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de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Se
nhor Jesus.” (1 Tess. 3:19). Assim sendo, tem
que ver com o retorno, ou segunda vinda
de Cristo, que resultará na Sua PRESEN
ÇA entre Seu povo.

É desejo do corpo editorial desta publi
cação considerar os vários aspectos da reve
lação bíblica, com a coloração própria do
momento presente, que, para o povo de
Deus, é de preparo, vigilância e de
expectação (Mt. 24:43). A Verdade Bíblica
será aqui proclamada
com
daqueles que aguardam o retorno do Senhor
“sobre as nuvens dos céus” (Mt. 26:54),
quando então restaurará todas as coisas à
sua perfeição original.

Neste primeiro número, Parousia consi
derará vários aspectos do chamado Movi
mento Pentecostal Moderno.

com aquela alegria e
aquele sopro de esperança próprios

Que bom poder recomeçar um empreendimento ciue sabemos de modo ge
ral será de grande importância para o Semi
nário Teológico e para a Igreja.

Por vários anos o Seminário Adventista
Latino-Americano de Teologia - Sede Bra
sil Sul, deixou de publicar sua Revista de
Pesquisa Teológica. Ainda quando instala
dos no Instituto Adventista de Ensino -
Santo Amaro, os professores de então edi
tavam a revista Prisma, que por razões di
versas, deixou de circular. Ocorreu, então,
a transferência do Seminário Teológico para
o interior do Estado de São Paulo (Enge
nheiro Coelho) e continuou a lacuna.

Sentindo a necessidade de se retomar a
comunicação do “pensar teológico
obreiros, lideres eclesiásticos e alunos do
curso de Teologia, através de uma publica
ção própria, há muito sonhávamos com este
momento.

Num esforço de equipe, renasce um pe
riódico que se destina à pesquisa teológica.
Ressurge com o mesmo objetivo, porém com
outro nome, num outro tempo e com uma
nova formatação. Será a princípio, semes
tral. Esperamos que venha suprir as necessi
dades da Igreja em nosso país, sirva como
veículo de estímulo ao crescimento de obrei
ros estudiosos, bem como aos alunos do
curso teológico.

Cada publicação terá um tema principal,
sem que se deixe de divulgar artigos de cará
ter geral, que atenda ã necessidade específi
ca da Igreja em dado momento.

O novo nome da Revista será Parousia,
termo grego para a visita de um rei ou impe
rador e incorporado ao vocabulário do Novo
Testamento por vários dos seus autores. O
apóstolo Paulo empregou o termo quando
manifestou o desejo de que os crentes
tessalonicenses fossem “confirmados em
santidade, isentos de culpa, na PRESENÇA

com
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O professor Edilson Valiante faz uma
abordagem histórica e aponta As Razões do
Crescimento do Pentecostalismo.

Da lavra do professor Gerhard F. Hasel,
falecido diretor do Seminário Teológico da
Andrews University (Michigan), teinos O
Dom de Línguas em / Coríntios 12-14. E uma
contribuição para entendermos melhor o
fenômeno da glossolalia, do ponto de vista
bíblico e como ele se apresenta na cristan-
dade hoje.

Todos os itens deste periódico sem o Copyright dos autores ptissuem o Copyright ©2000 do
Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia (SALT).

As opiniões expressas nos artigos deste periódico refletem exclusivamente a idéia de seus autores,
que necessariamente não correspondem o ponto de vista do corpo editorial ou do SALT O texto do professor Alberto R. Timm

sobre A Teologia da Prosperidade - Breveversa
Análise Crítica. O autor analisa as distorções
que existem nos movimentos que enfatizam

bênçãos e as doações de dinheiro à
dos membros, com o objeti-

as curas,
igreja por parte

A validade e precisão dos materiais citados nos artigos são de
total responsabilidade de seus autores.

leliberado de buscar o favor divino no
âmbito físico, espiritual e material.
vo L

Capa e Diagramação:
Edimar Oliveira Veloso

Impressão:
Gráfica da União Central Brasileira

Tiragem: 3.000 Exemplares - Setembro / 2000

Na igreja cristã primitiva, o Espírito San
to criava condições dos apóstolos colocarem
a Cristo e Seu poder em e\’idência através
de curas e milagres. Na história do cristia-
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nismo, este poder certamente esteve à dis

posição dos filhos de Deus, mas não com a

constância em que foi mencionado no Novo

Testamento, e em nossos dias? Como pode

mos encarar a manifestação de sinais e ma
ravilhas, hoje? Todos os acontecimentos fora

do comum podem ser atribuídos ao poder

do Espírito Santo? O jornalista. Marcos de

Benedicto pergunta e responde: Carismas no
Século XXÍ? Análise de três teorias sobre a

existência de dons miraculosos na atualida-

refletindo em ti^rnií de uma experiência
pessoal. O autor discute as características do

movimenU) e sugere maneiras de se relacio
nar com ele.

Esperamos que este e os demais núme

ros da Revista despertem muitos para o exer

cício do estudo das Escrituras Sagradas, aju

dando-nos a conhecer melhc^r o Senhor Je

sus Cristo e contribua para preparar um

po\o para o Seu regresst^.

Movimento Pentecostal no Brasil:

Breve Análise Histórica e as Principais

Razões para o Seu Crescimento

Edilson Valiante

Professor de Teologia Sistemática no SALT (Brasil  - Sul)de.

Jorge Lucien Burl.andy
Diretor do SALT (Brasil - Sul)

O professor Juan Millanao, considera as

Ação Evangelística Junto às Igrejas Pentencostais, no Brasil, tem desafiado a certeza histórica

do protestantismo tradicional e até da pró
pria Igreja Católica Romana.^ Seu cresci
mento extraordinário tem despertado inte

resse e questionamentos até em alguns cír
culos adventistas. Teríamos chegado, como

insistem os pentecostais, à Era do Espírito?"*

Neste artigo são revistos os mais significa

tivos marcos do movimento pentecostal
no Brasil através de uma resenha históri

ca das igrejas mais representativas. A

seguir são analisadas algumas das possí

veis razões psicorreligiosas, econômicas e

políticas para o crescimento considerável
do carismatismo autóctone. Por fim,

busca-se uma compreensão escatológica

quanto a “explosão” do pentecostalismo
em nossos dias.

Neste artigo apresentaremos, em primei

ro lugar, um sumário do desenvolvimento
histórico das igrejas pentecostais mais signi
ficativas no Brasil. Depois, faremos uma aná

lise dos possíveis fatores que contribuíram
crescimento desta recente manifesta-para oIn this article the author reviews the

most significant landmarks of the

Brazilian pentecostal movement by
means of a historical overvievv of its most

representative churches. Then, some of

the possible reasons (psycho-religious,

economical, and political) for the

considerable growth of the charismatic

movement in this country are

considered. Finally an atempt is made for

an eschatological understanding in

relation to the “booming” of the

pentecostalism nowadays.

ção de espiritualidade cristã. Por fim, fare
mos uma breve avaliação crítica, tendo como

base o pensamento escatológico da Igreja
Adventista do Sétimo Dia.

Desenvolvimento Histórico

O movimento pentecostal moderno deve

seu surgimento e institucionalização à influ
ência do pregador reavivamentista america
no Charles Finney que, junto com o Movi
mento de Santidade (Holiness Moviment),

promoveram a idéia de que o verdadeiro cris
tão deveria passar por uma experiência sub-

seqüente à conversão, chamada de “batis
mo do Espírito Santo.” Pouco tempo mais

tarde, esta experiência é identificada com o

“falar em línguas” do Pentecostes de Atos

2. Tal manifestação especial, às vezes consi
derada como a segunda ou até como a ter

ceira bênção, tornou-se a base do movimen

to iniciado por William J. Seymour que, a

partir de 1906, torna famosa a antiga Igreja
Metodista Episcopal Africana da Rua Azuza,

312, em Los Angeles, agora sob o nome de

Igreja da Fé Apostólica.'’

1^odo o cristianismo parece sentir a ne

cessidade de ser repensado diante da

explosão das “religiões do Espírito,” com
uma capacidade invejável de influenciar e
mobilizar as massas.' De um singelo culto

de ação de graças regado por manifestações
glossolálicas realizado na viragem do sécu

lo, sob a liderança de Charles Parham na
presença de alguns de seus alunos na Esco
la Bíblica Bethel, em Topeka, KA, para um
movimento considerado como a terceira

grande força da história da igreja,^ o cresci
mento do pentecostalismo, especialmente

-4- -5-



de 15 mil membros no Brasil. Com o cres

cente fenômeno de urbanização proletária

ocorrido nas grandes cidades, a igreja se de

senvolveu consideravelmente. Hoje, de acor

do com a Associação Evangélica Brasileira,
são cerca 15 milhões de fiéis. No entanto,

estimativas mais conservadoras apontam

para um número que não ultrapassa os sete

milhões de membros praticantes. Com a
ascensão social de muitos de seus membros,

ocorreram mudanças significativas em vá
rios dos costumes tradicionais da igreja, tais

como: a proibição da TV, rádio, cinema e o
uso de vestimentas “indecorosas.

As Assembléias de Deus estão organiza

das em uma Convenção Nacional que sofre

limitações administrativas ciecorrentes do

congregacionalismo. Mesmo assim, existe

uma hierarquia institucional gestada por

pastores. A divisão em ministérios regionais

semi-autõnomos, como por exemplo o do

Belém, de Santos e de Madureira, lembra o

sistema administrativo presbiteriano. Hoje,

possuem uma série de institutos bíblicos (se
minários) e uma editora de renome, a Casa
Publicadora das Assembléias de Deus

(CPAD).
10

nenhuma literatura religiosa, com exceção
da Bíblia (na versão Almeida Revista e

Corrigida). Esta prática caracteriza uma cul

tura religiosa de transmissão semi-oral.

No início da década de 1970, com sua

expansão para outros países latino-america
nos, deixou de ser a Congregação Cristã “do

Brasil” para ser “no Brasil.” Como destaque,

observa-se que a maioria de seus templos

seguem um padrão arquitetônico, que in

clui identificação, cor, estilo de janelas e até

sistema de iluminação interna. Antônio G.

Mendonça considera a Congregação como

a primeira igreja pentecostal legitimamente
brasileira.'^

pria igreja, em setembro de 1910, com uns

poucos seguidores."

A Congregação Cristã manteve seus cul

tos em italiano por vários anos, com mem

bros concentrados especialmente nos esta
dos de São Paulo e Paraná. Contudo, com a

chegada da mão-de-obra nordestina à capi

tal paulista a partir da década de 1950, a

Congregação passa por um crescimento nu
mérico considerável. Por causa da “proibi

ção bíblica” de não se contar o “povo,de

Deus,” a Congregação não mantém regis
tros de seus membros, mas calcula-se que

passem hoje de um milhão.

Como decorrência da origem pres

biteriana de seu fundador, a Congregação
Cristã conserva a doutrina reformada da

predestinação. Assim, só os “eleitos, verda

deiros chamados,” permanecem na igreja.

Não fazem campanhas evangelísticas, não

são feitos apelos à conversão, nem mesmo

uma declaração de fé antes do batismo. No
sétimo item dos “Pontos de Doutrina e da

Fé que uma Vez Foi Dada aos Santos,

crenças fundamentais da igreja, está defini

do o caráter pentecostal do movimento:
“Nós cremos no batismo do Espírito Santo

como evidência de novas línguas, conforme

o Espírito Santo concede que se fale.”

A Congregação Cristã impõe, ainda hoje,

um código de comportamento ético razoa

velmente rigoroso a seus membros, incluin

do a maneira de se trajar. Adotam, de modo

peculiar, a prática do ósculo santo, o uso do

véu pelas mulheres e as orações são feitas

todas de joelhos. Ao contrário do que se ima

gina, possuem um culto ordenado, com a

valorização da música congregacional e ins

trumental. Seguem estritamente o manual
de procedimentos internos, intitulado “Reu
niões e Ensinamentos.

Embora não possuam pastores assalaria

dos e neguem a existência de hierarquia, a

Congregação Cristã possui uma administra
ção central. A uniformidade doutrinária é

mantida por uma assembléia anual dos seus
obreiros (anciãos voluntários), no templo

sede, no bairro do Brás, em São Paulo. Pu

blicam apenas um relatório ou circular
bimestral e não recomendam a leitura de

as

”12

Primeira Onda

Embora o movimento iniciado por

Seymour deva ser reconhecido como pre
cursor de uma tendência religiosa que se

espalhou pelo mundo, tendo como base o

“dom” glossolálico enquanto evidência da

plenitude do recebimento do Espírito San

to, foi a igreja do pastor batista W. H.

Durham, em Chicago, que serviu como

principal protagonista para o estabelecimen

to das duas primeiras igrejas pentecostais no

Brasil: a Igreja Assembléia de Deus e a Con

gregação Cristã no Brasil.^

Assembléia de Deus

Daniel Berg e Gunnar Vingren, os fun
dadores da Igreja Assembléia de Deus no

Brasil, eram dois operários suecos que imi-
graram para os EUA no início do século.

Berg logo entrou em contato com a igreja

de W. H. Durham, sendo pouco tempo mais

tarde “batizado com o Espírito.” Vingren,
por sua vez, chega a estudar num seminá

rio batista de origem sueca, mas em 1909

também recebe o “o dom de línguas.” Os
amigos Berg e Vingren se encontravam

visita a Adolfo Uldin, em South Bend, IN,

quando tiveram a “revelação” de que deve
ríam pregar no “para.” Com o auxílio de

um mapa-múndi, acharam o Estado do Pará,
no Brasil, e reconheceram

em

que seria este o

Segunda Onda

Enquanto que as igrejas da primeira
onda colocam ênfase na prática glossolálica,

igrejas da “segunda geração,” também
identificadas como neopentecostais, vão

incorporar um caráter mais eclético, tanto
de origem quanto de prática

carismática. Esta diversidade torna mais

complexa a caracterização deste segmento,

não são

as

em termos

Quanto à origem, essas igrejas
diretamente oriundas dos círculos de santi

dade da viragem do século nos EUA, mas
da influência do “reavivamento” pentecostal

sobre o protestantismo tradicional. Assim,

das igrejas históricas passam a expe
rimentar e a assimilar o “gozo dos dons es

pirituais,” resultando em cisões inevitáveis,
metodistas, episcopais.

ramos

Com isto,

Congregação Cristã no Brasil

A origem da Congregação Cristã no Bra

sil é, em muitos aspectos, semelhante à da

Assembléia de Deus. O fundador da igreja

é também um imigrante, o ex-católico itali

ano Luigi Francescon que, logo após chegar

aos EUA, também na região de Chicago,

converteu-se ao presbiterianismo. De igual

modo, após assistir a reuniões na igreja de
W. H. Durham, recebe o “dom de línguas,”

em 25 de agosto de 1907. Movido pelo sen

timento missionário, viajou primeiramente

para Buenos Aires, depois para Santo An
tônio da Platina, PR, e finalmente para São
Paulo, onde acabou se estabelecendo, em

1909, no bairro do Brás.

Francescon agregou-se a uma igreja

presbiteriana de origem italiana. Mas, após
envolver-se em vários atritos e divergências

com os líderes dessa igreja por causa da sin

gularidade das idéias que defendia, é final

mente expulso. Logo depois, funda sua pró-

seu território missionário. Buscaram

sos financeiros e em seguida viajaram para
o Brasil, saindo de Nova York em 5 de no
vembro de 1910.'

recur-

presbiterianos e até adventistas passam a ter
suas consortes pentecostais. São as chama

das igrejas “renovadas, independentes.
Berg e Vingren chegaram a Belém ainda

no final de 1910 e logo se hospedaram numa

igreja batista pastoreada por Euric Nelson,

também de origem sueca. Ali, iniciaram a

expor suas idéias “pentecostais,” despertan

do, naturalmente, séria oposição. Em con-
seqüência, foram desligados da igreja em 13

de junho de 1911 com outros 18 adeptos.

Assim, com este pequeno grupo, em 1911,

em Belém do Pará, é fundada a Igreja As
sembléia de Deus no Brasil.*^

A expansão das Assembléias de Deus se

deu, em primeiro lugar, nas regiões Norte e

Nordeste, chegando a São Paulo somente

em 1927. Por volta de 1930, eram já cerca

etc.

Como parte da segunda onda também

podem ser identificadas uma quantidade
considerável de igrejas com lideranças

autóctones e até particulares, onde indiví

duos, autodenominados pastores, passam
donos” de igrejas. Muitas destas no

vas igrejas são decorrentes de divisões ocor
ridas dentro do próprio movimento

pentecostal.

O aspecto mais evidente, contudo, des

ta segunda onda é a ênfase colocada na

a ser

-6- -7-



manifestação do miraculoso, em particular,

o dom da cura. Isto não quer dizer que não

se “fale” mais em línguas, mas que a carac

terística mais evidente da manifestação

carismática está nos “sinais” e milagres.

Merecem considerações históricas os seguin

tes movimentos neopentecostais: Igreja do

Evangelho Quadrangular, Igreja Evangélica

Pentecostal “O Brasil para Cristo,” Igreja

Pentecostal “Deus E Amor” e Igreja
Adventista da Promessa.

1955, a Igreja do Evangelho Quadrangular

para fundar seu próprio movimento. “O

Brasil para Cristo” surge nos moldes de

outros movimentos pentecostais autóctones

como, por exemplo, o chileno (“Chile para
Cristo”). Como seria natural, em termos de

doutrinas básicas, este movimento possui

muitas semelhanças com as igrejas onde

Mello serviu como pastor.

Em 1956, Mello iniciou seu famoso pro

grama “A Voz do Brasil para Cristo,” na

então Rádio Piratininga. O programa foi

pioneiro no mundo pentecostal que, a par

tir de então, não poupa a exploração dos

veículos de comunicação de massa na pro

pagação de suas mensagens.

Nos mesmos moldes da “Cruzada,” a

prática comum do “Brasil para Cristo” era,

a principio, a utilização de tendas e galpões.
O primeiro “tabernáculo” foi construído

apenas em 1958, na Av. Álvaro Ramos, São

Paulo, sendo logo depredado por “inimi

gos.” Vários lugares foram usados, então,

para servir como referência e ajuntamento

dos fiéis seguidores de Mello. Até que foi

construído, no bairro da Pompéia, São Pau

lo, o templo-sede, que na época era a maior

igreja na América Latina, com capacidade

para dez mil pessoas. A pedra fundamental
foi colocada em 1962. Mas o templo demo

rou 18 anos para ser construído. Hoje, en-

contra-se parcialmente alugado e está em si

tuação precária.

Mello logo ligou seu movimento ao Con

selho Mundial de Igrejas. Sua tendência

ecumênica o levou a participar na celebra

ção do sepultamento do jornalista Vladimir

Herzog. Melo foi o primeiro líder

pentecostal a empenhar-se pessoalmente na

política partidária, conseguindo eleger al

guns de seus pastores como deputados esta

duais e federais pelo então partido de opo

sição ao regime militar, o MDB. Em 1982,

fez campanha aberta, agora, já no PDS, pro

curando eleger seu filho como vereador.

Neste esforço, usou seu programa de rádio

e as igrejas como palanque, mas não obteve
vitória.

Com a morte de Manoel de Mello em

1990, o movimento ficou sob a coordena¬

18

ção de seu filho Paulo Lutero. Hoje, “O

Brasil para Cristo” não possui mais o vigor

dos primeiros anos, mas diz contar ainda
com cerca de 500 mil membros e 1.500 igre

jas. Nas décadas de 1950 e 1960, no apogeu
do movimento, chegou a atingir cerca de

dois milhões de adeptos. As deserções mais

significativas da igreja foram as de Davi
Miranda e Doriel de Oliveira, este último,

fundador da “Casa da Benção.
” 19

seu ímpeto evangelístico de “cruzada,” tor-

nou-se uma igreja institucionalizada depen

dente de recursos financeiros e liderança dos

EUA. Como a maioria dos que frequentam

estas igrejas vêm à procura de uma “bên

ção” ou cura, e não necessariamente com a

intenção de filiar-se a um corpo doutriná
rio, o mo\’imento evidencia uma considerá

vel fluidez de membros."’ Tal fator diferen

cia o Evangelho Quadrangular das outras

duas igrejas já citadas, mas a iguala às c]ue
ainda serão analisadas.

Do ponto de vista administrativo, a igre

ja mundial (internacional) está organizada
em conselhos nacionais de diretores. Estes

estão subdivididos regionalmente em

coordenadorias (12 no Brasil), e daí em dis

tritos, a exemplo da Igreja Metodista,
Luterana e Adventista. De acordo com sua

secretaria-geral, a Igreja do Evangelho

Quadrangular tinha no Brasil, em 1999,

6.022 igrejas e 3.923 congregações, abrigan
do um total de dois milhões de membros,

liderados por 16 conselheiros (reverendos),

462 supervisores e 17.452 pastores. Possui,
ainda, oito emissoras de rádio e 205 Insti

tutos Bíblicos (seminários de característica

leiga). O periódico oficial da igreja é
intitulado “Chamada da Meia-Noite.” A

presença política do movimento é marcada,

nesta legislatura, com dois deputados fede
rais (um deles, o deputado Mário de Olivei

ra, é o presidente do Conselho Nacional) e

outros quatro deputados estaduais.'^

Igreja Pentecostal “Deus É Amor”

A Igreja Pentecostal “Deus É Amor” foi
fundada em São Paulo, em 3 de junho de

1962, pelo “missionário” Davi Miranda, cu
nhado de Manoel de Mello.

Igreja do Evangelho Quadrangular

A Igreja do Evangelho Quadrangular foi
fundada por Aimee Semple McPherson, ca

nadense de formação metodista. Após sua
“conversão” ao pentecostalismo, teve

experiência de cura na igreja de W. H.

Durham, em Chicago. Movida pelo espíri
to missionário foi para a China, de onde

volta para formar sua própria igreja, em Los
Angeles, em 1923, cuja ênfase está na cura

divina. O nome do movimento, bem como

sua bandeira, vem de uma “visão” ocorrida

em 1922, em Oakland, onde a sra.

McPherson teria entendido o ministério de

Jesus como sendo quádruplo: Jesus salva

(vermelho), Jesus batiza no Espírito Santo

(amarelo), Jesus cura (azul) e Jesus volta (mar
rom).'^

uma Baseada na idéia da cura divina, esta igre

ja difundiu-se rapidamente na década de
1980 nas regiões pobres, de periferia. É cha

mada de “religião da aflição.” Com um sis-

litúrgico bastante desorganizado, atema

“Deus É Amor” foi a primeira a transfor-

grandes galpões fabris abandonados e
cinemas decadentes em igrejas adaptadas,

do Parque D. Pedro, em São Paulo,

mar

como a

onde fica a sede nacional do movimento, e
salão existente ao lado da Esta-

Rodoviária de Porto Alegre. Hoje, a

“Deus É Amor” encontra-se em crise, e Davi

Miranda responde a vários inquéritos por
desvio de divisas para o exterior. Sofre tam

bém grande concorrência de igrejas

pentecostais mais organizadas e com maior

poder na mídia.

um enorme

cao

Dois pregadores da Igreja Quadrangular,

Harold Williams e Raymond Bootright vie

ram ao Brasil como missionários para reali-

intensa investida evangelística
em tendas, cujo nome era “Cruzada Nacio

nal de Evangelização.” Sua primeira campa
nha foi em São João da Boa Vista, SP, em

1951. Algumas igrejas presbiterianas inde
pendentes abriram

zarem uma

suas portas para esta

Igreja Evangélica Pentecostal “O Brasil para
Cristo” Igreja Adventista da Promessa

O movimento pentecostal Adventista da
Promessa foi fundado por João Augusto da

Silveira. Enc][uanto adventista do sétimo dia.

Silveira foi por alguns anos colportor, che

gando mesmo a trabalhar no escritório da
Missão Nordeste, em 1932. Sentindo-se pre

terido à ordenação ao ministério (na época
ordenar dedicados colportores

e obreiros), ficou inconformado e acabou

demitido pela Missão. Ao abando-

Igreja Adventista, passou a freqüentar

era costume

por ser
nar a

O fundador da Igreja “O Brasil para
Cristo” foi o ex-pedreiro pernambucano

Manoel de Mello. Teve suas primeiras expe
riências pentecostais na Assembléia de Deus,
onde foi ordenado pastor. Mello destacou-

se por possuir uma pregação direta e
contagiante, dirigida particularmente às clas

ses populares. Desligado da Igreja Assem
bléia de Deus, tornou-se pastor da “Cruza

da,” indo com sua tenda, de lugar a lugar,
realizando seções de curas carismáticas. Per

cebendo suas qualidades pessoais e a facili

dade com c]ue atraía o público, deixa, em

evangelização, servindo de base

institucionalização da Igreja Quadrangular

no Brasil, em 1953. O movimento chega à
cidade de São Paulo, em 1962, sob a lide

rança do missionário Faulkner. Hoje, o es

tado com maior atividade da Igreja
Quadrangular é Minas Gerais.

para a

Centrada na cura divina, esta igreja

pentecostal teve grande penetração entre
membros das igrejas evangélicas tradicio

nais. Nota-se, contudo, que tendo perdido

a Assembléia de Deus, onde pregava a men-

do sábado. Por este motivo, foi ex-sagem

pulso, mas, nesta altura, já havia “recebido
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“bênçãos divinas.” O biotipo dos pastores
da Universal é muito semelhante, o que de

nuncia um projeto de “marketing,” para que

a mensagem da igreja seja facilmente
identificada."'*

pios” não mantêm o mesmo requinte, nem

o almejado padrão em termos de membros.

Há uma concentração maior de igrejas no

Estado do Rio de Janeiro.

Os cultos da Nova Vida não possuem a

explosão espontânea de palavTas e gestos

comuns em outras igrejas pentecostais. As
atitudes são comedidas, embora haja lugar

para orações espontâneas, proferidas em voz

alta pelos fiéis."*

o dom de línguas.” Funda, assim, em Reci

fe, a Igreja Adventista da Promessa, cujas

características mais evidentes são a guarda

do sábado, o dom glossolálico e o dom de
cura. Embora não creiam em Ellen G. White

com o mesmo zelo que os adventistas do

sétimo dia, usam seus escritos em suas pu

blicações.

Um dos momentos mais desastrosos dos

adventistas da promessa se deu quando um

grupo de fanáticos provocou a morte de uma

criança, na busca da expulsão dos seus

“maus espíritos.” Isto ocorreu na cidade de

Malacacheta, Minas Gerais, na década de
1950.

Terceira Onda

Nas últimas décadas surgiram igrejas

pentecostais estruturadas com uma sofisti

cação institucional tal, que poderíam ser

melhor definidas como empresas religiosas.

Valendo-se da experiência de movimentos

anteriores, nacionais e internacionais, estas

igrejas se consolidaram a partir de uma in

tensa e impressiva exploração dos recursos

de comunicação de massa, em especial a te
levisão.

Do ponto de vista teológico, verifica-se

outra mudança de estratégia: a promoção
acentuada de práticas exorcistas, onde em

grandes sessões de libertação, os “espíritos
diabólicos” são expulsos. Assim, mais uma

vez, ocorre uma alteração significativa no
foco pentecostal. Primeiramente, estavam

centrados no dom de línguas, depois, no

dom da cura miraculosa e, agora, no exor

cismo. Isto não quer dizer que estes elemen

tos anteriores tenham sido rejeitados ou

abandonados. Há apenas uma variação táti
ca. Podemos destacar nesta terceira onda

movimentos pentecostais como a Igreja da

Nova Vida, a Igreja Universal do Reino de

Deus, a Igreja Cristã Apostólica Renascer
em Cristo e a Igreja Internacional da Graça
de Deus.

A Igreja Universal tem sempre tentado

“medir” seu poder religioso, ora com a Igre

ja Católica Romana, ora com o império
Globo. Na “sexta-feira santa” de 1991, Edir

Macedo mostrou pela primeira vez sua for-
lotar o Estádio do Maracanã com seusça ao

adeptos prontos a receber curas e liberta

ções demoníacas. De lá para cá, Macedo tem
demonstrado cada vez mais poder, não re

cuando diante dos ataques do Ministério

Público (chegou a ser preso por algumas se-
1992), da Receita Federal, e de

outras instituições concorrentes. Em 1994,
reuniu mais de 400 mil pessoas no Aterro

do Flamengo num gesto político intitulado

Clamor da Nação,” contra a candidatu
ra de Lula.

1997, chegou a reunir um número inferior

de fiéis. No episódio da Semana Santa de

1996, o caso do “chute na santa” mobilizou
milhares de fiéis em várias capitais brasilei-

manifestação aberta, atestando seu

poder mobilizador de

manas em

o
No mesmo local, o Papa, em25

ras numa
massas.

Igreja Universal do Reino de Deus

Decididamente, a Igreja Universal do

Reino de Deus é o expoente máximo do que
pode ser chamado de “empresa religiosa.”
A Universal tem como dono e fundador o

também autodenominado “bispo” Edir Be
zerra Macedo. Ex-funcionário da Loteria

Esportiva no Rio de janeiro, foi católico e

depois umbandista. Após sua “conversão,”
Macedo funda, em 1977, sua primeira igre

ja num enorme salão remodelado, onde

outrora funcionara o serviço funerário, no

centro do Rio de Janeiro. Com o crescimen
to da igreja, de forma estratégica, começa a

alugar ou comprar salões, oficinas, fábricas

e cinemas decadentes nos grandes centros

urbanos, que agora estampam o inconfun

dível coração vermelho com uma pomba,

ao lado da “expressão-slogan” da igreja: “Je
sus Cristo é Senhor.”""

A característica doutrinária principal da

Igreja Universal é a guerra contra os cultos
afro-brasileiros e o catolocismo popular, con

siderados como de origem demoníaca. As
sim, os demônios ou orixás são a causa de
todos os males, fome, sofrimentos e doen

ças. Crises, como o desemprego, a pobreza
e os conflitos matrimoniais, seriam assim

resultantes de possessões “inimigas” que
devem ser exorcizadas pela ação do “Espíri

to” que está sob o “manipular” direto do
dirigente da sessão de libertação. Outro ele

mento sempre presente nos cultos da Uni
versal é a ênfase exagerada na concessão de

favores espirituais a troco de dinheiro - a
“Teologia da Prosperidade” - uma explora
ção, às últimas consequências, do chavão “é

dando que se recebe.”"* É muito comum
em reuniões o leilão de orações, onde o que

mais dá está sempre mais apto a receber as

No manual de fé e prática da Igreja

Adventista da Promessa, elaborado por

dos seus mais destacados líderes, Genésio

Mendes, assim é definido o dom de línguas:

O dom de línguas é também uma concessão do

Espírito Santo. Embora ser o dom mais combatido

hodiemamente, foi muito aceito e exercitado pela

Igreja primitiva. Esse dom, como espiritual, é uma

manifestação sobrenatural do Espírito Santo. Em

dos os casos referidos na Bíblia, encontra-se em ple

no uso e vigor o dom de línguas, Atos 2:4; 10: 44-46;

19:6; 1 Coríntios 14. Segundo as manifestações

declaração paulina, era e continua sendo línguas es

tranhas, ou desconhecidas a todo e qualquer vivente,

a menos que haja a interpretação, pelo dom de intér

prete. O dom de línguas é uma profecia, Isaias 28:11;

Marcos 16:17, e é uma bênção ao crente que o recebe,

pois ele fica edificado quando é usado pelo Espírito

Santo, 1 Coríntios 14: 2, 5. O dom de língu

pode ser classificado entre os dons

entre as línguas idiomáticas, porque

compreensíveis a todo o homem, e se aprende em

escolas, enquanto as línguas dom do Espírito Santo,

são desconhecidas e estão classificadas entre os dons

espirituais. Se é espiritual já não pode ser natural.

Esvaziados também pela concorrência de

igrejas pentecostais mais agressivas, a Igreja

Adventista da Promessa nunca chegou a des-

tacar-se como movimento pentecostal popu

lar. Por muitos anos, seu principal “campo”

missionário foram os membros da Igreja
Adventista do Sétimo Dia. Possuem ainda

hoje uma editora, chamada “A Voz do

Cenáculo” que, além de publicar uns pou

cos livros para a colportagem, produz alguns

folhetos e lições da Escola Sabatina.

um

UV

e a

as nao

naturais, isto é,

estas não são in-

Hoje, a Igreja Universal possui mais de

oito mil igrejas no Brasil, duas mil em paí-
da América Latina, e mais de sessenta

nos principais países do mundo. Só nos
EUA, Inglaterra, França e África do Sul são

de 870 templos. Agora, não apenas alu-
antigos salões, mas cons-

Planejam

ses

cerca

gam ou compram
troem imensos “monumentos,

Igreja da Nova Vida

O missionário americano Robert

McAlister, outrora pregador da Igreja Assem

bléia de Deus e da Igreja do Evangelho

Quadrangular, fundou seu próprio movi

mento pentecostal em 1960. O ponto de

partida de McAlister foi um programa de

rádio diário que mantinha, primeiramente
em São Paulo e depois também no Rio de

Janeiro. Para servir de sede da igreja, o

autodenominado “bispo Roberto” alugou

o auditório da Associação Brasileira de Im
prensa, no Rio. Mais tarde, construiu uma

sede própria no bairro de Botafogo. O edi

fício de sete andares é impressivo e luxuoso,

contendo no andar térreo o templo, com
poltronas especiais e ar condicionado, um

luxo para os padrões brasileiros. Seu objeti

vo, a princípio, era atrair pessoas das classes
média e alta. Hoje, no entanto, seus “tem-

construir dezenas de templos com mais de

cinco mil lugares nas próximos anos, como
a “Catedral da Fé” na Av. João Dias, em San

to Amaro, São Paulo, e a famosa catedral

para onze mil pessoas em Del Castilho, Rio

de Janeiro. Macedo controla hoje mais de

80 empresas, sendo 50 emissoras de rádio,
três redes de TV abertas (Record, Família e

Mulher - com cerca de 20 emissoras) e no

mínimo dois jornais. De acordo com as es-
da Universal, o número detatísticas

freqüentadores, no Brasil, está na casa de
oito milhões, onde cerca de 40% são consi

derados fiéis. Outros quatro milhões de

adeptos estão no exterior. A circulação de
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dinheiro nas “empresas” passa da casa de

1,5 bilhão de dólares por ano. Operando

num esquema administrativo de semi-fran-

quia, a igreja possuía em 1999 cerca de 250

bispos e mais de 20 mil pastores.’^

A representação política da Igreja Uni

versal é considerável. Nesta legislatura, pos
suem 18 deputados federais e 26 estaduais.

Em 1999, a Universal comprou uma fazen

da no interior da Bahia com 400 hectares,

chamada de Canaã, onde Macedo pretende

instalar um mega-projeto agropecuário co
munitário.

mídia, chegando a pretender comprar a ex-

rede Manchete de TV. Pertencem à igreja

algumas emissoras de rádio, entre elas, a

Rádio Manchete FM 91.3, em São Paulo.

Seguindo o mesmo perfil da Igreja Uni
versal, o movimento Renascer está totalmen

te centralizado do ponto de vista adminis

trativo no “dono,” o apóstolo Estevan. A

igreja funciona como se fosse uma empresa,

onde alguns dos serviços estão terceirizados

a pessoas não necessariamente pertencen

tes ao quadro de fiéis, como por exemplo o

serviço de relações públicas. Há, contudo,

uma coordenadoria estadual de bispos. No

fim de 1999, quatro bispos abandonaram a

Renascer para fundarem suas próprias igre-

massas por parte das igrejas tradicionais.

Não se adaptaram de pronto ao processo

de secularização tecnológica e à explosão do

poder da mídia. Tornou-se, assim, compli

cado para as igrejas históricas promoverem

grandes mobilizações e manterem cheios os

templos. Parecem não mais poderem influir
de forma direta no controle dos membros e

na fixação de valores. Em contrapartida,

por suas características mais populares e por

serem mais ágeis nas tomadas de decisão

(empresas), observa-se que os movimentos

pentecostais conseguem com facilidade a

mobilização das massas. O resultado é evi
dente: enormes locais de culto sempre abar
rotados.

