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RESUMO 

 
O presente trabalho adota a suposição de que a religião continua a ser uma 
dimensão de grande destaque no mundo contemporâneo – caracterizado pelo 
pluralismo, pelas ideias de tolerância e liberdade. Mas, para certas correntes do 
cristianismo, a cultura pós-moderna parece se caracterizar como um ambiente 
altamente nocivo às suas doutrinas e princípios, uma vez que esta matriz religiosa 
traz em si uma reivindicação da verdade que parece fundamentar toda a sua 
significação, sua definição de valores e seu esforço de difusão (evangelismo). Não 
se trata de afirmar que o cristianismo é única religião que reivindica a verdade, o que 
seria um equívoco grosseiro. Ora, a religião foi reputada como um fenômeno fadado 
ao desaparecimento, de acordo com a “ideologia” da Modernidade, dada a ideia de 
que o desenvolvimento científico nos conduziria fatalmente à demonstração de que 
a religião não passava de uma instituição social pautada na superstição, na fantasia, 
no imaginário e que, portanto, nada tinha de “real” a não ser a sua existência 
enquanto instituição capaz de agregar a sociedade (dar-lhe coesão), fornecer 
valores e sentido às diferentes angústias e dúvidas ontológicas da humanidade. No 
cenário contemporâneo – semeado pela modernidade –, como as ideias cristãs, 
suas doutrinas e princípios se harmonizam ou entram em conflito com a pós-
modernidade? Essas são as nossas perguntas de partida e questões a que 
pretendemos nos deter e refletir. A partir da suposição de que o fenômeno religioso 
tem grande vigor nos dias atuais, esta pesquisa tem como objetivo central realizar 
uma análise de como a educação religiosa, de uma denominação protestante 
específica, se harmoniza ou entra em confronto com a ideologia ou as ideias mais 
gerais e enfáticas que podemos observar no mundo ocidental que nos é 
apresentado a partir dos diagnósticos da contemporaneidade feitos pelos autores 
que debatem sobre o pós-modernismo ou pós-modernidade, destacadamente: David 
Harvey, Jean-François Lyotard, Zygmunt Bauman e Fredric Jameson. 
 
 
Palavras-chave: Pós-modernidade. Cristianismo. RHEMA Brasil. Ideologia. Ética da 
Convicção. 
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                                                                             ABSTRACT 

 

This paper adopts the assumption that religion continues to be a major highlight in 

the dimension of the contemporary world - characterized by pluralism, the ideas of 

tolerance and freedom. But for certain streams of Christianity, the postmodern culture 

seems to be characterized as a highly damaging to their doctrines and principles, 

since this religious matrix carries a truth claim that would support all its significance, 

its definition values and their dissemination effort ( evangelism ). This is not to say 

that Christianity is the only religion that claims to the truth, which would be a gross 

mistake. Now, religion has been reputed as a phenomenon doomed to disappear, 

according to the " ideology " of Modernity, given the idea that scientific development 

would lead us inevitably to the statement that religion was merely a social institution 

based in the superstition, in fantasy, the imaginary and therefore had nothing "real " 

unless its existence as an institution capable of aggregating society (give it 

cohesion), provide values and meaning to different ontological anxieties and doubts 

of humankind. In the contemporary scenario - seeded by modernity - as Christian 

ideas, doctrines and principles are in harmony or conflict with postmodernity? These 

are our starting questions and issues that we intend to stop and reflect. From the 

assumption that the religious phenomenon has great force in the present day, this 

research aims to perform central analysis of how religious education, a Protestant 

denomination specific, harmonizes or clashes with the ideology or ideas more 

general and emphatic that we can observe in the western world is presented to us 

from the diagnoses made by the contemporary authors who debate about 

postmodernism and postmodernity, notably David Harvey, Jean - François Lyotard, 

Bauman Zygmunt and Fredric Jameson . 

