostas de satisfações das demandas terrenas, amalgamando-se à
matriz religiosa no país (BITTENCOURT, 2003) pelo consumo de bens simbólicos de
construção de realidade (BOURDIEU, 1989), utilizando, para esse fim, bases de doutrinação
teológica que dão o tom de legitimidade para as ideias e ações (FRESTON, 2006). Além
disso, neste capítulo são observadas as demarcações periódicas, de formas sociológicas,
realizadas com o intuito de especificação do modo de evangelização e implantação de igrejas
pentecostais desde 1910 até a década de 80 e 90 (MARIANO, 2012), período da fundação do
MIR. Finalmente são analisadas tanto a relação entre o pentecostalismo e movimentos sociais
no Brasil quanto a atuação dos evangélicos no espaço público no Brasil.
No segundo capítulo é abordada a referência histórica da origem do MIR,
identificando seu fundador, sua relação com o modelo de evangelismo celular G12, cujo líder
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é o pastor colombiano César Castellanos e o crescimento do movimento. Além disso, são
analisadas as bases do discurso intitulado de “governo do justo” como um “novo trilho” para
o Brasil. Por fim, será analisada a utilização da “teologia restauracionista” como base
doutrinária, evocando o retorno do cristianismo primitivo e a restauração dos modos de vida
privada e pública, tratando da proposta restauracionista diante do cenário político atual.
O terceiro capítulo se debruça sobre a visão de mundo restauracionista, sobretudo a
importância do papel do apostolado para o MIR e as práticas utilizadas para manter em
unidade um grupo social que se utiliza do simbólico de “coberturas espirituais”. A orientação
dos adeptos à liderança, assim como eventos que justificam congraçamentos e manutenção
dos laços sociais, sob uma rede de relacionamentos, de forma simbólica e carismática,
justificam a palavra de ordem: a fidelidade. Portanto, a cobertura apostólica, que implica em
respeito e autoridade a liderança e hierarquização de pastores, bispados e apóstolos, é vista
pelos adeptos do MIR como uma proteção espiritual sem a qual nenhum dos participantes
pode ficar sem, ou seja, a crença na atualidade do ministério do “manto” apostólico, que
utiliza a designação de “apóstolos” para intitularem seus principais líderes. Além disso, neste
capítulo foram registrados os resultados de visitas realizadas entre os meses de junho de 2017
a agosto de 2018 aos eventos especialmente denominados de “cafés com pastores”, em que
foram obtidas informações sobre funcionamentos, satisfazendo questões, tais como, quem
participa, quais as condições para participação, qual o objetivo, o que é falado, como é falado
e quais as implicações para quem participa e para quem não participa.

19

2 PENTECOSTAIS NO BRASIL
Neste capítulo, analisa-se a referência histórica por meio de demarcações periódicas da
atuação das igrejas pentecostais no Brasil, seus respectivos modos de implantação, suas
propostas de satisfação dos fiéis para as demandas terrenas, seja de ordem financeira ou
emocional, estimulando bens de consumo simbólicos que abrandam tais necessidades,
utilizando, para isso, de doutrinas teológicas para legitimar tais ideias e ações. Portanto, a
relevância deste estudo se aplica na relação entre o pentecostalismo e os movimentos sociais
no Brasil e a atuação dos evangélicos no espaço público no Brasil com a finalidade a ser
atingida quando será abordado o discurso político religioso denominado de "governo do
justo",proferido por uma igreja pentecostal autônoma (BITTENCOURT, 2003).
Historicamente, com a chegada dos primeiros pregadores pentecostais ao Brasil, o
termo “pentecostal clássico” seria admitido para referência histórica das implantações de
igrejas oriundas da chamada “primeira onda”, ou seja, pela Congregação Cristã do Brasil
(1910)e pela Assembleia de Deus (1911). O pentecostalismo clássico experimentaria um
crescimento acentuado na década de 1950 devido ao êxodo rural ocorrido no Brasil e o
crescimento

industrial

nas

cidades,

acompanhando

transformações

culturais

(BITTENCOURT, 2003). Além disso, os movimentos migratórios seriam responsáveis pelo
esvaziamento populacional rural em detrimento das áreas urbanas. Por fim, o Nordeste
contribuiria com o maior percentual de migrantes para áreas urbanas do sudeste e sul
(ABRAMOVAY; CAMARANO, 1999).
O crescimento do pentecostalismo no Brasil seria acompanhado por certa ignorância
de outros segmentos cristãos como a Igreja Católica e as Igrejas Protestantes Históricas. Além
disso, as Assembleias de Deus foram consideradas como a religião dos pobres ignorantes. No
entanto, elas se multiplicariam pelas cidades e interior do Brasil, assustando a burguesia
católica e evangélica (SOUZA, 2004).
A segunda onda pentecostal compreenderia os anos 50 e 60 em que três grupos
surgiriam em São Paulo: “A Quadrangular (1951), o Brasil para Cristo (1955) e a Deus é
Amor (1962)”, isto é, um movimento de renovação carismática denominada por Ricardo
Mariano (2012) de deuteropentecostal que incluiria igrejas carismáticas independentes com a
aceitação de dons espirituais vigentes para os dias contemporâneos. Entretanto, a principal
discordância em relação às igrejas pentecostais clássicas seria o “batismo do Espírito Santo”
que seria evidenciado no falar “línguas estranhas”. As igrejas deuteropentecostais não crêem
que este seria um sinal evidente para o batismo do Espírito Santo.Neste período, as cruzadas
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evangelísticas promovidas pela Igreja do Evangelho Quadrangular trariam para o Brasil o
evangelismo em massa centrado na cura divina, chamando a atenção da imprensa jornalística
que os ridicularizava, mas atrairia uma visibilidade no que consta a movimento religioso
brasileiro. A ênfase na perspectiva de cura divina não só ocorreria no Brasil, mas em outras
partes do mundo e constituiria em “um dos mais poderosos recursos proselitistas”
(MARIANO, 2012, p. 31). Para Passos (2006, p. 02):

O crescimento do pentecostalismo nos centros urbanos, em suas variadas
expressões e denominações têm provocado algumas explicações que romper
com o que chamaríamos “visão moderna da história”, seja sustentando uma
explicação na linha da secularização – que já estaria por vir ou já se
efetivando no pluralismo religioso – ou o reencantamento que surge como
negação e superação da modernidade desencantada trazendo de volta os
deuses.

Em ato continuo, a terceira onda pentecostal se iniciaria nos anos de 1970 a 1980 com
a Igreja Universal do Reino de Deus (1977) e a Igreja Internacional da Graça de Deus (1980),
o que trouxe a atualização de possibilidades teológicas com ampla oferta de bens simbólicos e
inserção social (MARIANO, 2012).Zwinglio Dias (2011, p. 378) retifica que o
pentecostalismo expandiria rapidamente pelas sociedades e que:

Abrange, atualmente, cerca de um quarto do total de dois bilhões de adeptos
do Cristianismo de todo o mundo. Alguns estudiosos o classificam como à
quarta fase da história da Igreja Cristã, depois da Reforma, do Movimento
Missionário do século XIX e do Movimento Ecumênico do Século XX.

Para Bittencourt (2003), o pentecostalismo autônomo possui uma proposta vinculada
em cura, exorcismo e prosperidade. Oferece incessantemente bens simbólicos de forma
coletiva, incentivando ao consumo, utilizando-se da polissemia religiosa e direcionada à
satisfação de demandas individuais. É como se fosse um supermercado religioso, onde os
bens são expostos para serem consumidos e os consumidores são movidos pelo medo e
insegurança. "A Matriz religiosa agrava esses medos, porquanto recheia a mundividência das
pessoas com "mau-olhado", a "praga", a "mandinga", e tantos outros instrumentos mágicos e
supostamente eficazes de intervenção (simbólica) negativa" (BITTENCOURT, 2003, p. 197).
Segundo Mariano (2012), em concordância com Bittencourt (1991), as igrejas que
compõe a terceira onda pentecostal podem possuir a nomenclatura de “pentecostalismo
autônomo”, porque melhor enfatizariam traços mais significativos, plurais do universo
pentecostal, marcados pela cura divina, prosperidade, exorcismo e a ideia de uma guerra santa
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permanente. Outras características deste grupo de igrejas são o emprego de misticismos, o uso
de objetos mediadores do sagrado com liberdade de expressões coletivas e individuais e a
participação efetiva e ativa da política partidária.Por isso, o crescimento dos evangélicos no
espaço público da política pode sinalizar um modo de viver os assuntos do Estado sob
perspectivas dos olhares religiosos (MARIANO, 2012).
Observa-se que o crescimento do pentecostalismo brasileiro acompanhou as mudanças
sociais ocorridas, tais como o êxodo rural e o crescimento industrial nas cidades,
acompanhando transformações culturais. Também os movimentos migratórios responsáveis
pelo esvaziamento populacional rural em detrimento das áreas urbanas (BITTENCOURT,
2003). Outra questão analisada,contribuinte para este crescimento, é a afirmação de que a
ignorância de outros segmentos cristãos como a da Igreja Católica e das Igrejas Protestantes
Históricas, tenha colaborado para este fim. Assim, o pentecostalismo se multiplicou pelas
cidades, sendo visto como a religião dos pobres ignorantes e seu crescimento acabou por
assustar a burguesia católica e evangélica (SOUZA, 2004).
Mariano (2012) afirma que o pentecostalismo consolida sua estrutura organizacional e
seu ethos religioso assimilando e legitimando a exclusão social, passando por períodos
voltados para curas divinas e proselitismo em massa, buscando a satisfação das demandas da
sociedade, em geral, atraindo grande atenção como movimento religioso brasileiro. Esta
afirmação encontra base na sociologia clássica de Weber que diz “mediante estatuto sagrado,
construindo uma visão de mundo pautada no extravasamento das dores e das carências pelo
emocional, ou seja, crendo na vigência de outra linguagem diferentemente da deste mundo"
(WEBER, 2009, p. 303 e 304).
O proselitismo praticado pelo pentecostalismo ocasiona a expansão marcada por traços
mais significativos,com certa ideia de guerra santa permanente, empregando misticismos e
uso de objetos mediadores do sagrado. Também ocasiona a liberdade de expressões coletivas
e individuais e a participação efetiva e ativa da política partidária.Por isso, o crescimento dos
evangélicos no espaço público da política sinaliza certa visão para assuntos do Estado sob
perspectivas religiosas (MARIANO, 2012).
A partir disto, torna-se necessário pesquisar sobre o emprego dos olhares religiosos
frente ao espaço público da política e a relação dos adeptos do pentecostalismo nos
movimentos sociais nacionais. Para, enfim, analisar as participações ativas do pentecostalismo
em meio à sociedade, pretendo discutir o envolvimento dos féis que buscam por satisfações e
respostas, utilizando símbolos e ritos, mas também influenciados pela cultura, atuando em
movimentos sociais brasileiros.
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2.1 Pentecostalismo e movimentos sociais no Brasil
Nesta seção, analiso a participação do pentecostalismo nos movimentos sociais
ocorridos no Brasil, trazendo à lume, primeiramente, teorias sobre o poder simbólico e seus
efeitos em realidade e visão de mundo.Além disso, o pentecostalismo é apresentado como
movimento que amolda seus adeptos à sociedade, agindo em contextos socioculturais e
trazendo elementos éticos e morais para o enfrentamento de situações desfavoráveis. Desta
feita, como é a participação do movimento pentecostal em sociedade e como busca a
satisfação das demandas sociais?
Nos dias atuais, a espiritualidade desperta certa busca de satisfação de respostas e
demandas que fariam surgir sede de transcendência, manifestada por meio das formas
expressas religiosas, de símbolos e de ritos, mas influenciada pela cultura de uma determinada
sociedade (CARMO, 2001). Com relação aos símbolos, segundo Pierre Bourdieu, a ação do
poder simbólico constitui dados enunciados, fazendo ver e crer, confirmando e transformando
certa visão de mundo. "O poder simbólico é um poder da construção de realidade"
(BOURDIEU, 1989, p. 08). É uma relação estabelecida pela crença, determinada entre os que
o exercem e os que se sujeitam a este poder.
Segundo Bourdieu (1987), a relação entre poder e realidade se dá em áreas
cultural,social e política. A arte, a religião e a língua são estruturas estruturantes que designam
operacionalmente uma maneira de agir, operar ou executar uma determinada atividade
seguindo sempre os mesmos procedimentos. Os sistemas simbólicos religiosos são vistos
como estruturas estruturadas, tratadas como produções simbólicas de instrumentos de
dominação dentro de uma perspectiva conflituosa em campo religioso. Os diferentes
universos simbólicos seriam utilizados como instrumentos de conhecimento e de construção
do mundo dos objetos.
No campo religioso há ação de componentes que exerceriam suas funcionalidades
como bens simbólicos de acordo com os procedimentos dados pelos seus próprios atores
sociais como, por exemplo, a fé. Não obstante, as ideias religiosas podem contribuir para
dissimulações impostas de princípios legitimados pela arbitrariedade, fundamentalizada em
alguns momentos pela política, apresentando-se “como a estrutura natural-sobrenatural do
cosmos" (BOURDIEU, 1987, p. 34).
A relação entre fé e religião concebe liberdade e incondicionalidade, ao contrário das
condições ideológicas exercidas por algumas estruturas religiosas que manteriam certo senso
de controle e domínio. Uma construção de domínio real e econômico,no sentido de trocas, que
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somente aconteceria consensualmente, muitas vezes despercebida, mas agindo de forma
absoluta para a legitimidade da arbitrariedade, pois a mesma cultura que uniria por intermédio
da comunicação seria a mesma cultura que separaria como instrumento de distinção. Portanto,
legitima a diferença das culturas exatamente pela distância em relação à cultura dominante
por meio dos interesses arbitrários sendo legitimados pelo discurso que utilizaria como
ferramenta: a linguagem. As relações de comunicação são sempre de poder capital material ou
simbólico acumulado pelos agentes (Opus citatum).
Entretanto, Weber (1993) afirma que as participações políticas trazem em si a disputa
pelo poder, que pode compreender em atingir objetivos de interesses individuais ou coletivos,
seja por ideais de serviço, egoístas ou ainda pelo poder em si. Sobre o "poder pelo poder", o
autor menciona que esta busca ocorre "a fim de desfrutar a sensação de prestígio atribuída
pelo poder" (WEBER, 1993, p. 56).
Embora as relações políticas precedam o Estado, nesta mesma comunidade humana se
legitima a ação política em preceitos de homem que domina homens.
Para Alencar (2013), os pentecostais não se diferenciam do restante da sociedade. O
autor menciona que houve um significativo ganho social da população que se diz evangélica,
em sua grande maioria a pentecostal, mas que acontece um distanciamento entre seus fiéis
participantes das comunidades mais pobres rurais e periféricas e a elite líder de igrejas sedes,
localizadas em regiões centrais de grandes cidades (ALENCAR, 2013).
Passos (2006) afirma que o crescimento do pentecostalismo, ocorrido nos centros
urbanos nas mais variadas formas de expressão e de denominações, provoca o rompimento do
que pode ser denominado de “visão moderna da história, seja sustentando uma explicação na
linha da secularização – que já estaria por vir ou já se efetivando no pluralismo religioso – ou
o reencantamento que surge como negação e superação da modernidade desencantada
trazendo de volta os deuses" (PASSOS, 2006, p. 02). O fenômeno de crescimento do
pentecostalismo provoca mudanças por meio de sua expansão e postura diante das demandas
sociais.
Segundo Bittencourt (2003), em resposta à demanda pelo transcendente, o
pentecostalismo brasileiro, como fenômeno evangélico, movimenta-se ascendentemente,
seguindo orientações de mudanças sociais. Seu crescimento tem sido ao mesmo passo em que
ocorrem mudanças sociais, marcado pela transição do campo para a cidade, obedecendo à
modernidade. Este ato expansivo incentivaria a inclusão social e culminaria em posturas de
cidadania.
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Para Rivera (2001), o pentecostalismo promove ressignificação dos estereótipos
negativos da sociedade ao inserir indivíduos, antes tidos como marginais, em um grupo,
dando a eles uma identidade. O pentecostalismo daria uma conotação positiva aos espaços
antes tidos como “não nobres” para a sociedade que passariam a ser “marcas da presença de
Deus”. Assim, ao se abrir para o diálogo com os contextos socioculturais locais, o
pentecostalismo retrabalharia seus elementos, emprestando uma dimensão ética-moral aos
indivíduos e possibilitando muitas vezes uma “redenção” ou resignação frente a situações
socioculturais desfavoráveis. O pentecostalismo não ficaria à margem desta polarização, pois
sujeitos e instituições passariam a ser refletidos nos seus discursos nessa estrutura social de
extrema desigualdade (BARRERA RIVERA, 2001).
Uma religiosidade difusa, sobretudo no meio popular, alcançaria a muitos,
reproduzindo "valores vigentes na sociedade circundante ao mesmo tempo em que rejeita
simbolicamente essa mesma sociedade. Além disso, enfatiza o afastamento da sociedade
enquanto amolda os adeptos a ela" (BITTENCOURT FILHO, 2003, p. 119).
Segundo os autores Alencar (2013), Bittencourt (2003) e Rivera (2001), o crescimento
do pentecostalismo provoca novas representações no que diz respeito a estereótipos de
pobreza e a falta de diálogos em contextos socioculturais. A consciência pentecostal, utiliza
certas significações ou ressignificações, as quais dão o tom desta construção de valores.
Então, como seria a marcação da significação social pentecostal?
2.2 Significação social pentecostal
Sobre a significação social, verifica-se que o indivíduo admite um padrão cultural de
vida que se tornaria no senso comum auxiliador de sua vida cotidiana (SCHUTZ, 2010).“A
vida cotidiana se apresenta como uma realidade interpretada pelos homens e subjetivamente
dotada de sentido para eles na medida em que forma um mundo coerente” (BERGER
LUCKMANN, 2009, p. 35). Portanto, o uso do senso comum possibilitaria ao indivíduo a
interpretação de suas experiências dentro de um mundo social ordenado (SHÜTZ, 2010). “O
senso comum contém inumeráveis interpretações pré-científicas e quase científicas sobre a
realidade cotidiana que admite como certas" (BERGER LUCKMANN, 2004, p. 37).
Primeiro, haveria a experimentação de um campo de reais e possíveis ações após o
próprio pensamento a fim de promoção de propósitos e rompimento de possíveis barreiras.
Esta experimentação produziria conhecimento de acordo com os interesses relevantes ao
indivíduo. Sendo assim, quando a situação fosse favorável, não haveria a devida importância
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de conhecer o funcionamento que levaria ao determinado conceito. Para evidenciar este
raciocínio, Schütz toma a situação do estrangeiro em relação a outro grupo social ou outra
nação diferente da dele e diz que este, por razão de sua crise pessoal, não compartilharia as
suposições básicas “porque não compartilha da forte tradição histórica”. “Ele se torna
essencialmente o homem que tem que colocar em questão aproximadamente quase tudo que
parece ser inquestionável para os membros do grupo que ele se aproxima” (SCHÜTZ, 2010,
p. 119-121).
O sonhador, o físico, o artista e o místico – também vivem na realidade da
vida cotidiana. Na verdade, um de seus importantes problemas é interpretar a
coexistência destas realidades com os enclaves de realidade em que se
aventuram (BERGER e LUCKMANN, 2004, p. 45).