Principais Razões para

o Crescimento do Movimento

Pentecostal no Brasil

A complexidade do fenômeno

pentecostal torna impossível a tarefa de ali

nhar todas as possíveis razões de seu cresci

mento, ainda mais quando reconhercemos

que existem relações causais de

interdependência e interpenetração. Além

disso, o estudo transpassa o campo mera

mente religioso, tornando obrigatória uma

reflexão interdisciplinar, em áreas como

psicologia, história, política e economia.
Nota-se que Macedo já prepara o su

cessor de seu império religioso, seu sobri

nho, “bispo” Marcelo Crivella, líder

carismático, missionário, eloqüente prega
dor e cantor (já gravou dez cds, com milhões
de cópias vendidas).^^

Razões Psicorreligiosas

Tanto o catolicismo romano como o pro

testantismo histórico tenderam, de forma

até inconsciente, à paulatina erradicação

de elementos mais contemplativos e emo

cionais nas suas práticas religiosas. Esta su-

blimação do místico, tão necessária à expe

riência pessoal de alguns, começou a ser res

gatada pelos movimentos de reavivamento
e santidade no século XIX, em atitude fran
camente contrária à frieza institucional. Es

tava aberto o caminho para o surgimento

de fenômenos espirituais espontâneos como

os observ^ados hoje no movimento
pentecostal.

Pode-se considerar, em primeiro lugar,

que as igrejas pentecostais surgiram como

uma reação diante da incapacidade das igre
jas tradicionais de se tornarem menos está

ticas. Ativeram-se, quase que exclusivamen

te, com a racionalidade do religioso e per

deram os elementos “espirituais.” Assim, o

surgimento do movimento pentecostal sig

nifica, em certo sentido, a recuperação do

místico, do emotivo na vida religiosa. Deus
não é um Ser distante, coberto de

racionalidade, mas é pessoal e atua direta
mente no ser humano. Esse formato de reli

giosidade, mais próximo das emoções do
que do credo, se cristaliza em igrejas com

pouca bagagem teológica e doutrinária, mas
com um sentido destacado de proximidade
com o “divino.”’^

Podemos observar também a gradativa

perda da capacidade de mobilização das

Não temos o direito de nos determos na

questão da ocorrência ou não de reais con-
contexto de uma determinada

igreja pentecostal. O fato é que os resulta
dos observados em muitos dos membros

revelam transformações substanciais no

comportamento. Nota-se que há uma signi

ficativa mudança em hábitos e costumes que
resultam em serenidade, paz, alegria, saúde,
sensibilidade aos assuntos familiares, esta

bilidade financeira, etc.^' As contingências

da vida, normalmente associadas com a frus

tração e desespero, dão lugar agora à espe

rança de uma vida melhor, sob o ação do
“sagrado.” Alguém poderia apontar tais

transformações como subprodutos da alie

nação, fanatismo ou ingenuidade. Contu
do,, o membro fiel de um movimento

pentecostal parece ter entrado numa esfera

superior, que transcende a sua realidade
cotidiana.’- Imaginemos, por exemplo, um
determinado trabalhador braçal que mora

na periferia da zona sul de São Paulo. Tem
de levantar às 4h todas as manhãs para che-

às 7h30. Toma duas con-

versões no

gar ao serviço

28
jas.

Igxeja Internacional da Graça de Deus

A Igreja Internacional da Graça de Deus

(IIGD) foi estabelecida em 20 de agosto de
1980 por seu “presidente vitalício”, o

autodenominado missionário Romildo Ri

beiro Soares, no Rio de Janeiro. O advoga

do R. R. Soares teve formação batista e ini

ciação pentecostal na Igreja Nova Vida, de

onde saiu para criar sua própria igreja.

Este movimento pentecostal não possui

o mesmo vigor impactuante da Igreja Uni
versal, mas tem apresentado um desenvolvi

mento considerável entre as classes mais po

pulares, graças ao uso constante da TV (es

pecialmente na rede CNT-Gazeta), em pro-

gramas-sermão proferidos pelo próprio fun

dador. Um dos destaques deste movimento
encontra-se num culto de cura e exorcismo

(de libertação), onde são distribuídos os “sa

bonetes de purificação”.

A IIGD possui igrejas maiores nas
grandes cidades e salões de reuniões em ci

dades menos populosas. Enquanto que a
Igreja Universal procura localizar suas igre

jas no centro das cidades, R. R. Soares pre

fere abrir seus locais de culto, verdadeiras

garagens, nas periferias urbanas. Hoje, a

IIGD marca sua presença também no exte

rior, com igrejas no Uruguai e Portugal.-'’

Igreja Cristã Apostólica

Renascer em Cristo

A Igreja Cristã Apostólica Renascer

Oristo é uma tentativa de versão classe mé

Jia da Igreja Universal. Estevam Hernandez,
ex-diretor de “marketing” da Xerox do Bra

sil, tornou-se pastor da Igreja Pentecostal da

Bíblia do Brasil. Após ter recebido um cha

mado para o “apostolado,” funda a Renas

cer, juntamente com sua esposa, “bispa”
Sônia Hernandez.

A sede nacional da Igreja Renascer loca-

liza-se na Av. Lins de Vasconcelos,
Cambuci, São Paulo. Há no movimento

uma valorização à música “gospel

niões específicas com empresários (AREPE).

Marcam ainda a Igreja Renascer: os “points”
de venda de produtos religiosos em cada

igreja, as “Marchas para Jesus” (mobilizações
de jovens contra as drogas), o projeto SOS
Vida e o curso bíblico chamado de “Escola

dos Profetas.” Boa parte do “marketing” da
igreja está no slogan “Deus é Fiel.”

Além de esposar as idéias básicas do
pentecostalismo da terceira onda, uma ca

racterística marcante da Igreja Renascer é o

apostolado, manifesto apenas em seu líder,

o “Apóstolo” Estevam. A Renascer possui
também um considerável envolvimento na

em

no

e a reu-

duções apinhadas. Durante todo o dia, tra
balha duro e ganha pouco. Sofre pressões

do chefe e de alguns colegas. Come apenas
o conteúdo de uma marmita à base de fei

jão e arroz. E depois deste “dia, exausto,

volta para casa. Mas antes do descanso, dá

uma passada rápida na sua igreja. Lá ele não

é o oprimido; lá ele é um dos líderes; lá ele

é especial, batizado com o “Espírito.” Com

todas as manifestações fenomenológicas de
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pouco salário ou desemprego, sem terra, sem
saúde, sem segurança, sem dignidade. Esses

subprodutos da pobreza generalizada arras
tam a um estado de ansiedade e desespero

intuitivamente levam o ser humano à

tos comuns, do dia-a-dia, que ao receberem

uma determinada “bênção,” se tornam sa

grados. Um copo com água, um sabonete,

uma chave e um pouco de óleo são manipu

lados agora como mediadores de salvação,

e não a igreja institucional em si.

Destacamos, por último, a prontidão das
igrejas pentecostais em lidarem com dificul
dades existenciais. É nos momentos de cri

ses pessoais, tais como doenças, uso de dro

gas, desemprego, que o ser humano se tor

na \ailnerável, independendo de sua condi
ção financeira ou social. Necessita de pron

ta ajuda e aquiesce a um convite para parti
cipar de um culto de libertação, num lugar

onde lhe é oferecida solução rápida para a
aflição que o esmaga. No cristianismo tra

dicional, soluções são vislumbradas num
futuro distante, muitas vezes de caráter
etéreo, num céu intocável. Em con

trapartida, muitos dos membros das igrejas

pentecostais se filiaram a elas por recebe

rem, mesmo que de forma psicológica ou

meramente paliativa, resolução pronta aos

seus problemas. É certo que muitos são lite

ralmente explorados em sua ingênua
vulnerabilidade. É evidente ainda que mui

tos abandonam a igreja após se esquecerem
da “graça” recebida. Isto está evidente na
enorme fluidez de membros entre as igrejas

pentecostais, que chegam até a concorrerem
entre si, numa lei de mercado, na oferta de

benefícios materiais ou espirituais. Não de

vemos nos esquecer, contudo, que o cristia
nismo autêntico não pode se concentrar
apenas no amanhã.

catarse coletiva que podem ocorrer neste cul

to, o referido trabalhador parece ter sido

energizado. Como uma droga mística, tudo
parece melhor, resolvido. Tudo parece “cu
rado.” Tem Deus ao seu lado!

Outra razão a considerar no crescimen

to das igrejas pentecostais é decorrente de
um traço cultural bem arraigado no povo
brasileiro: a mania de tirar “vantagem” em

tudo. Este aspecto mais “profano” é acom

panhado, de forma invariável, pela procura

de soluções fáceis a situações complexas. Tais
vantagens podem estar inspiradas em moti

vos variados, como por exemplo, os finan
ceiros, onde se pode ganhar dinheiro fácil

ao ser “dono” de uma igreja, ou ainda por
razões meramente pessoais, no sentido de

autopromoção e autoafirmação. Do ponto
de vista do miraculoso, não seria muito mais

vantajoso e prático receber uma

tantânea” do que ter que enfrentar um tra
tamento de saúde prolongado e sofrido?

Nas igrejas pentecostais observa-se

bém uma democratização do religioso, arti
go bastante escasso nas igrejas históricas.

Para ser um líder, um pastor pentecostal,
não é necessário que se galgue uma carreira

acadêmica, com anos de preparo. Basta

“chamado,” uma capacitação especial, e
qualquer um pode chegar lá. Além disso,

pastores de igrejas tradicionais, como pro
fissionais, muitas vezes parecem distantes

das carências reais de sua comunidade. Ago
ra, quando este líder espiritual é oriundo
do meio, como é o caso com a maioria dos

pastores pentecostais, sua compreensão do

sentido da vida, dos sofrimentos e aspira
ções de seus membros se torna um elemen

to poderoso de comunicação e influência.
Afetam muito mais. Além disso, em virtu

de do “miraculoso,” tais pastores têm a faci

lidade de representarem uma mediação mais
efetiva entre os céus e a terra. Falam a lin

guagem que o povo quer e gosta de ouvir.
Contraste-se tal realidade com a frieza

litúrgica importada de culturas anglo-
saxõnicas comum às igrejas históricas, que
custam a se adaptarem à cultura brasileira.
Muitas das igrejas pentecostais obtêm suces
so por dependerem exclusivamente de lide

ranças autóctones, não importadas; gente
do próprio povo que entende suas necessi
dades.

cura ins-

tam-

um

os

Esta democratização pode ser analisada

ainda por outros ângulos. A carga em ele

mentos emocionais da religião oferece par

ticipação mais efetiva ao universo feminino.

Enquanto que as igrejas tradicionais colo-
m Lindocam peso no masculino, o

.  . . 1

busca de uma solução, a mais rápida possí

vel, no que é transcendente. Assim, pode-
se afirmar que as igrejas pentecostais têm
crescido às expensas da crise econômica crô

nica em que vive o país. Vejamos o proble-

pelo prisma da saúde. Há uma verdadei
ra falência no sistema público de saúde. Não

existe medicina preventiva. A medicina cu
rativa é marcada pelo estigma da opressão:

longas filas, hospitais superlotados, ausên
cia de remédios, péssimo atendimento pes

soal, isto quando não há greves. A situação
é tão insustentável que qualquer um na de

pendência de socorro já se imagina vítima
fatal.

ma

pentecostal rompe a barreira do gênero e

abre reais possibilidades à mulher na igreja.

Elas deixam de ser figurantes e passam a ser

líderes, a serem pastoras. Ainda, sobre a

ênfase do emocional, observa-se que as igre

jas pentecostais carregam na valorização da

música, em todas as suas manifestações.

Grade parte da miisica é próxima do gosto
da comunidade. A liberdade litúrgica

advinda do prestígio dos sentimentos acres

cidos da música, da presença do “sagrado”

e da participação efetiva da massa, fazem do

culto pentecostal um momento de demo

cracia religiosa. Mesmo que ruidoso, todos

podem participar e estão abertos ao espeta
cular.

Por outro lado, operando como grandes

agências de cura, igrejas pentecostais têm
aberto suas portas para que, pelo menos,

com dignidade se busque a saúde pelas
do miraculoso. Só o milagre é mirado pelo

pobre como condição de sobrevivência
do este real ou imaginário.

Além disso, as pressões econômicas têm
favorecido em demasia o processo migrató
rio. Do nordeste para o sul, do interior para

a capital, o que se vê é o crescimento
desordenado das periferias. A necessidade

de adaptação à vida suburbana gera instabi-
lidades sociais e psiquicas, que sabemos, fa
vorecem a mudança de religião. Quando

alguém se acha distante de seus pontos de
referência, tanto da tradição religiosa quan

to da estrutura familiar, é ai que sente a pre^
são por pertencer a um novo grupo social.
Pentecostais têm se valido, de forma intuiti

va ou não, deste principio de crescimento

de igreja. Crescem em demasia nos perife
rias ou entre moradores destas regiões.

Outro aspecto da crise econômica
endêmica se revela no paradoxo: povo po

bre, mas igreja rica. Enquanto a congrega

ção é de trabalhadores humildes, sua lide
rança desfila em carros importados! Tenta-
se explicar esta contradição ao atestar a
racidade da doutrina malaquiana dos
dizimos e ofertas. Mas, o que se observa, de

fato, é um apelo financeiro patético. E o
“franciscanismo” às últimas conseqüências

vias

, sen-

ve-

Sem a menor dúvida, o crescimento do

movimento pentecostal deve muito também

à formação religiosa do po\o brasileiro. Por

quatro séculos se estabeleceu aqui uma for

ma de catolicismo, chamada de popular,
com características essencialmente leigas.

Por razões históricas incontestáveis, o modo

de expressar religiosidade foi cultivada sem

a presença efetiva da Igreja Católica Roma
na, a religião oficial.'’ Assim, crendices po

pulares, tradições indígenas e africanas fo

ram justapostas a um catolicismo de origem
medieval, resultando numa manifestação

CLiltural-religiosa difícil de ser desarraigada.

Esta expressão de religiosidade sincretista

leiga, gestada a partir de irmandades, con

frarias e organizações de caridade, dão ain

da hoje o ritmo do comportamento religio

so do povo brasileiro. Assim, quando as igre

jas pentecostais valorizam a participação lei
ga estão indo ao encontro das tradições reli

giosas mais profundas. As camadas popula

res sentem uma “atraçãt> magnética” a esta

religiosidade expressa sem estruturas

institucionais fortes que dividem o pov'0 do

“clero.” O culto é para todos e todos devem

participar em condições de igualdade. É em

virtude do catolicismo popular que obser
vamos a valorização pentecostal de elemen-

Razões Econômicas

O Brasil é um monumento à crise! Fru

to de situações contraditórias de um mode
lo imperialista extrativista, o pais sempre tem

sobrevivido sob a expectativa do pior, ou no
mínimo, do menos ruim. Crises econômi

cas e pacotes financeiros se sucedem com
tanta freqüência que torna-se difícil imagi
nar o Brasil como emergindo de sua condi
ção terceiro-mundista. O estado de pobre

za a que é submetida grande parte da popu

lação tem despertado até reflexões teológi
cas inéditas como a Teologia da Libertação.

Se o Estado está em crise é porque o povo

está em situação insustentável. Com fome.
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Deus serão derramados sobre seus filhos. Naquele

tempo muitos se separarão das igrejas em que o amor
deste mundo suplantou o amor a Deus e à Sua Pala

vra. Muitos, tanto ministros como leigos, aceitarão

alegremente as grandes verdades que Deus providen-

fossem proclamadas no tempo presente, a fim

de preparar um povo para a segunda vinda do Se
nhor.

ciou

disfarçado de “teologia” (da prosperidade).

Mesmo que os membros fiéis pensem na

primazia dos “valores” espirituais, é inegá

vel que a fundação de uma igreja pentecostal
se torna numa maneira fácil de se estabele

cer um “negócio” próspero.^’ Isso pode ex
plicar a fuga corriqueira de pastores e bis
pos, que abandonam as igrejas de origem,
para criarem suas próprias. Seguindo uma

inexorável lei sociológica, logo estas novas

congregações também estarão repletas.

cio, eram apenas as emissoras católicas. Agc>
ra, predominam as pentecostais. É o cha
mado marketing evangélico, às vezes despre
tensioso, de improviso, sem muita técnica,
e até ingênuo, mas que se re\ ela como ele
mento de alto poder. Quem controla um
veículo de comunicação de massa está, de
fato, com o controle da opinião das classes
populares nas mãos. Com e.sse pressuposto,
as igrejas pentecostais têm saído à caça de
canais de radiodifusão e de TV para se fir
marem no “mercado,” num frenesi que se
assemelha a do instinto de sobrevivência.
Verdadeiras fortunas são “investidas” na

compra de espaço, ou, preferencialmente,
na compra de emissoras. Hoje, a ct)ncorrên-
cia não é somente pelo número de fiéis ou

pela oferta nas salvas, mas também por pon
tos no Ibope. Isso é poder.

Referências

‘ De acordo com pesquisas realizadas pelo Instituto

de Estudos da Religião - ISER - publicados em Reli

gião e Sociedade 17/1-2, surgem cinco novas igrejas

pentecostais por semana só np Grande Rio. Estima-

se que o Brasil possua hoje entre 15 e 20 milhões de

pentecostais, i.e., de 10% a 15% da população, en

quanto que as igrejas protestantes históricas contam

com apenas 2% da população. Ver Cezar e Shaull,
Em segundo lugar, temos que reconhe

cer que, mesmo que com aparente demons
tração de astúcia empresarial ou até de in
genuidade religiosa, há

questradora que opera com intensio-
nalidade.

uma mente or-

25.

■ Prócoro Velasques Filho, “Declínio do Cristianis
mo tradicional e Ascensão das Religiões do Espirito”

em Introdução ao Protestantismo no Brasil, ed. Antônio

Gouveia Mendonça e Prócoro Velasques Filho (São

Paulo: Loyola, 199Ò), 250. Velasques Filho expõe esta

“terceira força” como uma reação ao catolicismo e

protestantismo que se tornaram incapazes de satisfa

zer as exigências místicas populares. Já Waldo Cezar e
Richard Shaull, consideram o movimento pentecostal

quarta grande fase da história da igreja

vindo depois da Reforma, do movimento missioná
rio e do movimento ecumênico (Pentecostalismo e o

Futuro das Igrejas Cristãs: Promessas e Desafios (Petrópolis:

Vozes, 19991, 25).

' Sobre a reação católica ao movimento pentecostal,
Francisco Cartaxo Rolim, “Em torno da Renova

ção Carismática,” Revista Eclesiática Brasileira 55, 365-
384; Conferência Nacional dos Bispos do Brasil,

“Orientações Pastorais sobre a Renovação Carismática
Católica,” Documento do Conselho Permanente de
22-25 de novembro de 1994; ErnestoBemardes, Na
Linha de Frente da Guerra,” Veja, 20/set/1995, 73-

76; e Tliais Oyama e Samarone Lima, Católicos em

Transe,” Veja, 8/abr/1998, 92-98. O congênere cató
lico do movimento pentecostal é identificado como

Movimento de Renovação carismática. Tal movimen
to inicio-se em 1966, na Universidade de Duquesne,

Pittsburg, Pennsylvania. Já em 1967, estava presente
na maior universidade católica dos EUA: Norre Dame

University, em South Bend, Indiana. Dai, espalhou-

se para outros campi universitários e para o mundo
católico como um todo. Desde o inicio o Movimento

de Renovação Carismática teve apoio da hierarquia.
Paulo VI destacou um dos seus mais influentes

cardiais, Joseph Suenens, como um dos articuladores

na expansão do movimento. Sabe-se que João Paulo

II é um adepto incondicional do movimento. Já em
1991 falava-se em mais de dez milhões de católicos

carismáticos no mundo. Hoje, os números ultrapas

sam aos cem milhões. No Brasil, este crescirnento

exponencial é verificado com a presença do movimen
to em praticamente todas as dioceses. Como desta

que podemos observar a atuação do padre Marcelo
Rossi, tanto na mídia a>mo na sua paróquia, em San

to Amaro, São Paulo, onde cerca de 30 mil pessoas

comparecem ã cada missa. Admite-se que um terço

dos católicos praticantes brasileiros sejam hoje
carismáticos.

como uma

ver

Razões Relativas ao Poder

Num país onde sempre existiu uma

relação íntima entre Estado e Igreja, o
envolvimento político de lideranças religio
sas é plenamente compreensível e esperado.
Por séculos houve a hegemonia católica,
compartilhando os lucros e dividendos do

poder com a autoridade política. O movi
mento pentecostal percebeu também as van
tagens que adviríam em decorrência de

aproximação com o poder político. Num

primeiro momento, os púlpitos das igrejas
se tornaram palanques. Mas, como decor

rência disso, as igrejas passaram a ter

representatividade política e a ocuparem
espaços de poder. (3erou-se, então, a cada

período legislativo, um círculo vicioso, onde

as igrejas elegem seus representantes, que
agora, em bancadas, aglutinam forças polí
ticas em prol de suas igrejas eleitoras. As

sim, uma igreja com maior força política terá
mais poder de fogo nas famosas mesas de

barganhas, conchavos e influências que in
festam a vida pública em todos os níveis.

Hoje, numa demonstração de controle da

opinião das massas, igrejas pentecostais não

somente apontam os candidatos que devem
receber votos, mas indicam os que devem

ser rejeitados. Esta “des-ideologização” das
massas populares em nome do religioso
poderá resultar em situações de comprome
timento dos valores democráticos.

Deixando de lado a questão da política
partidária, mas permanecendo no âmbito
do poder, é inegável reconhecermos a influ
ência que o movimento pentecostal exerce

junto aos meios de comunicação de massa.
Há décadas que as igrejas têm usado primei
ramente o rádio e hoje também a televisão
como instrumentos significativos para aten
der a suas pretensões evangelísticas. No iní-

sua

Nas igrejas que puder colocar sob seu poder se

dutor, ISatanás] fará parecer que a bênção especial
de Deus foi derramada; manifestar-se-á o que será con

siderado como grande interesse religioso. Multidões

exultarão de que Deus esteja operando maravilhosa

mente por elas, quando a obra é de outro espírito.

Sob o disfarce religioso. Satanás procurará estender
sua influência sobre o mundo cristão.'^

Avaliação Escatológica do

Crescimento Pentecostal

A valorização da experiência sobre a

crença e a ênfase nas emoções sobre a razão
parecem oferecer motivos intrínsecos sufi
cientes para o crescimento acelerado do

movimento pentecostal. Mas, será que aqui
lo que se mostra tão lógico, factual ou até
intuitivo nãí) é em realidade cuidadosamen

te orquestrado? A visão do Grande Confli
to e o entendimento escatológico adventista
do sétimo dia fornecem recursos para uma

avaliação mais criteriosa do crescimento das
igrejas pentecostais em relação aos sinais dos
tempos.

O que sabemos é que, antes que venha o
real derramamento do Espírito Santo sobre

a igreja de Deus, haverá um movimento de
contrafação, pretendendo possuir o poder
do Espírito. Somos alertados de que have
ría um falso dom de línguas que provocaria
fanatismo e um falso excitamento, e que
redundaria em cultos ruidosos. Haveria

também muitos sinais e maravilhas, e dian
te dos nossos olhos seriam efetuados curas

e milagres espetaculares.

Neste ponto, é necessário que destaque
mos dois aspectos significativos. Primeiro,

há verdadeiros cristãos nessas igrejas.

Anres dv os juízos finais de Deus caírem si>bre a

Terra, haverá, enrre o povo do Senhor, tal a\ i\amen-

to da primitiva piedade comi> não fora testemunhado

desde os tempt)s apostólicos. O Espirito e poder de

17

Mediante a agência do espiritismo, operar-se-ão
prodígios, os doentes serão curados, e se efetuarão

muitas e inegáveis maravilhas. E, como os espíritos
professarão fé na Escritura Sagrada, e demonstrarão

respeito pelas instituições da igreja sua obra será acei-

manifestação do poder divino.

A linha de

ta como

separação entre cristãos professos e
Ímpios é agora dificilmente discernida. Os membros

da igreja amam o que o mundo ama, e estão prontos
para se unirem a ele; e Satanás está resolvido a uni-los

em um só corpo, e assim fortalecer sua causa arras

tando-os todos para as fileiras do espiritismo. Os

que se gloriam dos milagres como sinal certo

da verdadeira igreja, serão facilmente enganados por

este poder operador prodígios; e os protestantes, ten-
dt) rejeitado o escudo da verdade, serão também ilu

didos. Romanistas, protestantes e mundanos junta

mente aceitarão, a forma de piedade, destituída de

sua eficiência, e verão nesta aliança um grandioso

para a conversão do mundo, e o começo

do milênio há tanto tempo esperado.

rom-
anistas.

movimento

●10

Diante desta realidade profética, não
devemos nos surpreender
to das igrejas pentecostais. A inspiração dei
xa evidente que um movimento teria início
nos EUA, possuiría uma contraparte na Igre
ja Católica Romana e que, num futuro bre
ve, acabaria

com o crescimen-

por servir como agente
ecumênico. Não é este o reavivamento de
contrafação que antecedería ao verdadeiro
movimento pentecostal que virá sobre a igre
ja remanescente pouco antes da vinda de
Jesus?

●● Ver John L. Sherril, Eles Falam em Outras Linguas
(São Paulo: Betânia, 1969).

’ Inúmeras são as referência bibliográficas que des
crevem o inicio do movimento pentecostal. Uma das
mais recentes é a obra de Benjamin F. Gutiérrez e

Só resta, como conclusão, refletirmos nas
palavras proféticas de Jesus em João 16:13:
“Quando vier, porém, o Espírito da verda
de, ele vos guiará a toda verdade...”
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O Dom de Línguas
EM 1 CORÍNTIOS 12'14
Gerhard F. FIasel, Ph.D. (f 1994)
Professor do Seminário Teológico Adventista na Andrews University, EUA

ce ininteligível tanto ao que fala como aos
que ouvem. Esta é a razão para necessidade
de um intérprete. Caso não haja o intérpre
te, o falar em línguas mencionado em I
Coríntios 14, pode ser praticado em parti
cular, na forma de oração, onde só Deus
entende. Alguns escritores clássicos do mo
vimento pentecostal sugerem que este “fa
lar em línguas” descrito por Paulo é, em re
alidade, uma forma de linguagem humana
raramente usada, falada em algum lugar do
mundo. Hoje, contudo, um crescente nú
mero de pentecostais e carismáticos, tendo
como base os recentes estudos feitos por lin-
güistas em relação à moderna glossolalia,
acreditam que este fenômeno deve ser me
lhor compreendido como sendo uma lin
guagem angélica. Para apoiar este último
ponto de vista, apontam em particular para
1 Coríntios 13:1.

Este artigo, uma adaptação do último
capítulo do livro Speaking in Tongues:
Biblical Speaking in Tongues and
Contemporary Glossolalia (Berrien
Springs, Ml: Adventist Theological
Society Publications, 1991), analisa por
todos os ângulos o texto de 1 Coríntios
12-14, usado como paradigma pelo
movimento glossolálico moderno. A
prática pentecostal contemporânea é
contrastada com o fenômeno de falar em
línguas como descrito pelo Novo Testa
mento.

This article, a translation of the last
chapter of the book Speaking in
Tongues: Biblical Speaking in Tongues
and die Contemporary Glossolalia
(Berrien Springs, Ml: Adventist
Theological Society Publications, 1991),
analyses by every perspective the text of 1
Corinthians 12-14, used as a paradigm by
the modern glossolalic movement. The
contemporary pentecostal practice is
contrasted with the speaking in tongues
phenomena described in the New
Testament.

Há uma segunda maneira de abordar e
avaliar o texto em questão. Intérpretes de
tradição liberal e de erudição progressista,
isto é, teólogos que se valem do método crí-
tico-histórico, tomam I Coríntios 14 como

evidência no Novo Testamento de umauma
fala estática ininteligível, um tipo de cadên-

vocalização que, segundo dizem, já
conhecido em tempos antigos como

glossolalia.' Tal abordagem é feita com o
auxílio do método de estudo da história-das-
religiões, onde elementos relativos às anti
gas religiões pagãs são usados como referên
cia para a interpretação do fenômeno bíbli-

■ É evidente que estes eruditos que usam
o método crítico-histórico não interpretam

Bíblia usando-a como sua própria ferra
menta hermenêutica. Interpretam, sim,
eventos bíblicos (neste caso o falar em lín
guas) tomando como base os contextos
reconstruídos de fenômenos sócio-culturais
supostamente existentes no mundo antigo.'

Cia na
era

CO.

a

entre as passagens do Novo Testamen
to que se referem ao dom de línguas

(Mc 16:17; At 2:1-13; 10-11 e 19:1-6), a que
recjuer um estudo mais cuidadoso e meticu
loso é a que se encontra na Primeira Carta
de Paulo aos Coríntios, capítulos 12 a 14.
Pentecostais e carismáticos freqüentemente
afirmam que I Coríntios 14 é a chave para
que possamos, hoje, definir o que seja a
glossolalia. Sugerem, normalmente, que
Paulo está descrevendo em I Coríntios 12-
14 alguma forma de linguagem estática, pro
duzida pelo Santo Espírito, e que permane-

D

39 Ibid.
20

Genésio Mendes, Doutrinai (São Paulo: Departa
mento de Publicações da If^reja Adventista da Pnv Ibid., 587.

messa, 1969), 55.
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acreditamos que fosse quanto ao ranking dos
dons espirituais (12:28), especialmente a

relação entre os dons de profecia e o falar
em iínguas (14:1-40).

A diversidade étnica se refletia em sua

vida religiosa. Corinto possuía muitos san
tuários dedicados a deidades estrangeiras,

tais como ísis e Serápis.^ De fama especial
era o templo de Apoio. Visitei Corinto em
várias ocasiões e vi as ruínas destes templos.

E uma visão muito impressiva.

Paulo foi até Corinto na sua segunda vi

agem missionária. Ali passou 18 meses (c.

51-52 d.C.), período em que fundou uma
igreja (At 18:1-18). Mais tarde. Apoio tam
bém trabalhou em Corinto, obtendo consi
derável sucesso (At 18:24, 27s; 19:1; I Co

Há, ainda, um outro modo de interpre

tar I Coríntios 12-14 que encontra apoio na

vasta maioria dos teólogos na história do

cristianismo, desde os pais da igreja primiti

va, passando por reformadores, como João
Calvino, e muitos outros até nossos dias.

Este ponto de vista é defendido por estudi

osos, tão qualificados como os descritos no

grupo acima, que possuem uma visão mais
atenciosa do contexto bíblico, e onde a Es

critura serve como sua própria intérprete.

Estes eruditos entendem I Coríntios 12-14,

e em particular, o “falar em línguas,” como

referindo-se a um dom espiritual genuíno

de falar línguas estrangeiras que não foram

aprendidas anteriormente.'' Compreendem
I Coríntios 14 como descrevendo uma situ

ação de desvio de um dom espiritual, que

estava sendo usado de forma imprópria, isto

é, para edificação própria e benefícios pes
soais. Não admitem que Paulo estivesse

dossando uma prática pagã na igreja de
Corinto. Pelo contrário, o entendem

tido de estar ajustando um verdadeiro dom

espiritual, dado pelo Espírito, para a

edificação da igreja como o corpo de Cris

to. Estes teólogos sugerem que enquanto

crentes estavam reunidos na igreja, vários
membros recebiam o dom de falar

miraculosamente em línguas estrangeiras,
mas de maneira simultânea, sem nenhuma

consideração à ordem ou respeito ao seu fim

indicado — beneficiar a proclamação das

Boas-Novas aos incrédulos. Esta situação de
fala simultânea daria a impressão, aos ain

da não crentes presentes à reunião, que os
que assim procediam estariam loucos. Numa

tentativa de corrigir este desvio, Paulo
salta que cada dom deve servir

edificação da igreja e não para uso egoísta.
Assim, ele impõe regras para que tudo fosse
feito em ordem, recomendando

do não houvesse intérprete capaz de tradu

zir estas línguas para o benefício daqueles

que não as entendiam, deveríam permane
cer calados na igreja.

Estas opiniões divergentes existentes en
tre os estudiosos do Novo Testamento re

querem que prestemos atenção cuidadosa
ao que Paulo realmente escreveu. O fato dele

não ter explicado em detalhes o significado

en-

no sen-

os

res-

para a

que quan-

do “falar em línguas” em 1 Coríntios 12-14,

deixa-nos com a tarefa de realizarmos, com

cautela e disposição, um estudo minucioso

desta perícope.

Uma interpretação correta, sem dúvida,
evitará a tendência de isolar 1 Coríntios 14

dos dois capítulos anteriores e o fenômeno

do “falar em línguas” dt) restante do Novo
Testamento. Deveremos, com a seriedade

necessária, analisarmos os possmeis parale

los existentes nas religiões pagãs, para avali

armos a interpretação sugerida por alguns
críticos do texto bíblico.

I Coríntios 12

A seção introdutória de I Coríntios 12-
14 refere-se ao tema dos dons espirituais
como um todo (12:1),'° e atinge seu clímax

na exposição do que uma pessoa que “fala

pelo Espírito de Deus” é capaz de proferir
(12:3). A seguir, Paulo trata sobre a fonte e
o conteúdo desta “fala.” Ela tem sua ori

gem no Espírito Santo. Embora aqui não
seja mencionado o “falar em línguas” com
sua terminologia típica, não há dúvidas de

que Paulo o tinha em mente.

Quando Paulo fala sobre o contexto re

ligioso pagão dos crentes de Corinto, mais
particularmente da idolatria existente
cultos pagãos, usa as palavras “embora fos-

guiados” (v. 2, NASB) ou se deixas-
levar” (NRSV).

Não há unanimidade sobre o significa

do desta expressão. Acredita-se que ser gui

ado por ídolos refira-se a algum tipo de au
toridade dos ídolos sobre os crentes enquan

to eram pagãos. Como se fossem escraviza

dos pelos ídolos.”

Alguns comentaristas querem ver aqui
uma referência ao êxtase ou entusiasmo es
tático usualmente ligado aos cultos pagãos.'"

Sabe-se, contudo, que o “falar em línguas”

ou glossolalia não era manifesto nestes cul
tos antigos,*' como veremos em detalhes
mais adiante. Por isso é improvável que Pau

lo refira-se aqui a algo deste tipo. E impor
tante destacar que não há evidência de ne
nhuma manifestação pagã estática igual à

moderna glossolalia em religiões não-cristãs
(e cristãs). Paulo está aqui procurando dis

tinguir, cuidadosamente, o dom genuíno ou
torgado pelo Espírito Santo do fenômeno

que ocorre nas religiões pagãs.

nos

sem
sem

3:4).

Depois da partida de Paulo, Corinto
enfrentou uma série de problemas doutri
nários e éticos. Durante seu ministério em

Éfeso (c. 54-57 AD), Paulo recebeu informa

ções da “casa

cavam haver um espírito crescente de con

tenda na igreja de Corinto. A própria igreja
também colocou diante de Paulo certas

questões, na forma de correspondência es
crita (1 Co 7:1).

Paulo respondeu tais dúvidas de manei
ra progressiva, usando quase sempre a fór
mula introdutória “a respeito disto,
aparece em 1 Coríntios 7:1; 7:25; 8:1; 12:1;
16:1 e 16:12. Os assuntos discutidos nestas

seções tratam sobre casamento e divórcio
(7:1-40), comida oferecida a ídolos (8:1-13),

dons espirituais (12:1-14:40), coleta de fun
dos para Jerusalém (16:1-4) e sobre Apoio
(16:12). Esta primeira carta de Paulo aos
Coríntios foi provavelmente escrita na pri
mavera de 57 d.C.^ Paulo também se refe

riu a outros questionamentos em I Coríntios
7 a 16, embora tais assuntos não tenham
similaridade na fórmula introdutória.'^

de Cloe”(I Co 1:11) que indi-

”7 como

Cenário Histórico

Na tentativa de alcançarmos uma certa
clareza na discussão de 1 Coríntios 12-14, é

necessário, primeiramente, buscarmos de

vido esclarecimento quanto a situação pre-

valecente em Corinto e sua respectiva co
munidade cristã.

E particularmente impressionante que o

“falar em línguas” se manifeste, uma vez

mais, numa importante metrópole dos tem

pos do Novo Testamento. Corinto está lo

calizada na Europa. E uma das famosas ci

dades da antiga Grécia.

Corinto era a capital da província roma

na da Acáia. Assim, está ligada a Éfeso,

Cesaréia e Jerusalém como a quarta cidade

onde aparecem registros de “falar em lín

guas” no Novo Testamento.

Corinto controlava a rota de comércio

entre o Nordeste da Grécia e o Peloponeso.

Através dos portos de Lacáia, no Oeste, e
Cincréia, no Leste, se tornou um centro dos

negócios mediterrâneos. Seu comércio ma
rítimo trouxe-lhe grande prosperidade e lu-
xúria. Corinto tornou-se também proverbi

al por sua promiscuidade sexual.

Muitos séculos antes da época de Paulo,

o templo corinto de Afrodite empregava mil
escravas dedicadas á adoração licenciosa.'

Em 46 d.C., Júlio César anexou Corinto
como colônia Romana. Assim, seus mora

dores passaram a ser cidadãos romanos, que
eram, na maioria, homens livres da Itália.