Keywords: Post-modernity, Christianity, RHEMA Brazil, ideology, ethics of conviction. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Não consiste em tarefa difícil em nossos dias encontrarmos pessoas que, 

diante da correria da vida cotidiana e diante do cenário econômico, político, social e 

cultural contemporâneo façam um questionamento que já foi pergunta de partida 

para grandes pensadores em todos os tempos desde que a humanidade 

desenvolveu-se a ponto de permitir que indivíduos tivessem tempo excedente para a 

reflexão. Trata-se daquela “simplória” questão: “Em que mundo estamos?”.  Sem 

dúvidas, esta é uma das questões mais repercutidas em nossos dias, seja por 

pessoas que a fazem como uma murmuração ou crítica conservadora às 

características do mundo ocidental contemporâneo, ou mesmo por homens que – 

dedicados à tarefa de refletir, de construir e fazer avançar o conhecimento filosófico 

e científico – sinceramente se propõem a meditar e estudar com profundidade 

acerca dessa questão. 

 De fato, a discussão em torno desse tema tem gerado exames minuciosos 

por parte de sociólogos e filósofos que têm trabalhado no sentido de conceituar ou 

mesmo classificar o paradigma social contemporâneo em suas mais diversas 

esferas, em seus mais diversos domínios. Desse esforço cognitivo surgiram 

conceitos como: Pós-modernidade, modernidade tardia, capitalismo tardio, 

modernidade líquida, entre outros, que buscam explicar como se configuram as 

diversas relações estabelecidas entre os homens no mundo contemporâneo. Em 

sua conhecida obra A condição pós-moderna (1989), David Harvey reconhece um 

cenário de transformações, como ele diz: “Com efeito, ocorreram grandes mudanças 

nas qualidades da vida urbana a partir de mais ou menos 1970. Mas determinar se 

essas mudanças merecem o nome de ‘pós-moderno’ é outra questão.” Debates 

desse tipo têm enchido milhares de páginas desde a segunda metade do século XX 

e essas páginas têm ampliado de maneira grandiosa a fogueira do debate, de modo 

que já não se trata de um tema discutido apenas nas rodas de intelectuais, mas que 

já ganhou espaço nos meios midiáticos mais variados, como televisão, revistas, 

rádio, jornais e, sobretudo, na internet. Trazer à reflexão as elaborações de alguns 

dos principais teóricos que participam desse debate é um dos objetivos do presente 

trabalho, pois, não poderíamos deixar de levar em consideração as contribuições 

que esse debate traz para o desenvolvimento dessa pesquisa. 
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 Nesse cenário, o presente trabalho compreende que, mesmo a religião 

continuando a ser uma dimensão de grande destaque no mundo contemporâneo – 

onde traços de pluralismo, ideias de tolerância e liberdade parecem ser centrais –, 

para a vertente do protestantismo aqui estudada – em sua forma ideal, prescrita nos 

evangelhos e nas epistolas neotestamentárias –, no entanto, a “cultura pós-

moderna”1 parece se caracterizar como um ambiente altamente nocivo às suas 

doutrinas e princípios, o que não quer dizer que o cristianismo em suas diversas 

formas não se desenvolva de forma surpreendente.  

Ora, a religião foi reputada como um fenômeno fadado ao desaparecimento, 

de acordo com a “ideologia” da Modernidade, dada a ideia de que o 

desenvolvimento científico nos conduziria certamente à demonstração de que a 

religião não passava de uma instituição social pautada na superstição, na fantasia, 

no imaginário e que, portanto, nada tinha de “real” a não ser a sua existência 

enquanto instituição capaz de agregar a sociedade (dar-lhe coesão), fornecer 

valores e de fornecer sentido ou apaziguamento às diferentes angústias e dúvidas 

ontológicas da humanidade. No entanto, qualquer exame minimamente sério da 

questão demonstrará sem dificuldades que a religião continua a ser um fenômeno 

muito presente nos dias atuais e que, embora sejam perceptíveis mudanças 

qualitativas no fenômeno religioso, ele é marca mui interessante e atraente não só 

para seus praticantes – nos mais divergentes ritos – quanto para a pesquisa 

sociológica e antropológica de nossos dias. Mas, nesse cenário, onde o fenômeno 

religioso ganha nova força, qual a situação do cristianismo professado pelo RHEMA 

Brasil – compreendido enquanto representante de uma determinada visão do 

protestantismo –, enquanto discurso religioso que reivindica a posse da “verdade”? 