Dessa forma, a significação social atuaria na vida cotidiana marcada pela realidade
dominante. Nota-se que a sociologia do conhecimento tem uma visão da religião como
produtora de campos de transições que levariam o indivíduo a outro mundo com seus próprios
significados e ordens relacionais ou não com a realidade da vida cotidiana. “Todos os campos
da significação caracterizam-se por desviar a atenção da realidade da vida contemporânea”
(BERGER e LUCKMANN, 2009, p. 55). Assim, as transformações da realidade cotidiana seriam
devidas as experiências religiosas que seriam chamadas de transes. Para tanto, a linguagem
seria uma importante ferramenta disposta para objetivar as experiências na vida cotidiana e
seria utilizada para interpretação empiricamente os campos já delimitados de significação.
Um caso especial, mas decisivamente importante de objetivação é a
significação, isto é, a produção humana de sinais. Um sinal pode distinguirse de outras objetivações por sua intenção explícita de servir de índice de
significados subjetivos. Sem dúvida, todas as objetivações são susceptíveis
de utilização como sinais, mesmo quando não foram primitivamente
produzidas, com esta intenção (BERGER e LUCKMANN, 2009, p. 55).

Ferdinand Saussure (1995) afirma que a linguagem possui características primordiais
que representariam o psiquismo empregado para expressar determinada realidade. Portanto, a
proposta quanto ao funcionamento da linguagem se basearia em conceber a ideia do signo, do
significante e do significado, isto é, daquilo que se expressaria com a linguagem. Ambos
seriam realidades construídas pelo próprio homem. “O signo linguístico une não uma coisa e
uma palavra, mas um conceito e uma imagem acústica” (SAUSURRE, 1995, p. 79-84). O
signo seria arbitrário e de relação direta com o objeto representado. De forma específica a
cruz para os cristãos possuiria uma relação específica de representação, mesmo que arbitrária.
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Por outro lado, o significante teria uma natureza auditiva e constituição cultural,
manifestado por uma cadeia da fala que expressaria sintagmas que seriam os sintomas
utilizados para descrição do que se compreende ou do que se sente. E o significado agregaria
estas funções, funcionando como um código a ser entendido e interpretado. Essa relação
associativa possuiria elementos de memória formadores de grupos sociais e de suas relações
diversas (SAUSURRE, 1995, p. 79-84).
A mecânica utilizada para descrição da operação do fenômeno linguístico ocorreria no
culto pentecostal que ressignificaria as memórias sociais dos agentes nele envolvidos que
promoveriam uma “eticização da religião”, ou seja, submeteria as formas mágicas da religião
popular a uma única forma de “magia mais forte, única e justa que destrói os múltiplos
espíritos e magias aéticas”. Em meio à prática de línguas estranhas e de mistério que no
momento específico do culto ou reuniões específicas de busca do Espírito no pentecostalismo
com relação à significação, dicotomizaria os símbolos antes “confusos na religião popular”.
Eles continuariam existindo, porém com um tratamento diferente (MARIZ, 1996).
O pentecostalismo promoveria uma ressignificação dos estereótipos negativos da
sociedade ao inserir indivíduos antes tidos como marginais em um grupo, dando a eles uma
identidade. Ademais, o pentecostalismo daria uma conotação positiva aos espaços antes tidos
como “não nobres” para a sociedade que passariam a ser “marcas da presença de Deus”.
Assim, ao se abrir para o diálogo com os contextos socioculturais locais, o pentecostalismo
retrabalharia seus elementos, emprestando uma dimensão ética-moral aos indivíduos e
possibilitando muitas vezes uma “redenção” ou resignação frente a situações socioculturais
desfavoráveis. O pentecostalismo não ficaria à margem desta polarização, pois sujeitos e
instituições passariam a ser refletidos nos seus discursos nessa estrutura social de extrema
desigualdade (BARRERA RIVERA, 2001).
A espiritualidade pentecostal retomaria o entendimento sobre as narrativas bíblicas
que se encontram no livro de Atos, no Novo Testamento, o qual supõe tratar de uma
particularidade libertadora e incentivadora de coragem e impetuosidade no modo de viver.
Nesta narrativa bíblica, a visão das comunidades pentecostais admitiria realizações de
promessas do próprio Cristo, crido como o próprio centro do Cristianismo em relação à outra
narrativa descrita no livro bíblico profético de Joel no Antigo Testamento (ROLIM, 1987).
Para Rolim (1987), trata-se de memória de um passado religioso, social e político de
um povo a uma nova história que começa em Pentecostes. Nesta visão, a narrativa de
Pentecostes ofereceria cumprimento de promessas as quais envolveriam libertação e regozijo.
Faria unido em face da própria história de vida do adepto, ou seja, o que aconteceu no
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passado, envolvendo um povo, também poderia acontecer nos dias de hoje, envolvendo todo
aquele que passa pela experiência comunitária do batismo do Espírito Santo, o que o tornaria
pertencente à mesma comunidade (ROLIM, 1987, p. 16-17).
Campos Jr. (2009) afirma que o pentecostalismo se tornaria incentivador da
manutenção das relações entre seus adeptos, conectando os preceitos de salvação com o
comportamento relacionado ao modo de vida singular. Além disso, seria diferenciado do
restante da sociedade com a prática de esportes como o futebol, que simboliza a paixão pelo
mundo ou pelos prazeres mundanos. Sobre a vida cotidiana, a leitura do adepto ao
pentecostalismo sobre a realidade diária não poderia faltar à agência e parceria do Espírito
Santo que ofereceria condições para enfrentar o mundo. “O mundo aqui é sempre entendido
como um espaço onde o pecado e a falta de Deus estão presentes" (CAMPOS Jr., 2009, p.
136).
Neste momento, a pesquisa se volta para a discussão sobre a atuação dos
representantes do pentecostalismo no espaço público brasileiro, uma vez analisados,
anteriormente, o emprego do poder simbólico e o amoldamento realizados pelos adeptos ao
pentecostalismo autônomo. Sendo assim, procura-se qual seja a efetiva atuação dos políticos
representantes do pentecostalismo.

2.3 Atuação dos representantes pentecostais no espaço público no Brasil

Nesta seção, desenvolve-se a pesquisa sobre a participação efetiva política dos
representantes do pentecostalismo, bem como suas práticas de discurso, formas de
representação, a visão de vida privada e pública, abordando a superação da classificação
consolidada em meio acadêmico, em detrimento dos novos olhares não estigmatizados e a
relação entre o envolvimento políticos de representantes da igreja e sua saúde espiritual.
Nas décadas de 70, 80 e 90, do século XX, os sociólogos da religião, D'Epinay (1977)
e Antoniazzi (1994), afirmaram que os candidatos políticos, representantes do
pentecostalismo, pronunciam um discurso que faria distinção entre a igreja e o mundo ou
entre as coisas do Reino de Deus e os assuntos seculares. Essa distinção influenciaria o
desempenho na vida em sociedade. Na visão pentecostal, o mundo seria orientado pela
desordem, pelo ódio, oferecendo a morte enquanto que a igreja ou a participação comungante
seria significada, como a ordem, o amor e a vida. Portanto, o entendimento é de que a Igreja é
formada dos “lavados pelo sangue de Cristo” (ANTONIAZZI, 1994, p. 175).
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O pentecostalismo é uma mensagem de ruptura que edifica uma contraigreja e uma contra-sociedade. Mas esta contra-sociedade apresenta, entre
outras, a característica de que seu sistema de organização, tal como o seu
sistema de valores, são diretamente inspirados pelos sistemas da sociedade
envolvente, de tal modo que há entre eles analogias evidentes (D´EPINAY,
1977, p. 5).

Entretanto, na primeira década do século XXI, Freston (2006)afirma que tal
envolvimento deixa a igreja evangélica em geral, inclusive os pentecostais, vulneráveis às
contingências do mundo político, relativizando a fala sobre a Bíblia, a salvação e a fé. Dentre
estas, a demonização das políticas contrárias ou de outros partidos concorrentes e a
divinização do próprio discurso político. Outras questões surgiram com relação à saúde da
sociedade com o mesmo envolvimento no que diz respeito as falhas observadas em regimes
islâmicos e em políticas de direita exercida nos Estados Unidos da América (FRESTON,
2006).
Este mesmo autor afirma que a comunidade evangélica brasileira é a segunda maior do
mundo, trazendo consigo algumas dúvidas sobre o quão saudável é este crescimento. O receio
está no rumo que tal crescimento toma. As preocupações são voltadas para o possível
fundamentalismo 4, tal qual praticado pelo Islã, que ameaça a separação já estabelecida em
Igreja e Estado.A preocupação é que não sejam respeitados os direitos humanos e nem hajam
favorecimentos de qualquer ordem.Freston (2006) ainda afirma que “o Ocidente aprendeu a
duras penas, a custo de muito sangue, que religião e política têm de estar separadas, dizem os
críticos, e certos candidatos estariam voltando a misturá-las” (FRESTON, 2006, p. 10).
No entanto, este ponto de vista é superado no debate mais contemporâneo,
demonstrando que a ênfase nas classificações mais consolidadas, em referência aos
pentecostais ou qualquer outro segmento, podem estigmatizar grupos inteiros religiosos.A
ênfase de tais classificações restringe o pensamento mais atual. Vital da Cunha (2017, p. 114)
afirma que diante de tantos novas obras de pesquisas, consistentes nas áreas de humanas é
Insuficiente colocar pentecostais e neopentecostais como
conservadores, fundamentalistas e não hermeneutas em oposição aos
protestantes ou evangélicos de missão [...]. Enfatizar as classificações
consolidadas pode ter ainda como resultado, certamente indesejado, a
estigmatização de grupos inteiros de religiosos.
Outra afirmação de Vital da Cunha (2017)é que a violência, seja em sentido simbólico
ou físico, não é uma condição do fundamentalismo nem tão pouco o desrespeito aos direitos
4