À esta população se acresciam gregos e
levantinos, incluindo também judeus.

O Contexto de I Coríntios 12-14

Para uma correta compreensão sobre o

falar em línguas de 1 Coríntios é necessário
manter em mente que o problema surgiu

dos dons espirituais (1 Co 12-
14). Paulo está tentando resolver esta difi

culdade. E é no bojo desta resposta que Pau
lo avalia os vários dons do Éspírito Santo

(12:31).

Embora não saibamos o conteúdo exato

do questionamento que chegou até Paulo,

no contexto
Em I Coríntios 12:4-7 Paulo prossegue

sua exposição ao falar sobre a fonte trinitária
de todos os dons espirituais: Espirito-Se-
nhor-Deus. Esta é a primeira declaração de

princípio geral: todos os donsum mesmo

espirituais devem derivar-se da fonte triúna.
Se assim não fosse, deveriam ser excluidos

da comunidade da fé de Corinto.
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No original, o propósito dos dons espi

rituais na igreja é “o bem comum” (12:7 - a

VARA traduz como “fim proveitoso”). Ne

nhum dom deverá ser para uso particular;
todos os dons são destinados ao “bem co

mum” do corpo dos crentes (cf. I Co 6:12;

10:23). Paulo retorna a este tópico'”* em I

Coríntios 14, onde acentua repetidamente

que todo o dom espiritual deve servir para

o “crescimento” da comunidade e não para

edificação própria.

^ Em I Coríntios 12:8-11 Paulo expõe uma

lista de nove formas de manifestação do
Espírito Santo. O tema é a diversidade de

dons (charismata) provindos do mesmo Es

pírito Santo. Os últimos dois dons espiritu

ais descritos são a “variedade de línguas” e a

“capacidade para interpretá-las.” Será que

Paulo os mencionou no fim porque “lín
guas” era o dom considerado como mais

importante pelos coríntios? Ou será que

mencionou “línguas” em último lugar por
que seria o dom espiritual menos
significante?

Após abordar o assunto da unidade do

corpo de Cristo, mesmo considerando a

diversidade de cargos e serviços dos

bros no corpo da igreja (I Co 12:12-31), Pau

lo se concentra em oito tipos de membros,

cada um dotado com um dom espiritual
particular. Novamente, é impressionante

observar que a “variedade de línguas” (v. 28)

e a “interpretação” (v. 30) aparecem no fi
nal da lista.

Paulo conclui esta seção
ção de que os crentes deveríam buscar

“melhores dons” (12:31). São aqueles suge

ridos no topo da lista, e que estão especial
mente distinguidos pela sequência numéri

ca “primeiro..., segundo..., terceiro...”
(12:28). A ênfase é clara! Paulo tenta
trar

consideram ser o mais importante, a saber,

o falar em línguas, na verdade não estava
no topo da lista.

Paulo usa sete perguntas retóricas (vs. 29,

30) para inculcar o princípio da diversida

de de dons espirituais entre os diversos mem

bros, realçando a unidade de sua fonte. Tam

bém refuta qualquer tentativa de afirmar

mem-

com a exorta-

os

mos-

aos crentes de Corinto que o dom que

que todas as pessoas cheias do Espírito de

vam falar em línguas.

E digno de nota que no Novo Testamen

to, nas quatro listas de dons espirituais, o

dom de línguas aparece em apenas duas (I

Co 12:10; 12:28, 30), e sempre em último

lugar. Por outro lado, o único dom espiritu

al que aparece em todas as quatro listas é o

de “profecia” (Rm 12:6; I Co 12:10; 12:28;

Ef 4:11). “Profecia” está em primeiro lugar
na lista de Romanos 12:6, e em duas outras

está em segundo lugar (I Co 12:28; Ef 4:11).

Em uma lista aparece no meio (I Co 12:10).

O lugar de destaque da “profecia” e o últi

mo lugar para “línguas,” em conjunto com

sua “interpretação,” dificilmente é fruto da

coincidência. Sem dúvida, a intenção de

Paulo é corrigir a prática do dom de línguas

e fixá-lo em seu devido lugar na ordem dos

dons espirituais para a edificação da igreja.

expressando o desejo de que os crentes bus

quem intensamente os dons espirituais

o propósito de Paulo destacar o

dom de profecia sobre o de línguas.

I Coríntios 14 pode ser dividido em duas

partes principais. A primeira seção trata so

bre profecia e línguas (vs. 1-25). A segunda

seção (vs. 26-40) refere-se à ordem adequa
da do culto cristão.

(14:1). É

A New English Bible (NEB) traduz o ter

mo grego “língua(s)” como “linguagem/

declaração/fala estática”'^ ou “fala/lingua

gem de êxtase.”'® De igual modo, não existe

nenhum apoio textual para as expressões
“estática” ou “êxtase.”'^Estes termos são re

sultantes de interpretações tendenciosas da

palavra “língua(s).”

A Bíblia de Jerusalém QB) traz outra ver

são. Todas as vezes que o original grego usa

o termo “língua(s)” a Bíblia de Jerusalém

usa a expressão “o dom de línguas.” Assim,

as palavras “o dom de” foram acrescenta

das, e a distinção entre o uso singular do

termo “língua” e seu uso plural são obli-

terados na tradução.

Este capítulo contém os ensinamentos

mais conclusivos sobre o falar em línguas.

Em I Coríntios 14, nossa atenção será focada
apenas neste tema.

Tendo como base o cenário contextual

da instrução de Paulo, nos encontramos,

agora, na posição de analisarmos sobre o que

Paulo se refere quando trata do falar em lín

guas neste capítulo tão controverso.

A Bíblia na Linguagem de Hoje (Today’s

English Version - TEV, como a BLH) e suas

equivalentes em muitas outras línguas mo
dernas, insere outra expressão que também

não aparece no texto grego. Em 1 Coríntios

14, o adjetivo “estranho” é acrescentado to
das as vezes antes da palavra “língua(s). Esta

interpolação coloca o tema das línguas num

ângulo que Paulo pode ter ou não intencio
nado, dependendo, então, da interpretação

dada por eruditos modernos. Isto não

apoio no texto grego original e deve ser vis-
interpretação por parte dos

tem

to como uma

Não há nenhuma indicação em I

Coríntios 12-14 de que o fenômeno de fa

lar em línguas manifesto em Corinto seja

de ordem satânica. Paulo enumera “línguas”

entre os dons espirituais que têm origem no
Espírito Santo. Durante a discussão, nota-

se que Paulo refere-se 23 vezes ao falar em

“uma língua
”16

línguas.ou em

/ Coríntios 13

Em I Coríntios 13 Paulo mostra um ca

minho sobremodo excelente. Este consiste

no caminho do “amor.” O amor ágape. O

amor mais elevado, demonstrado pelo Pai
ao dar Seu único Filho (Jo 3:16).

Na primeira parte de I Coríntios 13, Pau
lo reforça a superioridade do amor (vs. 1-3).
Na parte intermediária, a necessidade de
amor (vs. 4-7). E na última parte, a duração
eterna do amor (vs. 8-13). No contexto dos

dons do Espírito Santo, que são concedi
dos de múltiplas formas, Paulo ressalta que

a graça do amor é “o fruto do Espírito” (G1
5:22-23). Não pode ser compensado pelo

exercício mais generoso de qualquer outro

dom espiritual.

O Falar em Línguas

EM Traduções Modernas

As traduções inglesas, bem como em
outras línguas modernas, revelam a comple

xidade da ciuestão de “falar em línguas” em

1 Coríntios 14. De quando em quando, en
contramos tradutores inserindo palavras no

texto que não estão presentes no original,

ou usando traduções diferentes para uma
mesma palavra grega usada no texto origi
nal. Há também outras variações. Todas

merecem agora nossa atenção.

O adjetivo “desconhecida” que a King

James Version (KJV - como a VARC) traz
em I Coríntios 14:2, 4, 14, 27 não encontra

apoio no texto original grego. É um termo
suprido pelos tradutores. A New King James

Version (NKJV - como a VARA) está corre

ta em omitir este adjetivo, assim como a New
American Standard Bible (NASB) e a

Revised Standard Version (RSV) e a New
Revised Standard Version (NRSV).

tradutores.

A New International Version (NIV) usa

língua(s)” de forma consistente em
I Coríntios 14, mas provê, à margem, uma

nota explicativa com a expressão línguas
diferentes” referindo-se ao versos 2, 4, 13,

14, 19, 26 e 27, e outra nota com “outras

línguas” para os versos 5, 6, 18, 22, 23 e 39.
Estas leituras alternativas do termo “línguas

estão “enfatizando a compreensão do dom

de línguas como o ato de falar em línguas
humanas conhecidas, mais do que uma fala
estática sem sentido.

o termo

”20

O fruto do amor é concedido pelo Espí
rito Santo (Rm 5:5). É ainda maior do que

“profecia” e “línguas” (I Co 13:1). Ambos
o amor não findarávão desaparecer, mas

jamais (v. 8).
A New Revised Standard Version

(NRSV) usa o substantivo “linguagem” to
das as vezes em Atos 2 onde o texto original

emprega a palavra glôssa, “língua(s)”. Em I
Coríntios 14, contudo, a mesma NRSV

emprega a expressão “língua(s)” onde o

mesmo termo grego aparece. Ao leitor não

cuidadoso, transparece a idéia de ciue exis-

I Coríntiosl4

Paulo resume a exortação quanto ao

I Coríntios 14:1 com as palavras

“segui o amor,” faça do amor seu alvo.

O restante de 1 Coríntios 14 trata acerca

dos dons espirituais de profecia e de línguas.

amor em
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pleta “falar em novas/outras línguas” usada
Marcos 16:17 e Atos 2:4/^ As-apenas em

língua compreensível, inteligível, excede de

longe ao uso no grego não-bíblico como fala

estranha e antiquada.

Qual a evidência da Bíblia Grega

(SeptLiaginta e Novo Testamento) para apoi

ar a hipótese de glossolalia como uma for

ma de fala não compreensível? Uma investi

gação do uso de glôssa no Novo Testamento

comprova que a expressão é usada apenas

no sentido de “língua” como órgão da fala*^

e para linguagem humana inteligível. Isto

é igualmente verdade no uso do termo pela

SeptLiaginta. Mesmo em Isaías 29:24 e 32:4,

onde glôssa parece referir-se a um balbucio,

não há indicação de algo estático ou coisa
semelhante.” Nestes dois casos “ela alude a

uma linguagem.”'' Desta forma, não há dú

vida de que o uso bíblico do substantivo
glôssa elimine a idéia de uma fala estática.

Observa-se, ainda, que o adjetivo grego

heteros, “outra” (At 2:4), não aparece em I

Coríntios 12-14. Alguns eruditos, no entan

to, argumentam que a linguagem de-Paulo

difere daquela usada em Atos. Seria a falta

do adjetivo “outra” tão decisiva para que os

dois fenômenos possam ser diferentes? Te

mos que manter em mente que o termo
Keteros, “outra,” não é encontrado em I e II

Tessalonicenses, Tito, João (exceto em
19:37), Marcos (exceto 16:12), I e II Pedro,

I, II e III João. Não é necessário que a ex

pressão seja usada novamente depois de Atos

2:4, “falando em línguas,” porque neste tex
to identifica o falar em línguas já como “ou

tras” no sentido de que aqueles que recebe
ram o dom no Pentecostes estavam “falan

do em várias línguas diferentes das suas pró

prias línguas e que estas lhes eram desco
nhecidas.”" Deve-se notar que a expressão

grega glôssa laleín, literalmente “falar em lín

guas,” também aparece em Atos 10:46 e 19:6

sem o adjetivo “outra.” Isto pode indicar que

após a experiência do Pentecostes de “falar

em línguas,” esta expressão tenha se torna

do uma designação técnica," com significa
do fixo, onde o adjetivo “outra” é suben
tendido sem a necessidade de ser repetido.

É muito provável que a forma comprimida

“falar em línguas,” sem um artigo grego e

sem um adjetivo (“nova

uma expressão abreviada da frase mais com-

28

outra”), sejaou

de línguas difere-se de outras descrições do

Novo Testamento sobre o “falar em línguas”?

Será que a linguagem empregada por Paulo

para o “falar em línguas” é idêntica às ma

nifestações de fala religiosa estática no con

texto da religião helénica pagã? Será que
Paulo está descrevendo um fenômeno em I

Coríntios 12-14 que foi adotado pelos cris

tãos de Corinto a partir de sua cir-

cunvizinhança pagã? Estes são alguns
questionamentos que podem estar na men

te de um leitor atento destes capítulos. É

necessário, então, que consideremos com

cuidado a linguagem usada por Paulo ao
referir-se ao falar em línguas. Faz-se necessá

rio compará-la com a linguagem do restan

te do Novo Testamento e da cultura que cir
cundava a igreja de Corinto.

A expressão “língua(s)” é usada quatro
vezes em I Coríntios 12,-' duas vezes em I

Coríntios 13,-' e dezessete vezes em I

Coríntios 14," somando, assim, um total

de vinte e três vezes. Notavelmente, em cada

caso, sem exceção, a palavra usada para “lín
gua” é sempre o termo grego glôssa, a mes

ma expressão usada em Marcos na predição

de Jesus a respeito das “novas línguas,” e
em Atos, por Lucas, quando descreve a ex

periência do Pentecostes e as manifestações
do dom de línguas em Cesaréia e Éfeso.

Outra observação se faz necessária: to

das as vezes que a frase “falar em línguas”
aparece (12 vezes)-' o verbo “falar” é deriva

do do mesmo termo grego laleín, igualmen

te usado por Lucas, em Atos, para “falar”
línguas e por João Marcos, em Marcos

16:17. Isto quer dizer que existe uma total

identidade de linguagem em cada passagem
do Novo Testamento que trata do tema do
“falar em línguas.”

Alguns eruditos interpretam o termo

grego glôssa, “línguas,” como significando
antiquado, estranho, ou até como se refe

rindo a declarações místicas de natureza es-

tática.^^ Na língua grega, o termo glôssa pode,

sim, referir-se a uma “expressão estrangeira
ou obsoleta.”" Contudo, continua sendo

muito diferente daquilo que intentam os

defensores da hipótese sugerida acima. Na

verdade, o uso do termo glôssa designando

em

tem duas palavras diferentes sendo usadas

no texto original, uma em Atos 2 e outra
em I Coríntios 14. Esta versão dá a impres

são de que existem dois dons diferentes, sem

relação um com o outro.

Como destaque, a tradução alemã conhe

cida como a Elberfelder Bibel (produzida

em 1986), que possui a reputação de ser a

tradução mais literal disponível em alemão

e conhecida por ser fiel ao texto original,

emprega todas as vezes, em I Coríntios 12-

14, a expressão “linguagem” (no alemão

Sprache[n]), onde no grego aparece o termo

glôssa. Em outras palavras, esta tradução vê
o dom de línguas de I Coríntios 12-14 como

consistindo de linguagens reais de nações.

Estes exemplos de variações em tradu

ções modernas, com a inserção de termos

que não estão na língua original e a substi

tuição do termo “língua(s)” por outras ex

pressões, provêem ampla evidência de que I

Coríntios 14 é um capítulo complexo. Por

tanto, não é próprio, do ponto de vista

metodológico, interpretar todo o fenôme

no do falar em línguas no Novo Testamen

to a partir desta passagem claramente

dificultosa, simplesmente porque é a expo

sição mais longa sobre o assunto. Esta por
ção das Escrituras, tomada isoladamente, di
ficilmente presta-se como a chave exclusiva

na definição do que é o falar em línguas
Novo Testamento.

Esta análise sobre as diferenças de

dução também deixa evidente a distinçã
entre uma “tradução formal,” que trata o
texto original com uma correspondência de

“palavra por palavra,” e uma “tradução di
nâmica,” que emprega a correspondência de

“pensamento por pensamento,” dando,
sim, maior liberdade ao tradutor.^' Neste úl

timo caso, uma tradução parece

uma interpretação, ou mesmo um mini-co-

mentário. Faríamos bem em olhar a lingua

gem de I Coríntios 12-14 no texto original.

no

tra-

o

as-

ser mais

sim, o uso de glôssa laleín, sem o adjetivo.
Atos 10 e 19 e 1 Coríntios 12-14 pode

representar uma elipse, uma forma mais
curta da frase que era originalmente mais

longa. Engelsen sugere que o termo origi
nal esconde-se num passado irrecuperável,'^

ele pode também estar ligado a Marcos

em

mas

16:17 e Atos 2:4, onde em ambos os casos

um adjetivo está presente. Parece inevitável

concluir que o falar em línguas cristão — e
não há outro fenômeno parecido conheci

do no mundo antigo - “aparentemente te

nha seu início no Pentecostes. " A experi

ência do dom de falar em línguas no Pente

costes é uma “criação inédita do Espírito
Santo.

A expressão glôssa laleín só está presente
do Novo Testamento, tornandono grego

impossível encontrá-la em outras fontes gre

gas anteriores. Sem considerar este fato,
muitas hipóteses foram criadas, sugerindo

fenômeno do falar em línguas de Ique o
Coríntios seria uma glossolalia, no sentido

de uma fala ininteligível, uma articulação

de sílabas sem nexo. Entre tais hipóteses

encontra-se aquela que tenta interpremr
fenômeno do Novo Testamento através de

paralelos históricos-religiosos. Voltaremos a
comentar sobre este tópico mais adiante.

o

Outra hipótese sugere que a experiência

glossolálica, supostamente ocorrida em
Corinto, pode ser explicada termino-

logicamente pelo uso do verbo grego laléo.

Orígenes, um dos pais da igreja, já especula
va sobre um tipo de fala desconexa. Eni

épocas mais recentes, tem sido novamenté

sugerido que laléo indique algum tipo de
“fala desconexa,” ou algo semelhante que

Enquanto esta hi-seja inerente ao termo,

pótese busque explicar, de forma implícim,

que o falar em línguas seja uma glossolalia,
sentido de fala estática, não articulada,

leva a admitir que
no

ao mesmo tempo

glossolalia não pode ser derivada do termo

“língua” (gíôssa). Esta posição omite alguns

aspectos relevantes do uso de laléo em 1

Coríntios 14. Epi l; Cp'dhtips.^9 Paulo
laléo quando “compreen¬

usa

sível,” nf> senti4ô-á§-WEa^^dYi4ade Tnafintal.
■   ‘ ■ -ríP.LsHa

A Terminologia do

Falar em Línguas

Será que a linguagem empregada por
Paulo para descrever o fenômeno do dom

99íi

pei
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re que não pode ser inferido que a capaci

dade para falar a língua dos anjos foi real

mente pretendida por Paulo ou pela igreja
de Corinto.’'^

Devemos reconhecer que Paulo falou
hipoteticamente’’ em I Coríntios 13:1,
como indica a cláusula condicional grega.
Paulo usa a partícula condicional ean,^- “se,”

seguida do subjuntivo íaíô.’^ Este tipo de clá

usula condicional da língua grega nunca

expressa a realidade. Paulo parece dizer atra

vés de hipérboles que todas as possibilida
des linguísticas, incluindo a fala dos anjos,

se estivessem à sua disposição e ainda lhe
faltasse amor, para nada valeríam. “A con
clusão é que Paulo não fala na língua dos
anjos.

”54

Paulo quer mostrar que falar em línguas

em Corinto é um dom espiritual (I Co 12:10,

28, 30) estimulado pelo Espírito Santo.

Portanto, a referência ao “espírito,” neste

contexto mais amplo, será melhor traduzida
se fizer uma alusão direta ao Espírito San

to. Neste caso o Espírito Santo é a fonte da
fala misteriosa.

57

Em I Coríntios 14:29 a instrução é dada para

que apenas dois ou três profetas “falem”

(laléo) e estes “falem” em línguas conheci
das. Em I Coríntios 14:34, 35 as mulheres

não são permitidas “falarem” (laléo). Mais

uma vez, aqui, a fala é comum, em lingua
gem humana normal. Deste modo o verbo

laléo é empregado por Paulo em I Coríntios

14 em vários aspectos: no contexto do dom

de línguas (v. 9), na fala dos profetas (v. 29)

e na proibição das mulheres falarem na igreja
(vs. 34, 35). Tal uso exige que laléo refira-se

à linguagem humana usual. Concordamos,

assim, com a conclusão de J. M. Ford que

“laleín lo infinitivo de laléo] usado por Pau

lo não milita contra o argumento de que as
línguas sejam linguagens humanas.

Esta conclusão é confirmada pela cita

ção de Isaías 28:11 em I Coríntios 14:21

onde os lábios de estrangeiros, isto é.

Assírios, iriam “falar” (laléo) ao povo de Is

rael em “outras línguas,” que são idiomas'”

não entendidos por aqueles que se comuni
cavam apenas em hebraico.

Podemos sugerir, baseados nestas inegá
veis considerações, que não há nenhuma

razão terminológica convincente para

cluir que a expressão “falar em línguas

I Coríntios 12-14 tenha outro sentido, dife
rente, do restante do Novo Testamento. Não

há igualmente nenhuma razão convincente

para que o falar em línguas em Corinto re
fira-se a glossolalia no sentido de “fala des

conexa de pessoas em êxtase religioso”'’^
algo parecido.

Devemos permanecer com a definição

do locus classicus sobre o falar em línguas,
isto é, a perícope de Atos 2 que trata dos
eventos ocorridos no dia de Pentecostes. É

a única passagem do Novo Testamento que

contém a definição do falar em línguas.
Sugerimos que: (1) existe um único dom de

línguas provido pelo Espírito Santo no Novo
Testamento; (2) o falar em línguas é o mes

mo em todo o Novo Testamento, sendo isto

apoiado pela terminologia idêntica, pelo

contexto da ação do Espírito Santo e pela

singularidade dos cristãos primitivos ao fa

larem em línguas; e (3) a natureza não-está-

tica em que é sempre descrito."^^ Os tópicos

seguintes de nossa investigação sobre o fa¬

”40

con-

em

ou

lar em línguas de I Coríntios 12-14 irão re

velar se tais sugestões, baseadas na linguísti

ca e na similaridade terminológica estão re
almente corretas.

O Falar em Línguas

E A Língua dos Anjos

Uma das hipóteses usadas para interpre

tar o “falar em línguas,” na perspectiva
paulina, tem como base I Coríntios 13:1.

Esse verso parece sugerir que o falar em lín

guas seja “a fala dos anjos no qual os segre
dos do mundo celestial são revelados.

Os “mistérios” de que falam os adeptos

do falar em línguas não são segredos ou “ver

dades secretas.” A expressão “mistérios,” nos

escritos de Paulo, possui um sentido muito

significativo. Isto também é verdade com

relação ao Novo Testamento como um
todo.^® Paulo é aquele que mais extensiva

mente expõe o sentido de “mistério.”
Está realmente Paulo tentando igualar o

falar em línguas com a linguagem dos an
jos? Suas palavras declaram: “se eu falasse a

língua dos homens e dos anjos, e não tives

se amor, seria como metal que soa ou como
címbalo que retine” (I Co 13:1).

O que é conhecido acerca da língua dos

anjos? Poucas passagens na literatura judai

ca se referem à língua dos anjos. É tratada

dialeto angelical” (grego aggelike

dialekto)'^^ encontrada no apócrifo Testamen

to clejó, datado entre o primeiro século a.C.
e o primeiro século d.C.'”' Neste documen

to existe uma referência a três irmãs, onde

uma delas faz uma declaração
go dialektos) dos anjos” (48:3).'’^ Referências
adicionais são feitas r\esta obra ao “dialeto

dos arcanjos” (49:2),

querubins” (50:2) e a um “dialeto próprio
(57:2) no qual cada filha fala.'’® Deve

denciado de que em cada caso deste docu

mento judaico, a designação para “fala/dia
leto” é a palavra grega dialektos. Contudo,
Paulo não usa este termo em I Coríntios 13:1

em sua breve alusão à língua dos anjos. Pau

lo emprega o termo glôssa, “língua,
de dialektos, “dialeto.” Assi

mento singular do mundo antigo ciue faz
referência à língua dos anjos, não existe ne
nhum paralelo legíti
terminológica para poder-se afirmar conclu

sivamente algo no campo ideológico.

como um

fala (gre-na

dialeto dosao

ser evi-

em vez

m, neste docu-

mo na esfera

O termo “mistério” (grego mystérion) é

empregado várias vezes em I Coríntios (2:[ 11,
7; 4:1; 13:2; 14:2; 15:51). “Mas a palavra atin-

desenvolvimento mais significante emgeseu

A natureza da cláusula condicional, com

a hipotética natureza da sentença de Paulo
em I Coríntios 13:1, torna claro que a cha
ve para a compreensão do falar em línguas
para Paulo não se encontra neste texto. Des

ta forma os glossolalistas modernos acharão

difícil, sob o ponto de vista sintático,

lingüístico e comparativo, apelar para esta
sentença como prova de identidade para a

glossolalia que praticam.

Colossenses e Efésios, onde é usada não
”59

menos de dez vezes.

É interessante ver como Paulo emprega

este termo, e mais precisamente, na sua for-

plural, como aqui em I Coríntios 14:2.

O plural é usado apenas três vezes em I
Coríntios, e em nenhum outro lugar do
Novo Testamento. Primeiro, aparece em I

Coríntios 4:1. Neste texto, Paulo insiste que

ele e seus co-obreiros sejam reconhecidos
reveladores dos mistérios de Deus”

ma

como

O Falar em Línguas

E A Fala em Mistérios

Paulo estabelece sua preferência pela
profecia contrastando-a, mediante I

Coríntios 14, com o falar em línguas. Em I

Coríntios 14:2 a pessoa que “fala em lín
guas” está “falando misteriosamente no Es

pírito” (NRSV).

A NABS traduz “em seu espírito fala

mistérios.” Esta versão permite urna tradu
ção alternativa na margem,^® mas usa o ter
mo “espírito” como sendo o espírito huma
no, no qual os que falam em línguas se co
municam.

A KJV traz simplesmente “no espírito”

(bem como a NKJV, a JB e outras versões),
deixando indefinido se é o espírito huma

no ou o Espírito Santo que está sendo alu

dido. A tradução “no espírito” é até uma

possibilidade, mas é impossível que a tradu

ção “no seu espírito” (como na NIV) esteja

correta, porque a palavra “seu” não está pre

sente no texto original grego.

55

(NRSV). Deus tem “mistérios” os quais Pau

lo e seus seguidores foram investidos para

serem seus proclamadores. Estes “mistérios
divinos formam a “amplitude completa dos

”60
ensinos cristãos.

A segunda passagem é encontrada em I
Coríntios 13:2. Aqui, o sentido estabeleci

do por Paulo se refere ao fato de que ‘ se eu

compreendesse todos os mistérios e todo o
conhecimento, ... mas se não tivesse amor,

nada seria.” Alguns sugerem que “Paulo usa

a palavra [mistérios] no sentido do decreto
escatológico de Deus...
Deus se faz conhecido através da revelação

do Seu plano e decreto que uma vez fora
oculto ao homem.

Isto implica que
”61

Estudos feitos por Stuart Currie sobre a
linguagem dos anjos revelam que nao existe

evidência do uso da língua angelical por
humanos, e não existe maneira de como

poderia ser reconhecida.'’*’ F. F. Bruce suge-

“Mistério” é usado no singular em I

Coríntios 15:51: “Observem, vou contar-

lhes um mistério! Não iremos todos mor-
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em línguas. Se não há compreensão, aquele

que fala em uma língua fala a Deus somen

te, porque os seres humanos são incapazes
de compreender se está ou não proclaman
do os “mistérios” divinamente revelados.

Se corretamente compreendido, este

importante verso, que abre o assunto sobre

línguas em I Coríntios 14, não sugere c^ue o

locutor fale por seu próprio espírito somen

te a Deus, e que este seja o propósito do

falar em línguas. Também não pode ser in

ferido que sua fala em línguas seja de natu

reza estática, com a produção de sílabas sem

sentido, simplesmente porque não é com

preendido pelos ouvintes. Este verso não

quer dizer que o que está sendo proferido

são “mistérios” ou “segredos” desconheci

dos e, por isso, são articulações ininteligíveis

representadas por uma fala sem nexo.

Observamos c^ue os “mistérios” uma vez
ocultos são verdades sobrenaturais reveladas

por Deus a respeito de Cristo. Em I
Coríntios 4:1, os “mistérios” “denotam a

pregação cristã dos apóstolos e mestres.

Em outra carta, o próprio Paulo pede aos
efésios para que orassem em seu favor para

que pudesse ser capaz de tornar conhecido

o mistério do evangelho com “coragem” (Ef
6:19, NRSV).

Portanto, I Coríntios 14:2 não sugere Cjue

o falar em línguas seja uma glossolalia, no
sentido de fala ininteligível de sílabas sem

nexo, e que “mistérios” sejam falas de “se
gredos” ocultos conhecidos somente por
Deus. Este texto realmente atesta o falar em

línguas como sendo uma linguagem huma

na conhecida, pela Cjual os “mistérios” reve
lados de Deus são feitos conhecidos à raça
humana.

”65

rer, mas seremos transformados, em um

momento, num abrir e fechar de olhos, ao
soar a última trombeta” (NRSV). “Mistério”

aqui é a revelação do fato de que alguns não
morrerão e que todos serão transformados

em um momento quando Cristo vier pela

segunda vez.

I Coríntios 2:7 faz uso do termo “misté

rio” pela primeira vez nesta carta. Paulo afir
ma: “Mas nós falamos a sabedoria de Deus

em mistério, a sabedoria oculta, que Deus

predestinou desde a eternidade para nossa

glória” (NASB). No contexto mais amplo de

seu argumento neste capítulo, Paulo usa o
termo “mistério” para resumir todo o pla

no divino da salvação revelado por Deus
dentro de um único termo todo abarcante.^-

Um “mistério” é algo que é invariavelmen

te revelado por Deus e está relacionado com

Cristo e a proclamação a respeito de Cris-
to.^^ Esta idéia de revelação é básica para a

compreensão do sentido de mistério.

Precisamos investigar cuidadosamente

qual o sentido da palavTa “entender” e quem

é aquele que não entende. Posteriormente,

o texto é explícito em afirmar c^ue aqueles

que escutam alguém falando em outra lín

gua não entendem quem lhes fala. Desde

que não haja “compreensão” por parte dos

ouvintes, aquele que está falando em línguas

fala para Deus e não a pessoas. Embora o

emissor fale e seja ouvido, não é compreen

dido. Apenas quando alguém fala tendo em

vista o propósito do dom de línguas, as pes

soas, os ouvintes, o compreenderão.

O fato de que as pessoas não entendam

o que o emissor fala não significa nem que

seu discurso seja estático, nem que a fala

seja ininteligível, ou que estejam sendo usa

das sílabas sem nexo ou sem significado.

Quer dizer apenas que não existe ninguém

ciue entenda a língua estrangeira do que fala.

Por isso, Paulo insiste que haja alguém pre

sente que seja capaz de “interpretar” (vs. 13,
27). Iremos enfocar este assunto sobre “in

terpretação,” em detalhes, mais adiante.

A questão da compreensão está relacio

nada a I Coríntios 14:9 que diz que “se você

proferir algumas palavras numa língua

ininteligível, como pode alguém saber o que

é dito?” (NRSV). A primeira parte desta sen
tença seria melhor traduzida como: “a me

nos que você exponha através da fala da lín

gua” (NASB, NKJV), o que indica que a “lín

gua” é um órgão na boca do emissor,^^ pelo

qual as palavras ou a fala provêm.

A “fala” é considerada “ininteligível”
(NRSV, NIV, etc), não “clara” (NASB), não

“facilmente compreendida” (KJV), ou não

“fácil de se compreender” (NKJV). A pala

vra grega eiísemos, que é usada neste texto,

não aparece em nenhum outro lugar do

Novo Testamento. No grego extra-bíblico

ciuer dizer aquilo que é “facilmente reconhe
cível, claro, distinto.

Será que esta “fala” proferida por Paulo

e que numa tradução literal significa “pala

vra” (grego íógos), seja uma glossolalia, no

sentido de “balbucios ininteligíveis de síla

bas sem sentido, ditas em seqüência, com

combinações sem significado, provenientes
do subconsciente da mente do homem”?^^

Seria esta “fala/palavra” “ininteligível,” di
fícil “de entender,” não “reconhecida facil

mente,” não “clara,” somente dirigida a

Deus porque a entende e, assim, tornando-

se inacessível à compreensão humana? Ou

será que não é entendida por ser a

palawa” ininteligível em si mesma?

fala/

Este questionamento focaliza a natureza

da ininteligibilidade da “fala/palavra.” Não

há evidência para sugerir que o termo grego

lógos, cujo significado natural é “palavra,

ao ser usado aqui por Paulo e traduzido cor

retamente por “fala,” tenha a conotação de

algo ininteligível. Pode ser sugerido, com
base no uso do termo lógos, que a “fala/pa

lavra” seja “ininteligível” em virtude do dis-
estar distorcido. Mas aqui, pelo con-
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curso

trário, a fala não é “reconhecível” e “clara”

porque os ouvintes não a entenderem como

sendo parte de uma língua conhecida. Ao
escutar alguma coisa, um “som” (grego

phoné), como declara o verso 11 (a mesma

palavra significa “língua” nos vs. 12-13), a
não ser que esta “fala/palavra” (phoné no

sentido de “língua”)^® seja interpretada ou

traduzida, não será compreendida, perma

necendo ininteligível ao ouvinte.

Estes exemplos de I Coríntios mostram

que “mistério” é algo positivo. Um mistério

que fora uma vez escondido por Deus, ago
ra tem sido por Ele revelado. Isto está em
harmonia com o uso no singular de outros

escritos paulinos. Robertson e Plummer

parecem estar certos quando afirmam que
“m^/stérion no NT geralmente significa a ‘ver

dade acerca de Deus, uma vez escondida,
mas agora revelada’. Em I Coríntios 14:2
os “mistérios” são as verdades de Deus uma

vez escondidas por Ele sobre o plano da sal
vação e que agora passam a ser conhecidas
e reveladas na sua totalidade. Mediante

Espírito Santo, aquele que fala em línguas
fala a respeito dos “mistérios,” isto é, a ver

dade a respeito de Deus e a mensagem
bre Cristo, outrora oculta, mas agora total
mente revelada. Porém estes “mistérios’

são “entendidos.” Paulo quer dizer que aque

les que realmente falam em línguas, profe
rem muitos “mistérios” ou verdades de Deus

estavam ocultos e que agora foram re-

o

so-

não

que

Estas considerações levam à conclusão

de que a compreensão está centrada no ou
vinte e não no emissor. Não é o caso do que

fala o fazer por meio de um balbuciar
distorcido de sílabas ou palavras sem senti

do. É o discurso em uma língua estrangeira

que não é entendido pelo ouvinte. Este con
ceito irá ajudar, mais adiante, a clarificar o
assunto sobre a natureza do falar em línguas.

A ininteligibilidade refere-se ao(s) ouvinte(s)
e não necessariamente ao teor do que é dito

pelo que fala em línguas.

O verbo traduzido por “entender em I
Coríntios 14:2 é o termo grego akoúo. Essa

expressão grega possui um sentido especial

que ajuda a esclarecer o assunto da compre
ensão. Akoúo contém a idéia de que as “pes-

realmente ouviam a “fala/palavTasoas

O Falar em Línguas

E A Compreensão

O assunto sobre compreensão surge

como um tema de grande importância para

todo o contexto do falar em línguas de I

Coríntios 14. O verso 2 afirma: “porque
ninguém o entende” (NIV) ou “os enten

dem” (NRSV). O pronome “o/os” não está

no texto original e foi acrescentado pelos
tradutores.

velados. Mas mesmo assim falando, é por

meio do Espírito Santo, e não serão úteis se
forem entendidos.nao

(íógos) e a “linguagem” (phoné) do emissor,
incapazes de compreender o seu

significado. É próprio concluir que o senti
do deste verso em grego “não significa que

as línguas eram inaudíveis, ou que ninguém

mas eram

A idéia principal de I Coríntios 14:2 é
ouvintes, devem receberque as pessoas, os

algum benefício do dom espiritual de falar
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o artigo escrito por Johannes Behm no
Theological Diccionary of che New Testament é

outro exemplo típico onde os paralelos são
usados para se estabelecer que o falar em
línguas de Corinto estava associado à fala
estática encontrada nas culturas

circunvizinhas. “Em Corinto, portanto,

glossolalia é uma cieclaração estática
ininteligível. Uma de suas formas de expres

são é uma murmuração, ou sons sem inter-
relação ou significado. Paralelos deste fenô
meno podem ser encontrados em várias for

mas, em diversos períodos e lugares na his

tória das religiões.”'■* Refere-se particular
mente à religião grega, onde há supostamen
te “uma série de fenômenos comparáveis,
desde a adoração entusiástica de Dionísio
Traciano... ao manticismo adivinhador da
Frigia délfica, de Bacides, de Sibélios, etc.
Behm faz referência a um grande número
de textos na língua grega. Enquanto fala de
“paralelos” e “fenômenos comparáveis,”
nenhum dos exemplos citados usa, sequer,
a expressão “falar em línguas.” Referem-se,
pelo contrário, ao manticismo e várias for
mas de adivinhações. Não estaria Behm
comparando maçãs com laranjas?