Como as ideias cristãs, suas doutrinas e princípios se harmonizam ou entram em 

conflito com a pós-modernidade? Essas são as nossas perguntas de partida e 

questões a que pretendemos nos deter e refletir.   

 A partir da pressuposição de que o fenômeno religioso tem grande vigor nos 

dias atuais, esta pesquisa tem como objetivo realizar uma análise de como a 

educação religiosa, de uma denominação protestante específica, se harmoniza ou 

                                                           
1
 Tal termo nunca é de fácil compreensão, dada a diversidade das interpretações e definições do que seja a pós-

modernidade e , portanto, a cultura pós-moderna. Mas tal expressão suscita, ou traz à luz uma série de ideias e 

questões que favorecem o exercício da discussão. 
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entra em confronto com a ideologia ou as ideias mais gerais e enfáticas que 

podemos observar no mundo ocidental que nos é apresentado a partir dos 

diagnósticos da contemporaneidade feitos pelos autores que debatem sobre o pós-

modernismo ou pós-modernidade, destacadamente: David Harvey, Jean-François 

Lyotard, Zygmunt Bauman e Fredric Jameson.  

Quanto à instituição que oferece a educação religiosa, tomaremos como 

material empírico para a presente análise o estudo do Centro de Treinamento 

Bíblicos RHEMA Brasil, vinculado à Igreja Evangélica Verbo da Vida (IEVV), 

localizada no município de Natal-RN. Embora tomemos aqui como referência o curso 

oferecido em Natal-RN, vale destacar que o mesmo é oferecido em 56 (cinqüenta e 

seis) cidades espalhadas por todo o Brasil, além de Luanda (Ângola) e Minami Alps 

(Japão). Esses dados ainda superficiais nos oferecem a possibilidade de 

percebermos que ao nos debruçarmos sobre a análise de apenas uma escola do 

RHEMA Brasil, é possível ter uma aproximação do que é ensinado em nível nacional 

e internacional, pois todo o material de estudo é padronizado, os quais também 

serão objeto de nosso estudo e, portanto, material indispensável para a presente 

pesquisa.  

No entanto, há ainda outro conceito que nos servirá de ferramenta para 

traçarmos as devidas relações tanto entre as ideias oriundas dos paradigmas sociais 

estudados (modernidade e “pós-modernidade”), quanto entre seus respectivos ideais 

e as doutrinas e ensinos propagados através da instituição de ensino religioso 

RHEMA Brasil. O conceito ao qual nos referimos é o de Ideologia. Embora, este 

conceito seja caracterizado por grande multiplicidade de sentidos (polissemia) e, 

portanto, de difícil conceituação, ele nos permite valorosa elucidação se for 

devidamente delimitado a partir de teóricos que embasem a significação mais 

apropriada ao estudo.  

Não é nosso objetivo estabelecer uma discussão em torno do conceito de 

“ideologia”, mas, com menor ambição, delimitar uma concepção, um referencial 

teórico com o qual possamos analisar o objeto estudado, dado que a terminologia 

em questão já foi e continua a ser utilizada para conotar diversos sentidos. Nesse 

sentido, tomaremos como suporte para nossa compreensão de “ideologia” as 
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contribuições de Karl Marx e Friedrich Engels, sobretudo uma das obras mais 

lapidares de suas contribuições: A Ideologia Alemã.  