“Os fundamentalistas (confundidos muitas vezes com literalistas) seriam aqueles que rejeitam a interpretação
de textos sagrados, observando-os em sentido literal” (ALVES apud VITAL DA CUNHA, 2017, p. 115).
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humanos, mesmo que os próprios fundamentalistas aspirem perspectivas de mudança de
comportamento, e de certo modo, tenham que conviver com o medo da Modernidade,
justamente por desejarem a continuidade da tradição.
Após a abordagem sobre a importância da não estigmatização de grupos religiosos
inteiros, outro ponto a ser abordado é a relação entre o envolvimento político de
representantes apoiados pelas igrejas evangélicas no Brasil e a saúde espiritual das próprias
igrejas.
Segundo Zabatiero (2011), a justificação da presença de líderes religiosos na política,
incentivando seus fiéis ao envolvimento ativo nos mais diversos ambientes da sociedade,dá-se
em interpretações de trechos bíblicos que influenciam por meio da propagação ou imposição
de seus valores, como denunciado de que seria entendido como pecado estruturado na vida
pública e privada.São utilizados escritos bíblicos do Antigo Testamento que relatam as
histórias de príncipes e reis israelitas e judeus, adoradores de Yahweh, que teriam tido
governos de justiça social e cuidado com os menos abastados enquanto que os nobres não
adoradores promoveriam as injustiças sociais e o enfraquecimento de nações. Uma política
que diviniza o poder com o argumento da autoridade instituída por Deus.
Para Moltmann (2004), a elaboração discursiva política religiosa se baseia na crítica
aos descasos inferidos pela esfera política em relação aos mais pobres e a corrupção que
prejudica a todos. Por outro lado, Vital da Cunha (2017) afirma que em processos de
mudanças, o medo social, ou seja, o discurso elaborado que se prevalece do pânico, pode ser
utilizado como meio de controle da “esperança de legitimação de demandas até então contidas
sob as correntes da tradição” (VITAL DA CUNHA, 2017, p. 112).
Para Machado (2006), o fenômeno da politização dos evangélicos atinge o continente
latino americano, em países como a Guatemala, El Salvador, Nicarágua, Costa Rica e Peru.
Algumas pesquisas ocorreram, a partir de 1990, envolvendo pessoas que atuariam de forma
política, de confessionalidade evangélica. O apoio histórico dos evangélicos nas eleições de
Hugo Chaves, na Venezuela (1998), e ao Lula, no Brasil (2002), revela uma certa
heterogeneidade nas práticas religiosas, deixando claro as múltiplas possibilidades de
comportamento baseadas na articulação entre a natureza do sistema político de cada nação e
as instituições religiosas locais, observando suas diversidades. “Assim, ao invés de tratar os
grupos religiosos como coletivos monolíticos politicamente, seria muito mais profícuo
examinar as múltiplas possibilidades de articulação do ethos religioso com o comportamento
eleitoral e político” (MACHADO, 2006, p. 18).
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No Brasil, país de crescente diversidade e competição religiosa, a nação com a
segunda maior representatividade mundial de evangélicos, analistas observam o risco de que
as tendências políticas triunfalistas deixem a sociedade à mercê de messianismos e ações
corporativistas que ferem a democracia e o direito de todos, “sobretudo no caso da Igreja
Universal do Reino de Deus (IURD), que além de eleger deputados estaduais, federais e até
um senador, fundou o seu próprio partido” (FRESTON, 2006, p. 27).
Segundo Mariano, a Assembleia de Deus e a Universal engajam sucesso eleitoral,
além de outras estratégias que objetivam a inserção social. Portanto, o lançamento de
candidaturas próprias possibilita crescimento e defesa de interesses corporativos, como a luta
pela permanência de concessões de emissoras de rádio e de TV. Por conta disso, a política que
demanda dos políticos que representam estas instituições torna centralizado o poder. Na
Universal, a postura política é mais aberta e não se utiliza escamoteamentos, tal qual outras
denominações pentecostais, em que os templos exibem faixas de candidatos oficiais da igreja
e os obreiros distribuem “santinhos”. Desta denominação neopentecostal se entende que
“como não se ressente do peso da tradição sectária e apolítica do pentecostalismo, seus líderes
não necessitam dar maiores explicações para justificar sua participação no jogo políticopartidário” (MARIANO, 2012, p. 91).
Para Vital da Cunha (2012), os evangélicos foram representados no espaço público por
meio das mídias radiofônicas em 1940 e televisiva nos idos de 1960. Em 1980, pastores norteamericanos utilizavam a mídia nacional, sendo a IURD a primeira a obter um espaço de TV e
adquirir uma emissora de televisão. A formação da Frente Evangélica Parlamentar, em 1988,
teria uma participação efetiva, por ocasião da Constituinte. A importância dada pelos
evangélicos em relação à mídia se daria por conta de uma forma de conter os males sofridos
pela sociedade brasileira, tais como, a violência, as drogas e mudanças comportamentais, com
a intenção de divulgação de posturas consideradas mais bíblicas e cristãs (VITAL DA
CUNHA; LOPES, 2012). Um exemplo disto seria
a chamada bancada evangélica [...] Esta bancada alcançou notoriedade,
devido à postura emblemática de guardiã da moral privada e,
contraditoriamente, pelas práticas de fisiologismo [...] Essa minoria ruidosa
alegava contar com o respaldo de uma maioria moral silenciosa[...] Esse
grupo de parlamentares reservou-se o direito de canalizar o desconforto das
massas empobrecidas em face do pluralismo moral e axiológico circulante
entre os segmentos mais favorecidos da sociedade e corroborado pela mídia
(BITTENCOURT, 2003, p. 204-205).

A Frente Parlamentar Evangélica atualmente é integrada por 87 deputados de
diferentes partidos que a constituem em um Congresso de 513 parlamentares. A Frente
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também conta com 2 senadores. Em termos de agrupamento segmental, constitui-se como
uma das mais importantes articulações da esfera política institucional brasileira. Se fosse um
partido, apareceria como a terceira maior força dentro do parlamento nacional. O Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) aponta que os evangélicos constituem 25,5% da
população nacional. No Congresso sua representatividade é de 16,9%. No entanto, registra-se
que as atuações destes parlamentares seriam marcadas pelas distinções das diferentes
denominações evangélicas, o que ofereceria ambiente não homogêneo (IBGE, 2016).
O discurso de crescimento e ocupação de postos na sociedade, enfim, de domínio,
seguiria sendo importante fator na atuação política desse segmento religioso. Por traz deste
discurso habitariam pensamentos triunfalistas evangélicos políticos, que incentivariam a ideia
de capacidade de governança atrelados ao fato da adesão evangélica. No entanto, há uma
diferença entre o governante evangélico e o legislador evangélico. A política do governante
pode ser inspirada na fé em que confessa, mas o Estado não precisa ser confessional. O
Estado não pode julgar doutrinas e práticas religiosas, portanto o legislador evangélico não
pode utilizar seus preceitos confessionais para criar leis que beneficiem somente uma parte da
população (FRESTON, 2006).
A “bancada evangélica” teria importância nas eleições presidenciais de 2010,
assumindo destaque na polêmica em torno do aborto. Realizando seu papel de modelo para
questões sociais atuais em detrimento dos candidatos oportunistas surgidos em épocas
eleitorais. O tema entrou na agenda política a ser tratada pelos candidatos. Também tiveram
papel de destaque na controvérsia em torno do “Kit Anti-homofobia” para as escolas públicas.
Isto provocaria mudanças no campo político nacional, com a oferta de campanhas para os
cargos eletivos nacionais, estaduais e municiais com a apresentação da identidade religiosa
dos candidatos (VITAL DA CUNHA, 2012).
Em momento que movimentos integrantes e participantes do crescimento pentecostal
autônomo (MARIANO, 2012), surge o MIR, que possui uma proposta advinda de interesses
pela contribuição mais efetiva e de poder político mediante à atual sociedade brasileira.
Evidenciando a proposta de restauração, utilizando-se para isso do amparo legitimador de
versículos bíblicos condizentes, assim como o sentimento encorajador e de bom ânimo, afim
de que tenham sucesso.
O crescimento do MIR se dá em momento propício, juntamente com outras igrejas e
denominações pentecostais autônomas, podendo ser expresso e motivado pelo simples fato
das demandas surgidas com o crescimento da população que se autodenominaria evangélica e
mercado específico, atraindo o olhar de governistas para atraentes alianças. Cabe aqui se
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debruçar sobre a pesquisa a respeito destas denominações pentecostais autônomas por meio
de questões, tais como, o que é o MIR, como e de que forma age, porque propõe o projeto
político religioso denominado de "governo do justo" e com qual finalidade.
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3 GOVERNO DO JUSTO: UM NOVO TRILHO PARA O BRASIL
Neste capítulo será apresentada a proposta político-religiosa denominada de “governo
do justo”, em seis subtítulos, objetivando compreensão introdutória sobre os atores que
promulgam tal discurso. Nos primeiros dois tópicos será abordada a história da fundação do
MIR, que é o movimento que dá início e desenvolve a proposta político religiosa, tratando o
surgimento do modelo de evangelização denominado M12.No terceiro tópico serão analisadas
as intenções do discurso “governo do justo”. No quarto será tratada a hermenêutica
apresentada para legitimidade teológica deste mesmo discurso. No quinto tópico será
promovido o diálogo sobre o discurso político religioso. Por fim, no sexto e último tópico será
tratada a proposta restauracionista diante do cenário político atual.

3.1 O Ministério internacional da restauração (MIR)

Os líderes e adeptos do Ministério Internacional da Restauração (MIR), oriundos de
movimentos evangelísticos pentecostais, mencionam utilizar estratégias sustentadas pelo
desempenho em estudos bíblicos, incentivos à prática intensa de evangelismo e sociabilidades
desenvolvidas em lares. Estes compreendem que se inspiram no modelo de crescimento
eclesiástico realizado nos primórdios do cristianismo, descrito nos textos bíblicos do livro de
Atos dos Apóstolos. No entanto, o modelo desenvolvido nos lares passaria por algumas
inovações dadas em diferentes regiões e nações e em diferentes realidades.
O líder inovador deste modelo de evangelismo, que mais teria tido repercussão, é o
pastor coreano David (Paul) Yonggi Cho, nascido em 1936, antigo praticante do budismo,
convertido ao evangelho aos 18 anos, fundador da Igreja Evangelho Pleno de Yoido,
localizada na Coréia do Sul, respeitado por suas conquistas e por pastorear uma das maiores
igrejas evangélicas do mundo. Segundo os próprios participantes desta igreja, depois da
aquisição de uma ilha chamada Yoido, no rio Han, o número de membros era cerca de
800.000. Tal modelo de evangelismo nos lares, implantado na década de 1960, tomaria
proporção em várias nações, depois conhecido como “igreja em célula” (CHO, 2008).
O modelo de evangelização logo chegaria à América do Sul, em Bogotá, Colômbia,
por intermédio do pastor Cesar Castellanos Dominguez, que iniciaria a implantação, em 1983,
cunhando o nome de Missão Carismática Internacional (MCI), da “igreja da visão de Bogotá”,
que proporia a estratégia evangelística do grupo dos 12 (G12), em 1991. O mesmo
desempenho da igreja em célula, mas com o propósito de multiplicações à partir de grupos
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menores com 12 componentes. Tal modelo de evangelismo teria crescimento e atingiria outras
nações próximas como o Brasil.“Ganhar o Brasil e o mundo para Cristo através do sistema
celular e do modelo dos doze, fazendo de cada membro da igreja um líder capacitado para
reproduzir a obra de Deus” (CASTELLANOS, 1998, p.5). Assim ele diz:
Em 1991, sentimos que se aproximava um maior crescimento, mas algo
impedia que o mesmo ocorresse em todas as dimensões. Estando em um dos
meus prolongados períodos de oração, pedindo a direção de Deus para
algumas decisões, clamando por uma estratégia que ajudasse na frutificação
das setenta células que tínhamos até então, recebi a extraordinária revelação
do modelo dos doze. Deus me tirou ovéu. Foi então que tive a clareza do
modelo que agora revoluciona o mundo quanto ao conceito mais eficaz para
a multiplicação da igreja: os doze. Nesta ocasião, ouvi o Senhor dizendo-me:
vais reproduzir a visão que tenho te dado em doze homens, e estes devem
fazê-lo em outros doze, e este, por sua vez, em outros doze (Opus citatum, p.
9).

Segundo Castellanos, o modelo foi implantado em sua igreja possibilitando rápido
crescimento, a ponto de mil conversões por semana, somente na igreja sede, a qual se
estruturou em outras congregações para abrigar tamanha expansão. A igreja da visão celular
se tornou a maior da América Latina, com cerca de 200 mil membros em 45 mil células
(CASTELLANOS, 1999).

3.2 Surgimento do MIR

No Brasil, o representante do movimento restauracionista, o Renê Terra Nova, nascido
na Bahia, mas tendo mudado para viver em Manaus/MA, foi pastor da Convenção Batista
Nacional e fundou a MIR em Manaus, nascida após cisão da Igreja Batista Memorial, na
cidade de Manaus, motivada pela liberdade de busca por dons carismáticos e centralidade do
Espírito Santo em detrimento das tradições e crenças racionalizadas. No início da década de
1990, o pastor batista Renê Terra Nova, até aquele momento, instalou na garagem de um de
seus seguidores o que posteriormente se tornou a Primeira Igreja Batista da Restauração
(PIBREM), que já contava com cerca de 169 seguidores. Em 1992 esta mesma igreja se
tornaria o MIR, conhecida pelos manauaras como a “igreja da torre” (MINISTÉRIO
INTERNACIONAL DA RESTAURAÇÃO, 2018).
No entanto, Terra Nova rompe com a liderança colombiana para implantar um modelo
bem próximo do que o precede. O motivo do desligamento do movimento G12, liderado pelo
pastor colombiano, deu-se pela alegação de que Castellanos havia patenteado o movimento.
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Assim, por questões de direitos autorais, nasce o Modelo dos 12, uma reedição nacional do
proposto colombiano de visão celular (MIR, 2016).
Segundo Terra Nova, o modelo dos 12é uma associação desenvolvida a partir de uma
“visão” que rege uma liderança eficiente, com bases nos princípios de “ganhar almas,
consolidá-las, discipulá-las e enviá-las”. Tal modelo é amparado em inúmeros passagensnas
Escrituras do Antigo Testamento, referentes aos filhos de Jacó, as tribos de Israel, as doze
portas de Jerusalém, dentre outras. Nessa visão, entende-se que o número 12 é uma orientação
sobrenatural, um avivamento genuíno que romperia laços com a tradição e legalidades
religiosas. Estas não somente em meio ao cristianismo na forma institucional eclesiástica, mas
também concomitantemente na relação entre a igreja e o Estado, o cristão e a sociedade e as
demandas da cidadania (TERRA NOVA, 2001).
Figura 01 - Logomarca do MIR extraída do site do MIR 2017

Fonte: MIR12 (2017).