O recente comentário de I Coríntios
publicado por Christian Wolf traz exemplos
de entusiasmo religioso em vários escrito
res clássicos, tais como em Eurípedes, Platão,
Aésquilus, Lívio e Plutarco.^^ De novo, Wolf
não é capaz de citar nem sequer um único
exemplo de glossolalia ou falar em línguas
no mundo helênico antigo.

Hans Conzelmann, que escreveu um res
peitado comentário sobre I Coríntios, de
clara que se alguém deseja “desvendar lo
fenômeno de línguas], deve buscar nos pa
ralelos históricos-religiosos que estão expres
sos nas adivinhações mânticas na forma
como aparecem especialmente em Delfos.”^®
A parte dos problemas hermenêuticos des
pertados por esta abordagem, os eruditos
não são unânimes na questão se os supos
tos paralelos helênicos podem realmente ser
observados no caso da adivinhação mântica,
presente no culto a Apoio em Delfos ou no
culto orgistico a Dionísio.

Gerhard Delling, embora recorrendo ao
mesmo método, é cauteloso na afirmação
de que “é do Novo Testamento que o mate¬
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rial vital deve vir para ter-se uma clara com
preensão do quadro completo. Em relação
à questão de paralelos com outras religiões,
permitem apenas conclusões limitadas como
uma ajuda na avaliação de acontecimentos
que tomaram lugar nas congregações cris
tãs primitivas.”^^ Delling sabe de que estes
possíveis paralelos não estão realmente des-
crev^endo o mesmo fenômeno.

H. Kleinknecht considera o “falar em lín
guas” em Corinto como “um reflexo da
profetização pitiânica.”®° Em Delfos, uma
pítia ou sacerdotisa, balbuciava expressões
obscuras bem como algum tipo de fala inte
ligível quando tomada em “espírito” e arre
batada em êxtase (grego ekstásis). Os efeitos
físicos do êxtase pitiânico são “o
exagerado dos cabelos, respiração ofegante,

desvarios violentos num ffe-
Em Delfos, aquilo que

dito por uma pítia deveria, então, ser
interpretado por sacerdotes que se encon
travam lúcidos (grego sophron).^-

balançar

possessão ou
nesi bacântico. ”81

era

to, e que agora são revelados por Deus me
diante o Espírito Santo. Contudo, estes
“mistérios” permanecem sem sentido ao
ouvinte enquanto não houver interpretação,
isto é, tradução, a qual possibilitaria com
ciue essa “língua” (grego phone'), que não lhe
era acessível, pudesse ser, então, entendida.

Paulo esclarece que, devido a algumas
circunstâncias, é impossível para alguém que
esteja escutando uma pessoa falando numa
língua/linguagem identificar se esta está ou
não se dirigindo a Deus (14:2,28), pois Deus
não é limitado a uma língua humana espe
cífica. Contudo, como Deus é o originador
de todos os dons espirituais, se não existe
ninguém que possa entender a língua/lin
guagem do emissor, esta ainda pode ser com
preendida por Deus. Devemos nos lembrar
que toda a discussão de Paulo em I Coríntios
14 mostra que o falar em línguas deve servir
para o crescimento da igreja e não para a
edificação própria.

as escutava, mas que ninguém as achou in
teligível.”^’ A inteligibilidade do que era fa
lado não parece apoiar-se na natureza do
“som” (phoné), mas na natureza da habilida
de das pessoas em entendê-las, como vimos
acima.

Estes termos gregos, isto é, o verbo akoúo,
“entender,” em conjugação com os substan
tivos “línguas” (glôssa) e “linguagem” (phoné),
são usados na Septuaginta (a tradução mais
antiga do Velho Testamento para a língua
grega) numa passagem realmente significa
tiva para nosso estudo. Estas mesmas pala
vras são usadas em Gênesis 11:1-9 em cone
xão com a história da confusão de línguas
ocorrida na Torre de Babel. Na Septuaginta,
Gênesis 11:7 revela que Deus “confundiu
suas línguas (grego glôssa), para que não en
tendessem (grego akoúo) cada um a língua
(grego phoné) de seu próximo.

O fato de Paulo ter usado a mesma ter
minologia presente na sua Bíblia Grega, na
combinação exata e de maneira tão própria,
parece demonstrar que a ininteligibilidade
do que foi dito não decorre do fato de que
línguas humanas não foram usadas. Como
resultado da confusão de “línguas” (glôssa)
ocorrido na Torre de Babel, a nova língua
(phoné)’’ de cada vizinho simplesmente não
era “entendida” (akoúo) pelo outro. Para que
os ouvintes sejam incapazes de “entender,”
é obvio que tenham participado de
locução audível, mas sem compreender
significado da língua falada. Este paralelo
com a experiência da Torre de Babel indica
que o falar em línguas é o dom inverso à
confusão de línguas/linguagem ocorrida
Torre de Babel, com o propósito de facilitar
a vontade de Deus em comunicar as Boas-
Novas para as pessoas em todas as línguas/
linguagens.
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uma
o

na

O Falar em Línguas e as Religiões
Helênicas de Mistério

Um método de interpretação bíblica
muito usado no período moderno tenta
interpretar I Coríntios 14 valendo-se dos
recursos provindos de supostos paralelos
críticohistóricos encontrados nas religiões
gregas de mistério. Desta forma, eruditos
seguidores do método crítico-histórico pro
curam interpretar I Coríntios 14 tendo
como base os bastidores de algumas religi
ões existentes no mundo helênico, no perí
odo anterior, contemporâneo e mesmo pos
terior a Paulo.

Há algum tempo atrás, R. Reitzenstein
afirmou que “é necessário admitir que as
‘manifestações do Espírito’ na comunidade
cristã não são únicas, mas pertencem ao
êxtase místico do helenismo. Portanto, é
característico que Paulo tenha reconhecido
tão claramente o perigo c]ue recaía na ado
ção desta forma de prática Ipagã] sem, con
tudo, ousar removê-la completamente.
Reitzentein transformou Paulo numa pes
soa capaz de fazer concessões na área da re
ligião. Era Paulo este tipo de homem?

”74

Se Paulo tivesse descrito em 1 Coríntios
12-14 um fenômeno tal como estes, não te-
ria escolhido, pelo menos, expressões rela
cionadas com estas práticas das religiões vi
zinhas? A natureza do culto em Delfos é so
lidamente descrito como a obra do nuinris

profeta, adivinho.” Paulo nunca usou
este termo. Ainda, não usa nenhum dos ter-

conhecidos para descrever esta prática

ou

mos
das religiões helênicas.

ou “adivi-A experiência física do mantis
nho” é o “êxtase” (grego ekstásis), portanto,

tendo entrado num frenesi, é inca-uma vez
paz de avaliar aquilo que vê ou diz.®’ Ao con
trário, Paulo demonstra que aquele que fala
em línguas está sempre em controle. Insis
te que somente dois ou três deveriam falar
em seqüência e então serem interpretados.
Os que falam em línguas podem ficar
silêncio (I Co 14:28) e as línguas podem ser
controladas, de modo que possam ser

ordenada (v. 27).

em

ex-
8S

pressas numa sucessão

Emerge aqui outro aspecto relevante. I
Coríntios 14:2, se compreendido correta
mente, não nos ensina que o falar em lín
guas se destina a uma comunicação direta
com Deus. Muitos glossolalistas sugerem
que a glossolalia é um dom voltado direta
mente a Deus, e usam como base 1 Coríntios

Diversos escritores antigos referem-se a
práticas de manticismo. Contudo,

estes termos e conceitos não são usados ne
nhuma vez no Novo Testamento nas passa
gens que se referem ao falar em línguas.

êxtases e
14:2. Este verso, entretanto, não tem esta
proposta. No texto, falar em línguas é a co-

audível dos “mistérios” divinosmunicação
do plano da salvação, incorporados em Cris-
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Existe, naturalmente, nestas obras clássicas

uma variedade de definições para êxtase.
O exemplo mais claro é dado por Plutarco
ao referir-se ao oráculo em Delfos.®^ E assu

mido freqüentemente que no oráculo em

Delfos “uma mântica... procurava inspira

ção divina que a habilitaria a falar de forma

estática.”®® Este tipo de declaração é típica e
poderia ser duplicada muitas vezes. Contu

do, numa recente reavaliação deste fenôme
no no oráculo délfico tem-se levado a con

cluir que “não há evidência decisiva para
indicar que as sacerdotisas pitiânicas falas
sem seus oráculos [em Delfos] de forma aná

loga à glossolalia.”®^ As sacerdotisas, no orá
culo délfico, eram capazes de comunicar seus
oráculos tanto de forma oral como de for

ma escrita, em prosa ou em poesia.^® O fato
destes oráculos serem considerados

“obscuros” (grego asaphe) não significa que

alguma tradução seja necessária ou que os

oráculos estivessem numa linguagem
ininteligível. Isto apenas demonstra que

difícil descobrir o que as palavras proferi
das nos oráculos realmente significavam
quando aplicadas a uma situação particu
lar.^'

86

como

era

de falar em línguas de I Coríntios permane

ce peculiar no mundo antigo. Este dom é,

portanto, incapaz de ser interpretado na
base de um possível “fenômeno compará

vel,’”’’ que, em realidade, não existe. Paulo

não compartilha dos conceitos presentes nas
religiões gregas de mistério, em que certas

declarações proferidas por indivíduos pos-
sessos continuam “obscuras” mesmo aos que

as pronunciam.^^"' Estas diferenças cruciais

não devem ser nem menosprezadas, nem,
por outro lado, servirem como argumentos

para se estabelecer um paralelo contextual.

Uma metodologia que seja realmente eru
dita será sempre sensível às similaridades

bem como às diferenças provindas de uma
prática comparativa. Se a esta metodologia

não é dada a seriedade esperada, certamen
te surgirá um quadro distorcido. Assim,
alertaríamos os leitores do tema sobre o fa

lar em línguas a serem cuidadosos com res

peito às alegações de possíveis paralelos en

contrados nas religiões helênicas antigas ou

mesmo noutras religiões.

Já o segundo par de termos, isto é, co

nhecimento e ensino, “refere-se à comuni

cação da informação (a profecia ou ensino

é publicamente falada ou escrita por seres

humanos a outros: 1 Ti 1:18, 2 Pe 1:21, Ap

1:3, Mi 4:2, At 5:28, Rm 16:17, 2 Jo 10).

Aqui Paulo volta a falar sobre línguas, que é

a maneira em que se dá a comunicação do
conteúdo da revelação de Deus. Se o falar

em línguas não resulta em comunicação,
como pode beneficiar a igreja? O falar em

línguas é para o benefício da igreja; não é

para o benefício da pessoa que fala em lín
guas.

”96

O objetivo destes exemplos é claro. O

ponto decisivo é que o significado do que é

falado seja compreensível a partir dos “sons”

produzidos. O propósito é que o conteúdo

da mensagem possa ser levado ao conscien

te e que ações devidas possam ser tomadas
como resultado. Contudo, estas caracterís

ticas estão ausentes naqueles que “estão fa

lando por meio de línguas” (I Co 14:9). Esta

“mensagem” (logos) “não é clara” (eusemon)
ou “distinta” ou “facilmente reconhecível.”^®

É evidente que este falar em línguas “não

era algo somente balbuciado, sem nexo, mas

que a pessoa inspirada na igreja de Corinto

falava uma língua ininteligível em relação à
maioria dos ouvintes.”’^

Devido ao fato da língua não poder ser

entendida por outros, não resultaria no fim

desejado. Portanto, aquele que está falando

numa língua/linguagem está “falando ao ar”
(I Co 14:9). Esta última expressão era pro

verbial'®’ e significava que se nenhuma in

terpretação fosse dada, tal fala não seria pro
veitosa aos ouvintes,

edificado” (I Co 14:17), como Paulo declara

mais adiante. O único que é edificado é o

que fala (I Co 14:4), mas este não é o propó

sito pelo qual o dom de línguas foi concedi-

O outro não é

A idéia chave é esta: “que proveito isto

trará a você.” Paulo insiste que o falar em

línguas é proveitoso para a igreja. Se consis

te num mero falar, sem alcançar o resulta

do de profetizar à igreja, que benefício exis

te nisto? Ao falar em línguas, o orador deve

comunicar uma “revelação, profecia, conhe

cimento e ensino,” isto é, uma mensagem

de Deus que é dada para o enlevo da igreja.

Desta forma, a língua/linguagem em que os
falantes de línguas falam deve ser entendi

da; se não é compreendida, então um inter

prete ou tradutor deve ser usado para que

esta alcance seu objetivo e atinja a função e
o propósito designados.

Os outros dois argumentos de Paulo em

I Coríntios 14:7, 8 provêm do campo da
música, onde instrumentos musicais são

usados para comunicar

outros. Instrumentos musicais, se flauta ou

harpa, podem produzir uma seqüência or

denada de notas distinguíveis, isto é, um tom

identificável e desta maneira podem comu

nicar ao âmago da alma de uma pessoa. “Um

soar estridente sem objetivo não representa
nada.”‘’^ Um soldado deve reconhecer

trombeta é soada indicando um chamado

de avanço ou de retirada, se esta estiver cum

prindo seu propósito.

O problema está entre inteligibilidade e
ininteligibilidade. Que benefício existe em

falar em uma língua se esta é ininteligível

àqueles a quem é dirigida? Não serve para o

seu propósito designado. Falar uma língua/

linguagem deve servir o propósito de ser
inteligível.

uma mensagem a

se a

O Falar em Línguas

E A Edificação da Igreja

Paulo emprega três figuras de linguagem

vindas da área da comunicação (I Co 14:6-
8) com o propósito de caracterizar o “falar

em línguas” como era praticado pela con
gregação de Corinto e como este beneficia

va a igreja.

O primeiro argumento vem da possibili
dade de uma visita de Paulo aos crentes de

Corinto. “Mas agora, irmãos, se eu for ter

convosco falando em línguas, em que vos

serei útil, a menos que vos fale ou por meio
da revelação, ou do conhecimento, ou da

profecia ou do ensino?” (I Co 14:6, NASB).

Os exemplos que são citados por vários
eruditos como “paralelos” do mundo

helênico antigo necessitam uma reavaliação
cuidadosa. Não tratam do falar em línguas
ou glossolalia, mas de profecia e manifesta

ções mânticas. A verdade é que não há exem
plo conhecido até hoje vindo do mundo

antigo que usa a linguagem empregada por
Paulo ou outro

quando se referem ao “falar em línguas.”
Mesmo que fontes recentes e respeitadas
refiram-se à “fala estática” ininteligível
“um elemento das religiões helênicas,”^^ ne

nhum destes eruditos trouxe ainda qualquer
evidência de uma prática que fosse igual à
glossolalia moderna, ou que seja idêntica
que evidencie um paralelo fiel ao “falar em

línguas” do Novo Testamento. Evidente
mente, nestes pretensos “paralelos” faltam
os elementos essenciais para serem conside

rados, então, como verdadeiros paralelos.

Quer seja o dom de línguas em I
Coríntios 12-14 interpretado como

glossolalia ou como o falar em línguas hu
manas não aprendidas previamente, o dom

escritor neotestamentário

como

ou

do.

A terceira ilustração de Paulo vem da área

da comunicação humana (I Co 14:10-12).

Todas as línguas humanas conhecidas
faladas na metrópole política e comercial de

Corinto, com seus dois portos adjacentes,

“e esta diferença de linguagem era uma

barreira freqüente à ação comum. Além do

mais, era bem conhecido quão desgastante

poderia ser para duas pessoas inteligentes
serem ininteligíveis uma à outra.

eram

Paulo escreve: “quantas espécies diferen
tes de sons'°^ existem ou podem existir no

mundo” (v. 10, NEB), mas não existe
uma língua

um

povo"” que viva

Esta lista quádrupla — “revelação, profe
cia, conhecimento e ensino” — consiste no

modo básico de como a verdade de Deus

foi comunicada aos coríntios. Tem sido su

gerido que revelação e profecia formam um

par que se refere à “recepção ou a posse de

informação (ou seja, é de forma particular
que os homens ‘recebem’ ou ‘têm’ revela

ções, concedidas somente por Deus: I Co

Este ponto é de grande2:10, Fp3:15; ...).
”95

[apKonon]"’^ (v. 10b). A idéia proposta pelo
verso 10 é que existem tantos tipos diferen
tes de falas, sons e línguas no mundo que
nenhum ser humano pode conhecê-los to

dos. Com esta perspectiva, Paulo passa a

mostrar que se uma pessoa não conhece o

significado da fala que lhe é dirigida

seria para aquele que fala um bárbaro [es-

sem

eu

relevância.
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trangeiro, NRSV], e aquele que fala seria um

bárbaro [estrangeiro, NRSV] para mim” (v.
11, NASB).

O Falar em Línguas

COMO UM Sinal para Incrédulos

O critério de Paulo para a avaliação dos

dons espirituais, particularmente o de lín

guas, é a edificação ou crescimento da igre
ja. Desde que o uso das línguas/linguagens,
como foram descritas por Paulo, não pro

duziam um resultado positivo nos estranhos
e incrédulos, estes não são nem “convenci

dos” ou “julgados” (1 Co 14:24), nem são

“os segredos do coração... revelados” (I Co
14:25a). Desta forma o propósito de se falar

em linguas/linguagens, a saber, a edificação

da igreja, não é atingido. O incrédulo não

está “prostrando-se sobre seu rosto, ... [não
está] adorando a Deus e declarando que
Deus realmente está entre vós” (1 Co

14:25b). Este é o resultado final crucial que
acaba ocorrendo, contrário ao propósito

evidente do falar em línguas. Os “estranhos
e incrédulos” devem ser levados à conver-

reconhecerem e adorarem a Deus.
sen-

são e a

Mas se não podem entender o que está

terpretados como idênticos aos “estrangei

ros” (grego barbaros) do verso 11. O quadro

que Paulo descreve é claro. Se estranhos e
incrédulos, ao entrarem num culto da igre

ja, ouvirem os membros da congregação fa
larem em linguas ou uma linguagem que não

conhecem, poderão concluir que tais “falan
tes” estão “loucos” (NASB) ou “fora de cons

ciência” (NKJV, NRSV).

A expressão grega usada para “louco” ou
“fora de consciência” é mainesthe. Pode se

referir a uma pessoa que tenha trazido noti
cias incríveis (At 12:15) como, por exemplo,

uma declaração surpreendente. Este é cha
mado “louco/fora de consciência.” Paulo

insistiu em sua defesa ante Festo que não
estava “fora de si” (At 26:25). Estes dois

exemplos, onde o mesmo termo é emprega

do, indicam que esta palavra não se refere à
loucura no sentido de insanidade.

Há uma dupla conexão entre esta passa

gem de I Coríntios 14:22, 23 com a de Atos

2:13. A primeira refere-se à reação dos in
crédulos quando expostos à fala em línguas.
Em Atos 2:13 um grupo de pessoas são acu
sados de estarem bêbadas por falarem em

línguas estrangeiras. Este arrazoado teve ori
gem naqueles que não podiam (e/ou
desejavam) entender o que os discípulos
estavam dizendo no dia de Pentecostes. Em

1 Coríntios 14:23 Paulo adverte que o in

crédulo ou estranho pode ser inconvenien
temente afetado se ouve e/ou não entende

o que é proferido num serviço desordenado
na igreja.

O quadro descrito por Paulo desta ativi

dade na igreja pode ser entendido da seguin
te maneira: se um membro da igreja de

Corinto falasse uma lingua/linguagem (o

coptico, por exemplo), e houvessem “estra
nhos ou incrédulos” que não soubessem esta
lingua/linguagem, como poderia este estra
nho saber o que é dito (I Co 14:9), e como
poderia Deus ser beneficiado? E se outra

pessoa começasse a falar simultaneamente
a língua dos nabateanos, e um terceiro fa
lasse a língua dos partas e assim por diante,
estranhos e incrédulos, visitantes à igreja,
os ouviriam, mas em virtude da fala simul
tânea e de serem estranhos não entenderí
am necessariamente nenhuma destas lín

guas, e seriam levados a concluir que estas
pessoas são “loucas.”

nao

Em 1 Coríntios 14:20-25 Paulo comenta

pela primeira vez sobre a impressão obtida

pelos incrédulos quando entram numa reu

nião de igreja e ouvem os membros falando

simultaneamente em línguas. A reação dos

incrédulos não será favorável. “Quando,

portanto, toda igreja se reúne e todos falam

em línguas, e entram estranhos ou incrédu

los, não irão dizer que vocês estão loucos?”

(1 Co 14:23, NRSV). Paulo parece descrever

uma situação hipotética para servir de ilus

tração.
108

A expressão “bárbaro” é um termo

onomatopéico para uma pessoa que fala

uma língua estrangeira, isto é, alguém que
não é grego, ou simplesmente um “estran-

A idéia é que a linguagem de um
”105

geiro.

grego era “grego” para qualquer um que não

o entendesse e vice-versa; a linguagem de um

“estrangeiro” era “grego” no sentido de ser

estrangeira a um grego nativo, que não ti
nha nenhum conhecimento da linguagem

deste “estrangeiro.” Esta observação de Pau
lo relembra a queixa feita por Ovídio quan
do em exílio no Mar Negro: “eu aqui sou
um bárbaro porque ninguém me entende,
e o estúpido getão ri-se de minha fala lati-

Esta ilustração em relação ao “estran

geiro” mostra uma vez mais que em I

Coríntios 14 Paulo realmente quer dizer lin
guagem quando escreve “língua.”

”106na.

Os “todos” que estariam falando em lín

guas no verso 23 dificilmente quer dizer que

cada membro da congregação de Corinto

falasse em línguas, porque a palavra “todos”

é usada também no caso de profetizar no

verso 24, onde é usada no sentido de apro

vação deste dom.'^'^ Se a palavra “todos” está

sendo usada aqui no sentido genérico, dá a
impressão de que muitos membros falavam

em línguas e o que era proferido não podia
ser compreendido pelos “visitantes ou in

crédulos,” porque havia muita confusão na

fala simultânea de línguas estrangeiras.

Os “estranhos” (grego idiotai, com o sen
tido de “desconhecido,” “forasteiro” - a

VARA traduz como “indoutos”) menciona

dos aqui em 1 Coríntios 14:23 não são nem

cristãos de outras congregações, nem

catecúmenos da própria igreja de Corinto.

O contexto lança luz sobre cjuem seriam
estas pessoas. São mencionados em combi

nação com os “incrédulos” (grego apistoi).
Este últimõ termo explica-se a si mesmo.
Desde que “estranhos” são mencionados

junto com “incrédulos,” tais “estranhos”
parecem ser não cristãos.'" O termo “estra

nho” é a descrição objetiva daquele que não
é um cristão e a designação “incrédulo” pode

indicar a experiência subjetiva de uma pes

soa, tendo em vista o evangelho que já lhe
foi comunicado.

Estes “estranhos e incrédulos” podem ser
não de origem grega. Estes dois termos

não especificam se são gregos ou mesmo
estrangeiros. Os termos não devem ser in-

110

ou

do dito, que bem há nisto? Como pode al

guém alcançar o propósito designado por
Deus? Como pode a igreja ser edificada?

A ilustração de Paulo indica que se al

guém emite uma fala numa linguagem que
não seja entendida pelo ouvinte, nenhuma

comunicação efetiva ocorre. Esta aplicação
é feita à situação da igreja de Corinto. Re

conhece (v. 12) o desejo dos coríntios por
dons espirituais (fmeumatikon).'®’ Ele próprio
tinha acabado de incitá-los “a desejarem
dons espirituais” (v. 1). Contudo, se nenhu

ma comunicação efetiva ocorre por meio de
uma “revelação ou ciência, profecia ou dou

trina” (v. 6), esta não está servindo para

propósito público de edificação da igreja (v.

os

seu

12)

Paulo observa enfaticamente que estes

objetivos são alcançados pela profecia
deveríam ser também a razão do falar em

línguas. O critério decisivo continua sendo
a “edificação” da igreja. Paulo esforça-se para
tornar claro que o falar em línguas é uma
atividade realizada pela igreja. Deve ter um

efeito positivo na missão e avanço da igre-
Tem o objetivo de contribuir para

crescimento da igreja.

A segunda correlação direta do falar

línguas em I Coríntios 14 com Atos 2:1-13;
10:45-46; e 19:1-6 tem que ver com o objeti
vo final do falar em línguas. Deve’ atender a

missão e ao impulso evangelístico da igreja,

particularmente, o testemunho e a conver
são dos “estranhos e incrédulos. Portanto,

Paulo insiste que o falar em línguas não é

um sinal para crentes (v. 22). O falar em

línguas/linguagens não fora concedido para
de caráter particular, pessoal, ao contrá

rio, seria um dom espiritual cujo propósito

real poderia apenas ser alcançado se resul-
edificação” da igreja ao trazer

tranhos e incrédulos” à conversão e à ado

ração do Deus verdadeiro.

Paulo deixa claro que “línguas são um

sinal não para crentes, mas para incrédulos,

mas

o
ja."’

em

ser

es-tasse na

.

Paulo não condena o falar em línguas,
mas ressalta sua limitação quando não é

compreendida e quando não serve para

propósito designado de edificar a igreja.

Repetidamente Paulo enfatiza que
dons espirituais, se por meio de línguas, ou

profecia ou algum outro dom, devem sem

pre possuir a função primária e que esta seja

a “edificação da igreja” (1 Co 14:3, 5, 12,

26). Este aspecto recapitula o argumento de
Paulo em l Coríntios 14:1-5 onde ele exorta

os membros da igreja que tenham o dom

de falar em línguas/linguagem para cons

truírem e edificarem a igreja e absterem-se

da edificação própria.

seu

os
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Paulo utiliza uma vez o substantivo gre

go diermeneutés (I Co 14:28) que é normal

mente traduzido por “intérprete” nas bíblias

em inglês. Esta é uma expressão que não é
conhecida na língua grega fora do Novo
Testamento, até aparecer novamente, sécu
los mais tarde, em escritos bizantinos. O

dicionário grego-inglês de W. Bauer, que
serve como referência, trás o significado de
I Coríntios 14:28 como “intérprete, tradu-

Na Septuaginta, em Gênesis 42:23,

o termo cognato hermeneutés é vertido como
“tradutor.”’’®

”129tor.

enquanto que profecia não é sinal para in

crédulos, mas sim para crentes” (v. 22, RSV).

O texto grego é, na verdade, ainda mais pre

ciso. Ele não diz que “linguas são um sinal,”

mas que “são para um sinal.” Isto significa

que línguas são designadas para atender o

propósito de um sinal.”'’ Têm a função de
um sinal.

A palavra “sinal” (grego semeion) tem um

significado particular no Novo Testamento.

Em primeiro lugar, é uma marca que indica

que há uma mensagem especial que deve
ser expressa (Jo 20:30, 31). O dom de lín

guas tem um objetivo claro. Tem uma fun

ção específica e uma intenção como um si
nal para “descrentes,” podendo ser tanto

judeus (At 18:1-17; I Co 14:21) como genti-

Embora Paulo não declare explicita

mente qual o tipo de “sinal” que seria, o

contexto nos ajuda a definir sua função e
propósito.

I Coríntios 14:21 está intimamente rela

cionado com o verso seguinte. No verso 22

Paulo emprega uma citação tomada de for
ma livre de Isaías 28:11.”^ Ele escreve: “Na

Lei está escrito, ‘com homens de outras lín

guas e outros lábios falarei a este povo; e
mesmo assim, eles não me ouvirão,’ diz o

Senhor (v. 21, NKJV). O que Paulo quer
dizer com esta citação do Velho Testamen-

115os.

O Falar em Línguas

E A Interpretação

Como podem línguas — que nem são
facilmente entendidas pelos membros da

igreja, nem discernidas pelos descrentes a
quem foram primariamente dirigidas — se

rem usadas para servir à igreja em seu pro
pósito missit>nário? A resposta coerente de

Paulo é que se ninguém na congregação

entende o que é dito em línguas, então, “que

haja um interprete” (1 Co 14:27). Este con

selho é específico. Se o falar em línguas foi

dado para beneficiar a comunidade crente,

e especialmente os incrédulos desconheci
dos, assim, se o dom de línguas é usado de

acordo com seu objetivo determinado — que

é a edificação e desenvolvimento da igreja
(vs. 3, 5, 26) — então o ciue fala “numa lín

gua deveria orar pelo poder de interpretar”
(vs. 13, 15),’-’ ou, então, algum outro mem

bro da igreja deve “interpretar” (vs. 27-28).

Em realidade, “interpretação” é também um

dom espiritual (I Co 12:10, 30).

Em nossa tentativa de descobrir a natu

reza do falar em línguas em I Coríntios 12-

14, e como Paulo pretendia que este fosse
praticado, temos também que determinar

o significado exato do termo “intérprete”

como usado por Paulo. Em I Coríntios 12-
14 Paulo emprega o verbo grego diermcneuein,

“interpretar,” quatro vezes (1 Co 12:30; 14:5,
13, 27).

Este mesmo verbo é empregado fora do
Novo Testamento em II Macabeus 1:36.

Neste verso, tem o significado de “traduzir
um termo hebreu num termo grego.’-’ No

Novo Testamento a mesma palavra é tam

bém usada com o significado de “traduzir
em Atos 9:36.’-'' O “traduzir” um idioma

conhecido numa outra língua conhecida é

o significado típico deste verbo, tanto no
Novo Testamento como fora dele.’-'

Paulo emprega o substantivo grego

hermeneía, “interpretação,” duas vezes em I
Coríntios 12-14(12:10, 14:26). Este substan

tivo não é empregado em nenhum outro
lugar no Novo Testamento. O termo apare

ce três vezes na Septuaginta. Duas das vezes
significa “tradução” (Dn 5:1; Prólogo de
Siraque 14),'-^ e uma vez quer dizer “sátira”
(Siraque 47:17).

124

Esta citação aponta para algo importan

te que não pode escapar de nossa atenção.

Primeiramente, refere-se a “linguagens es
trangeiras” em termos de um meio de co

municação c][ue os ouvintes não entendiam.

Esta comparação é reveladora, porque pare

ce sugerir que o que está acontecendo em

Corinto é a mesma coisa. “Línguas estran

geiras” são usadas pelos que falam em lín

guas, mas estas não podem propiciar os re

sultados desejados porque não podem ser

entendidas pelos ouvintes. Paulo pretende

explicar que, no passado. Deus usou outras

línguas com um propósito. Ele usou os

assírios para falar aos israelitas, c]ue não

entendiam a língua por eles falada. Precisa

vam de um tradutor. Agora, Deus usa o dom

de línguas/linguagens para convencer os

incrédulos de que a mensagem do Evange
lho possui o sinete do Céu.”^

O segundo aspecto é extraordinariamen

te significativo. Behm expõe que “línguas

são um sinal legítimo de irresistível poder

Para aqueles que serão conven
cidos e convertidos entre os “descrentes,” a

quem o sinal de falar em línguas é dirigido,

este será um sinal de salvação, mas aos ou
tros que recusam escutar, será um sinal de

julgamento.’” Este duplo efeito entre os des

crentes, sem dúvida, é dependente de suas

próprias reações para com a mensagem que
atinge por meio dos que falam em lín-

(14:22).
”120

os

Um estudo do verbo grego hermeneuein e

seus cognatos, tanto na Septuaginta como
no Novo Testamento,”’ aparte das sete uti

lizações de I Coríntios 12-14, revela que em
dezenove dos vinte e um casos refere-se a

“tradução.””- Esta evidência”’ atesta a con

clusão que os termos usados por Paulo para

“interpretar” o falar em línguas levam con

sigo, nas palavras do Professor]. G. Davies,
“a mais forte indicação que seja traduzir uma

língua estrangeira.
”154

Esta conclusão sobre “interpretação’

como significando “tradução,” no falar em

linguas, é substanciada ainda mais pela ci-
Paulo faz de Isaías 28:11 em 1taçao que

Coríntios 14:21. Como vimos acima, os

assírios iriam se dirigir aos israelitas em “lín

guas estrangeiras,” porque os últimos rejei-
simples e clara mensagem dos pro

fetas em sua própria língua hebraica.

taram ato?

Um estudo detalhado seria necessário,

mas o espaço não nos permite que estenda
mos demasiadamente agora. O contexto de
Isaías indica que os homens

línguas” são os assírios. A designação

tras línguas é a expressão grega composta
heteroglôssois, que é incorretamente traduzida

para o inglês como “línguas estranhas”

(NASB, NRSV, etc). No grego da época de
Paulo, o termo realmente se referia a uma

“linguagem estrangeira””^ e é desta forma

que deveria ser entendido aqui. Os

lábios” e as “línguas estrangerias,” nas pala
vras de Wayne Grudem, “são os lábios e lín

guas de invasores estrangeiros (assírios),

que os ouvintes não entenderiam. Os

hebreus que ouviriam não compreenderiam

as “línguas estrangeiras” destas forças inva
soras assírias.

com outras

ou-

outros

”118

122
guas.

A isto deve ser acrescentado que I

Coríntios 14:10, 11, onde uma pessoa não

entende o que fala em uma língua estran

geira, carrega consigo a evidência de que são
linguas estrangeiras que estão envolvidas.
Mesmo um erudito como Behm, sugerindo

em Corinto ... a glossolalia é uma de-
é forçado

que
claração estática ininteligível,

Neste caso, novamente parece haver uma
conexão com as línguas em Atos 2. Muitos
foram salvos, mas outros

se voltaram contra, ridicularizando aqueles

que falavam em línguas. O propósito das

línguas é novamente enfatizado: línguas

devem servir como “sinal” por meio do qual
descrentes são confrontados com as Boas-

Novas. Tais ouvintes se revelam pela forma

como reagem ao que ouvem, por se torna
rem crentes ou por rejeitarem o convite do

evangelho. É o propósito do dom de lín-

guas/línguagens c]ue não haja uma reação
negativa (I Co 14:23). Portanto, devem exis

tir certos regulamentos quanto à ordem,

para que se torne num dom espiritual mais

eficaz. Um desses recursos é a interpretação.
Volvamos nossa atenção para isto, agora.

recusaram ouvir e

a mencionar que “uma impressão é deixada

de que as falas são em línguas estrangeiras
(14:10f., 21).””'' Este fato não é apenas uma

impressão, mas um forte argumento estabe
lecido por Paulo na escolha de termos pró-

”155

prios.

Devemos deixar evidente a questão de

o livro de Atos não faz menção de “in-que

terpretação/tradução,” tema que se torna

importante em I Coríntios 12-14. Em Atos

2 nenhuma tradução era necessária porque
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é o resultado de um estado de transe e que

o falar em línguas é desta forma uma expe

riência estática de fala ininteligível, isto é,

glossolalia.

Estas sugestões propostas por Engelsen

são refutadas por estudos indicando que a

profecia do Novo Testamento não é o resul

tado de uma experiência de transe. Paulo
claramente não estabelece conexão alguma

entre o falar em línguas a uma experiência
de transe. Pelo contrário, evita quaisquer

possíveis associações. Tanto profecia como

as línguas são dons espirituais distintos um

do outro, mesmo que derivem da mesma

fonte, o Espírito Santo. Profecia é dom que
os coríntios deveriam se esforçar por obter,

mais do que o de línguas (I Co 14:1).

153

aqueles que falam em línguas (1 Co 14:23).

De forma objetiva, aqueles que procuram

interpretar 1 Coríntios 14 com a ajuda dos
cultos estáticos helênicos são forçados —

contrários às distinções enfatizadas por Pau- .
lo — a transferir fenômenos da “profecia”

mãntica pagã'"*' àqueles que falam em lín

guas em Corinto. Mas as duas experiências

são totalmente separadas e distintas.