Em John B. Thompson encontramos outro aspecto de grande importância 

para a compreensão e análise do discurso que permeia a instituição de ensino 

religioso à qual tomamos como referência para nossa reflexão. Trata-se dos 

aspectos das formas simbólicas, compreendidas enquanto “expressões significativas 

que podem ser construídas e/ou trocadas” (THOMPSON, 1998), em meio às mais 

diversas formas de interação. Vale salientar que tais formas são ferramentas de 

análise tais quais os tipos ideais utilizados por Max Weber, de modo que não se 

encontram com pureza na realidade historicamente construída pelos homens, mas 

fornecem uma base para a reflexão teórica e para a compreensão da realidade no 

sentido de obtermos uma aproximação dos dados da realidade.  

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Do ponto de vista metodológico, é importante lembrar que a investigação 

científica depende de um “conjunto de procedimentos intelectuais e técnicos” (GIL, 

1999, p.26) para que seus objetivos sejam atingidos: os métodos científicos. Nesse 

sentido, “Método científico é o conjunto de processos ou operações mentais que se 

devem empregar na investigação. É a linha de raciocínio adotada no processo de 

pesquisa. Os métodos que fornecem as bases lógicas à investigação são: dedutivo, 

indutivo, hipotético-dedutivo, dialético e fenomenológico”. (GIL, 1999; LAKATOS; 

MARCONI, 1993).  

Nesse sentido, entende-se aqui que esta pesquisa traz em seu cerne o 

método dialético uma vez que se propõe a estabelecer um debate ou uma discussão 

que nos conduza à compreensão de um determinado problema, qual seja, o ensino 

religioso perante a “cultura pós-moderna”. Segundo Lakatos (2007, p. 202), "Para a 

dialética não há nada de definido, de absoluto, de sagrado, nada existe além do 

processo ininterrupto do devir e do transitório. Nada sagrado significa que nada é 

imutável, que nada escapa ao movimento e à mudança". 

Esse método é precioso para nossa reflexão uma vez que, para a dialética, 

nenhum fenômeno pode ser compreendido isoladamente, mas depende de uma 
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série de aspectos da realidade econômica, política, social e cultural que lhe 

acarretam ou lhe conferem sentido. A perspectiva da dialética é uma perspectiva de 

totalização em seu melhor sentido, ou seja, um esforço para compreender os 

acontecimentos e os fatos dentro de um conjunto, dentro de um todo nem sempre 

harmonioso. Para o método dialético não há “certeza fechada”, pois os fenômenos 

estão em constante dinâmica, por mais que pareçam estagnados. 

Segundo Oliveira (2002, p. 67)  “a dialética é um método de  pesquisa que 

busca a verdade por meio da formulação adequada de perguntas e respostas, até  

atingir o ponto critico do que é falso ou verdadeiro”2, muito embora, mesmo que em 

uma pesquisa se considere que o “verdadeiro” tenha sido alcançado, ele mesmo 

está sujeito a novos questionamentos e novas reflexões que o possam falsear ou 

mostrar sua superação. Assim, para a dialética é fundamental ao ser humano e à 

pesquisa científica o hábito de questionar, de exercer a abstração e reflexão com o 

propósito de problematizar a realidade de forma critica. A dialética exerce, dessa 

maneira, um exercício de exposição das contradições internas de um fenômeno e 

das correlações desse fenômeno e de suas características com uma totalidade que 

o rodeia. 

Mas é imprescindível compreender que a dialética enquanto método de 

pesquisa científico é muito mais complexo e mais abrangente do que as definições 

acima. Karel Kosik é um dos pensadores que mais se utilizaram desse método e ele 

afirma que o método dialético: “é o método da reprodução espiritual e intelectual da 

realidade, é o método do desenvolvimento e das explicitações dos fenômenos 

culturais partindo da atividade prática objetiva do homem histórico.” (KOSIK, 1989, p. 

32). Ora, devemos ter em mente que, de acordo com Kosik, a dialética tem por 

característica central a superação da superficialidade que pode pautar a visão de 

mundo do homem em sua cotidianidade, o que ele denomina de 

pseudoconcreticidade, isto é, uma visão mistificada e mistificadora da realidade que 

supõe enxergá-la em sua totalidade, não obstante, apenas enxergue os fenômenos 

de maneira fragmentária e desconectada – em sua forma aparencial.  