No capítulo primeiro deste estudo é citada a professora Christina Vital Cunha que
enfatiza a importância dada pelos evangélicos em referência à mídia a forma de divulgação de
posturas consideradas orientadas biblicamente para comportamentos éticos e morais.Não
obstante, corroborando com a observação da especialista, o MIR atualmente conta com uma
TV web denominada “TVMIR”, com gravações de cultos ao vivo, reprises, programas com
entrevistas, congressos e outras programações. Além disso, conta com radio web denominada
de “RADIOMIR”, com programações que variam em sua totalidade de músicas evangélicas
nacionais e internacionais, orações dos pastores do MIR e breves sermões dos bispos do
Ministério (MIR, 2018).

Figuras 2 e 3 -À esquerda, a logomarca da TV web. À direita, a logomarca da rádio web

Fonte: MIR (2018).
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Pode-se entender tal importância dada à mídia pela possibilidade de uso em prol da
propagação de seu método de evangelismo, seus congressos, seminário e inclusive o discurso
político religioso denominado de “governo do justo”.
3.3 Do “governo do justo”
O discurso político religioso “governo do justo” nasceu após uma palestra oferecida
em Manaus pelo presidente do MIR, apóstolo Renê Terra Nova, que incentivava os adeptos a
buscarem conhecimento e posicionamentos políticos de forma ética e responsável, lidando
com excelência com as coisas deste mundo, enquanto se aguardaria a recompensa do mundo
vindouro, conforme afirmação:
Somos reformistas! Nasceu o Governo do Justo. Com essa declaração, o
Apóstolo Renê Terra Nova profetizou que a nação brasileira vai conhecer
uma nova abordagem política capaz de transformar a realidade
socioeconômica e espiritual do País (TERRA NOVA, 2017).5

O Apóstolo Renê Terra Nova deixa claro, com esta declaração, as intenções do MIR
em relação à aproximação mais efetiva no campo político. A frase para os adeptos tem um
tom de profecia, pois, segundo o líder do MIR, a nação brasileira vai conhecer uma nova
abordagem política capaz de transformar a realidade socioeconômica e espiritual do país.
Neste mesmo contexto, o Pastor Paulo Vasconcelos, advogado do Partido Reformista
Democrático (PRD),6 partido em formação, divulgador de propostas parlamentares que
contemplam a não legalização do aborto, a posição contrária a união matrimonial entre homo
afetivos, a conservação da família nos moldes tradicionais, incluso o governo do justo,
destacou a importância da construção política nas igrejas e as influências positivas que o
assunto pode trazer para a sociedade.
O discurso político do MIR propõe acentuação de moralidade na vida pública fazendo
uso de fiscalizações transparentes em combate à corrupção. Além disso, faz valer as
reivindicações que são legítimas das igrejas, amenizando as atuais diferenças entre
denominações evangélicas, assim como o incentivo ao respeito da diferença entre moralidade
e legislação. Nota-se que a defesa da família é uma das principais propostas, de forma estável
5

http://www.mir12.com.br/br/2017/congressos/portoseguro/destaques/266-igreja-convocada-a-mudar-o-brasil.
Visitado em 23/08/2018.
6
O Partido Reformista Democrático, reconhecido pela sigla "PRD", foi organizado nos termos do
art. 17 da Constituição Federal, da Lei nº 9.096/95 e das Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral e se
apresenta à sociedade brasileira como uma alternativa de Poder. JUSBRASIL. Disponível em:
https://www.jusbrasil.com.br/diarios/122135560/dou-secao-3-04-08-2016-pg-146. Visualizado em 24/08/2018.
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sob o aspecto econômico. Um impacto na sociedade brasileira na proposta de desempenhos de
cidadania que funciona como ensaio terreno para o porvir, conservando valores que ainda
encontram adesão da população. O governo do justo é comprometido com a construção
democrática, cerca-se da “multidão de conselheiros” e sabe que sozinho seu destino é a
solidão e o abismo resultante dos erros que findam num caminho sem volta. Seu coração é
tão cheio de amor que tem um jeito diferente de lidar com as oposições: respeitando,
valorizando, compreendendo e garantindo seu espaço democrático. Aprendeu que ouvir é
mais importante e produtivo do que falar.
O governo do justo sabe que a Educação é o meio de gerarmos uma sociedade sadia,
justa e mais igualitária. Portanto, uma educação que valorize a vida desde o ventre materno e
proteja a família na perspectiva cristã, que priorize a qualidade como conquista de toda
proposta curricular para o Estado; que respeite a Bíblia como verdade de Deus e que a partir
dos seus escritos lute pela formação de um tipo de homem mais solidário, justo,
misericordioso e afetivo. A educação pode e deve ser como janelas que se abrem para que as
pessoas compreendam e intervenham transformadoramente na sociedade. É a possibilidade de
uma nova consciência.
O governo do justo sabe ser consciente do seu tempo, do seu lugar. Ele é
comprometido com as mudanças, com as transformações na Educação, Saúde, Segurança
Pública, na geração de oportunidades e no processo produtivo. É um novo agente, com uma
nova maneira de caminhar. É inquieto diante dos problemas sociais, mas sabe ser descansado
no poder de Deus. É intrépido quando necessário, mas moderado e amoroso diante das
situações difíceis. É diante das crises que se apresenta como valente no enfrentamento e se
identifica como luz de esperança porque tem consciência de que tudo está no controle de
Deus, que tudo sabe, tudo pode e tudo conhece (TERRA NOVA, 2017).
A despeito de estratégias que organizam a luta partidária e a sobrevivência política, o
discurso político do MIR procura se apoiar em reivindicações que se debruçam sobre as
questões morais, éticas, de justiça e da verdade. Muito respeitado entre os restauracionistas, o
pastor Martin Luther King é lembrado em suas palavras: “vamos marchar sobre as urnas, até
que enviemos às câmaras municipais, às assembleias legislativas e ao congresso pessoas que
não tenha medo de fazer justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com seu Deus”
(KING apud FRESTON, 2006, p. 32).
Certa preocupação referida pelos líderes do MIR se dá pelo crescente interesse pelo
movimento denominado de “amazonização”, que envolve grandes proprietários de terras,
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madeireiros, mineiros, comunidades nativas, estrangeiras e também religiosas, no caso da
matriz religiosa Santo Daime7(GROISMAN, 2004).
Sobre o desenvolvimento e crescimento das ideias lançadas sobre a participação mais
efetiva da igreja na esfera pública, efetivamente no campo político, cultivada entre os adeptos
restauracionaistas, certa estratégia é colocada em prática. “Cada casa uma base para reunião
de 12 aliançados com o Governo do Justo. Cada aliançado um multiplicador de 70 novos
aliançados” (Apostolo Walter Cristie, candidato ao Senado Federal pelo PR).8 Para o vereador
Marcel Alexandre Silva (PMDB),da cidade de Manaus, eleito com apoio do MIR, o
importante não é a quantidade de parlamentares recebidas, mas sim o volume de votos que
recebeu.

3.4 A teologia restauracionista
Neste tópico, o objetivo é apresentar o embasamento hermenêutico atribuído para o
desenvolvimento do discurso político teológico “governo do justo”, tratando de alguns
aspectos que abordam o significado teológico que recorrem aos registros bíblicos.
Para o Apóstolo John Kelly, presidente da Coalizão Apostólica Internacional,
presidida pelo apóstolo John Kelly, sediada em Forth Worth, no Texas/EUA, os cristãos
precisam se importar mais com as vidas que praticam na terra, levando-se em conta a
promessa e imaginário religioso de recompensas divinas prometidas para uma vida eterna.
Afirma o apóstolo que Yahwehcoroou seus filhos como reis, ou seja, príncipes debaixo da
soberania divina. Os cristãos são o que Yahwehé. Portanto, se o Rei proporciona autoridade,
cuidado e cura, assim também devem os seus filhos agirem em vida terrena. Os cristãos
devem se posicionar para tempos de perdão, cura e restauração, conforme dito por John Kelly:

Vocês precisam se ver como reis, porque vocês (Igreja) são reis debaixo do
Rei. Você é a Noiva de Cristo e embaixador de Deus. E o que Ele é, você se
torna. Tudo em Deus é unificado em Cristo. Você é a família de Deus. A
Igreja precisa de postura política para contemplar as transformações sociais e
econômicas na Nação. Os ensinos edificaram a vida das lideranças que

7

Possui sua matriz religiosa nascida nas florestas amazônicas, obtendo a promulgação de seu estatuto, em 1998,
afirmando caráter sagrado de seus sacramentos, realizados em cerimônias religiosas com distribuição restrita às
filiais de bebida, denominada sacramental, DANTO DAIME. A ingestão ritual do chá da Ayahuasca, ou Santo
Daime, feito de plantas BanisteriopsisCaapi e da PsychotriaViridis produz a "miração", que trata de experiência
de "visões extáticas interiores", insights, e estado de ampliação da consciência e de grande acuidade mental.
Disponível em: http://www.santodaime.org/site/institucional/historico-organizativo. Visitado em 23/08/2018.
8
Eleições 2018. Disponível em: https://especiais.gazetadopovo.com.br/eleicoes/2018/candidatos/senadorrj/walter-cristie/. Visitado em 23/08/2018.
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vieram de vários estados brasileiros prestigiar o 18º Congresso de Resgate da
Nação e aprender sobre "Família no Modelo Bíblico" (John Kelly). 9

Em imaginário religioso do adepto ao MIR, no que tange ao mito da criação hebraico,
descrito no livro bíblico denominado de Gênesis, o primeiro casal humano discutiria com a
“serpente” do Éden o poder de governabilidade e conhecimento do bem e do mal, o qual o
próprio Yahweh

(יהוה-Hb),

Deus Criador, havia outorgado ao próprio Adão, mas de forma

restritiva. Eva seria induzida pela possibilidade de ser “igual a Deus”, ou seja, de ter o mesmo
poder onisciente, onipresente e onipotente. Por isso, ambos, Adão e Eva, pecariam contra
Yahweh. Adão, a quem Yahweh haveria criado para ser o cabeça do casal, da mulher, seria
omisso no seu papel e comeria do fruto da árvore da vida, uma vez proibido pelo próprio
Criador. Segundo os adeptos do MIR, estes mesmos pecados estariam sendo cometidos pela
igreja, em referência à aproximação relacional com o campo político, desobedecendo as
ordens de Yahweh, conquanto a governos sem orientação e, com isso, desprezando o controle
divino (TERRA NOVA, 2001). A Igreja Santa seria aquela que no segundo Adão, Yeshua
Hamachiach

(ישוע/  יעּוׁשֵי-

Hb), Jesus Cristo, recuperaria a essência caída do primeiro

Adão, conforme hermenêutica aplicada ao capítulo cinco, do livro aos Romanos, dos versos
doze a vinte e um (BÍBLIA SHEDD, 1998).
Segundo os líderes do movimento e os pentecostais de maneira geral, diabo não tem
poder para criar nada, apenas copiar e fazer de forma errada com suas mentiras e astúcias.“Os
princípios de governabilidade (poder/política) são estabelecidos por Deus exatamente no
mesmo dia (6º dia da criação) em que ele criou o homem e a mulher (Gênesis 1:26-28). Os
verbos “subjugar” (trazer debaixo de justo juízo) e “dominar” (governar), revelaria
exatamente o princípio de governabilidade” (TERRA NOVA, 2001, p. 12).
Sendo assim, Deus estaria dando sinais de que uma nova ordem irá estabelecer a
governabilidade no mundo, isto é, a ordem de Melquizedeque, sacerdote do Deus Altíssimo,
rei de justiça e paz,será restabelecida (Salmo 110:04 e Hebreus 7:1) para influenciar o mundo
na construção de uma sociedade melhor, por isso fomos tirados das trevas para a luz (Opus
citatum).

9

Disponível em: http://www.mir12.com.br/br/2017/congressos/portoseguro/destaques/266-igreja-convocada-amudar-o-brasil. Visitado em 23/08/2018.

40

3.5 O discurso político religioso
A política possuiu ma linguagem que se apresenta de forma ambígua em diferentes
discursos, com diferentes significações. A política é o conjunto de atitudes que governam
membros de um determinado grupo social, limitando e determinando ações exclusivas e de
determinado território. É entendida também como uma forma de atividades e práxis humana
ligada ao poder. Assim, a política “consiste nos meios adequados à obtenção de qualquer
vantagem”. Por fim, pode ser definida como o “conjunto dos meios que permitem alcançar os
efeitos desejados” (BOBBIO, MATTEUCCI e PASQUINO, 1998, p. 08).
Alguns termos são fundamentais como a “democracia”, a “aristocracia” e o “déspota”,
os quais são legados dos escritores gregos. Assim, o universo da linguagem política não é um
universo fechado, contudo abrange a economia, a sociologia e o direito. Os mesmos autores
descrevem o termo política como:

Derivado do adjetivo originado de pólis (politikos), que significa tudo o que
se refere à cidade, e, consequentemente, o que é urbano, civil, público, e até
mesmo sociável e social, o termo Política se expandiu graças a influência da
grande obra de Aristóteles, intitulado Política, que deve ser considerada
como o primeiro tratado sobre a natureza, funções e divisão do Estado, e
sobre as várias formas de Governo, isto é, de reflexão, não importa se com
intenções meramente descritivas ou também normativas, dois aspectos
dificilmente discrimináveis, sobre as coisas da cidade (BOBBIO,
MATTEUCCI e PASQUINO, 1998, p. 964).