A designação dada aos fenômenos fre

néticos do deus Apoio no santuário de

Delfos é “frenesi adivinho” (grego theia ma

nia). Neste estado de frenesi mântico, uma

revelação sobre a vontade dos deuses dá-se

por meio de expressões oraculares, mas ain
da numa linguagem normal. O mesmo ocor

ria nos oráculos sibilinos em que haviam

profecias. Estas mulheres, quando tomadas
em transes súbitos, mudavam de cor, tinham

os cabelos despenteados, respiração ofegan

te, bocas espumejantes e movimentavam-se

de forma frenética. Pronunciavam expres
sões místicas em forma oracular. Estes fenô

menos pagãos estáticos são demonstrações

pagãs da “profecia” ou adivinhação, contu

do nenhuma experiência glossolálica foi ja

mais registrada ou aludida como tomando

lugar nestas religiões pagãs.

Com relação ao estado semelhante ao

transe pitiano que ocorria no oráculo de

Delfos, E. T. Dodds observa que “o deus

entrava nela e usava seus órgãos vocais como
se eles fossem seus, exatamente como o as

sim chamado ‘controle’ que ocorre num
médium espirita moderno,

do oráculo délfico descrito por este erudito

é o mesmo das possessões mediúnicas no

espiritualismo. Certamente, este não é o

caso do Novo Testamento de forma geral,

ou em particular I Coríntios 12-14.

N. Engelsen, derivando seu pensamen

to de outros, estabelece que em Corinto

o falar em línguas e a profecia não são dis
tintos. Para ele isto é significativo, porque

não há no grego antigo nenhuma palavra

especial que defina uma fala inspirada

ininteligível. Assim, Engelsen postula que

uma fala inteligível ou ininteligível não po

deríam ser distinguidas no período cristão

ou mesmo numa época anterior.’”’- Também

conclui que o falar em línguas em Corinto

”140
A descrição

sões.’"” Existe uma diferença marcante na lin

guagem usada por Paulo na sua escolha de

palavras como “tradução ou interpreta

ção,” que definitivamente não eram usadas
nas religiões entusiásticas helênicas. Em vir

tude da ênfase na “tradução” ou “interpre

tação,” Paulo não usa a linguagem empre
gada para descrever o fenômeno destas reli

giões onde aparece o termo “exegese.” Será

que a diferença entre a terminologia dos

cultos gregos entusiásticos e a terminologia
usada por Paulo não sugerem que Paulo está
de fato falando sobre algo que difere funda
mentalmente do fenômeno encontrado nes

tas religiões pagãs? Dificilmente pode-se evi
tar tal conclusão.

it .

existiam ouvintes dentre a multidão a quem

estas línguas eram nativas, e que foram usa

das pelos que falavam em línguas para trans
mitir-lhes as Boas Novas. Em I Coríntios 12-

14 a situação é diferente, não porque os cris
tãos coríntios falassem numa glossolalia in

compreensível,
ouvintes que falassem os idiomas usados por

aqueles envolvidos no

que fala um idioma que não é entendido

pelos ouvintes precisa de um tradutor. Em
bora Lucas, em Atos, não se refira ao con

junto de palavras diretamente relacionadas
hermeneia, “tradução,” em sua descri

ção do falar em línguas, usa, contudo, uma
palavra do mesmo grupo para dar a idéia de
tradução de uma língua para outra. Em Atos
9:36 é dito que “uma certa discípula cha

mada Tabita, cuja tradução Icliermeneuo] é

Dorcas” (NKJV). Assim Atos apoia a '

de que o conjunto de palavras baseadas
hermeneia significam “interpretação

tido de “tradução.”

porque não haviam
07 mas

falar em línguas. O

com

idéia
em

no sen-

O Falar em Línguas

E A Profecia

Em primeiro lugar, seria de grande aju
da investigar como a linguagem e a ênfase
de Paulo difere dos fenômenos encontrados

nas religiões pagãs de seus dias no que se

refere ao tópico profecia.

Tanto no culto de Delfos como no culto

de Dionísio, a adivinhação mãntica é

identificada com o profetizar.'"’’ Paulo, por
sua vez, faz uma clara distinção entre

fecia” e o “falar em línguas.” São dons espi

rituais completamente distintos (I Co 12:8-

11,28-31; 14:1-5).

Uma distinção crucial é também encon

trada no que se refere à possessão do espíri

to (grego pneüma). Na possessão dionisiana,

espírito sagrado vem “quando o deus en

tra totalmente no corpo [el dá o poder está

tico de declarar coisas que se sucederão [no

futuro].” Em I Coríntios, o “espírito” não

é chamado “sagrado” (grego hiereu) como no
culto a Dionísio.

(grego /lagion), como em todos os escritos

de Paulo, especialmente em I Coríntios 6:19;
12:3 (cf. 10:1-22; 12:4-13). Paiilo faz uma

distinção objetiva entre o Espírito Santo e

o espírito do paganismo pelo fato de usar

um adjetivo decisivamente diferente.

O motivo das noites de orgias báquicas

é mainesthai,'‘**' “estar fora de si.” Isto é exa

tamente o oposto do que Paulo deseja para

pro-

141

Ü

É chamado de “santo144

O Falar em Línguas e a Oração

A expressão “falar... com meu entendi-
I Coríntios 14:19 merece consi-mento em

deração. No verso 19 o “falar com entendi
mento” não é contrastado com o falar com

meu espírito,”’’^ mas com o “falar em lín

guas.”'”’^’ O termo “entendimento” (noús) re

fere-se ao pensamento, o uso da razão, à re

flexão e ao aspecto intencional da consci

ência humana. É parte da natureza intelec
tual do ser humano como tal.’’^ Assim, é

evidente que Paulo pretendia dizer que

congregação preferiría falar

palavras de forma, racional, reflexi-

intencional, que objetivasse o crescimen-
dos membros da igreja, do que muitas

palavras em uma “língua/idioma
não se comunicasse com os membros, por

não serem compreendidas.

umasnuma

poucas
va e

to
qualna

De acordo com nossa investigação dos

possíveis paralelos do falar em línguas
fenômeno presente em religiões gregas, pu

demos concluir que não existem paralelos
fenômeno do Novo Testamen-

como

reais com o

to. Por um lado, não existe glossolalia de

falas incompreensíveis nestas religiões que

sejam conhecidas e que tenham sido docu

mentadas por estudiosos. Ainda, não há

registro de nenhuma fala miraculosa de lín

guas estrangeiras normais por parte destas

religiões. Nossa investigação sobre a termi

nologia da expressão “interpretação,” tanto
no Novo Testamento como fora dele, favo

rece à conclusão de que o falar em línguas

em Corinto é o falar miraculoso de línguas

estrangeiras que não tenham sido aprendi
das.

Em I Coríntios 14:14 Paulo declara: “Pois

língua, meu espírito ora masse oro numa

minha mente fica infrutífera. Neste verso

e no seguinte “mente” e espírito são con

trastados. As palavras “meu espírito (v. 14)

simplesmente “espírito (grego pneüma),
no verso 15, são melhor entendidas como

sendo “como me é dado pelo Espírito San-

É o Espírito divino atuando no indi-

e s

”148to.

Torna-se relevante retornar agora ao adi

vinho ou mãntico (chamado mantis^^^nas re

ligiões gregas entusiásticas) que pronuncia

va expressões obscuras e veladas sem ser

aparentemente capaz de saber o que viu e
disse. Este mãntico era acompanhado por

uma pessoa chamada sophron,'^'^ um homem

.sóbrio que permanecia ao seu lado. Este,

após realizar uma prece, segue dando a

“exegese” (grego exegetai) das alocuções e vi-

víduo.'^’

A oração proferida numa “língua” é con

cedida pelo Espírito assim como o falar em
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línguas em si é um dom do mesmo Espíri

to. Como acontece com a oração, assim tam
bém acontece com o canto (v'. 15). “Orar” e

trabalho do Espirito Santo.”'*’' Não há, por
tanto, nenhum contraste entre o trabalho

do Espírito Santo e o funcionamento da

capacidade racional da mente humana.

E evidente que o contexto de I Coríntios

14:14, 15 é novamente de significância pri
mordial no entendimento destes textos. Se

ria imprudente interpretá-los por meio de
bases filosóficas ou usando o contexto das

religiões helênicas.'*'- No verso 13, Paulo es

creve: “Portanto aquele que fala numa lín

gua ore para que possa interpretar.” Paulo

afirma que o falar em línguas é pelo Espíri

to. “Pois se orar numa língua, meu espírito
lo Espírito Santo que está em mim] ora

minha mente fica infrutífera.” Para a “men-

tornar-se frutífera, deve ser necessário

que ocorra uma interpretação/tradução.

Através da “interpretação/tradução” a igre
ja é edificada (v. 12). É precisamente

também o enfoque do verso 16, onde aque

le que não possui o dom deve dizer “amém,”

mas é incapaz de fazê-lo, porque “não sabe

o que foi dito.” Se há “tradução” da língua/
linguagem, então “outros” são “edificados”

(v. 17). Neste contexto, permanece o foco

sobre a compreensão daciuilo que foi dito e

sua importância para a edificação da igreja.

, mas

te

este

lo para os judeus, ciue também possuiu o

dom na forma em que foi manifesto no Pen-
tecostes (At 2:2s, 14s; 10:46; 11:15). Não é

este um outro elo entre o dom de línguas
em Atos 2 e I Coríntios 14?

Se Paulo estivesse falando em I Coríntios

14 sobre um falso dom, seria impróprio e

ousado de sua parte assumir que tal dom

provém do Espírito Santo, que deve ser de

sejado, e que ele mesmo o possui. Dificil

mente esta é apenas uma questão de diplo

macia em que Paulo se coloca no mesmo

nivel dos coríntios para desta forma trazê-

los a um patamar mais elevado. Paulo certa-
tenta mostrar-lhes o uso adequado,

apropriado e o propósito correto para a prá
tica do falar em línguas.

mente

O estudante cuidadoso das Escrituras

estará atento a estas tentações e buscará, sin

ceramente, isermitir que texto biblico tale

por si. Percebemos, por muitc^s ângulos e

por meio de várias considerações — lingüis-

ticas, terminológicas, contextuais, exegéticas,

comparativas, etc — que Paulo é melhor

compreendido quando não se tenta identi

ficar o falar em línguas com glossolalia. As

razões principais para isto toram definidas

nas seções acima.

Paulo repetidamente enfatiza que o fa

lar em línguas se origina no Espírito Santo,

assim ct^mo qualquer cuitro dom espiritual
(ICo 12:10s, 28, 30; 14: Is).

Paulo não considera o “falar em línguas”

de Corinto como uma falsa manifestação.

Primeiro, Paulo deseja que todos os crentes

de Corinto “falem em línguas” (I Co 14:5b).

Seu critério para medir o valor da profecia

e das línguas é a edificação e o crescimento

do igreja (I Co 14:4, 5, 26).

Em segundo lugar, Paulo ordena: “não

proíbam o falar em línguas” (l Co 14:39).

Contudo, alerta para seu emprego inadequa

do e provê regras para o devido uso.

Na segunda parte de 1 Coríntios 14 Pau

lo trata sobre um tema de grande preocupa

ção. O dom de falar em línguas deveria ser

regulamentado e não deveria ser emprega
do para propósitos egoístas. Se não há in

terprete/tradutor nas reuniões públicas, é

melhor permanecer “quieto na igreja,” por

que neste caso o que fala em línguas fala
apenas “consigo mesmo e com Deus” (I Co
14:28).

Este apelo a uma adoração organizada
não indica que este dom espiritual deva ser

barrado, proibido em sua prática. Desta for

ma, Paulo continua afirmando ciue o legíti

mo “falar em línguas” tem um lugar devi

do, se mantidos a função apropriada e o
propósito designado.

Em terceiro lugar, Paulo agradece a Deus

“pois falo em línguas mais do que todos
vocês” (1 Co 14:18). Esta referência afirma

tiva prova que Paulo, o apóstolo para os gen

tios, possuía o dom de falar em línguas. Nin

guém pode esquecer-se de Pedro, o apósttv

K'4

ItiS

numa “língua” derivam-se amboscantar

do Espírito. O Espírito Santo concede a “lín

gua/linguagem” e por meio dela Ele provê

a oração ou o cântico.

Os dois textos (vs. 14 el5) em discussão

não limitam o falar em línguas à oração e
ao canto. Por outro lado, estes textos não

afirmam que a oração e canto resultantes

do falar em línguas são de benefício exclusi

vo dos que os emitem. O falar em línguas

inspirado pelo Espírito, que não seja inter

pretado ou traduzido, pode edificar apenas

o que fala (vs. 4), mas na assembléia da igre

ja, onde o dom deve manifestar-se, aquele

que “ora” e “canta” numa língua/linguagem

o faz para trazer uma bênção aos outros, que

devem, por sua vez, manifestar a compreen

são pelo “amém” (v. 16). Contudo, se aque

les que freqüentam o serviço da igreja “não

sabem o que se diz” (v. 16), o propósito do

dom de línguas não está sendo cumprido,
isto é, “o outro não é edificado” (v. 17). A

edificação da igreja é primordial.

O que significa estar “a mente infrutífe

ra” (I Co 14:14) quando alguém que fala

línguas ora ou canta numa língua/lingua
gem? Paulo insiste: “deverei orar com o es

pírito li.e., o Espírito Santo que está nele] e
orarei também com a mente; cantarei com

o espírito li.e., o Espírito Santo que está nele]

e cantarei também com a mente” (v. 15).

O termo “mente” nestes textos é a tra

dução da pa]avra grega noüs, um termo rico

que possui vinte e quatro significados dife

rentes, dos quais vinte e um estão nas cartas

de Paulo. O que Paub insiste em dizer em I

Coríntios 14:14, 15 é que uma pessoa que

fala uma língua/linguagem não está “fora

de si,” antes “conserva seu noüs ímente] ain

da que seja permeada pelo (yneüma lEspíri-

to]. O noÚ5 [mente] está presente, ainda que
inativo.” Não está assim Paulo enfatizando

a idéia de que quando acontece uma comu

nicação completa, a mente deve funcionar?

Já se deixou claro que “não se deve esque

cer que falar com a mente também é um

em

Mesmo que Paulo fale em línguas mais

que todos os coríntios, e como um missio

nário para os povos gentios tenha usado
muito este dom, afirma que na igreja eu

prefiro falar antes cinco palavras

entendimento, para instruir outros,^ a falar
dez mil palavras em uma língua (I Co
14:19). Mesmo que Paulo tivesse oportuni

dades mais freqüentes de falar eni línguas,

principal preocupação era “instruir os
outros” na igreja. Esta é uma aplicação do

critério quanto à edificação da igreja. Paulo
deixa claro que dez mil palavras ditas numa

língua/idioma não compreendida pela con

gregação não beneficiará aquela igreja. Por
outro lado, uma curta mensagem que seja

entendida irá atingir o objetivo de qualquer

pregação na igreja, que é a edificação.

Paulo evidencia que o dom de línguas
está sendo mal

166com meu

sua

em Corinto é genuíno, mas

O Falar em Línguas

E A Adoração de Forma Ordenada

Dois erros são geralmente cometidos em
relação ao falar em línguas, e ambos devem

ser evitados. O primeiro dele é a ênfase
gerada quanto à importância do “falar

línguas.” Pentecostais, neopentecostais e

adeptos do movimento de renov'acão

carismática estão ligados pelos laços comuns

da glossolalia. Identificam o falar em línguas
com a glossolalia e colocam uma ênfase

incomum nesta prática para o crente. Tal
ênfase não se harmoniza

exa-

em

com o aspecto raro

usado, pois não preenche seu propósito de

signado de fortalecer a igreja. Por conseguin-
Paulo apresenta os princípios normativos

e manteriam a adoração
te.

que assegurariam

ganizada (1 Co 14:26-28):

1. Tudo deve ser feito para edificação, a

saber: o crescimento da igreja (v. 26). Este e

o princípio básico de toda a instrução sobre

línguas em I Coríntios 14, como examina
mos acima.

2. Deve haver apenas dois ou três que

falani em línguas, “quando muito três” (v.

27). Esta restrição indica que havia um gran-

or

deste dom, como retratado pelo Novo Tes

tamento. O outro erro é a tendência oposta

de depreciar as passagens paulinas e de
Lucas, no Novo Testamento, sobre o falar
em línguas.

161
com a intenção de atacar o

movimento de renovação carismática e o
pentecostalismo.
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de número de pessoas que falavam em lín

guas em Corinto. Paulo restringe o número

daqueles que falam línguas nos serviços da

igreja a três, no máximo.

3. O falar em línguas deve ser processa

do numa “direção” (KJV) ou “cada um Ifa-

larál por vez” (RSV, NRSV), ou “um de cada

(NEB, NIV), ou “um após outro” (TEV)
como indica o verso 27. Paulo estabelece

uma norma para que haja uma ordem

seqüencial e não pessoas falando em línguas
simultaneamente. Não deveria haver mais

do que um que falasse em línguas de cada
vez.

vez

Conexões irrefutáveis unem os fenôme

nos de falar em línguas de todo o Novo Tes

tamento numa corrente que não pode ser
rompida.

1. Jesus predisse que os crentes “falari

am novas línguas” (Mr 16:17). Isto se cum

priu não apenas em Jerusalém no dia de
Pentecostes, mas também em outros centros

metropolitanos, tais como: Cesaréia de Jiidá,
Efeso na Ásia Menor e Corinto na Grécia.

Cada uma destas cidades possuía uma po

pulação local e de visitantes estrangeiros que

estav^am separados por barreiras linguísticas.

Pessoas provenientes de muitos países e \\á-

rias regiões, cada qual com sua própria lín

gua nativa, passavam por estes lugares. Je

sus não apenas ordenou que as Boas-Nov'as

fossem pregadas a toda humanidade, mas

também proveu, através do Espírito Santo,

o dom de falar miraculosamente em línguas

estrangeiras para que fosse atingido o obje
tivo de ensinar o caminho de Cristo a estas

pessoas de origens língiiísticas diferentes.

2. De acordo com Marcos 16:17 Jesus

declarou entre outras coisas que o falar em

uma nova língua seria um “sinal” (grego
semeion) no sentido de uma realidade con

trária ao curso comum da natureza aos que

desta forma ouvissem a mensagem do evan
gelho. Deveria ser um

gre para os descrentes, evidenciando a ori

gem divina da mensagem. Em I Coríntios

14:22 Paulo explica que as “línguas são um

sinal (semeion) não para fiéis mas para infi

éis.” Insiste que o dom de falar língu
trangeiras serve para conv^encer os infiéis

irresistível poder de que a proclama

ção do “kerygma” carrega consigo o sinete
do céu. Qualquer um assim convencido

poderia obter a salvação; para o que ridicu
larizasse esta manifestação, significaria jul
gamento.

sinal” de um mila-

as es-

com o

Pedro e Paulo, os anunciadores das Boas-

Novas aos judeus e aos gentios respectiva

mente, estivessem associados, em Atos, com

a manifestação do falar em línguas, tema que
Paulo novamente discute em I Coríntios 12-

14. Deus usou estas ocasiões e o prestígio

destes pilares da igreja primitiva para espa
lhar as Boas Novas em línguas concedidas

de forma sobrenatural pelo Espírito Santo.

7. As indicações internas de I Coríntios

14 apontam fortemente na direção de iden

tificar o falar em línguas com a habilidade

sobrenatural do Espírito Santo de falar lín

guas estrangeiras, não previamente apren

didas, como é explicitamente identificado
em Atos 2. A identidade surpreendente na

terminologia e no uso lingüístico da expres-

“falar em línguas,” tanto em Atos como
I Coríntios 12-14, torna certa esta iden

tificação.

8. Outros vínculos entre o Evangelho de

Marcos, Atos e I Coríntios se estendem à

origem, natureza, função, propósito e às

pessoas envolvidas com o sinal característi
co deste dom espiritual. Nestes termos, o
fenômeno de falar em línguas no Novo

Testamento é apresentado nos três docu
mentos — Marcos, Atos e I Coríntios — como

dom espiritual singular de falar línguas

não aprendidas, outorgadas com o propósi
to de evangelizar o mundo. Tinha o objeti
vo de demonstrar que Deus estava ao lado

da igreja primitiva, conduzindo-a adiante,

quebrando as barreiras entre judeus e genti-
- providenciando uma mostra de Seus

múltiplos dons para a edificação da igreja
como o corpo de Cristo.

Nossa pesquisa sobre os principais aspec
tos do “falar em línguas” no Novo Testamen

to revela que este foi dado pelo Espírito San
to aos crentes com um propósito específi-

i Seu desígnio que seja usado desta
maneira. Vimos também que o falar em lín

guas no Novo Testamento não é outorgado
a todos, mas apenas aos que foram escolhi

dos pelo Espírito. Não existe nenhuma or
dem dada para que todo crente busque o

falar em línguas. Não há nenhuma declara-
Novo Testamento de que o falar em

línguas seja a chave para o recebimento de

sao

em

um

os e

cao no

não são compreendidas pelos de fora, estes

poderíam pensar que os que estão falando

em línguas são loucos (I Co 14:23). Falsas

impressões poderíam surgir e a manifesta

ção genuína do falar línguas estrangeiras

seria mal interpretada.

4. Isto le\ a-nos a outro elo na cadeia que
conecta e unifica o fenômeno de falar em

línguas no Novo Testamento, isto é, seu pro

pósito. O Senhor Ressurrecto relacionou o

falar em línguas com a Grande Comissão

de evangelizar o mundo (Mc 16:15-18). No

Pentecostes os primeiros frutos da promes

sa foram experimentados ciuando três mil

foram acrescidos á igreja infante (At 2). En

tão, o dom foi dado aos cristãos gentios in-

corporandtvos na tarefa de evangelizar, tan
to em Cesaréia como em Éfeso (At 10:45,

46; 19:1-6). Em I Coríntios 14 Paulo enfatiza

várias vezes que o falar em línguas deveria

ser usado para a edificação da igreja (14:4,

5, 12, 26). E por isso que insiste que o dom

é para benefício dos infiéis. Estes, por sua
vez, também deveríam ser recebidos na co

munhão dos crentes. Assim, todos experi

mentariam crescimento em sua experiência

cristã e se dedicariam ao evangelismo.

4. Deve haver um intérprete/tradutor

presente para que o assunto exposto numa

língua/linguagem na igreja possa ser tradu
zido e todos sejam abençoados e edificados
(v. 27).

5. Se não houver tradutor disponível,

aqueles que falam em línguas devem per

manecer calados na igreja, falando para si
mesmos e para Deus (v. 28).

A organização da igreja contribui, eviden

temente, para a atitude de adoração de toda
a congregação. O Deus a ser adorado é um

Deus de ordem (I Co 14:40). Ele “não é um

Deus de confusão, mas de paz” (v. 33). Esta

instrução sobre a ordem litúrgica na adora

ção é dada para “todas as igrejas dos santos”

(v. 33). É universal, para todas as igrejas cris

tãs primitivas e para todas as igrejas no fu
turo. Assim, o ensino de Paulo é ainda váli

do hoje e carrega consigo a autoridade bí
blica.

5. Lucas registra em Atos 19:6 que após
Éfeso se converte-emos doze “discípulos

rem e receberem o Espírito Santo, foram

habilitados a falar em línguas e a profetizar.

E significativo que, em Éfeso, línguas e pro

fecia estavam unidas no mesmo episódio e

com a participação de Paulo. Tal fato en

contra correspondência direta com I

Coríntios 14, onde repetidamente Paulo fala

sobre ambas. A ligação entre profecia e lín

guas é estabelecida pela ocorrência das duas

como manifestação do Espírito Santo, tan
to em Éfeso como em Corinto. A íntima

Conclusões

O estudo contextual de I Coríntios 12-

14 em que nos envolvemos neste artigo
oferece uma base sólida para a identifica

ção da terminologia e o uso do falar em lín

guas no Novo Testamento. O estudo eviden

ciou que é correto considerar o falar em lín

guas como sendo um único dom espiritual
que permeia todo o Novo Testamento. É

plenamente razoável concluir que o falar em

línguas no Novo Testamento é o mesmo

dom de falar miraculosamente um língua

estrangeira que não tenha sido aprendida.

nos

KvS

associação entre línguas e profecia remonta

à primeira manifestação do Espírito Santo
no Pentecostes onde Pedro por duas vezes
referiu-se à profecia (Atos 2:17, 18). Contu

do, Paulo deixa bem claro que o dom de
línguas e dom de profecia são dois dons es

pirituais distintos, de forma alguma idênti
cos.

3. Em Atos 2:13 alguns zombaram com

desdém dos discípulos que falavam em lín
guas estrangeiras, acusando-os de estarem

bêbados. Os descrentes, em outras partes,
poderiam reagir de igual modo se assistis
sem a forma desordenada como era pratica

do o falar em línguas nas reuniões da igreja

de Corinto. Paulo observa que se as línguas
6. Dificilmente seria acidental que os

dois grandes gigantes de igreja primitiva.
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um poder espiritual maior. Contudo, há

uma declaração de que o falar em línguas
cessaria (1 Co 13:8). O significado específi-

desta declaração é muito debatido. Tem

sido aventado ciue o dom foi necessário ape

nas nos tempos do Novo Testamento (B. B.

Warfield), e que o falar em línguas cessaria

por si só (M. F. Unger). Uma proposta con
ciliatória para a controvérsia sobre as lín

guas sugere que a glossolalia contemporâ
nea não deveria ser nem procurada nem

proibida. Tal compromisso tem encontrado

apoio em vários grupos. Se a glossolalia con

temporânea for identificada com o dom de

falar em línguas do Novo Testamento, en

tão terá que provar se corresponde à defini

ção e às especificações do Novo Testamento

para o “falar em línguas,” incluindo sua fon

te, seu propósito, sua natureza, sua forma

disciplinada, seu objetivo de caráter exter

no e assim por diante. A prova de identifi

cação não pode recair numa experiência

pessoal ou numa aprovação meramente ecle
siástica, mas deve estar seguramente solidi

ficada no testemunho completo das Escri
turas sobre o tema. Os bereanos “examina

vam as Escrituras diariamente, para ver se
estas coisas eram assim” (At 17:11). Todo

cristão responsável fará o mesmo e se firma

rá naquilo que achar sensato, tendo como
base as Escrituras.
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riam de possuir, e mesmo o saldo da conta

bancária que mais lhes agrada. Tudo isso, e

muito mais, eles receberão se tão somente

forem generosos, e então “provarem” a Deus

no cumprimento de Suas promessas!

O bispo Edir Macedo, fundador e líder

da Igreja Universal do Reino de Deus, é

outro destacado pregador contemporâneo

da Teologia da Prosperidade. Em seu livro
Vida com Abundância, Macedo argumenta

que

Este artigo analisa criticamente os

postulados básicos da Teologia da Prospe

ridade à luz das Escrituras. A primeira

parte desta matéria consta de uma breve

exposição sobre Malaquias 3:7-12, em
cujo texto são mencionadas as principais

bênçãos prometidas aos que forem fiéis

na devolução dos dízimos e das ofertas ao
Senhor. Na segunda parte, é apresentada

uma breve análise crítica da Teologia da

Prosperidade e de suas implicações sobre
alguns dos ensinos fundamentais das
Escrituras. Dar o dizimo é candidatar-se a receber bênçãos

medida, de acordo com o que diz a Biblia, sob os

aspectos físicos, espiritual e financeiro.

sem

This article provides a criticai analysis, in

the light of the Scriptures, of the basic

postulates of the Theology of Prosperity.

The first part of this article is a brief

exposition of Malachi 3:7-12, where are

mentioned the main blessings promised

to those vvho are faithful in returning

their tithes and offerings to the Lord.

The second part presents a short criticai

analysis of the Theology of Properity and

its implications on some basic teachings

of the Scriptures.

Quando pagamos o dízimo a Deus, Ele fica na

obrigação (por que prometeu) de cumprir a Sua Pala-

repreendendo os espíritos devoradores quevra,

desgraçam a vida do homem, atuando nas doenças,
nos acidentes, nos vícios, na degradação social e em

todos os setores de atividade humana, fazendo com
homem sofra eternamente.que o

Quando somos fiéis no dizimo, além de nos ver-
livres desses sofrimentos, passamos a gozar de

toda a plenitude da Terra, tendo Deus a nosso lado

abençoando em todas as coisas.

Na obra O Poder Sobrenatural da Fé, o

mesmo autor acrescenta:

É claro também que os que são fiéis nos dízimos

têm o privilégio de poderem exigir de Deus o cumpri
mento da Sua promessa em suas vidas e, obrigatoria

mente, o Senhor tem de cumpri-la...

mos

nos

Muitos pregadores pentecostais têm ar
recadado grandes somas de dinheiro

através de tentadoras promessas de prospe
ridade material aos seus doadores. Basea

do nas palavras de Malaquias 3:10 (“Trazei

todos os dízimos..., e provai-Me nisto...”)',
um desses pregadores costuma assegurar aos

seus telespectadores que, se forem realmen

te generosos em suas dádivas, eles poderão

até escolher antecipadamente as “bênçãos”
a serem reivindicadas de Deus. Entre as vá

rias opções estão o tipo específico de casa

que desejam ter, a marca de carro que gosta-

Pessoalmente acho mais do que justa a contribui-
de dízimos ou de ofertas, porque quantoção, quer

mais nós damos, mais Deus nos devolve multiplicado.^

Se tais declarações estão corretas, então

tornar-se rico é muito fácil! Basta dar o

dízimo e ofertas generosas para os cofres das

igrejas desses pregadores, e o suposto re-
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riam de possuir, e mesmo o saldo da conta

bancária que mais lhes agrada. Tudo isso, e
muito mais, eles receberão se tão somente

forem generosos, e então “provarem” a Deus

no cumprimento de Suas promessas!

O bispo Edir Macedo, fundador e líder

da Igreja Universal do Reino de Deus, é

outro destacado pregador contemporâneo

da Teologia da Prosperidade. Em seu livro
Vida com Abundância, Macedo argumenta

que

Este artigo analisa criticamente os

postulados básicos da Teologia da Prospe

ridade à luz das Escrituras. A primeira

parte desta matéria consta de uma breve

exposição sobre MLalaquias 3:7-12, em
cujo texto são mencionadas as principais

bênçãos prometidas aos que forem fiéis

na devolução dos dízimos e das ofertas ao
Senhor. Na segunda parte, é apresentada

uma breve análise crítica da Teologia da

Prosperidade e de suas implicações sobre
alguns dos ensinos fundamentais das
Escrituras. Dar o dizimo é candidatar-se a receber bênçãos

medida, de acordo com o que diz a Biblia, sob os

aspectos físicos, espiritual e financeiro.

Quando pagamos o dizimo a Deus, Ele fica na

obrigação (por que prometeu) de cumprir a Sua Pala

vra, repreendendo os espíritos devoradores que

desgraçam a vida do homem, atuando nas doenças,

acidentes, nos vícios, na degradação social e em

todos os setores de ati\adade humana, fazendo com

que o homem sofra eternamente.

sem

nos

This article provides a criticai analysis, in

the light of the Scriptures, of the basic

postulates of the Theology of Prosperity.

The first part of this article is a brief

exposition of Malachi 3:7-12, where are

mentioned the main blessings promised

to those who are faithful in returning

their tithes and offerings to the Lord.

The second part presents a short criticai

analysis of the Theology of Properity and

its implications on some basic teachings

of the Scriptures.

Quando somos fiéis no dizimo, além de nos ver-

livres desses sofrimentos, passamos a gozar demos

toda a plenitude da Terra, tendo Deus a nosso lado

abençoando em todas as coisas.*nos

Na obra O Poder Sobrenatural da Fé, o

mesmo autor acrescenta:

É claro também que os que são fiéis nos dizimos

têm o privilégio de poderem exigir de Deus o cumpri

mento da Sua promessa em suas vidas e, obrigatoria

mente, o Senhor tem de cumpri-la...

Muitos pregadores pentecostais têm ar
recadado grandes somas de dinheiro

através de tentadoras promessas de prospe
ridade material aos seus doadores. Basea

do nas palavras de Malaciuias 3:10 (“Trazei

todos os dízimos..., e provai-Me nisto...”)',
um desses pregadores costuma assegurar aos

seus telespectadores que, se forem realmen

te generosos em suas dádivas, eles poderão

até escolher antecipadamente as “bênçãos”
a serem reivindicadas de Deus. Entre as vá

rias opções estão o tipo específico de casa

que desejam ter, a marca de carro que gosta-

Pessoalmente acho mais do que justa a contribui-

de dízimos ou de ofertas, porque quantoçao, quer

mais nós damos, mais Deus nos devoli-e multíplicado.^

Se tais declarações estão corretas, então
tornar-se rico é muito fácil! Basta dar o

dízimo e ofertas generosas para os cofres das

igrejas desses pregadores, e o suposto re-
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torno financeiro” será bem mais rendoso do

que os juros da caderneta de poupança ou

de quaisquer outras aplicações no mercado

financeiro! Agora, se a tal “devolução mul

tiplicada” não acontece como prometida, a

culpa é sempre atribuída aos próprios doa

dores que não exerceram a “fé” necessária

para obter essa “devolução”!

Milhares têm crido nesse tipo de inter

pretação das bênçãos que Deus prometeu

dar aos que Lhe são fiéis (ver Ml 3:10). Mas

existem, por outro lado, também aqueles
que, antes de acreditar em promessas hu

manas, preferem examinar acuradamente a

Palavra de Deus para ver se as coisas são “de
fato assim” (At 17:11). Estes últimos costu

mam justificar a sua atitude não apenas no

ensino apostólico de que “antes, importa
obedecer a Deus do que aos homens” (At
5:29), mas também nas advertências de Cris

to a respeito dos falsos pregadores que fa

lam em nome de Cristo sem que seus ensi
nos estejam em plena conformidade com a

Palavra de Deus (ver Mt 4:4; 7:20-23;
também G1 1:8, 9; Ap 22:18, 19).

O propósito do presente artigo é anali
sar criticamente os postulados básicos da

Teologia da Prosperidade à luz das Escritu

ras.'* O conteúdo desta matéria está dividi

do em duas partes distintas. A primeira

delas consta de uma breve exposição sobre
Malaquias 3:7-12, em cujo texto são men

cionadas as principais bênçãos prometidas

aos que forem fiéis na devolução dos dízimos

e das ofertas. Na segunda parte, é apresen

tada uma breve análise crítica da Teologia
da Prosperidade e de suas implicações
bre alguns dos ensinos fundamentais das Es
crituras.

ver

so¬

povo (2:11). Haviam aqueles que se casa

vam com mulheres pagãs (2:11) e os que

eram infiéis “para com a mulher da sua
mocidade” (2:14, 15). Alusões são feitas tam

bém à existência de feiticeiros e de pessoas

que defraudav^am “o salário do jornaleiro”,

que oprimiam “a viúva e o órfão” e que tor

ciam “o direito do estrangeiro” (3:3). O

povo não guardava os “estatutos” divinos

(3:7), chegando até mesmo a roubar a Deus
“nos dízimos e nas ofertas” (3:8).

Senhor re dará pó e cin:a; Se diligentemente obedecerdes a Meus manda

mentos que hoje vos ordeno, de amar o Senhor, vos

so Deus, e de O servir de todo o vosso coração e de

roda a \'ossa alma, darei as chuvas da vossa terra a seu

tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o

\osso cereal, e o vosso vinho, e o vosso azeite.

Bênçãos semelhantes são também pro
metidas em Deuteronômio 28:1-14, dentre

as quais destacamos as seguintes:

Se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus,

tendo cuidado de guardar todos os Seus mandamen

tos que hoje te ordeno, o Senhor, teu Deus, te exalta

rá sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do

Senhor, teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas

estas bênçãos; Bendito serás tu na cidade e bendito

serás no campo. l...| O Senhor determinará que a

bênção esteja nos teus celeiros e em tudo o que colo

cares a mão; e te abençoará na terra que te dá o Se

nhor, teu Deus. O Senhor te constituirá para si em

povo santo, como te tem jurado, quando guardares

mandamentos do Senhor, teu Deus, e andares nos

Seus caminhos. (...| O Senhor te abrirá o Seu bom

tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tem

po e para abençoar toda obra das tuas mãos; empres

tarás a muitas gentes, porém tu não tomarás empres

tado.

o.s

Por chuva da tua terra,

dos céus, de.scerá sobre ti. até que sejas destruido. 1...]

Lançarás muita semente ao campo; porém colherás

pouco, porque o gafanhoto a consumirá. Plantarás e

cultivarás muitas vinhas, porém do .seu vinho não be-

berás, nem colherás as uvas. porque o verme as devev

rará. Em todos os teus limites terás oliveiras; porém

não te ungirás com azeite, porque as tuas azeitonas

cairão. l...| Tt>dt> o teu arvoredo e o fruto da tua terra

o gafanhoto tvs consumirá. 1...1 Todas estas maldições

virão sobre ti e te perseguirãti, e te alcançarão, até

que sejas destruidt>, pi>rquanto não ouviste a voz do

Senhor, teu Deus, para guardares os mandamentos e

os e.statutos que te ordeiuui.
Maldições decorrentes da infidelidade

O afastamento de Deus e a infidelidade

generalizada nos dízimos e nas ofertas acar

retaram grandes maldições para o povo. O
profeta Malaquias assevera em seu livro:

“Com maldição sois amaldiçoados, porque

a Mim Me roubais, vós, a nação toda” (3:9).
Entre as maldições estavam o “devorador”
que consumia “o fruto da terra” e a “vide

no campo” que se tornara “estéril” (3:11).