Associado ao método dialético, utilizamo-nos da técnica de pesquisa 

bibliográfica, dado que, para analisar e lançar um olhar compreensivo sobre os 

                                                           
2
 Quando o autor se utiliza do termo “verdade”, ele procura conotar tal elemento como uma 

constatação factual observável dentro de um determinado contexto histórico, político, econômico 
social e cultural. Não se trata de encontrar uma “verdade absoluta e universal”.  
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fenômenos estudados, tomaremos como suporte elaborações descritivas e teóricas 

presentes nas obras literárias – figurando enquanto documentos indiretos e fontes 

secundárias, onde os dados são coletados por outros – de autores como David 

Harvey e Zygmund Bauman, entre outros, além de tomarmos como referencial para 

analisar a ótica cristã acerca da realidade, as apostilas do Centro de Treinamento 

Bíblico RHEMA Brasil (documentos diretos/ ou fontes primárias, coletadas no 

decorrer da pesquisa empírica).  

Vale salientar também que, no caso da referida instituição de ensino religioso, 

foi possível exercer o que é denominado de observação participante, uma vez que o 

pesquisador pode assistir às aulas ocorridas durante o ano de 2012 e durante o 

primeiro semestre de 2013. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.0 UM DIAGNÓSTICO DA CONTEMPORANEIDADE: PÓS-MODERNIDADE OU O QUÊ? 
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1.1. LYOTARD E A PÓS-MODERNIDADE COMO UMA REALIDADE EM FORMAÇÃO 

 

 

Para começar, o saber científico não é todo o saber; ele sempre esteve 

ligado a seu conceito, em competição com uma outra espécie de saber que, 

para simplificar, chamaremos de narrativo (...). Não se trata de dizer que 

este último possa prevalecer sobre ele, mas seu modelo está relacionado às 

ideias de equilíbrio interior e de conviviabilidade, comparadas às quais o 

saber contemporâneo empalidece, sobretudo se tiver que sofrer uma 

exteriorização em relação àquele que sabe e uma alienação em relação aos 

seus usuários bem maiores do que antes. (LYOTARD, 1998, p. 12)   

 

Para que possamos realizar uma reflexão acerca da contemporaneidade no 

que se refere à sua condição econômica, cultural, política e social – ainda que de 

maneira geral – nos é imprescindível observar com atenção a obra mais popular do 

francês Jean-François Lyotard, intitulada A Condição Pós-Moderna, publicada pela 

primeira vez em 1979. 

Lyotard se propõe nesta obra a realizar uma sintética análise acerca de como 

o saber, a própria ciência – enquanto campo paradigmático do saber na 

modernidade – e mesmo a universidade mudam de estatuto na medida em que, a 

partir de meados do século XX,  as economias europeias passam a ser, segundo 

ele, pós-industriais e as culturas são alteradas  no sentido de uma “Pós-

modernidade”. De acordo com Lyotard, essas modificações são visíveis, sobretudo a 

partir do final dos anos 50, com o fim da reconstrução da Europa que havia sido 

arrasada pela 2°Grande Guerra Mundial. Em 1979, Lyotard escreveu o que se segue 

acerca do saber científico enquanto uma espécie de discurso que seria objeto de 

sua análise: 

 

(...) Ora, pode-se dizer que há quarenta anos as ciências e as técnicas ditas 
de vanguarda versam sobre a linguagem: A fonologia e as teorias 
linguísticas , os problemas da comunicação e a cibernética, as matemáticas 
modernas e a informática, os computadores e suas linguagens, os 
problemas de tradução das linguagens e a busca de compatibilidades entre 
linguagens e máquinas, os problemas de memorização e os bancos de 
dados, a telemática e a instalação de terminais “inteligentes”, a 
paradoxologia: eis aí algumas provas evidentes, e a lista não é exaustiva. 
(LYOTARD, 1998, p. 3). 