Para Hannah Arendt (2002, p. 03), “a política se baseia no fato da pluralidade dos homens”.
Seria o que trata da convivência entre os homens, uma forma organizadora entre os diferentes
para certas coisas em comum, essenciais para ligações tanto quanto para separações que
promoveriam a igualdade ou não entre os homens mediante suas diferenças. Portanto, “o
sentido da política é a liberdade” (ARENDT, 2002, p. 03). Outro entendimento seria que a
política, a partir de uma organização baseada na família seria responsável por ligações de
graus de parentesco ou por separação por diversos outros motivos que poderiam acarretar na
sua ruína: “A ruína da política em ambos os lados surge do desenvolvimento de corpos
políticos a partir da família. Aqui já está indicado o que se torna simbólico na imagem da
Sagrada Família: Deus não criou perfeitamente o homem como o fez com a família”
(ARENDT, 2002, p. 07). Haveria um risco de auto revestimento divino quando a família
assumisse uma postura de não reconhecimento da diversidade. As famílias seriam
fundamentalizadas em ideias de solidez e abrigo para o indivíduo, daí o passo para a
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preferência de direitos para os familiares, o que anularia a qualidade básica para a pluralidade
que levaria à perversão da principal ação da política que seria a concessão voluntária “de uma
reivindicação juridicamente equânime” (ARENDT, 2002, p. 07).
Aferindo-se conceitos sobre política como forma de organização daquilo que haveria
em comum entre os diferentes a reivindicação da liberdade em respeito à pluralidade, a prática
de meios que obteriam vantagens ou os efeitos desejáveis em determinado grupo social
descrito por Hanna Arendt e Norberto Bobbio, analisa-se esta construção aplicada à relação
entre os evangélicos e a esfera pública na forma do exercício político.
A conjuntura atual da política brasileira favorece a hipótese de que há espaço para
manifestações religiosas a fim de nortear os rumos confusos de interesses que comprometem a
atual política brasileira, não obstante os escândalos de desvios de erário e suas consequentes
prisões efetuadas pela justiça, norteadas pela operação “lava a jato”.Haveria certa insatisfação
que ocasionaria pautas conservadoras, as quais ganham celeridade, como as críticas às
políticas de ensino público, redução da maioridade penal, contrariedade ao aborto legalizado e
a união civil entre homossexuais, por exemplo, fundamentadas em trechos da Bíblia. Há um
poder de negociação política dos evangélicos, no cenário político nacional, devido a sua
representatividade e seus preceitos que ofereceriam justiça e ordem. O discurso político
“governo do justo”, como outros de mesmo tom, relaciona movimentos sociais de
transformação e cidadania com o estado de espiritualidade. Seria a permissão ou concessão de
Deus, diante da impossibilidade humana de resolução de seus próprios problemas (CAMPOS,
2011).
Sendo assim, a solução para os grandes dilemas políticos atuais seria oferecida por
meio do ensino, da “restauração” profética, vista pelos adeptos do MIR como solução certa e
prática para os problemas éticos e de corrupção que envolvem a política brasileira. No
entanto, tal postura implica certa questão sobre o papel exclusivo arbitral do Estado laico em
relação ao direito de todos e o respeito da liberdade religiosa (VITAL, 2012).
Desta feita, a solução para os problemas políticos estaria sempre na política, na boa
política, análoga a solução para a má espiritualidade que estaria na boa espiritualidade ou na
construção de uma espiritualidade mais saudável. Do contrário a expectativa messiânica
tornaria o fascínio pelo poder, o que seria conflitante com às expectativas dos defensores da
Reforma Protestante dos séculos XVI e XVII, que defendiam o Estado não cristão, não
confessional. Não obstante, há os que defendem que tal solução proposta relacional entre
Igreja e Estado não seria tão saudável. Para estes, os evangélicos deveriam se envolver em
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política, no entanto, não representados pelas igrejas, mas sim por grupos políticos que
pensariam semelhantemente compreendendo também a fé cristã (FRESTON, 2006).

3.6 Um novo trilho para o Brasil
Independente da visão contrária relacional entre a Igreja e o Estado, os adeptos
restauracionistas aceitam para si mesmos certa legitimação, apoiados em hermenêuticas
bíblicas reforçadas pelo imaginário religioso com os argumentos que englobam missões e
representações do desejo divino de justiça e de igualdade. O MIR propõe a “restauração
política nacional”, como um ensaio terreno para a cidadania dos céus, declarando o que
chamaria de “restauração” profética, promulgando a defesa do estado do Amazonas como
grande potencial econômico e científico (TERRA NOVA, 2001).
Marcel Alexandre da Silva, líder político que representa os interesses do MIR,
candidato a uma das vagas para Deputado Federal pelo Estado do Amazonas, pelo Partido do
Movimento Democrático Brasileiro (PHS), participante da coligação denominada “Eu voto no
Amazonas” (PDT / PP / PV / PR / SOLIDARIEDADE / PTB / PHS / PSL),10 defende que os
cristãos precisam indicar os trilhos para a passagem de comboio em prol da justiça e
igualdade para todos. Segundo o candidato, este é o momento propício para que o brasileiro
volte a ter esperança mediante cenário político decepcionante. “Decepção de ter um expresidente preso, [...] decepção porque a representatividade parlamentar está a dever”. Com
base no versículo encontrado no antigo testamento, livro de Samuel, capítulo vinte e três,
versos três e quatro, os cristãos restauracionaistas devem buscar a justiça resplandecente para
a nação brasileira.
Disse o Deus de Israel, a Rocha de Israel a mim me falou: Haverá um justo
que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. E será como a
luz da manhã, quando sai o sol, da manhã sem nuvens, quando pelo seu
resplendor e pela chuva a erva brota da terra” (BÍBLIA SHEDD, 1998).

Marcel Alexandre da Silva afirma que o Brasil se ressente da vergonha em que se
transformou a política brasileira, corrupta e desmoralizada. Somente a verdade mostrará os
caminhos que esta nação deve trilhar. 11
O candidato diz que o maior desafio na nação, neste ano eleitoral, é o despertamento
do povo brasileiro como nação sacerdotal. Os cristãos, um povo dentro do povo, precisam
10

Disponível em: https://especiais.gazetadopovo.com.br/eleicoes/2018/candidatos/am/deputado-federal/marcelalexandre-3131. Visitado em 23/08/2018.
11
Disponível em: http://www.mir12.com.br/br/2018/congressos/portoseguro/destaques/682-um-novo-trilhopara-o-brasil. Visitado em 30/04/2018.
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construir consciências políticas por meio de fóruns, grupos de trabalhos e discussões, a fim de
se unirem para a eleição de Governadores, Senadores, Deputados Estaduais e Federais que
representem a verdade e a justiça, canalizando propósito, fé e esperança. É preciso votar na
linha do governo do justo (MIR, 2018).
O apóstolo Wagner Pacheco, um dos líderes do Partido Reformista Democrático,
afirma que a criação de uma geografia reformista é uma das metas partidárias. Para isso, diz o
líder do PRD que é preciso que cada estado atinja a sua “meta” de fichas preenchidas de
afiliados para tramites nos Tribunais Regionais Eleitorais. Atingir esta “meta”, afirma o
político, só é possível com a insistência dos supervisores, coordenadores de estado e a atuação
direta do Apóstolo Renê Terra Novapara o alcanceda cota estadual, o que tornaria a meta
nacional alcançada (MIR, 2018).
Figura 04 - Candidato a Deputado Federal Marcel Alexandre, representante do MIR

Fonte: MIR (2018).

Sendo assim, a origem da proposta político-religiosa “governo do justo” objetiva
compreensão introdutória sobre os atores que promulgam tal discurso. Tanto quanto relevante
é abordar a história da fundação do MIR, a instituição que dá início e desenvolve tal proposta
político religiosa. As intenções deste discurso defendem quea nação brasileira deva conhecer
nova abordagem política, capaz de transformar a realidade socioeconômica e espiritual do
país. Para tanto, apresenta hermenêutica para legitimidade teológica, contemplando assuntos
como a não legalização do aborto, a posição contrária a união matrimonial entre homo
afetivos, a conservação da família nos moldes tradicionais, destacando a importância da
construção política nas igrejas e as influências positivas que o assunto pode trazer para a
sociedade.
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4. A COSMOLOGIA RESTAURACIONISTA

Este capítulo trata da visão de mundo dos adeptos do movimento restauracionista a
partir de entrevistas e observação direta realizadas em eventos do MIR. O objetivo é refletir
sobre a importância do apostolado para o MIR e as práticas utilizadas para manter em unidade
este grupo social sobre o uso simbólico de “coberturas espirituais”para orientação dos adeptos
à liderança, assim como eventos que justificam congraçamentos e manutenção dos laços
sociais sob uma rede de relacionamentos que se assemelha à cobertura simbólica na qual a
palavra de ordem é fidelidade.

4.1 O manto apostólico
“Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e
renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. ”
(Isaías 61:4).

Em discurso afinado com alguns textos bíblicos que mencionam a comissão do
evangelho, o apóstolo René Terra Nova justifica a ação restauradora que diz revolucionar o
meio evangélico, com consequente crescimento de adeptos buscando cura, libertação e
aprendizagem. No entanto, afirma que junto a tantas pessoas também se encontram os
escribas, fariseus e saduceus (MIR, 2017).
Nessa pesquisa, percebe-se que no imaginário religioso evangélico tais títulos não se
referem às suas ocupações, mas sim a determinado comportamento voltado para as leis e
descrentes das coisas do Espírito. Analisando este discurso, entende-se que Terra Nova lidera,
atualmente, um grupo numeroso de adeptos que consideram sua influência como profética,
assim registrado em um de seus espaços virtuais oficiais, a saber:

No dia 16 de novembro, Renê Terra Nova completa mais uma etapa da
carreira que Deus lhe confiou no ano de 2001, quando recebeu a legitimação
apostólica. Foi durante a I Conferência Profética, na Igreja Batista da
Lagoinha, que ele foi ungido pelos Apóstolos Cindy Jacobs, Mike Shea,
Valnice Milhomens e Harold Caballeros. Como Igreja, relembramos com
carinho e gratidão ao Senhor essa data histórica e profética e que foi um
marco de crescimento no ministério deste homem de Deus. A unção que foi
derramada sobre ele tem se multiplicado no Brasil, tanto que centenas de
outros Apóstolos já foram levantados por Renê, a partir da legitimação que
ele recebeu, 16 anos atrás12 (MIR, 2017).
12

Disponívelem:http://www.mir12.com.br/br/2017/noticias/555-ap-rene-terra-nova-16-anos-de-apostolado.
Visitado em 29/08/2018.
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Assim, é possível recordar o que Max Weber (2009) escreveu quando afirmou que
profeta, em oposição aos sacerdotes e magos, é um portador carismático, que possui uma
missão doutrinária, admoestando antigas revelações. É renovador e restaurador.

Por profeta queremos entender aquio portador de um carisma puramente
pessoal, o qual, em virtude da missão, anuncia uma doutrina religiosa ou um
mandado divino. [...] O profeta que anuncia de novo, uma revelação antiga
(de fato ou suposta) e aquele que reivindica para si uma revelação totalmente
nova, isto é, entre o "renovador" e o “fundador” de uma religião (WEBER,
2009, p. 303).

O apóstolo Renê Terra Nova, que possui uma visão profética de si mesmo, é
presidente do MIR,mas conta com outros apóstolos nomeados, os quais são chamados de
valentes. São eles, a saber: Ana Marita Terra Nova (esposa do Renê), Marcel Alexandre, Arão
Amazonas e Anselmo Vasconcelos. Este último é responsável pela administração da igreja.
Outros apóstolos, bispos e pastores também têm sido levantados para organização e liderança
do movimento multiplicador da Visão Celular no Modelo dos 12. Cada apóstolo possui 12
discípulos que se tornam apóstolos e que, por sua vez, cada novo apóstolo organiza mais um
grupo de 12 discípulos que também se tornam apóstolos e assim sucessivamente.
Terra Nova é membro da International Coalition of Apostles (ICA - Coalizão
Internacional de Apóstolos), apóstolo Embaixador para o Brasil e América do Sul, membro da
COBLAP (Coalizão Brasileira de Líderes Apostólicos), filiada à Coalizão Apostólica
Internacional, presidida pelo apóstolo John Kelly, sediada em Forth Worth, no Texas/EUA.
Segundo Terra Nova, a missão dessas coligações é garantir "cobertura apostólica mundial",
para fortalecer o projeto de ganhar as nações para Jesus. Tais organizações possuem o
objetivo de esclarecimento sobre o "manto apostólico", e o mergulho no "mar do avivamento"
(MIR, 2018).

4.2 A cobertura apostólica

A cobertura apostólica significa respeito e reconhecimento da autoridade de pastores,
bispos e apóstolos. Para os adeptos do MIR, a cobertura apostólica é vista como uma
condição sine qua non para a proteção espiritual deles próprios. Para Terra Nova, esta geração
é privilegiada porque tem a oportunidade do avivamento e consolidação para a sua própria
mudança, conforme dito por ele:
O manto fala de autoridade – Tehillim – cobertura, poder, unção, proteção ou
tenda sobre a vida [...] Tehillim é o manto de autoridade. Yeshua é o

46

Apóstolo dos Apóstolos. Ele tem o Tehillim, o Manto que cobre, protege,
adiciona, inclui e doutrina. O Manto é um sinal para proteger pessoas,
ministérios e instituições. Jesus protegeu os discípulos individualmente,
protegeu o ministério dEle e, claro, as instituições como, por exemplo, pagar
tributos a César (MIR, 2008).

Estar debaixo do manto significa estar debaixo de autoridade, de proteção, de
reconhecimento, de aceitação, de pertencimento, de cuidado, de sabedoria e de poder. Entre
os evangélicos é reconhecido como “a arma de Deus que quebra todo jugo”. No imaginário
religioso restauracionista há diferentes mantos, sinais visíveis da importância em se manterem
“limpos”. Manto da Lealdade, revelando caráter para trabalhar com relacionamentos e para
direcionar rotas tortuosas de gerações confusas. Manto da Fidelidade que significa a cobertura
de um povo curado para levar o bom testemunho de líderes de alianças que não se rendem a
propostas de negociações com púlpitos, influências por interesses individuais e escusos.
Manto da Honra.
Nosso testemunho não é de alguém que melhorou após ter um encontro com
Jesus, nosso testemunho é de mudança, é de entendimento de Honra para
ensinar uma multidão que a promessa de Deus para os que cumprem o
princípio da Honra é de vida longa, prosperidade, bênçãos... (TERRA
NOVA, 2012, p. 29).