As colheitas estavam sendo frustradas,
não como resultante de distúrbios climáti

cos acidentais ou de ciualquer infertilidade
natural do solo, mas em decorrência da atre

vida desobediência do povo aos mandamen
tos e estatutos divinos (ver Dt 11:16,

O povo era

indesculpável, pois, há quase mil anos, vi

nham sendo ecoados os castigos que rece-
beria por sua infidelidade ao concerto com

Deus, registrados em Deuteronômio 11:16
e 17:

17; 28:15-68; I Rs 8:35).

O próprio conteúdo do livro de

Malaquias deixa claro que tais “maldições”
estavam sobrevindo aos israelitas daquela

época, não apenas por roubarem a Deus
“nos dízimos e nas ofertas” (v. 8) mas tam

bém por haverem se desviado de outros “es
tatutos” divinos (v. 7; cf. l:6-3:5). Dada à

magnitude do problema, a mera restituição
dos dizimos e ofertas não seria suficiente

para remediar o desfavor divino. Aos

escribas e fariseus, que dizimavam fielmen
te a hortelã, o endro e o cominho. Cristo

declarou que deveriam observar também “os

preceitos mais importantes da lei: a justiça,
a misericórdia e a fé” (Mt 23:23; cf. Lc

11:42). A semelhança destes, também os

contemporâneos de Malaquias necessitavam

uma reconsagração completa e incondicio
nal da vida a Deus e aos seus estatutos.

Tanto o livro de Deuteronômio como o
as maldiçõesde Malaquias deixam claro que

e as bênçãos acima mencionadas eram re
sultantes da atitude negativa ou positiva do

povo para com as expectativas do concerto
de “servir a Deus”' e de guardar os Seus

preceitos” (Ml 3:14). Mas as próprias cala
midades naturais decorrentes da desobedi

ência tinham o propósito redentivo de le

var o povo de volta a Deus (ver Am 4:6-11;

comparar com Jr 18:7, 8; Ap 3:19).

Bênçãos resultantes da obediência

Mas se os israelitas do tempo de
Malaquias abandonassem os seus maus ca
minhos, voltando-se incondicionalmente

para Deus, sendo fiéis também nos dizimos
e nas ofertas, o Senhor abriria “as janelas
do céu” e derramaria sobre eles “bênção sem
medida” (3:10). Envolvido na bênção esta
va a promessa de que o Senhor repreende-
ria “o devorador” para que não mais consu
misse “o fruto da terra”, bem como a certe
za de que á “vide no campo” não mais seria
“estéril” (3:11). Consequentemente, a terra
dos israelitas seria “uma terra deleitosa” e

“todas as nações” os chamariam de “felizes”
(3:12).

Guardai-vos não suceda que o vosso coração se

engane, e vos desvieis, e sirvais a outros deuses, e vos

prostreis perante eles; que a ira do Senhor se acenda

contra vós outros, e feche Ele os céus, e não haja chu

va, e a terra não dê a sua messe, e cedo sejais elimina

dos da boa terra que o Senhor vos dá.

Igualmente conhecidas eram as admoes-

tações de Deuteronômio 28:15-68, onde

aparecem as seguintes palavras:

Será, porém, que, se não deres ouvidos à voz do

Senhor, teu Deus, não cuidando em cumprir todos

os Seus mandamentos e os Seus estatutos que, hoje,

te ordeno, então, virão todas estas maldições sobre ti

e te alcançarão: Maldito serás tu na cidade e maldito

serás no campo. I...1 Os teus céus sobre a tua cabeça

serão de bronze; e a terra debaixo de ti será de ferro.

Embora Deus prometesse abençoar, in

clusive materialmente, aos que Lhe fossem

fiéis (Ml 3:10-12), a evidência do favor divi-

não pode ser restrita a essa esfera, pois a

prosperidade material parece
mum entre os ímpios do que entre os jus-

 . Os israelitas da época de Malaquias

reconheceram esse fato ao declarar. Ora,

pois, nós reputamos por felizes os soberbos;
também os que cometem impiedade pros

peram, sim, eles tentam ao Senhor e esca

pam (Ml 3:15). E o Salmo 73 trata especi
ficamente dessa mesma realidade:

no
ser mais co-

tos

Maldições e Bênçãos

EM Malaquias 3:7-12

O livro do profeta Malaquias foi escrito

aproximadamente no ano 425 a.C.,^ numa

época caracterizada por um significativo

declínio espiritual entre os israelitas que ha
viam retornado do exílio babilônico e entre

os seus descendentes. Nessa época “o san

tuário do Senhor” estava sendo profanado

tanto pelos sacerdotes (l:6-2:9) como pelo

Tais bênçãos refletem claramente as re
compensas da obediência ao concerto men
cionadas em Deuteronômio 11:13 e 14:

me resvalaram os

se desviassem os meus
Quanto a mim, porém, quase

pés; pouco faltou para que l_
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mos que “Deus amou ao mundo” (Jo 3:16)

ao ponto de dar o Seu próprio Fillio para

morrer por nós quando ainda éramos “pe
cadores” e “inimigos” Seus (Rm 5:8, 10). A

mesma imparcialidade é manifesta também

na forma como Deus preserva ainda hoje as

condições necessárias para a \’ida neste pla

neta (ver Gn 8:22), a despeito das con

sequências degradantes do pecado (ver Gn

3). Cristo mesmo disse que Deus “faz nas
cer o Seu sol sobre maus e bons e vir chuvas

sobre justos e injustos” (Mt 5:45).

Devemos reconhecer também que, den

tro da grande moldura do trato imparcial

de Deus com os .seres humanos, Ele precisa,

muitas vezes, punir os ímpios e castigar os

professos cristãos por permitirem que o pe
cado os afa.ste dEle (Is 59:2). Mas mesmo

esse processo punitivo está impregnado pelo

amor redentivo que busca conduzir o peca

dor de volta a uma vida de plena comunhão
com Deus e obediência á Sua vontade. A

despeito de ser um “fogo consumidor” para
o pecado (Hb 12:29), Deus continua aman

do os pecadores ao ponto de não querer

“que nenhum pereça, senão que todos che
guem ao arrependimento” (II Pd 3:9). O

mesmo Cristo ciue .sempre amou os Seus

inimigos e que ofereceu o Seu perdão até
aos que O haviam crucificado (Lc 23:34),
ainda continua concedendo o dom da vida

e muitas outras dádivas para milhões e mi

lhões de pessoas que não O amam e que até
zombam do Seu nome.

passos. Pois eu invejava os arrogantes, ao \er a pros

peridade dos perversos. Para eles não há preocupa

ções, o seu corpo é sadio e nédio. [...) Eis que .são

estes os ímpios; e, sempre tranquilos, aumentam suas

riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o

coração e lavei as mãos na inocência. Pois de conti

nuo sou afligido e cada manhã, castigado.

A realidade aparentemente antitética da

prosperidade dos perversos e da aflição dos

justos só foi esclarecida para o salmista quan
do ele entrou “no santuário de Deus” e en

tendeu qual seria “o fim” dos ímpios (SI

73:17). O livro de Malaciuias, por sua vez,

esclarece que essa realidade só seria comple

tamente revertida por ocasião do “grande e

terrível Dia do Senhor” (4:5), quando os

justos seriam preservados como “particular
tesouro” para o Senhor (3:17, 18; 4:2, 3) e

os soberbos e os perversos seriam completa
mente abrasados, sem lhes ser deixado “nem

raiz nem ramo” (4:1).

Mas, a despeito dos ensinamentos bíbli

cos anteriormente apresentados, existem

aqueles que ainda assim continuam insis

tindo que Deus deve recompensar “obriga
toriamente” com prosperidade material e

financeira a todos aqueles que forem fiéis
no pagamento dos seus dízimos e ofertas.^’

Diante disso, passaremos a considerar criti

camente a Teologia da Prosperidade à luz
de alguns dos ensinamentos básicos da Pa
lavra de Deus.

reclinar a cabeça” (Mt 8:20; Lc 9:58)? Por
que Deus permitiu que o apóstolo Pedro

chegasse ao ponto de ter de confessar que
não possuia mais “nem prata nem ouro” (At
3:6)? Por que o consagrado e dedicado após
tolo Paulo foi deixado a passar por tama

nhas “privações” que outros tinham que
suprir, por vezes, o que lhe “faltava” (11 Co
11:9)? Será que o deus da Teologia da Pros-
peridacie é mais generoso do que o Deus da

igreja apostólica (cf. Tg 1:17)?

Alguns pregadores da Teologia da Pros

peridade ensinam que a doença e a pobreza
são causadas por demônios que podem ser

expulsos definitivamente da vida, de forma
que o cristão passe a gozar de plena saúde e
prosperidade material. É certo que a doen

ça e a miséria nunca foram parte do plano
de Deus para a raça humana. Mas essa es

pécie de “exorcismo” da doença e da pobre
za, advogada pelos pregadores da prosperi
dade, sugere inegavelmente uma espécie de

evangelho sem cruz (cf. Mt 10:38; 16:24; Mc
8:34; Lc 9:23; 14:27). Se as coisas são real
mente tão fáceis assim, por que o próprio

apóstolo Paulo não conseguiu que
“espinho na carne” fosse removido (II Co
12:740)?

o seu

uma clara distorção populista do caráter
santo e imaculadc^ de Deus como revelado

nas Escrituras.

A Teologia da Prosperidade Apresenta

uma Imagem Utópica da Existência
Humana no Contexto do Grande

Conflito Cósmico.

A história humana é um longo processo

dramático, que inicit>u com os seres huma
nos se afastando de Deus e que terminará

com o escatológico reencontro deles com

Deus. Cada passti desse processo tem sido
caracterizado por um ininterrupto conflito

entre as forças do bem e os poderes do mal.
Paulo referiu-se a esse conflito ao afirmar

que a “nossa luta não é contra o sangue e a

carne e sim contra os principados e

potestades, contra os dominadores deste
mundo tenebroso, contra as forças espiritu

ais do mal, nas regiões celestes” (Ef 6:12). E

Cristo declarou que os agentes do mal bus
cam “enganar, se possível, os próprios elei
tos” (Mt 24:24).

Satanás, qualificado nas Escrituras como

“pai da mentira” (Jo 8:44) e “acusador de
nossos irmãos” (Ap 12:10), não mede esfor

ços para denegrir o caráter de Deus e para
dificultar a vida dos filhos de Deus. Jó, a

despeito de ser um homem íntegro e temen
te a Deus, sofreu privações e padeceu injus
tamente, não porque houvesse pecado, mas

para que o nome de Deus fosse glorificado
(ver Jó 2). Em relação com o “homem cego
de nascença”. Cristo esclareceu que “nem
ele pecou, nem seus pais; mas foi para que
se manifestem nele as obras de Deus” (Jo

9:2, 3). E o próprio Cristo nasceu em uma
humilde manjedoura (Lc 2:7) e viveu uma
vida humilde, de sofrimento e de privação
dos bens materiais (ver Mt 8:20; Lc 9:58).

A Bíblia é clara em afirmar que os con

flitos com os poderes das trevas jamais ces-
cristão enquanto ele estiver

mundo de pecado e de privações (ver
sarao para o
neste

Ef 6:10-18; I Pd 5:8, 9). E, portanto, uma

grande utopia afirmar: “Aceite a Cristo, e
todos os seus problemas vão acabar! Cris
to mesmo declarou que os Seus seguidores

passariam por muitas dificuldades (ver Mt
10:34-39). E o apóstolo Paulo também ad

vertiu que “todos quantos querem viver pi-
edosamente em Cristo Jesus serão persegui

dos” (II Tm 3:12). A realidade, como disse

alguém, é que “Cristo não prometeu remo
ver todas as tempestades da nossa vida, e

sim, estar conosco em meio às tempestades
(cf. Mt 8:23-27; Mc 4:35-41; Lc 8:22-25).

A Teologia da Prosperidade e Suas

Implicações

Existem sérias tensões entre a Teologia
da Prosperidade, como ensinada por mui

tos pregadores populares contemporâneos,
e algumas das doutrinas fundamentais das

Escrituras. Analisaremos, a seguir, cinco

aspectos nos quais essa teologia distorce
ensinamentos bíblicos.

os

Desconhecendo o caráter de Deus reve

lado nas Escrituras, muitos pregadores da

Teologia da Prosperidade não se constran

gem em apresentar às pessoas um deus

caricaturizado pelo nepotismo e por gran
des barganhas financeiras com seus segui

dores. Um deus mais interessado em pos
suir os recursos financeiros dos seus

adoradores, do cjue em conduzi-los a uma
vida de plena e incondicional conformida

de com “toda a palavra que procede da boca
de Deus” (Mt 4:4). Um deus capaz até de

aceitar propostas agiotas como as do tipo:

“Nós lhe emprestaremos tanto, na condição

de que você nos devolva essa cquantia ‘mul

tiplicada’!...” Por mais tentadoras que pos

sam parecer, tais barganhas representam

A despeito disso, os adeptos da Teologia
da Prosperidade continuam pregando c]ue

ac]ueles ciue possuem genuína fé e que en-
A Teologia da Prosperidade Distorce o

Caráter de Deus.

As Escrituras revelam a Deus como Al

guém imparcial em Seu trato com os seres
humanos, que é misericordioso e justo in

clusive para com aqueles que não O amam.

Com respeito ao plano de salvação, sabe-

tregam as suas posses sem reservas aos co
fres da igreja receberão um retorno materi

al e financeiro multiplicado. Se esse é real
mente o caso, por que então Deus não con
cedeu uma dessas grandes “bênçãos finan-

também ao Seu próprio Filho, masceiras

A Teologia da Prosperidade Distorce a

Própria Essência dos Ensinos de Cristo.

A essência do verdadeiro cristianismo é

a conversão que resulta da negação do pró

prio eu e da entrega completa da vida a Cris-
(Mt 16:24; Mc 8:34; Lc 9:23). Nessa ex-to

acabou deixando-O mesmo sem ter “onde
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Lamentavelmente, a religião ensinada

por muitos dos pregadores da prosperidade

não passa de uma religião de marketing

populista para conseguir aumentar, a qual

quer custo, o número de adeptos e os recur
sos financeiros de suas respectivas denomi

nações. O falar em línguas estranhas é en

carado, por grande número deles, como

muito mais importante do que conter a pró

pria língua (ver Tg 3:1-12; 1 Co 14:18, 19);

as curas por meio de milagres sobrenaturais,
como muito mais relevantes do que viver

preventivamente em conformidade com os

princípios bíblicos de saúde (ver I Co 3:16,
17; 6:19, 20); e a pregação da prosperidade

temporal, como bem mais importante do

que conduzir os pecadores à “herança dos
luz” (Cl 1:12). Esses pregadores

se entusiasmam bem mais em serem capa

zes de ordenar como Pedro: “levanta-te e

anda” (At 3:6, ARC), e bem menos em ad
vertir como Cristo: “vai e não peques mais

Oo 8:11; cf. 5:14).

santos na

É certo que os pregadores da prosperi

dade buscam, por um lado, fazer com que

as pessoas se desfaçam dos seus bens mate

riais, em favor da Igreja. Mas, por outro

lado, eles prometem aos fiéis grande pros

peridade material e tinanceira nesta vida, o

que conspira diretamente com as palavras
de Cristo, acima mencionadas. Tais promes

sas parecem mais condizentes com a antiga

realidade teocráticomonárquica do Antigo

Testamento, do que com a natureza

missiológico-alterocèntrica da Igreja do
Novo Testamento.

periência os pecadores, naturalmente

egocêntricos (centralizados em si mesmos), são
transformados em cristãos aherocêntricos

(centralizados em Deus e no próximo). Em

Filipenses 3:4-9, Paulo fala da transforma

ção ocorrida em sua própria vida:

Bem que eu podería confiar também na carne.

Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne,

eu ainda mais; circuncidado ao oitavo dia, da linha

gem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de

hebreus; quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perse

guidor da Igreja; quanto à justiça que há na lei,

irrepreensível. Mas o que, para mim, era lucro, isto

considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras

considero tudo como perda, por causa da sublimida

de do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor;

por amor do qual perdi todas as cousas e as considero

como refugo, para conseguir Cristo e ser achado nEle,

não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a

que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede

de Deus, baseada na fé.

Os pregadores da Teologia da Prosperi
dade pretendem levar seus ouvintes a uma

vida altruísta por meio de verdadeiros sacri

fícios financeiros. Mas essa intenção altru

ísta é completamente neutralizada pelas
constantes promessas de prosperidade

terial feitas por esses mesmos pregadores.

Como resultado dessa motivação egoística,
os fiéis acabam dando dízimos e ofertas

nerosos porque crêem que quanto mais de
rem, maior será o retorno financeiro “mul

tiplicado” que acabarão recebendo!

Além dessa motivação egoística, é impor
tante ressaltarmos também que o ego dos
doadores acaba sendo exaltado ainda mais

por meio de testemunhos públicos a respei

to dos donativos efetuados e da conseqüen-

te prosperidade recebida. (Não podemos
nos olvidar de que muitos dos testemunhos

divulgados pela mídia são depoimentos
munerados financeiramente!) Por trás de

tudo isso pode estar a melhor das intenções,
mas uma coisa é certa: essa prática está em

direta oposição ao exemplo de Cristo e aos
Seus ensinos! No relato da oferta da viúva

pobre (ver Mc 12:41-44; Lc 21:1-4) e na pa
rábola do fariseu e do publicano (ver Lc 18:9-

14) Cristo reprovou claramente esse tipo de
“testemunhos” exibicionistas. O mesmo

princípio da doação discreta é também

enaltecido por Cristo em Mateus 6:2-4:

ma-

ge-

re¬

Quando, pois, deres esmola, não roques rrombe-

ta diante de ti, como tazem os hipócritas, nas sinagcv

gas e nas ruas, para serem glorificados peU>s homens.

Em verdade vos digtí que eles já receberam a recom

pensa. Tu, porém, ao dares a esnuda, igin>re a rua

mão esquerda o que faz a tua mão direita; para que a

tua esmola fique em secreto; e teu Pai, que vê em se

creto, te recompensará.

A Teologia da Prosperidade Aplica à
Igreja do Novo Testamento Muitas das

Promessas de Prosperidade Teocrática
do Antigo Testamento.

Para entendermos melhor o assunto da

prosperidade material nas Escrituras, deve

mos fazer uma clara distinção entre a natu
reza missionária centripeta da Teocracia-Mo-

narquia do Antigo Testamento e o propósi

to missionário centrífugo da Igreja do Novo
Testamento.^ No período do Antigo Testa
mento, Deus escolhera a Abraão e aos seus

descendentes para fazer deles uma nação
próspera e exemplar, que atraísse
centripetamente os demais povos e nações
à adoração ao verdadeiro Deus (v^er Gn 12:1-

3; 15:13, 14; 22:16-18). Israel chegou perto
de atingir esse ideal durante os reinados

prósperos de Davi e Salomão (ver I Rs 4 e
10), mas acabou se afastando desse mesmo

ideal com as crescentes manifestações de
apostasia e idolatria que culminaram na
queda do Reino do Norte (II Rs 17) e no

exílio do Reino do Sul (II Rs 25; II Cr 36:17-
21; Jr 39e52).

Já sob o Novo Testamento, encontramos

a Igreja de Cristo com a missão centrífuga

de sair para pregar o evangelho do reino a
todo o mundo (ver Mt 24:14; 28:18-20; Mr
16:15, 16; Lc 24:45-49; At 1:8). Essa é uma

missão deveras desafiadora, pois o “campo
é o mundo” (Mt 13:38) e

res” continuam sendo proporcionalmente
poucos (Mt 9:37; Lc 10:2). Em face dessa

realidade, devemos considerar como perti
nentes, ainda hoje, as clássicas palavras de
Cristo registradas em Mateus 6:19-21:

Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a

terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde la

drões escavam e roubam; mas ajunrai para vós outros

tesouros no céu, onde traça nem ferrugem cc»rrói, e

onde ladrões não escavam, nem roubam; porque,

onde está o teu te.souro, aí estará também o teu cora

ção.

os trabalhado-

A Teologia da Prosperidade Desvirtua o

Amplo Espectro da Obediência Cristã.

Tanto no livro de Malaquias quanto no

do Deuteronômio (caps. 11 e 28), a

condicionalidade para o recebimento das

bênçãos divinas está relacionada não ape
nas com a fidelidade nos dízimos e ofertas

(Ml 3:10-12), mas também com a dedicação

da vida a Deus, em plena obediência à Sua
vontade. Cristo referiu-Se à essa mesma re

alidade em Mateus 5:21-23, quando disse:

Nem todo o que Me diz: Senhor, Senhor! entrará

no reino dos céus, mas ac^uele ciue taz a vontade de

Meu Pai, que está nos céus. Muitos, naquele dia, hão

de tlizer-me: Senhor, Senhor! Porventura, não temos

nós profetizado em Teu m>me, e em Teu nome não

expulsamiís demônitis, e em Teu nome não fizemos

muitos milagres? Então, lhes direi explicitamente:

nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que

praticais a iniquidade.

Resumo e Conclusões

Tanto o livro de Malaquias como o de
Deuteronômio deixam claro que inúmeras

bênçãos ou maldições resultariam da atitu
de positiva ou negativa do povo para com
as expectativas do concerto de “servir a
Deus” e de “guardar os Seus preceitos” (Ml
3:14). Embora Deus prometesse abençoar,
inclusive materialmente, aos que Lhe fos

sem fiéis (Ml 3:10-12), a evidência do favor

divino não pode ser restrita a essa esfera,

pois a prosperidade material parece ser mais
entre os ímpios do que entre os jus-

(ver Ml 3:15; SI 73:2-17).

A Teologia da Prosperidade, ensinada

hoje por muitos pregadores populares, (1)
distorce o caráter de Deus, (2) apresenta uma

imagem utópica da existência humana no
contexto do Grande Conflito Cósmico, (3)

distorce a própria essência dos ensinos de
Cristo, (4) aplica à Igreja do Novo Testamen
to muitas das promessas de prosperidade
teocrática do Antigo Testamento e (5)~des-

virtua o amplo espectro da obediência cris-

Uma vez que “o amor do dinheiro é raiz
de todos os males” (I Tm 6:10) e que os cris-

comum

tos

tã.

Embora Cristo enfatize reiteradas vezes,

ao longo dos Seus ensinos, que é muito mais

importante ser do que ter, os pregadores da
Teologia da Prosperidade colocam, de acor
do com Caio Fábio, mais ênfase no ter do

A maior preocupação deles.c^ue no ser.
não é saber se os crentes estão mantendo

limpas as mãos e puro o coração (ver SI 24:3-
5), nem se estão vivendo em conformidade

toda palavra que procede da boca deco m
Deus” (Mt 4:4) e nem mesmo se estão per

mitindo que o verdadeiro Espírito Santo os
guie “a toda a verdade” (Jo 16:13; cf. l Jo
4:1; At 5:32); mas sim, se estes conseguiram
falar em línguas estranhas, se em sua vida
ocorreu algum milagre sobrenatural e se eles
estão multiplicando as suas posses materi-
ais.
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tãos são aconselhados pelo próprio Cristo a

não acumularem para si “tesouros sobre a

terra” (Mt 6:19), cremos que os postulados

da Teologia da Prosperidade distorcem os
ensinos do Novo Testamento sobre o relaci

onamento do cristão com os bens materi

ais. Se a dedicação da vida a Deus sempre
resulta na bênção da “prosperidade finan

ceira”, por que então nem Cristo e nem os

apóstolos foram agraciados com essa bên

ção? Será que nenhum deles cumpriu as

condições necessárias para que isso ocorres-
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Os pregadores da prosperidade procu
ram levar os crentes a se tornarem cada vez

mais altruístas em seus donativos em favor

da Igreja. Mas a motivação empregada para
atingir esse fim acaba reforçando ainda mais

o instinto egoísta dos crentes. As pessoas

acabam dando grandes donativos, não por
um amor desinteressado pela causa do evan

gelho, mas porque crêem que com tais
donativos conseguirão um retorno financei

ro altamente lucrativo (“multiplicado”).

Esse tipo de incentivo egocêntrico á prospe
ridade, pregado em nome de Deus (cf. Mt

7:21-23), nega a própria essência dos ensi

nos de Cristo (ver Mt 16:24; Mc 8:34* Lc
9:23).

ja cristã e a composição dos livros do Novo

Testamento; os últimos argumentam que to

dos esses dons prosseguiram através da his

tória da igreja e devem funcionar também

na atualidade. Qual posição tem base bíbli-

Este artigo analisa o debate atual quanto

à vigência dos dons espirituais

miraculosos na igreja. De um lado, estão

os pentecostais clamando a possessão do

carismático, do miraculoso na igreja

hoje. Do outro lado, encontram-se os

“cessacionistas,” defendendo que os dons

miraculosos foram outorgados pelo

Espírito apenas no período do cristianis

mo primitivo. O autor defende, no

entanto, uma terceira abordagem, a qual
chama de visão cíclica.

ca?

Definir essa questão é importante não

simplesmente para satisfazer uma curiosida
de teológica, ou dirimir qualquer polêmica
doutrinária, mas porque ela influi direta
mente no ministério e na missão da igreja,

determinando sua opção metodológica e

apontando o papel reservado ao Espírito
Santo.This article analyses the current debate

about the validity of the miraculous

spiritual gifts in the church. On one side,

there are the Pentecostais claiming the

possession of the charismatic and

miraculous gifts in the church today. At
the other side stands the “cessacionists,”

defending that these gifts vvere given by

the Spirit only in the early Christian

period. However, the author exposes a

third approach to the question, vvhich is
called “circled” vision.

Neste artigo, veremos os argumentos de

ambos os lados e apresentaremos uma “ter
ceira via.” Isso facilitará a tarefa de respon

der á pergunta fundamental que passa pela
os donscabeça de muitos cristãos:

miraculosos estão disponíveis para a gera¬

ção atual?

Teorias Sobre os Dons

A polêmica sobre
dons miraculosos não se resume a duas po

sições polares. Entre o “sim e o não, há
nuances, como o “sim, com ressalvas. Uma
obra mais ou menos recente, Are Miraculous

Gifts for Today?, apresenta quatro visões:'* (1)
cessacionista, segundo a qual não há ne

nhum dom miraculoso do Espírito Santo

hoje; (2) aberta, com cautela (em inglês, open
but cautious), a qual inclui uma grande par

cela de evangélicos que não descartam os

continuidade dosa

A base bíblica para a ocorrência de mila

gres pode ser muito bem estabelecida.

Mas o mesmo não pode ser dito em relação

à vigência dos dons miraculosos." Profecia,

línguas e cura eram apenas para os tempos

bíblicos ou também para as épocas posteri
ores? Há um debate em andamento entre

“cessacionistas” e carismáticos.’ Os primei
ros defendem que tais dons terminaram na

época dos apóstolos, com a fundação da igre-
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dons miraculosos para hoje, mas ao mesmo

tempo vêem a possibilidade de abuso na

prática desses dons; (3) pentecostal/

carismática,’ que preconiza a validade dos

dons miraculosos hoje; e (4) a Terceira

Onda,^ que busca equipar os crentes com

os dons espirituais e defende que a

evangelização, pelo padrão do Novo Testa

mento, deve ser acompanhada de “milagres,
sinais e maravilhas.”

Analisaremos os argumentos em favor de

três posições, parcialmente coincidentes

com as ciuatro mencionadas, as quais cha

maremos de: (1) fundacional,^ (2)
carismática e (3) cíclica.®

diz que o trabalho do Messias inclui o batis

mo “com o Espírito Santo e com fogo” (Lc

3:16); (c) pouco antes de Sua ascensão, Je

sus faz referência à afirmação/profecia de

João e pede que os discípulos permaneçam
em Jerusalém a fim de serem “batizados com

o Espírito Santo” e receber “poder” (At 1A-

5, 8). Conclusão: o batismo com o Espírito

e com fogo é a “culminação do ministério

do Messias; ele serve para autenticar esse

ministério como um todo, exatamente

como, em comparação, o batismo com água

era um indicador Ino inglês, iní/cA) do mi

nistério inteiro de João (Lc 20:4; At
10:37).

Elo 2: (a) Pedro diz, em seu discurso de

Atos 2, que o Pentecostes é cumprimento
da profecia de Joel 2 (At 2:14-21); (b)

seguida, focaliza o ministério, a morte e es

pecialmente a ressurreição de Jesus (At 2:22-

31); (c) e, então, coloca em íntima sequên

cia ressurreição—ascensão—recepção do Es
pírito'^—concessão do Espírito. Conclusão:

●  na perspectiva teológica de Lucas (e Pedro),

“ressurreição-ascensão-Pentecostes, embo

ra distintos no tempo, constituem um com

plexo de eventos unificados,” do tipo
vez-por-todas.

Em resumo, o argumento de Gaffin é
c]ue o ministério de Cristo deve ser visto em

sua totalidade. O Pentecostes é o clímax des

se ministério, um evento escatológico, com

significado “cristológico e eclesiológico-
missiológico,’
experiencial.

paradigma para a experiência atual do cris
tão.

” 16

em

uma-
”18

antes ciue ‘antropológico-
Por isso, não serve de

”19

Consolador, 1...1 esse dará testemunho de

Mim; e vós também testemunhareis, porque

estais comigo desde o princípio.” Em Atos
1:8, Jesus dá uma incumbência aos discípu

los: “mas recebereis poder, ao descer sobre

vós o Espírito Santo, e sereis Minhas teste
munhas.”-'

Argumento 3: A igreja primitiva tinha

relativamente poucos milagres. Os

carismáticos vêem numerosos milagres em

Atos e nas epístolas, talvez numa base diá
ria ou semanal. Masters, um cessacionista

convicto, tenta provar que não é bem as

sim.-- Ele argumenta c^ue apenas os apósto

los e um grupo muito restrito de colabora
dores, incluindo Estêvão e talvez Barnabé

(cf. At 6:8; 14:3), possuíam o dom de cura.

A hipótese de haver mais alguns

taumaturgos envolvidos não deve ser nega

da, concede Masters, mas a idéia de que os

milagres eram feitos em todo lugar, o tem

po todo e por pessoas comuns é uma ilusão
e deve ser descartada. Uma evidência disso

é que, quando Pedro curou Enéias em Lídia

e depois ressuscitou Dorcas em Jope, a notí
cia foi recebida como novidade, causou
maravilhamento e muitas conversões (At

9:35, 42). Atos 2:43 e 5:12 informam que

os sinais e maravilhas eram feitos pelos

“apóstolos.”

Argumento 4: Os milagres anunciavam

o fim de uma era e o começo de outra. O
dom de línguas, que marcou o início do Pen

tecostes, era a festa de lançamento de uma
nova comunidade e, ao mesmo tempo, o

adeus ao velho sistema. Visava mostrar que

“a presença divina tinha passado da

teocracia judaica para a igreja internacional

do Senhor Jesus Cristo.”-’ Paulo parece fa

vorecer essa interpretação, quando, citando
Isaías 28:11-12, diz: “Na lei está escrito: Fa

larei a este povo lisrael] por homens de ou

tras línguas e por lábios de outros povos, e
nem assim Me ouvirão, diz o Senhor. De

sorte que as línguas constituem um sinal,

não para os crentes, mas para os incrédu

los...” (1 Co 14:21-22). A glossolalia, portan

to, seria uma demonstração gráfica (primei
ro aos judeus, depois aos gentios) de que ali
se iniciava uma nova comunidade — multi

racial, multilingüística, internacional.
24

Argumento 5: Os dons-sinais visavam

ratificar a nova revelação.^® Como testemu
nhas de um novo tempo na história da sal

vação, os apóstolos, inspirados pelo Espíri
to Santo, transmitiam conteúdos

revelacionais que mais tarde entrariam no

cânon. Os milagres eram selos
autenticadores dessa revelação, como diz
Paulo: “Pois as credenciais do apostolado

foram apresentadas no meio de vós, com

toda a persistência, por sinais, prodígios e
dons miraculosos” (I Co 12:12). Hebreus

2:3-4, onde se afirma que Deus deu “teste
munho,” através de milagres, da “grande

salvação” anunciada pelo Senhor e confir
mada pelos apóstolos, é outro texto citado

para apoiar este ponto de vista. “Sendo que
palavra de Deus foi escrita em sua perfei

ção e tem sido preservada,” afirma Lewis
Chaffer, “não há mais necessidade de si-

aAbordagem Fundacional

A premissa básica desta posição é que os
dons miraculosos foram úteis no inicio da

igreja cristã, mas, uma vez lançado o funda
mento da igreja e encerrado o cânon, cessa

ram. A palavra-chave é propósito: os dons

miraculosos tinham um objetivo e, tendo-o
cumprido, deixaram de existir. Entre os de

fensores deste ponto de vista são alistados

os reformadores’ Lutero (1483-1546)'° e

Calvino (1509-1564)," o puritano John
Owen (1616-1683)'- e Benjamin Warfield
(1851-1921),

13
teólogo da “Escola de

”26nais.

Há outros argumentos em defesa da po

sição cessacionista, como a crítica de que os
carismáticos partem de textos de caráter nar
rativo (Atos) para construir a sua teologia
continuísta, e a afirmação de Paulo em I
Coríntios 13:8-10 (“havendo profecias, de

saparecerão; havendo línguas, cessarão”),
eles parecem menos consistentes — pelo

nesses dois casos. Na verdade, I
utilizado com mais

mas
menos

Coríntios 13 pode ser

propriedade para provar o contrário. A in
tenção, aqui, é dar um panorama da posi

ção cessacionista, e não apresentar uma aná
lise exaustiva do assunto.

Princeton.” Cinco dos principais argumen
tos utilizados pelos “cessacionistas” são os
seguintes:

Argumento 1; O Pentecostes é único e

irrepetível. O dr. Richard Gaffin, do

Westminster Theological Seminary, é um
defensor deste ponto de vista. Ele faz uma

distinção entre a “história da salvação”
{historia salutis), isto é, eventos do tipo lima-
vez-por-todas que acompanham o trabalho
salvífico de Cristo, como Sua morte

surreição, e a “ordem da salvação” (ordo
salutis), ou seja, eventos ligados à contínua

aplicação dos benefícios da salvação à vida

individual dos crentes, como a justificação
pela fé e a santificação. Para Gaffin, o Pen

tecostes pertence à “história da salvação,” e

não à “ordem da salvação.”'’ Evidências?
Note estes dois elos:

e res-

Prós e Contras

A abordagem fundacional tem pelo me

nos seis méritos evidentes. Ela:

1. Liga o Pentecostes à missão de Jesi^ e
início de um novo tempo;acentua o

Argumento 2: A finalidade dos milagres

era autenticar o testemunho dos apóstolos

sobre Jesus. Segundo este argumento, de

fendido por Peter Masters,-° o Espírito foi
dado aos apóstolos para habilitá-los
tentar publicamente a veracidade da obra

messiânica de Jesus, em especial Sua ressur
reição. Não eram testemunhas num senti

do geral, como os cristãos testemunham hoje

de Cristo, mas num sentido forte e específi
co, judicial mesmo. Vários textos são utili

zados para apoiar essa tese. Por exemplo,

João 15:26-27 diz: “Quando, porém, vier o

a sus-
2. Valoriza o papel dos apóstolos na funda

ção da igreja e na formação do cânon;

3. Reconhece, corretamente, que os supos-
dons miraculosos de hoje não têm

mesma qualidade
tos

produzido milagres
e extensão da era apostólica;

na

4. Provê um critério lógico para rejeitar as

manifestações miraculosas atuais que

fugirem ao padrão bíblico;
Elo 1: (a) João Batista é o precursor do

Messias e batiza com água; (b) João Batista
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apóstolos, a expressão qualificaclora “aque
le que crê” generaliza o auditório e deixa

aberta a possibilidade de ação miraculosa
futura.

Argumento 2: A diferença entre as lis
tas de dons sugere um caráter incompleto

e instrumental. No total, Paulo cita mais
de 20 diferentes dons em suas cartas.” Mas

a maneira como ele os menciona sugere a

possível existência de outros. Se fosse hoje,

ele talvez pudesse acrescentar o dom da

música ou do evangelismo pela TV. Nenhu

ma lista repete integralmente as demais. Isso
indica que, coletivamente, essas listas “não

exaurem todos os possíveis dons do Espiri
to,” mas são “ilustrativas dos vários dons

com os quais Deus tem capacitado a igre

ja.”’’ Além disso, Paulo parece falar de dons
primariamente num sentido instrumental.
A finalidade deles não seria definir statiís

(dos apóstolos, por exemplo), mas edificar
a igreja — local e mundial.

Argumento 3: A analogia da igreja

como organismo corporativo pressupõe
que todos os dons são necessários. Paulo

compara o funcionamento dos dons na igre

ja à operação do corpo (1 Co 12:12-31). O
corpo funciona em harmonia. Precisa de

todos os membros, superiores ou inferiores.
Ele pode sobreviver mesmo com uma per

na ou um braço amputado. Mas irá funcio
nar bem? E se lhe faltassem os olhos e a boca?

Ou o coração? De igual modo, a igreja pre
cisa de todos os dons para funcionar perfei-

tamente. Ela pode sobreviver sem profecias
e curas, ou milagres. Porém, esses dons não

a fortaleceriam? Do ponto de vista da efici

ência e da eficácia, parece que todos os dons
são necessários.

Além disso, segundo Paulo, os dons são
diversos e diferentes, mas todos têm a mes
ma procedência: Deus (I Co 12:4-6). Há di

versidade na distribuição ou recepção, mas
unidade na origem. Se a fonte dos dons do

primeiro século é a mesma de hoje, e se ela
é a fonte única de todos os tipos de dons
(miraculosos e de serviço), não é se esperar
unidade de ação (leia-se “continuidade”)? A

resposta pode ser “sim” ou “não,” pois Deus
é soberano na distribuição dos dons; mas o
“sim” parece mais lógico. É devido ao cará¬

ter único da fonte carismática que se torna
um paradoxo causar dissensão por causa dos

dons, assim como seria errado superestimar
um ou alguns deles — no caso dos coríntios,
o dom de línguas.

Argumento 4: A história registra teste

munhos de milagres em fases tardias da

igreja. A interpretação dos relatos de mila
gres ao longo da história da igreja depende

do modelo de pensamento adotado; mas,

independente disso, os registros existem.”
O Didaquê e o Pastor de Hermas, documen

tos cristãos provavelmente da primeira me
tade do segundo século d.C., mencionam

dons. Justino Mártir (c. 100-165 d.C.)
disse: “Os dons proféticos continuam
conosco, ainda hoje.”” Tertuliano (c. 155-
220 d.C.) e Orígenes (c. 185-254 d.C.) tam
bém deram “testemunho quanto a fatos

miraculosos muito depois dos dias dos após
tolos.”” Teodoro de Mopsuestia (c. 350-
428), cujos escritos foram anatematizados
no Sínodo Geral de Constantinopla em

553, escreveu: “Muitos pagãos entre nós es
tão sendo curados pelos cristãos de toda a

espécie de enfermidades que possam pade
cer, tão abundantes são os milagres em nos-
so meio.

os

5. Ressalta o amor, a ética e a maturidade

emocional do cristão, ou seja, aspectos

ligados ao “fruto do Espírito” muito va
lorizados no Novo Testamento (cf. I Co

13; G1 5:22-23);

6. Enfatiza um culto organizado e ordeiro,
em conformidade com o seu modelo de

pensamento sobre os dons.

■Argumento 1: A igreja necessita dos
dons-sínaís para cumprir sua missão. Um
dos propósitos dos milagres é ampliar o
poder do anúncio evangélico. Eles atuam
como outdoors publicitários das boas novas
de salvação (At 5:12-16). Se os apóstolos pre
cisaram de um poder especial para fundar a
igreja, os crentes subsequentes não precisa
riam do mesmo poder para manter e ampli
ar as bases da igreja e finalizar sua missão?
Assumindo-se a hipótese de que a função
básica dos dons espirituais é “edificar” a igre
ja e avançar a obra do Senhor (cf. 1 Co 12:7;
14:12, 26), conclui-se que esses dons são tão
necessários hoje como no primeiro século
d.C.

Mas há também pontos negativos, e os
mais evidentes são:

1. A tendência de desconsiderar os textos
que sugerem a continuidade de todos
dons;

2. A divisão rígida dos dons
“miraculosos” e
qüente negação dos primeiros,
siderar que a Fonte deles é a mesma;

3. A falta de uma explicação convincente
para o fato de a Bíblia em nenhum lugar
afirmar que os dons iriam cessar (este é
um argumento do silêncio,
atenção);

os

em
comuns, e a conse-

sem con-

mas merece

Um indício de que Jesus via a necessida
de de poderes especiais por parte dos futu
ros seguidores é a inclusão destes em Sua
agenda. Jesus prometeu estar com os cren
tes até o fim. Disse: "Toda a autoridade Me
foi dada no Céu e na Terra. !...] E eis que
estou convosco todos os dias até à consu
mação do século” (Mt 28:18b, 20b). Essa
promessa, certamente, não se restringia aos
discípulos, já que “consumação do século”
alude ao fim do mundo. A palavra “autori
dade” (no grego, exousia, “poder para
governar”), por sua vez, sugere poderes
miraculosos.

4. A interpretação questionável de que os
dons miraculosos não são necessários no
cumprimento da missão evangelizadora
da igreja; Argumento 5:1 Coríntios 13 sugere que

os dons-sinais prosseguirão até a
“parousia.” Paulo afirma: “Quando vier o
que é perfeito, então o que é em parte será
aniquilado” (1 Co 13:10). A que se refere
“em parte”? A chave está no verso 9: “Por
que em parte conhecemos, e em parte pro
fetizamos.” Paulo, provavelmente, tinha em
vista todos os dons característicos da histó
ria da igreja, incluindo os dons-sinais. E
quando é o “quando?” A chave está no ver
so 12: “Porque agora vemos como em espe-
Iho, obscuramente, então veremos face a
face; agora conheço em parte, então conhe
cerei como também sou conhecido.” Pau
lo, provavelmente, estava pensando na nova
realidade a ter lugar no futuro. A palavra
“perfeito” (em grego, teleios) tem o sentido
de “completo ao chegar ao final, ou alcan
çar o alvo.” Isso indica que, -para o apósto
lo, esses dons eram “passageiros,” mas não
tão temporários como dizem os
“cessacionistasf” eles continuam até a segun
da vinda de Cristo. O verso 10 poderia ser

5. O perigo de “aprisionar” o Espírito
passado, restringindo
presente, ou mesmo de

seu espaço
no
no

„  ‘apagar,” “extin-
guir ou minimizar a Sua influência (cf
At 7:51; Hb 10:29; ITs 5:19), “esfriando”
O entusiasmo da igreja;

Outra promessa diz: “E Eu rogarei ao Pai,
e Ele vos dará outro Consolador, a fim de
que esteja para sempre convosco” Qo 14:16).
A expressão “para sempre” pode ser enten
dida como uma assistência contínua e defi
nitiva no decorrer do ministério dos após
tolos, mas a leitura mais natural é aplicá-la
a todo o período da igreja. Para quem argu
menta que a presença do Espírito não ga-

automaticamente poderesrante

6. A necessidade lógica de considerar todas
as manifestações de dons miraculosos
atualidade (profecias, curas, glossolalia)
como falsas ou

na

aparentes.

miraculosos, já que Ele também
tras funções (cf. Jo 16:8-11), pode-se respon
der que essas outras funções não eliminam
automaticamente a possibilidade de mila-

exerce ou-Abordagem Carismática

A premissa básica dos
carismáticos, para defender a continuidade
dos dons miraculosos, é a necessidade des
ses dons para o cumprimento da missão da
igreja hoje. Entre os muitos defensores des
ta posição estão John Wimber,’® C. Peter
Wagner-'-' e Jack Deere.’® Cinco
tos característicos nesta abordagem são:

pentecostais e

argumen-

gres.

Ainda mais direto é este testemunho:
“Em verdade, em verdade vos digo que aque
le que crê em Mim, fará também as obras
que eu faço, e outras maiores fará, porque
Eu vou para junto do Pai” (Jo 14:12). Se
contexto sugere uma aplicação primária aos

o
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pequena mudança no texto de Joel, “decla

ra que seus ouvintes agora estão vivendo nos

últimos dias.”"*^ Pode-se dizer que, tecnica
mente, os “últimos dias” se iniciaram com

a primeira vinda de Cristo (cf. Hb 1:1-2).

Mas o bom senso não pode negar que não

há “últimos dias” mais últimos do que os

dias finais. Se o primeiro século podia ser
considerado “últimos dias,” muito mais o
século XXI.

Argumento 2: A metáfora das chuvas

“temporã” e “serôdia” sugere dois movi

mentos de “refrigério.”^° Israel era uma

nação agrícola, e muitos conceitos teológi

cos se baseavam em analogias ligadas à agri
cultura. A metáfora da chuva é úma delas.

Considerada uma bênção, sinal da aprova

ção de Deus, a chuva geralmente vinha em

duas etapas: as “primeiras chuvas” e as “úl
timas chuvas” (Dt 11:14). As duas eram es

senciais. As “primeiras chuvas,” ou chuvas
do outono, em outubro/novembro, rompi

am a seca do verão e preparavam a terra para

o plantio e a germinação da semente; as
“últimas chuvas,” ou chuvas da primavera,

em março/abril, ajudavam no amadureci

mento da seara e garantia uma boa colhei

ta. Impressionados com a importância des

sas chuvas, os profetas tomaram-nas como

símbolos da presença poderosa de Deus (Es

pírito Santo) entre seu povo. Moisés Qó

29:23), Joel (2:23), Oséias (6:3), Jeremias
(3:3; 5:24), Zacarias (10:1) e Tiago (5:7) fize
ram referência a essas chuvas, sendo que em

Oséias a metáfora é mais explícita.

Pois bem, podemos aplicar a chuva

temporã (yôreh^‘) à experiência do Pentecos-

tes, quando a presença poderosa do Espíri

to na vida dos discípulos capacitou-os a con
verter milhares em um só dia (At 2:41) e a

espalhar o evangelho por todo o mundo
conhecido da época (Cl 1:23), estabelecen

do a base da igreja cristã; e podemos aplicar
a chuva serôdia (malíjôs) à experiência da

última geração de cristãos, que deverá pre

parar o mundo para a colheita final (cf. Ap
14:14-18).

Certamente, o Espírito Santo atua num

nível pessoal, operando o
vida do crente (primeiras chuvas) e

novo nascimen-

to na

parafraseado assim: “Quando Cristo vier,

profecia, línguas e outros dons imperfeitos
se tornarão inúteis e deixarão de existir.” Só

assim faz sentido o contraste sugerido por

Paulo (Quadro 1).

Os argumentos aqui enumerados são

apenas representativos da posição
carismática. Vários outros pontos, como o

fato de que os carismas eram vistos em di

versas cidades e exercidos por cristãos co

muns (fora do grupo apostólico),” pôderi-
am ser acrescentados.

Argumento 1: A profecia de Joel pare

ce ter dupla aplicação. Joel, que provavel
mente viveu no nono século a.C.,'*’ previu

um derramamento especial do Espírito San
to no futuro. Diz o texto: “E acontecerá de

pois que derramarei o Meu Espirito sobre
toda a carne; vossos filhos e vossas filhas

profetizarão, vossos velhos sonharão, e vos

sos jovens terão visões; até sobre os servos e
sobre as servas derramarei o Meu Espírito

naqueles dias” (Jl 2:28-29). Essa profecia fa
vorece a continuidade dos dons miraculosos

em épocas especiais de duas maneiras.

Primeiro, Pedro aplicou o texto à realida
de do Pentecostes e ao futuro. Em Atos 2,

vemos, em seqüência, a descida do Espírito

Santo, o falar em línguas, o estranhamento

e a crítica dos opositores, e então a defesa

do apóstolo. Pedro explicitamente diz que

o fenômeno era o cumprimento da profe

cia de Joel (At 2:16-21). Mas ele não pára aí,

e pouco depois acrescenta que a promessa

do Espírito Santo (v. 38, “e recebereis o dom

do Espírito Santo”) era também para os
ouvintes (não só para os apóstolos) e “para

todos que ainda estão longe, isto é, para

quantos o Senhor nosso Deus chamar” (v.

39). Se Joel “democratizou” a manifestação

futura do Espírito, afirmando que todo o

povo de Israel (e não só líderes e profetas)

poderia profetizar,^^ Pedro fez a mesma coi
sa. Esse elo entre Joel, o Pentecostes e “to

dos os que ainda estão longe” é muito signi
ficativo. Para Pedro, o dom do Espírito não

estava restrito à sua categoria (apóstolos),

nem à sua época (primeiro século d.C.) e

talvez nem ao povo judeu.

Em segundo lugar, podemos aplicar o fa

tor tempo de Joel a todo o período da igre

ja, em especial ao fim dos tempos. Joel diz

que “depois” Deus derramaria o Seu Espíri
to (v. 28); em seguida, menciona “naqueles
dias” (v. 29); e volta a falar em “naqueles

dias” e “naquele tempo” (3:1). Se o “depois”

podia ser uma referência temporal imedia

ta, ou seja, após Deus abençoar o país e aca

bar com a praga de gafanhotos, as expres

sões “naqueles dias” e “o grande e terrível
dia do Senhor” (v. 31) dão um tom

escatológico à profecia e “aponta claramen

te para o fim dos tempos.”'**^ Pedro, fazendo
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1. A tendência de subestimar a singularida

de de Jesus como operador de milagres,
e também o status dos apóstolos na

qualidade de co-fundadores da igreja;

2. No caso dos pentecostais, o ensino sem

base bíblica firme de que o “batismo pelo

Espírito” ̂  uma obra subsequente à
conversão;

3. Uma supervalorização da experiência e

do subjetivismo, em detrimento^^o
estudo da revelação objetiva (Bíblia);

4. A conclusão biblicamente insustentável

de que, pelo fato de Cristo ter tomado
“sobre Si as nossas enfermidades” (Is

53:4), a cura física está disponível para

todos aqui e agora;

5. A ênfase exagerada na importância dos

dons do Espírito, em detrimento do fruto
do Espírito e da ética social;

6. A tendência de atribuir a fatos comuns

uma dimensão excessivamente sobrena

tural e, às vezes, supersticiosa;

7. O perigo de considerar de “segunda

categoria” outros cristãos que não têm os

mesmos supostos dons;

8. A tendência de recusar a medicina con

vencional e os métodos naturais de cura;

9. A falta de resultados expressivos no cam

po da cura milagrosa, quando se compara

com a propaganda feita nos templos,
rádios e TVs.

Prós e Contras

A abordagem carismática, igualmente,

tem vários pontos positivos. Por exemplo:

1. A ênfase na identidade entre a igreja
apostólica e a atual, ambas com acesso

pleno aos dons miraculosos;

2. Aredescoberta dos dons como instrumen

tos úteis na edificação da igreja e na
evangelização;

3. A busca dos dons espirituais num con

texto his|górico de reavivamento e
santidade;

4. O espaço reservado à experiência na

interpretação teológica dos dons e mila
gres;

5. O entendimento de que Deus realmente

atua no mundo, ao contrário do que diz

o naturalismo disfarçado que permeia
parte do cristianismo tradicional;

6. A ênfase na oração, a abertura e a dispo

nibilidade para a atuação do Espírito
Santo.

Alguns pontos negativos dessa aborda

gem, principalmente no que diz respeito à
experiência, são:

Abordagem Cíclica

Em defesa deste ponto de vista, que re

flete de algum modo o pensamento de John

Stott,**^ John Davis"*’ e Louis Berkhof,'’'* tam

bém serão mencionados cinco argumentos

específicos:

Dons Realidade Atual Realidade Futura

Existirão até a parousiaProfecias e outros dons imperfeitos Desaparecerão na parousia

Comunicação com Deus Indireta Direta ("fece a fece")

Amor (dom perfeito e supremo) Existe E^tirá para sempre

Quadro 1: Os dons no presente e no futuro, segundo 1 Coríntios 13
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amadurecendo-o espiritualmente (últimas

chuvas), mas há também uma atuação glo

bal, num nível escatológico, enchendo a igre

ja de poder para terminar a evangelização

mundial, assim como os apóstolos a inicia

ram,’- e é neste sentido que a metáfora deve

ser entendida aqui. Que a presença do Es

pírito traz consigo habilidade, poder e mila

gres, a Bíblia deixa claro (ver, por exemplo,
Zc 4:6; At 1:8; Rm 15:19).

Vale ressaltar que, nos primórdios do
pentecostalismo americano (início do sécu

lo XX), alguns reavivamentalistas gostavam

de aplicar a metáfora da chuva serôdia ao

seu movimento, chamando-o de “Latter

Rain Movement,” e que na década de 1940
outro movimento com esse mesmo nome

acabou tendo impacto na renovação
carismática das décadas de 1960 e 1970.’^

Entre os adventistas do final do século XIX

e início do século XX, essa linguagem tam
bém era conhecida e utilizada.’"^

Argumento 3: Os milagres dos tempos
bíblicos aparecem em “ondas.” Além de ra

ros, considerando-se o período descrito, os
milagres bíblicos não são uniformemente
distribuídos. Eles se concentram em cinco

períodos:” criação. Êxodo, apostasia de Is

rael (IX século a.C.), cativeiro judeu na
Babilônia (VI século a.C.) e ministério de

Jesus e dos apóstolos. Isso pode ser consta

tado até numa leitura superficial de uma lis

ta de milagres. Há registro de atividade

miraculosa na literatura cristã do segundo e

terceiro séculos d.C., especialmente profe-

mas não na qualicUi'
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Cia, cura e exorcismo.

do um evangelho eterno para pregar aos que
se assentam sobre a Terra.” Ora, a função

de pregar o evangelho é dos seres humanos
(Mt 28:19), embora os anjos possam apoiá-

la. Portanto, esse anjo deve ser simbólico.

O mesmo princípio deve se aplicar ao se

gundo anjo de Apocalipse 14:8 e também
ao anjo de 18:1. O elo entre eles é claro por

que ambos anunciam a queda de Babilônia,
num contexto de julgamento (14:8; 18:2).

Poderoso (pois tem exoitsia, “autoridade”),

o anjo de 18:1 ilumina a Terra, expõe a situ

ação de Babilônia e desencadeia o juízo. Que
ele aparece antes da segunda vinda, é evi

dente pelo convite ao “povo meu” para dei
xar Babilônia (18:4). Conclusão: alguns

jos” do Apocalipse representam diferentes
movimentos e iniciativas, terrestres e celes

tes, ligados à história da salvação; e o anjo

de 18:1, especificamente, simboliza o clímax

da proclamação do evangelho, com direito

a milagres e manifestações de poder.

Outros argumentos poderiam ser utili

zados em defesa da abordagem cíclica. Um
deles é a previsão de fenômenos astronômi-

prodigiosos (Mt 24:29-30; Lc 21:25-26).
Se haverá “sinais no Sol, na Lua e nas estre

las,” é provável que haja também outros
milagres, inclusive curas divinas. Mas, para

manter a simetria de cinco argumentos em

cada abordagem, fiquemos com esses.

an-

COS

de e na íjuantidade da era de Cristo e dos

apóstolos. Isso sugere que Deus interfere nos
momentos críticos da história humana ou

da experiência religiosa do Seu povo, quan

do está em jogo o plano da sah ação. O qua

dro 2 resume graficamente este argumento.

Argumento 4: A ocorrência de milagres

diabólicos no fim dos tempos pressupõe mi

lagres divinos. Jesus profetizou que, antes

da parousia, surgiríam “falsos cristos e fal

sos profetas operando grandes sinais e prt>

dígios para enganar, se possí\’el, os próprios

eleitos” (Mt 24:24). Nas palavras de Paulo,

“o aparecimento do iníquo é segundo a efi

cácia de Satanás, com todo poder, e sinais e

prodígios da mentira” (II Ts 2:9). João atri

bui à “besta” que emerge do mar o poder

de operar “grandes sinais, de maneira que

até fogo faz descer à Terra, diante dos ho

mens,” seduzindo “os que habitam sobre a

Terra por causa dos sinais que lhe foi dado

executar” (Ap 13:13-14). Os espíritos de de

mônios que têm papel ativo na guerra do

Armagedom são “operadores de sinais” (Ap

16:14). Essa estratégia de engano e sedução

através de prodígios sugere que Satanás está,
na verdade, tentando imitar Deus. Satanás

agirá “como” Deus provavelmente estará

agindo no fim dos tempos. O produto que
Satanás tentará vender não é original, mas

sim uma contrafação.

Um exemplo amplo da ação “pirata” de

Satanás é a invenção de um sistema parale

lo de culto, baseado em dois pilares: (1) ido

latria e (2) auto-salvação. Babilônia é o nome

dado no Apocalipse (14:8; 17:5; 18:2) a esse

sistema, em sua versão mística e escatológica.

No tempo do antigo Israel, parece que

Lúcifer, identificado por Isaias (14:12-15)
como o rei invisível de Babilônia (em

semítico, Bcd>ilu, “portão de Deus” ou “por

tal dos deuses”), queria transformar

Babilônia no seu centro espiritual, em opo

sição ao templo de Deus em Jerusalém. Uma
evidência disso é a grande influência dos

sacerdotes no reino — influência “que difi

cilmente podia ser exagerada.

Pois bem, assim como Satanás tenta des

virtuar a religião verdadeira, estabelecendo

um sistema paralelo de culto, assim também

copia eventos específicos do programa divi

no e tenta usá-los para desviar o povo de

Deus. Os milagres estão entre os “produtos”

mais visados por sua “indústria pirata.” Foi

o que ele fez na época do Êxodo, procuran

do repetir os milagres divinos (Êx 7:11, 22;

o que deverá fazer antes da

“parousia.” No fim. Deus desmascara o fal

sificador. Portanto, em contraposição aos

milagres diabólicos, previstos por Jesus, Pau

lo e João, pode-se dizer que haverá também

milagres divinos.

Argumento 5; O anjo poderoso de

Apocalipse 18:1 pode simbolizar um mo

vimento de evangelização. Uma analogia

com o ministério de outros anjos do

Apocalipse (por exemplo, os anjos do capí

tulo 14) indica que esse anjo é simbólico.

Ele representa um poderoso mo\'imento de

pregação do evangelho, no final dos tem

pos. Prov^avelmente tal proclamação envol

va milagres, já que a “pala\Ta para ‘autori

dade’ é usada no Apocalipse como sinôni

mo de poder (9:3, 10, 19).

Arno Gaebelein, um dos editores origi
nais da Bíblia de Referência de Scofield,

opina que esse “anjo pode representar o

próprio Senhor.”Mas a interpretação sim
bólica aplicada ao cristianismo, apoiada por

Lange,'’^ parece corresponder melhor ás evi

dências. João inicia cada carta às igrejas, em

Apocalipse 2 e 3, com a expressão “Ao anjo

da igreja em...” Será que ele realmente esta
va escrevendo a um ser invisível, sobrenatu

ral? Dificilmente. Em Apocalipse 14:6, João

vê um “anjo voando pelo meio do céu, ten-

8:7, 18), e é
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Prós e Contras

Os pontos negativos desta abordagem
são basicamente dois:

1. Os argumentos dependem, em parte, de

dedução;

2. Alguns de seus adeptos, na prática, po

dem assumir uma postura de espera
desleixada do novo ciclo deansiosa ou

Data

(aproximada)

Agentes/

Protagonistas
Evento

milagres, esquecendo-se que uma experi

ência significativa com o Espírito (quem
sabe, envolvendo milagres) está disponível

Criação 9 Deus

Rodo (estabelecimento da nação israelita) c. 1450 a.C. Moisés e Josué

no presente.

Mas ela tem virtudes fortes porque:

1. Permite um alto conceito do Pentecostes

e do cânon, sem negar a atualidade dos

dons miraculosos, pois o fato de certos

fenômenos serem fundacionais ̂não
significa que não possam se repetir;

Apostasia (crise idólatra de Israel) 850 a.C. Elias e Ellseu

600 a.C.Exílio (cativeiro de Israel na Babilônia) Daniel e seus amigos

Tempos messiânicos (início do cristianismo) 27-98 d.C. Jesus e os apóstolos

Chuva serôdia (término da evangelização) Remanescente

Quadro 2: Ciclos de milagres na história do povo de Deus
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História — ou pelo,menos na história do

povo de Deus.^’ O fator desencadeante de

um ciclo de milagres pode variar:^''’ na cria

ção, foi o desejo gracioso de dar origem a

um novo planeta e a novos seres; no Exodo,

foi o forjamento de um po\ o especial para

divulgar o plano da salvaçat); no tempo de
Elias e Eliseu, foi o combate à idolatria ge

neralizada; durante o exílio de Israel na

Babilônia, foi o confronto com o paganis

mo, na capital mística e simbólica do reino
de Satanás; no ministério de Cristo e dos

apóstolos, foi o sinal dos tempos messiânicos

e a fundação da igreja. O fator invariável é a
soberania de Deus.

Se a hipótese cíclica estiver correta, a

próxima onda de milagres deverá acontecer

pouco antes da “parousia,” como ferramen

ta no encerramento da proclamação do

evangelho. Aparentemente, o movimento
pentecostal/carismático atual não

corresponde aos ciclos bíblicos.^'’ Os mila

gres bíblicos eram serenos, majestáticos, ins
tantâneos, indiscutíveis. Os milagres

pentecostais, ainda que potencialmente re

ais, são exagerados e dão margem a

questionamentos.*’^ Às vezes, os operadores

de milagres parecem especialistas em criar

“clima emocional,” para ver se, da agitação,
sai algum milagre. Porém, o movimento

pode ser uma útil quebra do paradigma na
turalista/cético infiltrado no cristianismo,

numa espécie de preparo psicológico e men
tal do planeta para o novo ciclo.

Ainda no campo hipotético, pode-se di
zer que, nos intervalos, a tendência é Deus

usar pessoas piedosas (ou nem tanto) como

agentes de milagres, apesar de sua possível

imaturidade espiritual (comportamental ou

doutrinária); já nos ciclos, por terem cará

ter judiciário / soteriológico / escatológico

/ missiológico, a tendência é utilizar pesso

as ou grupos de pessoas não só piedosas,
mas também de grande maturidade espiri

tual. No primeiro caso, temos os exemplos

de Gideão e Sansão, que não eram, diga

mos, santos homens de Israel, mas presen

ciaram ou operaram maravilhas.*'** No segun

do caso, temos Moisés, Elias, Jesus e os após

tolos, que estão fora de qualquer suspeita.

Assim, se no intervalo entre os tempos apos-

2. Explica a concentração de milagres em

certas épocas e a escassez em outras;

3. Respeita a soberania do Espírito para

distribuir dons a quem e quando quiser;

4. Leva em conta todos os dados bíblicos,

enquanto incentiva a busca de poder
espiritual;

5. Provê uma explicação lógica (ou espe

rança) para o clímax da proclamação do
evangelho;

6. Pressupõe que os milagres, assim como a

própria História, caminham em círculos

(no caso, ondas ou ciclos), mas dirigem-
se para um fim (eles não são acontecimen

tos imprevistos e acidentais).

geral, é definida como uma capacidade especial dada

por Deus para uso no contexto da igreja.

’ Essa disputa teológica parece ter se intensificado

nos últimos anos. Ver, por exemplo, Gary S. Greig e

Kevin N. Springer eds., The fCingdoni and the Power

(Ventura, CA: Regai, 1993); John F. MacArthur,

Charismatic Chãos (Grand Rapids, Ml: Zondervan,

1992); Wayne Grudem, The Gift ofProphecy in the New

Testament and Today fWestchester: Crossway, 1988); e

Graham Houston, Prophecy: A Gift for Today? (Downers

Grove, IL: InterVarsity, 1989).

■* Wayne A. Grudem ed.. Are Miraculous Gifts for
Today?, Counterpoints (Grand Rapids, MI:
Zondervan, 1996). No prefácio do livro. Grudem dá
um panorama das quatro posições, destacando as di
ferenças e pontos de contato entre elas, e apresenta
os autores dos ensaios.

Há diferenças “cosméticas” entre pentecostais e
carismáticos. Os primeiros crêem que o batismo no
Espirito é uma experiência subseqüente à conversão,
e a glossolalia (falar em linguas), um “sinal” dessa ex
periência; já os últimos não têm um consenso sobre
esses dois pontos. Ambos enfatizam a atualidade de
todos os dons mencionados no Novo Testamento.

Esse nome foi dado por C. Peter Wagner, do Fuller
Seminary, em seu 1í\to How to Have a HealingMinistry
(Ventura, CA: Regai, 1988), 8, ao movimento de re
novação surgido nos Estados Unidos na década de
1980 e representado principalmente por John Wimber
(1934-1998), fundador dos ministérios Vineyard. A
“primeira onda” seria o pentecostalismo, cujas raizes
estão no rea\'ivamento norte-americano de 1901; e a
“segunda onda,” o movimento de renovação
carismática surgido nas décadas de 1960 e 1970.

' O neologismo “fundacional,” em vez de “fundamen
tal,” foi escolhido para evitar confusão semântica. Ele
não diz respeito ao movimento fundamentalista, mas
sim ao papel dos dons miraculosos na fundação da
igreja. Prefiro este nome ao tradicional “cessacionista”
para evitar a idéia de que os adeptos dessa posição
defendem que todos os dons ou milagres cessaram com
os apóstolos, pois não é o caso. A maioria dos
“cessacionistas” aceita que Deus é soberano para ope
rar milagres hoje em resposta às orações dos crentes.

** Com essa palavra, quero destacar que os milagres
têm fases ou periodos de concentração.

A Igreja Católica “sempre professou o papel dos
milagres como testemunhos de sua autoridade única
na qualidade de madre igreja,” escreve Alan Pieratt;
assim, os rêformadores precisavam desenvolver uma
teologia que “explicasse por que aquele número de
testemunhos de milagres aparentemente infinito du
rante os 1.500 anos anteriores não apresentax^a ne
nhuma força.” Alan Pieratt, Sinflis e Maravilhas;  O Dedo
de Deus ou o Chifre do Diabo? (São Paulo: Vida Nova,
1994), 28.

O pai do protestantismo minimizava o assunto da

tólicos e a época do tim houve milagres
protagonizados por agentes incoerentes na
doutrina ou imaturos na fé, no ciclo final
os milagres devem ser liderados pelo rema
nescente de Deus — um povo consagrado e
fiel ã mensagem bíblica. Supostamente,
Deus usa o melhor de que dispõe em cada
época, considerando-se os Seus propósitos.
Deus não está restrito aos rótulos
denominacionais;*''’ Ele é livre para atuar
como e por meio de quem Ele desejar, man
tendo, no entanto, coerência com a Sua re
velação anterior.

Resumo

Neste artigo, foram focalizadas três teo
rias sobre a vigência dos dons miraculosos.
Verificamos que um grupo capitaneado por
teólogos protestantes tradicionais argumen
ta Cjue os dons miraculosos se restringiam à
época da fundação da igreja (abordagem
fundacional); observamos que outro grupo
liderado por pentecostais clássicos e
carismáticos defende que esses dons têm um
papel importante na missão evangelizadora
da igreja e continuam disponíveis (aborda-
gem carismática); e vimos que uma terceira
abordagem, combinando aspectos das duas
anteriores, propõe uma visão cíclica dos mi
lagres.

A Lógica dos Ciclos

Em minha opinião, a abordagem cíclica
é a que melhor corresponde aos dados bí
blicos. Ela pode recorrer aos mesmos argu
mentos da abordagem carismática, mas não
para neles; considera também os argumen
tos utilizados pelos defensores da aborda
gem fundacional. Integra texto bíblico e his
tória.

Um pressuposto da abordagem cíclica é
que, nos “intervalos,” os dons continuam
disponíveis, do mesmo modo que a Palesti
na recebe alguma chuva entre a “chuva
temporã” e a “chuva serôdia.” Milagres
dadeiros podem acontecer, só que não na
freqüência e intensidade das fases de “pico.”

A pergunta lógica que vem em seguida
é: “Por que os ciclos?” Um carismático típi
co responderia que os milagres dependem
de fatores humanos (fé, oração, abertura);
um protestante tradicional defenderia
berania divina. Os dois estão meio certos.
Pois, se Deus leva a sério o livre-arbítrio
humano, também exerce plenamente o Seu
“papel” de Deus. Ele interage
humanidade,*’- percebe a plenitude dos tem
pos e determina o momento ideal do ciclo
miraculoso. Leva enr conta o contexto his
tórico e os Seus propósitos.

ver-

a so-

com a

Este último modelo pressupõe a valida-
cJe dos dons miraculosos hoje e a ocorrên
cia de milagres em todas as épocas, mas não
na mesma cjuantidade dos períodos de con
centração. E prevê que, pouco antes da vol
ta de Cristo, acontecerá um novo ciclo de
milagres, como clímax da proclamação do
evangelho. Esta abordagem parece
corresponder melhor aos dados bíblicos.

Referências

' Esrc artifío é iim extrato adaptado do capitulo  2 da
dissertação de tnestradt> “O toque da fé: paradigmas
biblicos da cura divina,” apresentada ao Seminário
Adventista Latino-Americano de Teoli»gia em feverei-
rcí de 1999.

- Os dons miraculosos, que incluem profecia, linguas
e curas, entre outros, também costumam ser chama
dos de “dons revelatórios” e “dons-sinais.” A palavra
“dom" (no grego, charisma; plural, charismata), em

Um conjunto de milagres deve ser con
siderado um ciclo quando tem quantidade
ou cjualidade suficiente para interferir na
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10
apoiam a tese pentecostal Jo batismo no Espirito

como obra subset|üente.

'' Ver Richaal M. Riss, “Latter Rain Movement,”

Diciiouary of Pentecostal and Charismatic Morements, ed.

Stanley M. Butí^ess e Gary B. McGee (Grand Rapids,

MI: Zondervan, 1996), 532-534.

No documento “Ellen G. White, the Early/Latter

Rain, and tbe Baptism of the HolySpirit”, não-publi-

cadt>, Teófilo Ferreira, pe.squisador do White Estate

(12501 Old Coliimbia Pike, Silver Spring, Mariland,

20904, USA), analisa o uso da metáfora por Ellen

White.

'' Alguns preferem falar em apenas três periodos: a

fase do Êxodo, com Moisés e Josué; a da apostasia no

reinado de Acabe, com Elias e Eliseu; e a da funda

ção da igreja cristã, com Jesus e os apóstolos. Prefiro

a fórmula di>s cinecí perit>dos, por ser mais flexivel.

J. H. Bernard, “The Miraculous in Early Christian

Literarure”, em The Litcraiure of the Second Century,

ed. F. R. Wynne, J. H. Bernard e S. Hemphill (Nox^a

York: James Pott &. Co, 1891), 147.

Geo W. Gilmore, “Babylonia”, The New Schaff-

Herzofi Encyclolyedia of Religiotu’! Knowledge, ed. Samuel

Macauley Jackson (Grand Rapids, Ml: Baker, 1951),

1:412.

Getirge Ladd, AfiocalilJse: Introdução e Comentário,

Cultura Biblica 20 (São Paulo: Vida Nova/Mundo

Cristão, 1984), 174.

Arno C. Gaebelein, The Revelation: An Exposition

(Nova Iorque: Loizeaux Brothers, 1961), 104.

John Peter Lange (Lange s Conunentar^ on the Holy

Scriptiires: Revelation (Grand Rapids, MI: Zondervan,

s.d.l, 325) escreve que “o cristianismo, em uma nova,

gloriosa e, portanto, ptulerosamente eficaz fase de

desenvolvimento, deve ser entendido pelo anjo.”

Um exemplo dessa convivência entre o status dos

apóstolos e a continuidade dos dons é fornecido pe

los adxentistas do sétimo dia. Eles créem ciue Ellen

White tinha o dom de profecia, mas adotam o princi-

pii> de .sola Scriptunt. Essa é uma posição histórica do

adxentismo, segundo LeRoy Edwin Froom (Movement

of Destiny (Washington, DC: Review and Herald,

19711, 91-106).

1'»

oi

Segundo o reóU>go J. I. Packer (Na Dnuimiea do Es

pírito [São Paulo: Vida Nova, 1991], 187), o

mento carismático tem sido chamai.lo de ‘uma expe

riência procurant.lo uma teologia.”’

mo\i-cura espiritual, mas há dúvida se ele manteve sua opi

nião até o fim da vida. O próprio Lutero teria orado,

certa \'ez, pela saúde de seu amigo Filipe Melãncton,
sendo bem-sucedido.

" Para o reformador francês. Deus opera milagres

como nos velhos tempos, mas não através das mãos

dos apóstolos, porque esse era um dom temporário e

“logo se extinguiu." João Calvino, As /nstitutos (ou

Tratado da Religião Cristã) (São Paulo: Casa Editora

Presbiteriana, 1989), 4:436.