Para Terra Nova, o Manto Apostólico é um sinal da vida salutar que desponta uma
geração dotada de autoridade e que recebeu o legado de ser treinada na Lealdade, Fidelidade e
Honra para ser resposta desta geração (Opus citatum). Estes ensinos são ministrados por meio
de congressos, seminários, literaturas, sites e encontros denominados de cafés para pastores.
Em entrevista realizada no mês de julho de 2017, em São Gonçalo, o apóstolo Walter
Cristie Silva Aguiar, um dos líderes regionais do MIR, formado em direito e teologia, reitor
de uma faculdade livre de teologia, de 54 anos de idade, casado, pai de três filhos e um neto,
responsável por algumas igrejas e presidente da Associação de igrejas Yaveh Shamah,com
matriz no bairro de Laranjal, São Gonçalo/RJ, respondeu, após ser perguntado, que a
cobertura apostólica é:
Um cuidado, uma prestação de serviço que demonstra autoridade e
responsabilidade para com as vidas que estão debaixo desta unção. A unção
é sinal de benção de Deus. A cobertura apostólica é uma unção para
abençoar a outros. É sinal de respeito, autoridade, fidelidade, honra e
lealdade. Honramos muito a lealdade e o comprometimento entre os nossos.
O princípio e a essência desta unção estão baseados na fidelidade. A
cobertura sempre funciona de apóstolos para bispos e pastores os quais são
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presidentes de suas respectivas igrejas. É poder divino para ungir de poder a
outros (Walter Cristie Silva Aguiar).13

Outra pergunta feita ao entrevistado é como se daria a estrutura da cobertura
apostólica já que se trata de um desempenho simbólico. O entrevistado responde:
Bem, eu sou um apóstolo ungido por outro apóstolo, sendo um dos doze.
Este que me ungiu, também faz parte dos doze, portanto ungido pelo
apóstolo responsável pelo estado do Rio de Janeiro, o qual foi ungido pelo
Renê Terra Nova, portanto discípulo direto, e um dos doze de nosso
presidente. É uma estrutura multiplicadora, que cresce a cada dia. A razão da
entrada de novos pastores discípulos é muito simples. Eles vêem um
crescimento, uma direção, fidelidade e honra, tão procurado e escasso nos
dias de hoje, inclusive no meio evangélico (Walter Cristie Silva Aguiar).14

Dando continuidade a entrevista foi perguntado ao entrevistado o que aconteceria
quando um laço expresso em lealdade e em confiança, conforme apresentado, fosse de alguma
maneira quebrado. Ele respondeu:
Uma das primeiras coisas a saber sobre a cobertura apostólica é que este
manto está sobre os ombros, e não sobre a cabeça. Portanto, não é racional.
Honrar alguém é um benefício pessoal. Com isto, não podemos tomar
caminhos de tolos, caminhos que nos beneficiem, ao invés de outros. Eu lhe
digo isto, porque bem pouco tempo atrás, eu tive uma situação bem difícil
para resolver! Ocorreu que enquanto reitor de seminário, permiti que uma
situação acontecesse, e que a experiência não foi muito boa. Certo
coordenador que trabalhava conosco, visionário e bem competente, do tipo
"bate escanteio, e chega para cabecear" abriu uma turma de estudos
psicanalíticos em local bem próximo a uma outra turma, já existente e em
funcionamento, localizada nas dependências da igreja de um dos meus
pastores que estão debaixo de minha cobertura. Este pastor logo reclamou
que estaria sendo prejudicado, e contava com minha lealdade, e fidelidade,
pois o mesmo mantinha uma relação pastor-apóstolo com estas qualidades.
Embora a situação de duas turmas em funcionamento fosse bem lucrativa e
divulgadora de nossa instituição, eu tive que acolher a reclamação do pastor,
e afastar o coordenador de suas funções, para manter a minha fidelidade, e
honrar a minha cobertura apostólica para com o pastor. Respondendo a sua
pergunta, a quebra desta fidelidade e lealdade é inadmissível, mesmo que
hajam prejuízos pessoais.15

Finalizando esta breve entrevista, foi perguntado ao entrevistado se a cobertura
apostólica não é muito semelhante às atitudes de organizações e instituições discretas, como a
maçonaria, por exemplo. O entrevistado respondeu com um breve sorriso:
Nada a ver com qualquer sociedade discreta. Apenas lidamos com uma
proposta de lealdade e fidelidade. Hoje em dia, essas condições, que são
bíblicas, estão se perdendo não somente do mundo secular, do qual não
13

Entrevista concedida pelo apóstolo Walter Cristie Silva Aguiar. [Julho de 2017]. Transcrita conforme a fala da
entrevistada. Entrevistador: Sergio P. Gil de Alcantara. São Gonçalo, 2017.
14
Ibidem.
15
Ibidem.
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poderíamos esperar outra coisa, mas também entre os próprios cristãos.
Somos uma geração para levantada para ensinar, e recriar antigas alianças
com Deus. Restaurar veredas, reparar brechas, e mostrar que a honra produz
bênçãos.16

Para Alencar (2013), esta mentalidade exposta pelo entrevistado atesta que cumprir o
simbolismo da cobertura apostólica é sinônimo de honradez, compromisso com a família,
fidelidade nos relacionamentos e rigorismo moral. Para Weber (2009, p. 292):
Um poder concebido, de algum modo, por analogia com o homem dotado de
alma, pode ser forçado, assim como o "poder" naturalista de um espírito, a
estar a serviço dos homens: quem possui o carisma de empregar os meios
adequados é mais forte do que até mesmo um deus e pode impor a este a sua
vontade. Neste caso a ação, não é um "serviço ao deus", mas sim "coação
sobre deus.

As impressões que o entrevistador tem é de que o discurso desferido pelo entrevistado
tenha convicção e fundamentos bíblicos, no entanto, também deixa questionamos sobre o uso
de tal influência e poder. Uma teologia de domínio para celebrar intenções um tanto
discutíveis. O mesmo discurso de fidelidade, lealdade e honra são desferidos em ocasiões de
congressos, seminários e encontros com a liderança, denominados de “café de pastores”.

4.3 O café de pastores
O MIR, embora seus adeptos se auto denominem como participantes de movimento
cristão, possui outros interesses, além do que simplesmente a divulgação evangélica. Os
interesses políticos não são negados, objetivando expansão do número de adeptos, mas
também das influências na esfera pública. Haja visto a criação do projeto político religioso
“governo do justo”, citado e estudado no capítulo dois deste estudo. Não obstante, neste
tópico serão analisados os resultados advindos da observação participante. Portanto, buscouse compreender o comportamento das pessoas, do grupo social ali presente.Contudo, é
importante ressaltar que a posição tomada nesta observação em momento algum considerou
qualquer engodo, deixando claro a atividade de pesquisa. “Aprendi que as pessoas não
esperavam que eu fosse igual a elas. Na realidade estavam interessadas em mim e satisfeitas
comigo porque viam que eu era diferente. Abandonei, portanto, meus esforços de imersão
total” (WHYTE, 2005, p. 304).
As reuniões com pastores são realizadas pelo próprio apóstolo René Terra Nova e
orientada que também sejam realizadas pelos seus liderados, outros apóstolos, bispos e
16

Ibidem.
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pastores que se encontram sob sua liderança espiritual. O apóstolo René lidera 12 apóstolos,
que lideram outros 12 e assim por diante. Segundo Norbert Elias (2000), a coesão de um
grupo social se daria pela sua inteiração social. Reuniões, eventos, música, festas, danças e
outras ações realizadas de forma conjunta dariam tom de coesão (ELIAS, 2000).
Nota-se que a reunião denominada de café para pastores parece corroborar com o
conceito afirmado pelo autor acima descrito, sobretudo porque nessas reuniões ocorrem
celebrações com músicas promotoras de coesão.Abaixo está um convite de umas das reuniões
realizadas pelo Terra Nova.
Figura 05–Convite para o café da manhã com a imagem do René Terra Nova17

Fonte:Reunião de pastores da Visão Celular M12 (2018).

Em visitas realizadas entre os meses de abril e agosto de 2017 ao evento “café com
pastores” foram obtidas mais informações,satisfazendo questões, tais como, quem participa,
quais as condições para participação, qual o objetivo do que é falado, como é falado e quais as
implicações para quem participa e para quem não participa.
As reuniões visitadas geralmente acontecem aos segundos sábados de cada mês e são
realizadas por apóstolos reconhecidos por outro apóstolo integrante da geração apostólica de
René Terra Nova. Tais encontros foram realizados no Ministério Yaveh Shamah, localizado
no bairro de Laranjal, na cidade de São Gonçalo, e também no Ministério SEIVA, localizado
no bairro Parque Santo Antônio, na cidade de Teresópolis.
Na maioria das vezes a observação participante exige muitos esforços de aproximação,
mas no caso desta pesquisa, esta etapa foi rápida em razão de minha identidade evangélica.
Lembrando o registro realizado na introdução deste estudo, meu berço religioso é evangélico
protestante,

exerço

funções

pastorais

e,

concomitantemente,

leciono

teologia

e

psicanálise.Nessas atividades de ensino obtive a oportunidade de conhecer adeptos do MIR,
17

Disponível em: https://www.imgrumweb.com/hashtag/eusoum12. Visualizado em 05/07/18.
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colegas professores, alunos e administradores das instituições de ensino. Dessa forma, o bom
relacionamento, as conversas e a escuta de depoimentos originaram o aprofundamento
sociológico do assunto.
Em participação de algumas destas reuniões denominadas de “café de pastores”,
geralmente promovidas pelos que se auto denominam “apóstolos”, para receber os pastores e
líderes, a recepção é amistosa, tanto quanto para os outros participantes. Não houve
estranheza pela minha presença ali. No entanto, alguns me abordaram a fim de conhecer qual
a igreja eu representava ou pastoreava. Para que não houvesse constrangimentos, a resposta
afirmava ser participante do corpo docente da instituição de ensino, cujo reitor é um dos
representantes no Rio de Janeiro do MIR, apóstolo Walter Cristie Silva Aguiar. A instituição
citada e seus professores passaram a ser o meu “Doc” ou “assistentes informais”, dissipando
dúvidas sobre o campo.
A maioria dos participantes era pastores, conforme a proposta do evento, mas havia
outros colaboradores que cooperavam na cozinha, na aparelhagem de som e a equipe
musical.A reunião se iniciou com o café da manhã posto em mesa coletiva, com quantidade
necessária para atender o número de convidados. Uma oração de gratidão foi realizada antes
que todos se servissem. Nesta mesma oração foram feitas menções que contemplavam os
doentes, os “desanimados” espiritualmente, as igrejas representadas, seus pastores e famílias e
a nação brasileira.
Logo após o momento do desjejum matinal e congraçamentos, dá-se prosseguimento
ao evento, seguindo o convite para que os participantes convidados adentrassem ao templo.
Os participantes do evento, conforme mencionado acima, são pastores e líderes, integrantes de
uma “rede” simbólica denominada de “cobertura espiritual”, liderada pelo apóstolo. Este
assunto será tratado especificamente nas seções seguintes.
Dentro do templo, uma equipe musical já está pronta para liderar momentos de
cânticos espirituais que, geralmente, dura cerca de 40 (quarenta) minutos, em que são
entoados cânticos que envolvem a congregação, a qual participa e interage expressando
sentimentos emocionados de adoração. As letras das canções exaltam confiança, adoração,
sentimentos de superação e submissão a um Deus trino, que oferece proteção e sucesso nas
batalhas enfrentadas.
Então, chega o momento do sermão, que poderia ser realizado por um palestrante
convidado ou pelo próprio apóstolo promotor deste “café de pastores”. Nas participações em
que estive, os palestrantes eram os mesmos apóstolos que convocaram os eventos. O discurso
impetrado pelos palestrantes nestas reuniões objetivou instruir, de forma pública, os adeptos
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do MIR, dirimindo questões da atualidade como a valorização da vida por meio da oposição à
legalização do aborto, críticas às mídias e emissoras de televisão, cujas programações são
contrárias à cosmologia evangélica, a corrupção, aos descasos do Estado, de seus governantes
e a profunda preocupação com a manutenção dos direitos tradicionais da família, da ética e da
moral. Sobre estes últimos, entendo valer à pena a análise mais aprofundada que norteará a
seção seguinte.
Ao final da palestra houve um momento de orações dinâmicas. Pequenos grupos de
três a cinco pastores e líderes se reuniram para orar uns pelos outros, trazendo, com isso, certa
comoção emocional. O objetivo foi a busca de forças e incentivos para manterem firmes suas
perspectivas éticas, morais, de continuidade familiar e de direção das igrejas as quais lideram.
Logo após este momento a palavra foi novamente tomada pelo apóstolo que orientou a
todos sobre a importância da manutenção estratégica de evangelismo e a participação da visão
restauracionista dos grupos de 12, reafirmando a admoestação sobre a ética e moral a serem
praticadas no dia a dia do cristão.
Nos momentos finais do evento foram realizados anúncios sobre os próximos eventos
e, por fim, a oração apostólica demarcaram o término. Após o termino da reunião houve
oportunidades de cumprimentos, despedidas e breves conversas. Neste momento, aproveito
para perguntar a um dos apóstolos presentes sobre a função do título de “apóstolo” para os
dias de hoje. A resposta foi esta, a saber:
Muitas pessoas questionam sobre o uso deste título, nos dias de hoje. Alguns
impetrando certa sacralidade ao título, por conta na menção bíblica
empregada aos discípulos, que depois se tornaram os primeiros mártires do
cristianismo. O Movimento Internacional da Restauração não entende a
sacralidade do título, e sim dos feitos ocorridos nos primórdios do
cristianismo primitivo. Sendo assim, o uso do título "apóstolo" é restaurado
para outro fim, a partir da década de 80 do século passado. O fim é para a
consolidação de uma autoridade que guie a mudança de uma geração (Walter
Cristie Silva Aguiar, 2017).

Na próxima seção serão analisados os conceitos de ética e moral familiar, devido às
admoestações administradas pelos apóstolos em reunião.

4.4 Ética e moral familiares
Este tópico se debruça sobre os conceitos sobre a ética e a moral, objetivando analisar
o discurso restauracionista sobre valores para a sociedade,ética e moral, circundando questões
que envolvem a formação da família, integrante de plataforma política de muitos expoentes
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representantes nos dias atuais. Para isso, foram utilizados conceitos formulados por teóricos
especialistas.
Portanto, a ética seria um conjunto de valores e de medidas idealizados por certo
grupo social com o objetivo de respeitar o espaço entre indivíduos. A moral 18 seria o
mandamento ou exigência comunitária (MONDIN, 2008) e a ética situaria moralmente o que
seria certo ou errado (GEISLER, 2010). Para Coulanges (2006, p. 82-83):
É natural que a ideia moral tenha tido seu começo e tenha progredido como a
ideia religiosa. [...]. Seu ponto de partida foi a família, e foi sob a ação das
crenças da religião doméstica que os deveres começaram a aparecer aos
olhos do homem. [...]. As primeiras ideias de falta, de castigo, de expiação
parecem ter aí a sua origem.