Ver o “Discourse on Spiritual Gifts” de Owen

The Works of John Owen, ed. William Gould

(Edinburgh: T. and T. Clark, 1862), vol. 4, cap. 4.

Ver Benjamin B. Warfield, Counter/eit Miracles

(Edinburgh: Banner of Truth, 1995; publicado inici

almente em 1918). Deve-se notar que o propósito de

Warfield era refutar milagres espúrios ao longo da
história da igreja, e não debater a continuidade dos
dons miraculosos.

'■* Richard B. Gaffin Jr., “A Cessationist View,
Are Miraculous Gifts for Todayl, 25-64.

Ibid., 31.

Ibid., 32.

Gaffin explica que, no Jordão, Jesus recebe (foi
batizado com) “o Espirito para cumprir a obra
messiânica que estava diante dEle (Lc 3:21-22); na
ascensão, Ele O recebe como recompensa por ter com
pletado a tarefa que está atrás dEle e para batizar
tros com o Espirito” (ibid., 32, rodapé).

Ibid., 32.

Ibid., 37.

Peter Masters, The Healing Epidemic (Lond
Wakeman Trust, 1988), 116-122.

Confira também Lc 24:46-48; At 2:32- 5-31-32-
10:39-42; 22:14-15; IJo 1:1-3. * ● .

, em

11

em

16

17
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res:

-- Ver Masters, 68-74.

Ibid., 127.

Este argumento é apresentado na perspectiva
cessacionista. Evidentemente, há outras interpretações
para o fenômeno da glossolalia.

Peter Masters é um defensor também deste
de vista. Ver Masters, 123-125.

Lewis Sperry Chaffer, Teologia sistemática (Dalton,
GA: Publicações E.spanholas, 1974), 1:265.

Observe-se, porém, que o fato de Lucas conectar
ministério de Jesus com o Penteco.stes não significa,
necessariamente, c|ue os dons não pudessem prosse
guir. Nada indica que Lucas tivesse a intenção de li
mitar a manifestação miraculo.sa do Espirito ao peri-
odo coberto pelt) livro de Atos.

Ver John Wimber e Kevin Springer, Power
Evangelism (San Francisco: Harper <St Row, 1986).

ponto

o

Ver, por exemplo, Vour Spiritual Gifts Can Help Your
Church Grow, ed. re\‘. e atual. (Ventura, CA: Regai,
1994).

Ver Jack Deere, Surprised hy the Pou er of the Spirit
(Grand Rapids, Ml: Ztmdervan, 1993).

Rm 12:6-8; I Co 12:4-11, 28; Ef4:l.

Millard J. Erickson, Christian Theology (Grand
RapuLs, MI: Baker, 1991), 876.

Warfield afirma que praricamenre não há indícios
“de milagres nos primeiros 50 anos da igreja pós-apos-
tólica;” a evidência aumenra durante o 3" .século, “tor-
na-se abundante” no 4 ’ sécuK> e cre.sce ainda mais a

partir do 5“ século. Mas, se a ciuanridade cre.sce, a
qualidade diminui. Lsst> indicaria (.jue lendas pagãs se
infiltraram na igreja, e a igreja se recusou a .se livrar
des.se “lixo” na Reforma. Warfield, 10, 73. O histori
ador Philip Schaff concorda que o perkxio anteniceno
(antes de 325 d.C.) é mais criterii>.st> nos relatos de
milagres do que a fa.se nicena e da Idade Média. Philip
Schaff, History of the Christian Church (No\'a lork:
Scribner, 1910), 2:117-118. Porém, Rtuiald Kydd che
gou a uma conclusão i>posta. Segundo ele, as fontes
indicam uma igreja fortemente carismática até 200
d.C. A experiência carismática declina nos próximos
60 anos, desaparecendo a partir de 260 e não reapa
recendo até pelo menos 320, o ponto final do estu
do. Ronald A. N. Kydd, Cluirismatic Gift in the Early
Chticli (Peabody, MA: Hendrickson, 1997), 4. Eusebius
A. Stephanou também apresenta significativa evidên
cia de dons miraculosos no cristianismo primitivo
(“The Charismata in the Early Church Fathers,” The
Greek Orthodox Theological Review 21:2 [verão, 1976|,
125-146).

Dialogue, 82, em The Ante-Nieene Fathers, ed.
Alexander Roberts, James Donaldson e A. C. Coxe,
2' ed. (Buffalo: Christian Literature Publishing
Company, 1885), 1:240.

David S. Clark, Compêndio de Teologia Sistemática
(São Paulo: Casa Editora Pre.sbiteriana, s.d.), 153.

Citado por Clark.
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11

11

11

15
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Champlin, após observar i|ue “o <.|uadro na igreja
cristã, hoje em dia, está terrivelmente confuso", ci>-
menta que os dons devem ser buscadi>s “somente ‘atra
vés’ dt> de.senvolvimento espiritual, e não com o dese
jo de obter acesso à espiritualidade mediante um ata
lho fácil.” R. N. C'hamplin, O Noio Testamento Inter
pretado Versículo por Versículo, (Sãi> Paulo: C'andeia,

II

1995), 4:187.

John Stort (Batí-smo e Plenitude do Espírito .Santo, 2'
ed. [São Paido: Vida Nova, I993|, 72) diz que os mi[;i-
gres biblictis “se agrupam como estrelas no céu notur
no,” existindo “quatro constelações principais:" a
época de Mtiisés, o período de Elias e Eliseu, o mini.s-
têrio de Jesus, o mini.srério dos apóstolos. O propósi
to dos mikigres, segundo ele, é “confirmar cada novo
estágio da revelação."

John D. D:ivis, “Milagres," Dicionário da íiihlia (Rio
de Janeiro: Casa Publicadora Batista, 1960), 395.

O teólogo crê que, além tios “ciclos de milagres
ligados a periodos especiais tia história tia redençãti,"
“no fim dt)s temptis, h;iverá outra .série de milagres,
que redundarão na renovaçãt> da natureza, para a gltV
ria de Deus.” Ltniis Berkhof, Teologia Sistemática (Cam
pinas, SP: Luz para t> Caminho, 1990), 176.

Não há con.senso sobre a éptica do minisrériti de
Joel. Gleason L. Archer Jr. situa suas pmfecias por
volta de 830 a.C., na época da menoridade do rei
Joás e a regência do sumo sacerdote Joiada (Merece
Con/ianca o Amigo Te.staniento.' [São Paulo: Vitla No\a,
19911, 233).

■*'’ Esse era um .sonhti de Mtii.sés: que Israel fo.s.se uma
nação de profetas (Nm 11:29).

I. Howartl Marshall (Ato.s: /ntroílnção e Comentário,
Cultura Bíblica 5 (São Paultn Vitla Nova/Mundo
Cristão, 1985], 81) ctnnenta que a fra.se “ttxltis os que
ainda estão longe” (cf. Is 57:19; Ef 2:13, 17) “cerra-
mente inclui ttxlos os judeus espalhados em ttxhi o
mundo e (atis olhos de Lucas, mesmo se Pedro não
chegara a e.ste entendimento) os gentios também.”

David AIlan Flubbard, Joel e Amós: Introdução e Co
mentário, Cultura Biblica 22 (São Paulo: Vida Nova,
1996), 82.

Marshall, 73.

A pala\ ra “refrigério" é empregada por Petlro, em
Atos 3:20, para indicar as bênçãtis que acompanha
rão a segunda vintla de Jesus.

’’ Jtx*l (2:23) emprega a pala\ra mõreh, em \’ez da for
ma mais usual yôreh. ●

Essa dupla aplicação tia metáfora da chuva parece
ser uma tendência mais ou menos geral entre tis auttv
res adventistas do sétimo tlia que, nti entanto, não

11

11

17

16

so

17
Lc 10:9, 19-20; At 13:1; 19:6; GI 3:5; I Ts 5:19-20.

Donald W. Dayton mostra, em seu li\ ro Theological
Roots of Pentecostalism (Peabody, MA: Hendrickson,
1994), que o pentecostalismo tem raízes na rradiçãti
teológica de Wesley. O capítulo 5 é dedicado ao mo
vimento de cura divina.

Os carismáticos da Terceira Onda, em geral, não
apóiam e.ssa tese. Mesmo entre os pentecosrais clássi
cos, há quem não a aceite a doutrina da “segunda
bênção.” Um deles é Gordon D. Fee, respeitável au
tor de God’s Empotvering Presence (Peabody, MA:
HendricLson, 1994). Para um tratamento mais am
plo sobre a doutrina da “subseqüência,” ver Henry I.
Lederle, Treasttres Old and New: Interpretations of ‘Spirit-
Baptism' in the Charismatic Renewal Movement (Peabody,
MA: Hendrickson, 1988). Paulo, ao que parece, de
fendia um mcxlelo de vitla contínua no Espirito.

w

19

Que Deus interage com a humanidade, a Bíblia
deixa claro (cf. Jr 18:6-10). Deus é soberano, mas não
ditador. Ele sabe que, para Se sustentar moralmente
diante de um universo de seres livres, a longo prazo.
tem que agir como é — ou seja, é santo e age com
santidatle, é justo e age cc»m justiça, é amoroso  e age
com amor. Isso significa que, em certo sentido. Deus

moral para agir. Ele atuaprecisa de uma “autorização
legalidade” (em relação, digamtis, à Lei Cósmica

tlti Amtir). Ele presta contas a Si mesmo
criadtis. Na cruz,
justificador" (Rm 3:26); nos atos de julgamento e na
concessãti do Espirito, evidencia que é livre e liber-

na
e aos seres

Deus mostrou que é justo e
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rador.” Paulo parece sugerir que o próprio Deus, jun

tamente com o Seu povo, é “avaliado” cosmicamente
pela maneira como age (Rm 3:4; 1 Co 4:9).

(Grand Rapids, Ml: Zondervan, 1979), 143-149. O ar

gumento de MacArthur parece e.ssencialmente corre

to, mas, ct^mo registro, \'ale lembrar que em pelo me

nos um caso os discípulos toram incapazes de curar (cf.

Mt 17:19, Mc 9:28, Lc 9:40), e Jesus tez duas curas em

etapas, progressivamente (Mc 8:23-25; ji> 9:1-7).

Ação Evangelística Junto às Igrejas
Pentecostais: Refletindo em Termos de
Possibilidades

Paul Touilleux (Introdução a uma Teologia Critica

Revelação e Teologia (São Paulo: Paulinas, 1969], 58)

entende que os “maiores milagres” do Antigo Testa

mento só se referem “à epopéia do Êxodo; os outros

poucos fatos que podemos encontrar aqui e ali são

apenas acontecimentos menores, no sentido que não
constituem causas determinantes da história.”

Em Marcos 1, a in.stantaneidade da cura é re.s.salta-

da pela palavra grega euthios (“na mesma hora," “ime

diatamente”), tjue, comt) diz Baxter, “encontra-se em

toda parte.” J. Sidlow Baxter, Exumíiuii as

Período Interbiblico e os Evangelhos (São Paulo: Vida

f>6

EscritHríis:

A tradição judaica considera que Deus concede

sinais quando o mal está em seu ponto culmina

escreve o padre Bernard Dupuy. É que Deus tem

obrigação moral com a Sua criação e, numa situação
“sem saída,” só Ele pode encontrar a saída. Há
paradoxo: “Uma geração inteiramente

pecado não reconhece mais os sinais. Uma geração
inteiramente justa não necessita de sinais.” No ínte

rim, enquanto se espera o ponto critico, os sinais são

dados, então, “só àqueles que são dignos deles”

(Sinédrio, 98b). Bernard Dupuy, “O Milagre na Bí

blia e no Pensamento Judeu,” em Os Milagres do Evan

gelho (de vários autores). Cadernos Bíblicos 16, 2“ ed.
(São Paulo: Paulinas, 1982), 18, 23.

f>4

nte,

uma

um

entregue ao

JUAN MiLLANAO, d. Min.

Professor de Teologia Pastoral no SALT (Brasil-Sul)
Nova, 1992), 204.

Num estudo sobre fenômenos pentecostais. na dé

cada de 1970, o jornalista Roland R. Hegstad con

cluiu que “muito poucas curas (espirituaisl têm sido

documentadas por competentes autoriilades médicas.

Isso não quer dizer que elas sejam falsas; apenas que

não são documentadas” (Ratling tlie Gates [Washing

ton, DC: Review and Herald, 19741, 188). A opinião

de William Nolen é mais radical. Médico de

Minnesota, Nolen resolveu rasrrear alguns alegados

casos de cura divina. Depois de passar um ano e meio

nessa missão, revelou vários casos de fraude e consta

tou que os curadores não apresenta\am nenhuma

solução para as doenças orgânicas. Cf. William A.

Nolen, Hcaíing: A Docior in Search of a Miraclc (Nova

York: Random House, 1974). Outro caçador de frau

des famoso é o mágico James Randi, que pôs

Internet uma proposta milionária para quem conse

guir provar seus poderes psíquicos t>u sobrenaturais

(http://vw\'vv.randi.org/jr/chall.hrml). Em relaçãti

curandeiros, cf. James Randi, The Faith Healers

(Buffalo, NY: Prometheiis, 1989).

na

aos

recente Concilio da Associação Mi'
nisterial da Divisão Sul Americana re'

alizada em Foz de Iguaçu, de 5 a 10 de julho

de 1999, o pastor Nikolaus Satelmayer, en'

carregado do programa PREACH que atua,

entre outras áreas, na aproximação de mh

nistros religiosos de outras denominações
mediante seminários e o envio da revista

Ministry, informava que se estima em uns

trezentos mil a quantidade de sacerdotes e

pastores (católicos, protestantes e outros grU'
pos) na América do Sul. A tarefa é significa

tiva e os resultados já obtidos e informados
também nos mostram ser.

O autor, pastor da Igreja Adventista do

Sétimo Dia, analisa, desde a perspectiva

de uma testemunha pessoal, as possibili

dades de influir e ser influenciado pelo

membros das igrejas pentecostais em

termos do partilhar do evangelho. E

feita a sugestão de dois meios para atingir

tal objetivo. Primeiro, que institutos de

ensino superior adventista motivem uma

reflexão maior sobre o conceito de massa,

promovam seminários de evangelização e

mantenham um permanente estudo

sobre o que é evangelização. Segundo,

que as igrejas adventistas locais possam,

no seu trabalho regular, servir em função

de este objetivo. Ao fim, são sugeridas

algumas metodologias quanto a aborda

gem do tema.

6*5
Packer considera que Deus esrá no movimento

carismático, mas ressalta que “os fenômenos

carismáticos atuais não correspondem plenamente

mencionados em 1 Corintios 12-14.” Para ele,

reavivamento que a igreja necessita hoje ainda não

veio, e igualar o fenômeno carismático à plenitude

do reavivamento demonstraria alguma ignorância

sobre o que é avivamento” (Packer, 178, 249). Na opi
nião de Stott, a nossa atitude diante dos milagres não

“deve ser nem uma incredulidade obtusa (não acon

tecem mais milagres’), nem uma credibilidade i

sada (e claro! Milagres estão acontecendo o tempo
todo’), mas uma atitude de mente aberta, de averi
guação” (Stott, 72).

aos

impen-

Tanto Satelmayer como o pastor Isaac

Poseck são líderes que trabalham a nívc

mundial, patrocinados pela Associação Ge
ral num empreendimento visionário da

ja Adventista do Sétimo Dia em benefí*^^^
deste considerável e significativo grupo
pessoas. Dentro desse universo se encou

tram também pastores pentecostais»

merecerão considerações especiais neste
tigo.

Gideão teve 70 filhos, porque p«issuía

mulheres” (Jz 8:30). Pode-se argumentar que i.sso era

aceitável na época, mas nãt) o U)rna mais santo. Além
de receber dois sinais divinos no incidente do novelo

de lã (Jz 6:36-40), Deus deu a Gideão uma vitória

miraculosa contra os midianitas (Jz 7:2; cf. 6:34).

Sansão conseguiu feitos impre.ssionantes contra os

filisteus, mas corteja\'a as moças do povo inimigo,

apesar da advertência dos pais. Sua bistôria está em

Juizes 13-16.

n8 muitas

The author, a pastor of the SDA Church,

analizes, from the perspective of a

personal testimony, the possibilities of

influencing as vvell as being influenced

by the Pentecostal bretheren, in terips of

sharing the gospel to others. Two

suggestion are made in order to reach

this objetive. First, that the SDA CoUeges

encorage a deeper reflexion on the

concept of mass, to promote seminars on

evangelism, and to keep a permanent

study on the issue. Second, that the local

SDA churches may serve, intentionally,

to this objetive. At the end, some gene

ral attitudes and metodologies are
recomended.

John MacArthur é um dos mais ácidos críticos do

carismatismo. Segundo ele, o ministério de cura de

Jesus e dos apostolos tinham seis características que o

dos carismáticos não possui. Jesus e os apóstolos: (1)
uma palavra ou toque; (2)

curavam com
.  . curavam ins¬

tantaneamente; (3) curavam totalmente; (4) curavam

ttido mundo; (5) curavam doenças orgânicas; e (6)

mortos. Além disso, segundo

MacArthur, os indivíduos que po.ssuíam dons os ope-
ba.se da volição, tendo controle sobre eles. Os

carismáticos, diz o teólogo, deixam

retornarem decepcionados para

res.suscitavam

ravam na

doentesos

suas casas em suas ca

Certa vez, João noticiou, eufórico da li'Jesus que ha

via proibido um homem de exorcizar demônios em

nome de Jesus, pois ele não os .seguia. Jesus, em
de confirmar a “reserva de mercado,” falou para não

proibir: “porque ninguém há que faça milagre em Meu

nome e Itigo a seguir po.ssa falar mal de Mim (Mc

9:38-39). Obviamente, há testes bíblicos para se de.s-

cobrir se alguém realmente segue a Cristo. Mas esse

incidente mostra a tolerância de Jesus.

, a

vez

A Igreja, pelo menos no contexto

derança institucional, tem mudado sua

tude com respeito aos pentecostais. En' ̂
nível de

●  c- fia^
grupo de igrejas teria três características-

têm doutrina, crescem em lugares e

ati'

assembléia de obreiros

realizada em 1976, comentou-se qn^

a

pessoas são mais emotivas (Brasil e Çhi
apelam muito para as emoções

espiritual). Esta avaliação, por demais
tiva e parcial, dista muito da genuína
cLipação presente entre adventistas do

mo dia de compartilhar “todo” o Eví'

deiras de rt)das, não preenchem os requisitos e sabem

que não têm o verdadeiro dom de cura bíblico. John F.

MacArthur Jr., The Charismaties: A Doctrinal Perspective

-73--72-



Iho com os vários segmentos evangélicos,

incluindo pastores e membros pentecostais.

Se existem planos e intenções concretas

de ações evangelísticas, desde a Associação
Geral até os campos locais, tendo em vista

os irmãos pentecostais, que mais poderia ser

feito a nível cie instituições de ensino supe
rior, igrejas e pelos membros em geral?

Nota-se aqui um paradoxo interessante.

Por que, então, gostamos de grandes encon

tros de massa em estádios e outros grandes

auditórios? Porque na massa se perde o
medo, o temor do contato. Liberta-se deste

medo somente quando se encontra estrei
tamente unido a seus semelhantes, em mas

sa, quando está totalmente rodeado por

outras pessoas, de maneira que já não pode

saber quem é que lhe comprime. Neste

momento já não teme o contato com os
outros. Seu medo se subverte. Assim, ir ao

estádio é mais que um testemunho

evangelizador corporatixo (como geralmen
te se tem explicado no ambiente adventista),
é uma “necessidade social”, um fenômeno

antropológico de nossos tempos.

Existe na percepção adventista de massa

uma certa simbologia. Hoje, nos interessa

muito o volume da colheita e parece que
isto não carece de maiores comentários.

Contudo, no século passado, esse símbolo
foi criticado ao ser formada a identidade do

adventismo como povo. Tanto Ellen’ quan

to Tiago White"* falavam do pequeno reba
nho que cresce, mesmo nos momentos difí

ceis da formação da igreja. Em nossos dias,

quando se fala de identidade, da presença

no mundo, da influência da igreja em uma

determinada sociedade, se pensa unicamen
te na massa de adventistas.

Dentro da massa podem existir dois gru

pos com características especiais. O primei

ro se preocupa com sua identidade e quali

dade na adoração. Assim, encontramos em
Levíticos 16 uma massa de adoradores em

expectação, em reverência, não em medo.

No outro grupo, a porcentagem está sem
pre orientada rumo aos limites em termos

de missão. Sempre querem ser maiores, de
sejam crescer. Mantém ritos e cerimônias

associados com o crescimento (o batismo é

um deles). Sua ênfase é a multiplicação. É

próprio que se reconheça, contudo, que não
mais de 10% de uma congregação local reú
nem tais características.

Dentro desta mesma massa pode existir

um grupo que se manifesta em lamentações.

E o grupo que tem plena consciência de
“perda” ou de “morte.” Trata de reter seus

do famoso livro de Peter Wagner, Cuidado,
Aí Vem os Pentencostais!, cria em alguns

adventistas temor, ao contrário de imagens

de prestígio e dignidade de sua metodologia
massiva e eficaz.

É imprescindível individualidade sem

individualismo, em quaisquer formas de
expressão. É necessária uma mentalidade
inclusiva em termos de metodologias

evangelizadoras: formatos pequenos ou

massivos, integrados, coordenados a nível

das igrejas locais.

membros e se os perde, trata de afastá-los

do grupo, evitando transforma-los num ini

migo.’

O adventista também parece apreciar o

conceito de “massa invisível.” À primeira
vista, esta idéia pode ser decorrência direta

de um crescimento espiritual por demais
individualista. Pode, ainda, ser um reflexo

da interpretação equivocada de Efésios 6 e/

ou ser a influência de imagens oriundas do

Apocalipse (7:9). Estes aspectos também se
evidenciam mediante a ênfase estatística, na
consciência do crescimento numérico infor

mado, etc. Este fator pode ser bom em si

mesmo, contudo, exclui o conceito de pes

soas reais que devem ser alcançadas, como
os pentecostais.

Ações Evangelísticas nos Centros

Universitários Adventistas

De acordo com o pensamento de Ellen

G. White, nossa primeira instituição edu
cacional (Battle Creek College) foi criada
para servir de modelo, exercendo

fluência positiva sobre as igrejas.' Em
contrapartida, os professores desta escola

deveríam ser influenciados pelo

pleto dos crentes”- Assim, enquanto que as
instituições educacionais tenham que influ

enciar positivamente, como requer a pró

pria natureza de seu ministério e o cumpri
mento da missão, não deverão agir de for
ma isolada, senão em íntima comunhão com

o corpo da igreja. Sabe-se, contudo, que o
tom da vida espiritual e a ação evan-
gelizadora de uma instituição educacional é
o reflexo direto da espiritualidade demons
trada pelo seu

tão, uma instituição de ensino superior

adventista deve estimular a reflexão e a ação
da missão evangelizadora, tanto quanto ser
estimulada por toda a igreja a realizar tal
função.

Quais são algumas ações que
universitário adventista poderia realizar
a evangelização dos pentecostais?

Em primeiro lugar, deveria ser promovi
do dentro da Igreja Adventista a consciên
cia do conceito de massa, seus elementos

relacionados e possíveis implicações. O

ceito de massa é um fenômeno antropoló
gico atual. O adventista em geral
ameaçado “pelos outros,” e por esta razão
tem medo de ser “tocado” pelo desconheci

do. Em conseqüência, trata de proteger-se,
criando em torno de si distâncias,

aproximando muito dos outros que lhe são

aparentemente diferentes. Parece que o ho
mem nunca perde completamente o medo
do contato (Gn 3).

uma in-

corpo com-

ensino a nível superior. En-

um centro

para

con-

se sente

nao se

Uma outra atividade que um centro uni

versitário adventista poderia desempenhar

benefício da evangelização total dos

pentecostais seria a realização de cursos e
seminários em favor de pastores dessas e de

outras denominações. São poucas as enti
dades educacionais religiosas na América do

Sul que poderíam oferecer cursos de gradu

ação em teologia a pastores protestantes
atividade, de maneira a satisfazer as deman

das da sociedade e dos governos por uma
acadêmica formal. Por outro

solicitado.

em

em

preparaçao
lado

Em direta relação com o conceito de
massa encontramos a metáfora do “exérci

to.” Ellen G. White usou-a para descrever a
igreja num desempenho eficaz e eficiente em

sua missão evangelizadora.^ Um exército

não é necessariamente massa. Mesmo que

pessoas se mantenham juntas numa
determinada formação. Sua estrutura de
autoridade existe

ali, as

precisamente para evitar

, estes mesmos pastores têm

de quando em quando, à Igreja Adventista

que os ajudem a completarem sua
capacitação (como exemplo, no
Brasil, já se realizou um curso específico para

IAE/C2, em

Chile). No

cerca de vinte pastores,

que se converta em uma massa. Num exér-

cito, é extremamente importante que atra

vés de uma ordem cinco homens possam
ser separados do grupo, ou outros trezentos
sejam utilizados como uma unidade. Um

exército pode ser dividido a qualquer mo¬

„
1998. Os que lecionam nestes “seminários

têm sentido uma experiência docente e es

piritual significativa.

no

mento.

O conceito de massa é extremamente

poderoso, influi em nosso modo de atuar.

A eficácia dos símbolos de massa existentes

no íntimo da pessoa é, como veremos, in
discutível.

Por que é importante para um adventista
tomar consciência do conceito de massa e

este em relação aos pentecostais? Porque os

adventistas parecem ser estimulados a pro
gredirem espiritualmente e até a
evangelizarem numa forma mais individual

ou, no máximo, em duplas. Por conseguin
te, temos a tendência de “individualizar,”
enquanto que os pentecostais tenham sur
gido e continuam a crescer em formatos

massivos. Tanto sua adoração como o teste
munho têm favorecido às massas. O título

Uma terceira atividade seria a promoção

permanente do que é evangelização. Os

seguintes pontos deveríam ser recordados

quando trabalhamos com pessoas de outras
denominações:

Evangelização não é lavagem cerebral.

Evangelizar não é uma estratégia; é um
mandato. Ou ganhamos almas, ou somos

desobedientes. Evangelizar não deverá ser

uma iniciativa nossa:

1.

encontrou o Salvador, a mu-
Ele... Essa mu-

Tão pronto como
lher samaritana trouxe outros a

obra de uma fé prática em Cris-Iher representa a
Cada verdadeiro discipulo nasce no reino de

Deus como missionário. O que bebe da água viva,

chega a ser uma fonte de \ãda. O que recebe che-
doador. A graça de Cristo na alma é

to

ga a ser um
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Bíblia. Se e\'an^elizamcís os últimos com a

Bíblia em mãos, por que não também os

primeiros? Muitos têm uma atitude negati

va com respeito a importância desta Bíblia

que deve ser apresentada. Católicos falam

da Bíblia como selada; pentecostais dizem

que essa não pode ser entendida.' ’ Qual é

o enfoque correto, bíblico?'"’

6. Deviemos usar duas chaves ao nos

aproximarmos dos pentecostais: (a) nossa

aceitação plena da Bíblia, sem “outros livros”

adicionais; e (b) indicar o privilégio da li

berdade religiosa, destacando o inimigo co

mum neste contexto, e levantando o espíri
to do verdadeiro protestantismo.''

5. Quem poderá ser salvo? A acessibilidade

do Evangelho é a maior maravilha do

mundo. A salvação é oferecida a todo

aquele que crê. Sem adicionais. Deus
constrói Seu reino sobre uma fé do

tamanho de uma semente de mostarda

(Mt 17:20; Rm 10:13). Jesus nos diz, em

João 10:9, que a porta sempre está aberta.

6. É imperativo resistir a tentação de

“demonizar” as pessoas de outras deno

minações. É necessário procurar vê-los

como indivíduos por quem Cristo mor
reu.

7. A única ofensa na evangelização de ou

tros povos cristãos deve ser a “ofensa da
cruz,” a ofensa do verdadeiro evangelho,

e não a provocada por nossas vidas, juízos,

temas, pontos de vista sobre o país, atitu

des pouco cristãs

inadequada, exclusivismo, percepções
errôneas de outros cristãos, falta de amor,

intolerância, isolamento, seletividade e
falsa moral.

comunicação

gação aos pentecostais, encontram-se os se

guintes elementos:

1. Culto e adoração. Dentro de sua pró

pria teologia e usando o princípio do que é
culturalmente correto, a Igreja Adventista é

“congregacionalista” na sua forma de culto.

Seria como dizer que não temos uma liturgia

de culto fixa e ciue cada igreja deva fazer ar

ranjos como lhe seja mais conveniente ado-

Não se deve pensar que o que sempre
se tem feito em matéria de culto é bom e

evangelizador. Já em 1976, Joel Sarli

visualizava os problemas de nossa liturgia e

sugeria como fazer para ganharmos almas.

10rar.

como um manancial no deserto, cujas águas sur

gem para refrescar a todos...'

No caso de Filipe e o etíope.

anjo guiou Filipe a um que anelava luz e

estava disposto a receber aqueles obreiros que coiv

sintam em que o Espírito Santo santifique suas

línguas e refine e enobreça seus corações. O anjo

enviado a Filipe poderia haver efetuado por si

obra em favor do etíope, mas Deus não

um

mesmo a

faz assim. Seu plano é que homens trabalhem em

benefício de seu próximo.*'

2. Evangelização é uma experiência pessoal
com Cristo que se transmite a outro

indivíduo. Você terá que contar uma his
tória e essa história é seu encontro com

Jesus. É um privilégio irrenunciável; não

podemos deffaudar a expectativa do Céu.

Do ponto de vista de Ellen White,

Evangelho que apresentamos para a

salvação das almas deve ser o Evangelho

pelo qual nós mesmos sejamos salvos.”

o

2. Uma aplicação cuidadosa do Manual
da Igreja em matéria de recepção na congre-

de membros c^riundos de outras de-gaçao Ações Evangelísticas Específicas

PARA COM os Pentecostais

Vejamos algumas ações evangelísticas sig
nificativas:

1. Jesus evangelizou muitos daqueles a quem
a igreja hoje condenaria. Assim, em

relação a Deus, que não “quer que ne
nhum se pereça” (II Pd 3:9), ou estamos

de acordo, ou professamos uma teologia
da desobediência.

2. Se estivés.semos no lugar dos pentecostais,
como gostaríamos de ser abordados? Não

é sobre isso que trata a regra de ouro?
(Mt7:12)

3. Muitos cristãcxs sabem que têm fracassa
do em tentarem ser perfeitos. Faltou-lhes

êxito em termos de riqueza ou intelecto.

Sentem-se inaceitáveis. Outros vão pelo
caminho do pretender ser o que não são,
ou tomam respostas de segunda mão em
vez de buscar soluções honestas. São estas

as pessoas que Jesus qualificou como
lhas sem pastor.” Necessitam a

oportunidade de fazer um “retorno.”

ove-

nominações. Este estudo' ● nos oferece pelo

quatro grandes idéias: (a) avalia-se
“uma vida cristã coerente, de acordo com a

luz que possuíam até então;” (b) como con-

seqüência, não se avalia a aceitação intelec

tual/cognitiva do corpo das 27 crenças fun
damentais adventistas, mas sim, a vida cris

tã (uma vida só é superada por uma vida
melhor ou mais coerente com a fé); (c) o

critério de avaliação é “a luz ciue tinham,” e

não a que começam a abraçar como

adventistas (discípulo é o que nasce espiri

tualmente e logo se torna missionário); e (d)

é função da igreja local avaliar todo o pro-

menos

3. A evangelização deve ser integral em sua

oferta. Deve ter simpatia, energia, dou

trina, emoção, tudo incluído de forma

ecjuilibrada.

4. Evangelizar é transmitir uma experiência

viva com Cristo que logo é fundamenta

da e cimentada por uma doutrina, cjue
também é cristocêntrica. Atos 4:20

afirma: “porque não podemos deixar de

dizer o que temos visto e ouvido.” Por

exemplo, a doutrina do sábado deve ser

apresentada, não como uma imposição
doutrinária, mas como uma grande bên

ção e que desejaríamos que fosse
experimentada. Quando damos um

pedaço de torta, não argumentamos com

respeito aos ingredientes, simplesmente

deixamos que as pessoas o provem.

5. Evangelizar não é “introduzir” um paco
te de doutrinas. Há uma grande diferen

ça entre lavagem cerebral, convencer e

evangelizar. E hora de “evangelizar
evangelizando.”

Conclusão

Parece que uma ação evangelística para

com pentecostais não é tanto uma questão
de métodos como de atitudes. A Igreja

Adventista local, que é o lugar onde a revo

lução da pregação e a conversão ocorrem,
se encontra em ótimas condições de

implementar sua missão. Cada instituição
educacional adventista deve refletir sobre a

mensagem do Evangelho e as manifestações

sociais atuais, e atuar, conseqüentemente,
em favor desta missão inacabada. Cada

adventista não pode permitir perder o sen

tido da honra de ganhar almas

evangelizando a cada pessoa sincera que

busca a verdade completa tal como é em
Cristo.

cesso.

É interessante notar que o batismo de

um bispo pentecostal e cinco pastores de

sua corporação, realizado em Santiago, Chi
le, em 22 de abril de 1996, foi a culminação

de uma obra missionária c]ue havia começa
do uns três anos antes com os irmãos vo

luntários na cidade de Rengo. Este traba

lho revelou tato, prudência e testemunho
eficaz.

4. Não são certas ações ou palavras que
separam de Deus, mas é todo pecado
cometido. Provérbios 6:16-19 refere-se ao

que Deus não gosta em nós, isto é, certas

atitudes. Esta descrição nos permite
indagar: de onde obtemos “essas” normas

pelas quais julgamos cjue alguns serão
salvos e outros não? Não

nos

estamos

3. A Igreja Adventista tem sido chama
da, como remanescente, a reunir o rema
nescente final.

4. Por c]ue estes cristãos deveriam conti

nuar estando sujeitos à escravidão cultural

e religiosa da Igreja Católica?

5. Muitos destes pentecostais foram ins
truídos, como os católicos, a não estudar a
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Luiz Nunes

mento e ação da Igreja Apostólica e da Igre
ja Adventista do Sétimo Dia, como resulta
do das crises que ambas vivenciaram ao lon
go de suas histórias. Tais crises emergiram
de uma perspectiva teológica errônea, e sua

superação se tornou uma necessidade im- ^
periosa, através do reconhecimento, em tem- C
po oportuno, de conceitos teológicos corre
tos. Desta forma a unidade foi fortalecida e
a própria Igreja foi conduzida ao eficiente
desempenho de sua missão. Quando, po
rém, essas crises foram solucionadas fora do
“tempo oportuno,” tais soluções, mesmo
contribuindo para reconduzir a Igreja ao seu
objetivo missiológico, não evitaram as per
das missionárias causadas por tal demora.

Quando a superação de uma controvér
sia ocorre sem corrigir o conceito equivoca
do que a fundamenta, a suplantação oblitera
a compreensão da verdade, e acaba, lamen
tavelmente, estabelecendo como verdade
uma heterodoxia. Quando a suplantação
acontece através da manipulação indevida
da autoridade, a tensão entre as partes anta
gônicas tende a aumentar, provocando uma
maior tendência fragmentária e os prejui-
zos são quase irreparáveis para o cumprimen
to da missão.

Tópico

Seis importantes crises na Igreja Apos
tólica (decepção, missiológica, cristológica,
soteriológica, de autoridade e escatológica)
e outras seis similares na Igreja Adventista
do Sétimo Dia são analisadas comparativa
mente, com a finalidade de verificar as im
plicações missiológicas que resultaram da
forma como estes litígios foram administra
dos.

Propósito

O estudo descreve e analisa, comparati
vamente, as crises da Igreja Apostólica e da
Igreja Adventista do Sétimo Dia, com espe-

implicações
missiológicas. Também são tratados aspec
tos da crise milerita, em virtude de estarem
diretamente ligados ao surgimento do
ad\'entismo d<.) sétimo dia.

Relacionado a este propósito, há uma
a\'aliação de como a atitude destes dois
movimentos para com suas respectivas cri
ses ateU)Li o cumprimento da missão evan
gélica.

ênfase emcia suas

Principais Conclusões

A fragmentação tornou-se uma constan
te ameaça à unidade de pensamento, senti-

Tc.se Jouror.il em Teoloíjia.Pastoral defendida no
'SALT (Brasil-Sul) em 23 de março de 1998 e publicada
pela Imprensa Universitária .Adventista
(www. unasp.br)
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