Weber diz que a moral específica dos círculos protestantes possuiria relação
de afinidade eletiva com o comportamento. A ética religiosa seria influenciada por normas de
comportamento de cunho mágico e ao se quebrarem estas normas, ou seja, a infração seria
considerada um sacrilégio. Uma condução de vida mundana seria inspirada na esperança e
anseio de salvação consolidando certo sentido central a partir de motivos religiosos
projetando práticas santificadoras, por isso, o comportamento moral e ético seriam
participantes diretos de uma vida santificada (WEBER, 2009).
A valorização e reconhecimento que os grupos menores conquistam se baseiam na
forma de vida rigorosa e exemplar. A conversão produziria o habitus que unificaria as
relações, oportunizando um estilo de vida reconhecido por suas práticas e diferenciando de
antigas atitudes empregadas antes da adesão. O habitus é um produto ocasionado pelas
diferenciações e distinções provocadas pelos princípios adotados em comum ou a utilização
de diferenciadores a fim de localizarem o diferente (BOURDIEAU, 2008). O habitus que
unificaria as relações entre os pentecostais contaria com a representatividade da arte,
especificamente a música que teria um caráter social a partir de princípios utilizados que
dariam um tom em comum (BECKER, 1977).
O pensamento religioso pentecostal daria lugar à busca de condutas morais e éticas
reconhecidas como santificadas, tornando a dependência comportamental de cada um com o
propósito de atingir o alvo de salvação, de modo que a conversão no pentecostalismo clássico
seria acompanhada por atos que envolvem diferenças de comportamento em sociedade, o que
18

O conceito de ética de Platão, filósofo ateniense que viveria no século V. a. C., seria o ensino ao homem sobre
o desprezo aos prazeres, riquezas, e honras em detrimento às virtudes. A moral seria pertencente ao mundo de
realidade suprassensível, sendo a alma inserida nesta perspectiva que seria verdadeira. Caberia ao homem cuidar
da alma, procurando purificá-la e libertá-la do mundo material e dos valores do corpo (MONDIN, 2008, p. 7879).
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caberiam aos convertidos fazerem de suas vidas um testemunho permanente de santificação.
Para Machado (1996, p. 28 e 85):
No caso específico da ética pentecostal, a ênfase na sobriedade dos trajes e a
severa restrição às relações sexuais extraconjugais, aos vícios e até a
participação nas chamadas festas profanas faz com que a adesão à
comunidade religiosa transcenda o nível da experiência religiosa. Afinal, o
converso passa a ‘agir de forma coerente com sua religião na qual busca
constante orientação de conduta’, provocando uma redefinição dos seus
papéis e relações na família, no trabalho e nos demais espaços da vida
pública.

Ao fiel adepto pentecostal ficaria facultado certo poder para vigiar e até mesmo ser
vigiado pelos seus próprios companheiros de fé conforme certa moralidade. O modo de ser
influenciado pela religião marcaria a identidade pentecostal, adquirindo dessa forma um ethos
militante que transformaria o sujeito, o tornando diferenciado de outras religiões como a
católica, as africanas e até mesmo o protestantismo histórico (Opus citatum).
Segundo Gilles Deleuze, no prefácio da obra de Donzelot, as famílias mais modernas
teriam em desgaste por serem comandadas pela autoridade paterna como chefe familiar. Por
isso, o divórcio, o aborto de mulheres casadas ou não e as mães solteiras seriam
desenvolvidos uma vez que a autoridade paterna seria desafiada quanto a outros pensamentos
e outras decisões éticas e morais. Também seriam deixadas de lado as concepções
filantrópicas e de caridade, dando lugar aos rendimentos de poupanças, o que obedeceria a
anseios modernos de capitalismo (DONZELOTE, 1980).
Para Georg Simmel (2001), a família seria uma socialização de um número reduzido
de pessoas em meio a outro vasto grupo social, sendo um agrupamento duradouro exercendo
influencias nas relações matrimoniais e de parentesco. E isso se faria pensando no grande
interesse erótico, econômico, religioso, social, ou seja, de poder e desenvolvimento
individual. O casamento apresentaria uma disposição de poder disciplinador social e algo em
comum que seria a previdência vital (SIMMEL, 2001).
Machado (1996) afirma que a referência pentecostal quanto à verdadeira família seria
a família encontrada em comunidade de fé recém-adotada. Quando os conflitos viessem, a
família de fé teria a sua situação privilegiada em relação à família de laços sanguíneos.
Assumindo esta posição o novo convertido ou a nova convertida deveria enfrentar a
incompreensão de familiares sanguíneos adeptos de outras matrizes religiosas. E quando não
casados (as) deveriam procurar o casamento realizado em meio à comunidade. Os jovens
deveriam privilegiar os participantes de comunidades (rapazes e moças) que partilham a
mesma fé.
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As leituras que as comunidades pentecostais fazem de si mesmas, no tocante às suas
práticas morais e familiares, mediante as recentes transformações, evidenciariam as mudanças
sociais, a busca por condutas morais familiares mais austeros e as conversões que
privilegiariam a reorientação de ideários que transformam percepções individuais identitárias
(MACHADO, 1996).
Figura 06– Seminário da “família” ocorrido no templo MIR

Fonte: MIR (2018).

Em entrevista realizada no encontro de agosto de 2017, em São Gonçalo, foi
convidada uma das pastoras participantes do encontro denominado de “café para pastores”,
denomina-se K., universitária de aproximadamente 40 anos, participante de uma das igrejas
adeptas do MIR, situada na cidade de Maricá/RJ, sobre como entenderia as condições éticas e
morais de ordem familiar. Assim, foi possível obter algumas impressões sobre o emprego da
ética e da moral desprendidas por esta comunidade.
A entrevistada K. é divorciada, com duas filhas, uma delas se tornou mãe solteira. A
gravidez foi em momento de namoro com um dos jovens participantes da igreja, onde a
pastora é presidente. Os dois desempregados contam com o apoio familiar. Diante deste
acontecimento pergunto como foi o momento em que soube da notícia da gravidez e como a
igreja entendeu este fato. Ela respondeu, a saber:
Eu tive que enfrentar uma pressão muito grande. Infelizmente, tive que
suportar incompreensão de muitos, por ser mãe solteira. Eu sofri e ainda
sofro preconceitos vindos daqui mesmo, em minha igreja, embora sendo
pastora e presidente.Não posso negar que os jovens receberam muito bem a
notícia e, por isso, sou muito agradecida, especialmente ao casal de líderes
da juventude. Mas algumas outras pessoas da igreja me olham de um jeito
que me sinto o descontentamento dos membros (pastora K.).19

A entrevistada K. deixa claro que talvez esse tipo de preconceito ou tabu não estaria
acontecendo se estivesse frequentando ou exercendo liderança em qualquer outra religião,
mas que por conta das doutrinas da comunidade, ela se resigna em assumir o fato juntamente
19

Entrevista concedida pela entrevistada K. [agosto de 2017]. Transcrita conforme a fala da entrevistada.
Entrevistador: Sergio P. Gil de Alcantara. São Gonçalo, 2017.
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com a sua filha, mesmo que isso fosse contrário à opinião da maioria de seus parentes que
defende que sua filha não necessitaria de um casamento.
A maioria dos meus familiares diz que minha filha deveria aproveitar a vida,
por isso, não deveria estar preocupada com casamento. Mas eu estou
esperando e confiando no Senhor, pois Ele há de mandar recursos para
construção da família de minha filha, porque serei fiel até o fim e a minha
vitória chegará. Minha e de minha filha. Eu ainda tenho que aguentar a
situação muito triste de não ser cumprimentada com a “Paz do Senhor” pelos
outros irmãos, de outras igrejas, quando passam por mim na rua. Contudo eu
sigo em frente, pois sei que tudo isso que passo hoje servirá para embasar a
minha fé. Ademais, sei que serei vitoriosa juntamente com minha filha.
Outra coisa: a minha menina é uma benção de Deus!20

O evangélico restauracionista faz questão deste cumprimento: shalom. Essa palavra é
originária da língua hebraica é significa, entre outras definições, “a paz do Senhor”, que
demonstra que ele está em comunhão com sua autoridade e que tem uma vida espiritual cristã
condizente com sua fé (ALENCAR, 2013).
A entrevistada afirmou que mesmo diante de uma situação constrangedora e que gerou
alguns conflitos que se referem ao relacionamento dela como pastora e sua igreja, a
comunidade abraçou e apoiou. Hoje, o fato foi superado com o nascimento da criança.
Finalizando esta breve entrevista, a entrevistada K. se expressou a respeito da ética e
da moral familiares desprendidos pelo MIR dizendo que é difícil suportar o que ela tem
suportado, mas que entende passar por esta situação devido ao próprio erro de sua filha, quiçá
seu próprio erro, em falhar na orientação. Por isso, deseja enfrentar a situação e alcançar o
objetivo de ter uma oportunidade de reconstrução familiar. Almeja que será fiel até o fim para
receber a “coroa da vida” (Opus citatum).
Esta mentalidade exposta pela entrevistada atestaria, entre outros, o “escatologismo”
evangélico, ou seja, o anseio de um mundo vindouro ou o porvir que seria oferecido a todos
aqueles que têm uma conduta de vida disciplinada. “Entrar na ‘lei dos crentes’, por fim, era
sinônimo de honradez, compromisso com a família, fidelidade nos relacionamentos,
rigorismo moral e crédito na praça” (ALENCAR, 2013, p. 205).
Sendo assim, o objetivo deste capítulo pode ser considerado exitoso ao se debruçar
sobre a visão de mundo dos adeptos do movimento restauracionista a partir de entrevistas e
observação direta em eventos do MIR. A reflexão sobre a importância do apostolado para o
MIR e as práticas utilizadas para manter em unidade este grupo social, sobre o uso simbólico
de “coberturas espirituais” para orientação dos adeptos à liderança, assim como eventos que

20

Ibidem.
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justificam congraçamentos e manutenção dos laços sociais, sob uma rede de relacionamentos,
que se assemelha à cobertura simbólica na qual a palavra de ordem é fidelidade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Durante este trabalho , demarcações periódicas de formas sociológicas são realizadas
com o intuito de especificação do modo de evangelização e implantação de igrejas
pentecostais desde 1910 até a década de 80 e 90 (MARIANO, 2012), período da fundação do
MIR. São analisadas tanto a relação entre o pentecostalismo e os movimentos sociais no
Brasil quanto a atuação dos evangélicos no espaço público no Brasil.
Portanto, foi realizada a abordagem à referência histórica da origem do Ministério
Internacional da Restauração, identificando seu fundador e o crescimento do movimento, de
onde parte a proposta político religiosa, a qual é abordada como objeto analisado deste
trabalho, assim como as bases do discurso intitulado de “governo do justo” como um “novo
trilho” para o Brasil e a utilização da “teologia restauracionista”,evocando o retorno do
cristianismo primitivo e a restauração de modo de vida privada e pública, tratando da proposta
restauracionista diante do cenário político atual.
O objetivo de identificação e de análise do discurso político religioso intitulado
“governo do justo” alcança êxito, assim como as concepções teológicas, os ritos, os símbolos,
os argumentos e a cosmologia restauracionista que são reiteradamente mobilizados pelos
atores do MIR no sentido de apresentarem propostas de condutas de vida que respondam às
demandas e insatisfações políticas.
As noções de condutas de vida promulgados pelo “governo do justo”são adequadas
por certa hermenêutica teológica que privilegia a faculdade do livre arbítrio,no entanto,
evidencia o homem como corolário da criação, exercendo plano cultural divino estabelecido
em requisitos, tais como crescer, multiplicar, povoar toda a Terra e governar. Por esse motivo,
na visão que os evangélicos restauracionistas possuem de si mesmos, os servos do Deus
Altíssimo devem se interessar por política, pois Deus cria a política, os negócios públicos do
Estado e a arte de governar a cidade. Por isso que há menção de estadistas servidores de Deus
nos textos bíblicos, tais como Josué, Daniel, Mardoqueu e Davi. Por conta disso, o crente
possui o dever cívico do voto, que tem a finalidade de expandir os interesses divinos que
corroboram com o “governo do justo” e a alegria do povo, pois quando o ímpio governa, o
povo chora.
O discurso “governo do justo” tem sido possível mediante as mudanças conjunturais,
compreendidas em âmbito nacional e internacional que buscam novas abordagens que
envolvem construções da sociedade e agências religiosas, ocasionando a profissionalização de
agentes religiosos na política pública. Tais agentes políticos religiosos produzem discursos

58

que atingem progressivas conquistas, mediante o rápido crescimento pentecostal que se utiliza
de produções de visibilidades. Contudo, a legitimidade deste mesmo discurso ainda perscruta
as raias da aceitabilidade, sobretudo pela associação entre fé e dinheiro e pelas acusações de
corrupção e intolerâncias religiosas (MONTERO, 2012).
A investigação dos fundamentos políticos, teóricos, ideológicos e objetivos do
discurso inferido pelos adeptos do MIR possibilitou o entendimento de que exista certa
relação entre movimentos sociais de transformação e cidadania com espiritualidade por meio
da defesa de valores que amoldam a sociedade como solução para os problemas enfrentados
na esfera política brasileira. Assim, o proselitismo praticado pelo pentecostalismo,
identificado como modelo de evangelizaçãoM12, ocasiona a expansão marcada por traços
mais significativos,com certa ideia de guerra santa permanente, heranças demarcadas para os
filhos de Iaweh, empregando misticismos e uso de objetos mediadores do sagrado e
coberturas simbólicas demarcadas por fidelidade à liderança. Podem externar um tom de
exclusividade e dominação de certo grupo social, mas também ocasiona a liberdade de
expressões coletivas e individuais e a participação efetiva e ativa da política partidária. Por
isso, o crescimento dos evangélicos no espaço público da política sinaliza certa visão para
assuntos do Estado sob perspectivas e olhares religiosos (MARIANO, 2012).
A cosmologia restauracionista sobressalta a importância do papel do apostolado e as
práticas utilizadas para manter em unidade um grupo social, utilizando-se de simbólicos
denominados de “coberturas espirituais”. A orientação dos adeptos à liderança, assim como
eventos que justificam congraçamentos e manutenção dos laços sociais, sob uma rede de
relacionamentos, é marcada de forma simbólica e carismática, em que a palavra de ordem é
fidelidade. A cobertura apostólica, que implica em respeito à autoridade exercida pela
liderança e pela hierarquização de pastores, bispados e apóstolos, é vista pelos adeptos do
MIR como uma proteção espiritual sem a qual nenhum dos participantes pode ficar sem.
Nota-se, por fim, a crença na atualidade do ministério do “manto” apostólico, que utiliza a
designação de “apóstolos” para intitularem seus principais líderes. Para tanto, foram feitos
registros dos resultados de visitas realizadas nos eventos especialmente denominados de“cafés
com pastores”, obtendo mais informações sobre funcionamentos destes eventos na vida dos
participantes do MIR.
O espaço para manifestações religiosas conquistado na conjuntura atual da política
brasileira tem como fim o investimento na conscientização política, não somente dos
evangélicos, mas também do público em geral. Por isso, a participação política do evangélico
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não pode ser mera defesa de interesses, mas deve ultrapassar limites que pautem a “verdadeira
cosmovisão cristã” (FRESTON, 2006).
O discurso político do MIR propõe acentuação de moralidade na vida pública,
defendendo o respeito da diferença entre a moralidade e a legislação. A defesa da família é
uma das principais propostas que conserva valores e que ainda encontra adesão da
população.O pensamento religioso dá lugar à busca de condutas morais e éticas reconhecidas
como santificadas, tornando a dependência comportamental de cada um com o propósito de
atingir o alvo de salvação, de modo que a conversão, na visão dos próprios evangélicos, é
acompanhada por atos que envolvem diferenças de comportamento em sociedade.Por isso é
que as famílias mais modernas teriam desgastes por serem comandadas pela autoridade
paterna como chefe familiar. Portanto, o divórcio, o aborto de mulheres casadas ou não e as
mães solteiras seriam desenvolvidos uma vez que a autoridade paterna seria desafiada quanto
a outros pensamentos e outras decisões éticas e morais. Além disso, seriam deixadas de lado
as concepções filantrópicas e de caridade, dando lugar aos rendimentos de poupanças que
obedeceriam a anseios modernos do capitalismo. A família é uma socialização de um número
reduzido de pessoas em meio a outro vasto grupo social, sendo um agrupamento duradouro
que exerce influencias nas relações matrimoniais e de parentesco. E isso se faz pensando no
grande interesse erótico, econômico, religioso, social, ou seja, de poder e desenvolvimento
individual. Assim, o casamento apresentaria uma disposição de poder disciplinador social e
algo em comum que seria a previdência vital (SIMMEL, 2001).
A referência pentecostal quanto à verdadeira família seria encontrada em comunidade
de fé. Quando os conflitos viessem, a família de fé teria a sua situação privilegiada em relação
à família de laços sanguíneos. Assumindo esta posição o evangélico deveria enfrentar a
incompreensão de familiares sanguíneos adeptos de outras matrizes religiosas. E quando não
casados (as) deveriam procurar o casamento realizado em meio à comunidade. Os jovens
devem privilegiar os participantes de comunidades (rapazes e moças) que partilham a mesma
fé. As leituras que as comunidades pentecostais fazem de si mesmas no tocante às suas
práticas morais e familiares, mediante as recentes transformações, evidenciam as mudanças
sociais, a busca por condutas morais familiares mais austeros e as conversões que privilegiam
a reorientação de ideários que transformam percepções individuais identitárias (MACHADO,
1996)
O poder de negociação dos evangélicos no cenário político nacional se alimenta da
insatisfação da sociedade para com esta esfera, insuflada com as notícias de escândalos
políticos que denunciam desfalques e desvios do erário, provocando investigações de grande
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monta, tal como a denominada "Lava à Jato"21 envolvendo várias autoridades. Os
acontecimentos políticos dos atuais dias, motivam o fortalecimento de pautas conservadoras
como a redução da maioridade penal e o trabalho terceirizado, a não descriminação do aborto
e uso da maconha de forma recreativa, o não reconhecimento de direitos LGBT, a
manutenção dos “valores sagrados” da família, a discussão em torno da moralidade e ética, e a
não antecipação da sexualidade de jovens e crianças, fundamentadas sob hermenêuticas
realizadas em trechos bíblicos.
As ações consideradas sagradas se misturam a outras esferas, concepções de direito se
amalgamam a concepções mágicas, seguindo suas próprias lógicas internas. A fundamentação
mágica e realizada por meio de tabus, isto é, por crenças mantidas por meio de ideias
religiosas que podem favorecer certo controle social. No Brasil, o desenvolvimento de
linguagem religiosa, operada pelos evangélicos, permite a internalização cognitiva para
posições políticas autônomas e não personalistas, ocasionando influências no próprio Estado
com ocupações de altas posições de poder. Este Estado e reconhecido como fonte de
benesses, interventor e distribuidor de trocas movimentadas pelo voto e barganhas
(ARENARI, 2005).
Portanto, a elaboração do discurso político “governo do justo” reforça a condição de
movimentos sociais de transformação e cidadania com o estado de espiritualidade. A
permissão ou concessão de Deus diante da impossibilidade humana de resolução de seus
próprios problemas (CAMPOS, 2011).Sendo assim, a solução para os grandes dilemas
políticos atuais na visão dos promulgadores do “governo do justo”é oferecida por meio do
ensino da “restauração profética”, vista pelos adeptos do MIR como solução certa e prática
para os problemas éticos e de corrupção que envolvem a política brasileira. A restauração dos
preceitos divinos conhecidos como morais, éticos e justos devem ser utilizados em esfera
pública, para que o país se torne habitável e próspero.
No entanto, tal postura implicaria numa questão sobre o papel exclusivo arbitral do
Estado laico em relação ao direito de todos e o respeito da liberdade religiosa (VITAL DA
CUNHA, 2012). Baseados nas afirmações desta mesma autora, entende-se que o pensamento
21

A operação Lava Jato é a maior iniciativa de combate a corrupção e lavagem de dinheiro da história do Brasil.
Iniciada em março de 2014, com a investigação perante a Justiça Federal em Curitiba de quatro organizações
criminosas lideradas por doleiros, a Lava Jato já apontou irregularidades na Petrobras, maior estatal do país, bem
como em contratos vultosos, como o da construção da usina nuclear Angra 3. Possui hoje desdobramentos no
Rio de Janeiro e no Distrito Federal, além de inquéritos criminais junto ao Supremo Tribunal Federal para apurar
fatos atribuídos a pessoas com prerrogativa de função. Ministério Público Federal. Disponível
em:http://www.mpf.mp.br/para-o-cidadao/caso-lava-jato. Visitado em 04/11/2018.
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evangélico referente a atual política enfrenta o medo, o pânico moral e a ameaça oferecidos
pelas transformações sociais no mundo atual. Quando pessoas sentem que certos valores tidos
como bem-estar de vida podem estar ameaçados, entram em crise, seja de forma pessoal ou
em contexto público. Tal crise abre brechas para manipulações com intuitos de contenção dos
processos de modo a controlá-los. As tradições agem por meio de fatos sociais que
possibilitam conforto e previsibilidade. Entretanto, podem produzir opressão e coação, efeito
pelo qual seja possível eventual cerceamento de direitos de minorias políticas no Brasil
(VITAL DA CUNHA, 2017).
A expectativa depois das eleições presidenciais dá lugar a dois pensamentos
divergentes entre si. O primeiro pensamento diz sobre a atual situação política brasileira à
aspiração de restauração, mobilizada pelo sentimento de ética e moral, provocados pelos
escândalos de corrupção e má administração da máquina pública. O segundo pensamento
teme que o discurso restauracionista seja, em verdade, um meio para garantir valores sociais
que controlam o processo democrático de liberdade e ampla garantia de direitos
constitucionais das minorias políticas.
Sendo assim, diante das propostas de governo apresentadas pelos candidatos à
presidência da República nas eleições de 2018, o discurso do então eleito presidente Jair
Messias Bolsonaro coaduna com as aspirações do “governo do justo”. Neste aspecto, o apoio
a esta candidatura transpareceu a proximidade dos anseios manifestos por meio do discurso
“governo do justo”, por um governo que reflita sobre a eficácia da Palavra de Deus no
processo de construção da sociedade, sobretudo a fim de considerar as exaustivas citações do
evangelho de João, capítulo oito, versículo trinta e dois, como principal inspiração de
campanha.22Dessa forma, o “governo do justo" apregoa o comprometimento com a ética na
política.Resta agora a observação do Estado à serviço do direito da democracia,
comprometido com o direito de todos ou somente de determinados grupos sociais, não
religiosos ou religiosos.

22

“Econhecereis a verdade e a verdade vos libertará” (Bíblia Shedd, 1998, p. 1500). Disponível em:
http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2018/propostas-de-candidatos. Visitado em 28/10/2018.
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ANEXOS A - CARTA ENVIADA A TODOS OS LÍDERES DO MIR

14/09/2014

A Graça e a Paz do Senhor Jesus!

Querido(a) irmão(ã), "...a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os
poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças
espirituais do mal nas regiões celestiais" (Efésios 6:12).
Sabemos que o diabo, que foi apontado por Jesus como ladrão, tem tentado roubar
tudo que é de Deus dizendo que é dele. Assim foi com a tentativa de roubar o trono do Pai,
roubar a adoração ao Todo Poderoso e roubar a autoridade que o Eterno nos entregou em
Gênesis 1:28, quando disse que nós deveríamos dominar e sujeitar toda a criação, ou seja, o
princípio de governabilidade sobre toda a criação que havia sido entregue ao ser humano
santo e sem pecado. O processo de tentação de satanás era, acima de tudo, para roubar a
governabilidade sobre a criação e sobre a obra prima da criação do Pai: o ser humano.
Caímos, pecamos e entregamos para ele a governabilidade que nos foi confiada. Assim, ele
inventou a mentira de que a política é dele, algo que muitos acreditaram e se posicionaram ao
lado deste engano ao longo dos anos.
Se a política é o instituto do estado moderno para conduzir uma cidade, estado ou
nação em seu território, o diabo tem usado dela para cumprir seus intentos.
Que igreja ainda não presenciou uma batalha travada na vida de uma pessoa
endemoniada? Então, como que ao mesmo tempo em que expulsamos em nome de Jesus
demônios que usam do corpo do ser humano também elegemos através do nosso voto
colocando no poder de nossas cidades, estados e nação pessoas que não foram justificadas
pelo sangue do Cordeiro e que serão usadas por satanás para dar a legitimidade que ele
precisa para continuar, naquele território (cidade, estado ou país), comandando os demônios
inferiores que continuarão atuando com a intenção de destruir vidas, famílias, instituições, etc.
Muitas vezes, os mesmos crentes que expulsam os demônios são os mesmos que elegem
aqueles que serão usados para que as potestades assumam o controle de nossas cidades. Será
que nos esquecemos da batalha espiritual na política da Babilônia que foi travada por Daniel
(Cap. 10) quando um anjo veio em seu socorro, tendo que ir buscar o Arcanjo Miguel, porque
outros dois principados estavam se levantando para lutar no mundo espiritual, tudo porque um
jovem político temente a Deus foi levantado como governador para comandar debaixo dos
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princípios do Todo Poderoso e isso iria atrapalhar os planos do inferno na governabilidade da
Babilônia?
Concluindo, não tratar política por política, mas política por princípios e valores do
Reino que, de maneira bem clara, estão estabelecidos na Palavra do Eterno.
Que as bênçãos do Senhor estejam sobre todos, guardando-os e protegendo-os de todo
o mal.
No amor de Yeshua,
Walter Cristie Silva Aguiar
Presidente da Associação de Igrejas Evangélicas MYS (RJ-MG)

ANEXOS B - CARTA ENVIADA A TODOS OS LÍDERES DO MIR
24/10/2010

O GOVERNO DO JUSTO, A ÉTICA E A FORMAÇÃO DE VALORES NA SOCIEDADE

Vemos na sociedade moderna uma grave crise social, bastando para isso
considerarmos que grande parte da humanidade vive na pobreza e na miséria. São três os
fatores que culminaram nessa crise e que levantam questões éticas: apartação social, sistema
de trabalho e alarme ecológico.
Não podemos fechar os olhos para os graves problemas de apartação social e é
necessário repensarmos sobre os valores e atitudes do homem diante dessa sociedade falida.
Há hoje um risco de bifurcação na família humana, o de que os desiguais deixam de ser
desiguais, mas passam a ser considerados dessemelhantes e, portanto, não mais pertencentes a
família humana. Isso levaria ao caos social, familiar e ético.
Há uma grave crise de desemprego em todo o mundo. Essa situação gera um grande
desequilíbrio social, porque observamos que as riquezas são acumuladas por poucos e isso faz
com que exista uma má distribuição de renda, gerando em milhões de pessoas um sentimento
de exclusão na sociedade. Outro fato que tem gerado problemas nessa área diz respeito a
mudança na natureza do processo tecnológico, onde a mão de obra humana é substituída pela
tecnologia. Mas suas consequências sociais devem ser pensadas, por que esse caminho não
apenas cria o desemprego como destrói postos de trabalho.
Outro grave fator que gera crise é o alarme ecológico. Essa é uma nova questão, que
nasce essencialmente da maneira como os seres humanos se relacionam com a natureza. Nós
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seres humanos não temos dado a devida importância ao nosso sistema ecológico, não nos
dando conta que também somos Terra e pertencemos aos seus ecossistemas. As
consequências desse desequilíbrio são graves por que geram grandes catástrofes naturais
como já temos presenciado.
Precisamos de mudanças radicais, para não sofremos com a destruição total do nosso
planeta. Devemos instituir o princípio da responsabilidade pela humanidade e pela casa
comum que é o planeta Terra. Temos que resgatar o sentimento profundo de amor, como
condição mínima para estabelecermos um consenso ético mínimo entre os seres humanos.
Esse comportamento nos faz resgatar três princípios essenciais dos valores sociais: ética do
cuidado, ética da solidariedade e ética da responsabilidade.
É fundamental que todos se unam num só propósito em busca de soluções para todos
esses problemas ético-sociais, isto para que não sejamos vítimas de nós mesmos, pois todos
nós colhemos aquilo que plantamos.
“Com a Sabedoria se edifica a casa e com a Inteligência ela se firma. ”(Provérbios
24:3).
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ANEXO C – CÓDIGO DE ÉTICA DO MIR
Shalom, queridos!

A Bíblia diz que no Reino de Deus tudo deve ser feito com decência e ordem (I
Coríntios 14:40). Partindo desse princípio, esclareço que a logomarca M12 é de propriedade
da Visão Celular, refiro-me ao MIR (Ministério Internacional da Restauração), pois nós, ao
longo desses quase 18 anos, temos investido incessantemente para proporcionar o melhor a
vocês.
Existe uma lei, Lei 9.279/96, que nos respalda em relação ao uso da marca e que não
permite a utilização por terceiros. Debaixo desse respaldo jurídico, informamos que é
proibido, sem devida autorização por documento, alterar, reproduzir, criar, vender e distribuir
qualquer produto com a logo M12, para fins comerciais ou públicos como: bótons, camisetas,
bonés, chaveiros, bijuterias de qualquer espécie, agendas, cadernos e produtos afins.
Contamos com a colaboração dos irmãos de que não terão nenhuma conduta indevida
nem farão o uso indiscriminado da logomarca M12 nas peças citadas acima e também em
campanhas, anúncios e redes sociais como Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Linkedin,
etc. Pedimos a compreensão dos queridos para que não se adiantem nem usem a logomarca
M12 com o objetivo de criar perfis quer sejam individuais ou de grupos.
Esclarecemos ainda que, em relação à utilização da placa M12 ao lado das placas
denominacionais, disponibilizamos em nosso site para download, e tão-somente para esse fim,
a logomarca. Por ser uma marca que está sob nosso domínio, sempre disponibilizaremos, sem
custos, quando necessário para utilização como referência em sites e redes sociais ou
quaisquer meios de divulgação, visando a propagação do Reino.
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Lembrando que a logo M12 foi criada para marcar um novo tempo da Visão Celular,
dando uma identidade nova e mostrando quem somos. Trabalharemos para que não haja
infração da lei nem desrespeito à integridade da marca e o seu caráter. M12 é a identidade que
nos fará conhecidos. Por isso, estabelecemos regras para que tudo fique na luz, como a
Palavra diz que deve ser.
Apóstolo Renê Terra Nova