 
 A partir desse fragmento da obra de Lyotard podemos perceber a visão 

aguçada do mesmo em relação ao domínio que as tecnologias legadas pelas elabo- 
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rações científicas exerceriam nos tempos que se seguiriam, muito embora, o próprio 

filósofo nos alertasse da “imprudência de conceder excessivo crédito à futurologia” 

(LYOTARD, 1998, p.3). 

 Mas o cerne da questão é que segundo o pensador em questão, essas 

mudanças, esses avanços tecnológicos não permitiriam ao saber – destacadamente 

ao saber científico – ficar imune, ou sair ileso desse processo, mas sofreria 

interferência, sofreria uma incidência considerável, sobretudo sobre suas duas 

principais funções: a pesquisa e a transmissão de conhecimentos. Podemos 

observar como isso é real em nossos dias quando apenas fitamos os olhos sobre a 

pesquisa científica em laboratórios caracterizados pela mais alta tecnologia, onde os 

computadores são instrumentos indispensáveis para a rotina e sem os quais muitas 

pesquisas não seriam levadas adiante, pois mesmo operações de cálculos que são 

realizadas em milésimos de segundo levariam anos para serem feitas sem as 

máquinas. Com relação à transmissão do conhecimento, vemos como nunca a 

produção de aparelhos minúsculos que, no entanto, podem carregar uma 

quantidade de informações superior à melhor memória que o homem possa 

desenvolver. São os notebooks, tablets etc. Mais uma vez, antecipa em sua obra: 

(...) hoje em dia já se sabe como, normalizando, miniaturizando e 
comercializando os aparelhos, modificam-se as operações de aquisição, 
classificação, acesso e exploração dos conhecimentos. É razoável pensar 
que a multiplicação das máquinas informacionais afeta e afetará a 
circulação dos conhecimentos, do mesmo modo que o desenvolvimento dos 
meios de circulação dos homens (transportes), dos sons e, em seguida, das 
imagens (media) o fez. (LYOTARD, 1998, p. 4).   

 

 

 A partir desse cenário, Lyotard infere que a natureza do saber não 

permanecerá intacta, mas o saber só permanecerá operacional se os 

conhecimentos puderem ser traduzidos em quantidades de informação, ou seja, o 

saber científico só se manterá ativo se for adicionado a ele a qualidade de 

tradutibilidade para a linguagem das máquinas, o que será materializado a partir da 

associação entre a capacidade cognitiva humana e o que é denominado por 

máquinas-intérpretes (LYOTARD, 1998). 

 Advém desse processo uma implicação mais profunda, qual seja, a 

exteriorização do saber em relação ao sujeito que sabe. Nesse sentido será 

superada a clássica ideia de que a aquisição do conhecimento ou do saber científico 
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em geral depende de uma preparação do espírito, do sujeito sendo educado para 

uma posição de domínio da arte de refletir e de produzir saber, de produzir ciência. 

 

A ciência, para o filósofo moderno, herdeiro do Iluminismo, era vista como 
algo auto-referente, ou seja, existia e se renovava incessantemente com 
base em si mesma. Em outras palavras, era vista como atividade “nobre”, 
“desinteressada”, sem finalidade preestabelecida, sendo que sua função 
primordial era romper com o mundo das “trevas”, mundo do senso comum e 
das crenças tradicionais, contribuindo assim para o desenvolvimento moral 
e espiritual da nação” (BARBOSA, 1998, p. IX). 

 

 

  Lembremo-nos que, em geral, os filósofos modernos se detiveram menos em 

questões ontológicas ou éticas e morais do que em questões de cunho gnosiológico, 

ou seja, de natureza de aquisição do conhecimento, da produção do saber. Ao 

optarem por esse caminho, acabaram por construir um metadiscurso de legitimação 

da própria ciência, de modo que ela pôde estabelecer sua sustentação em 

elaborações filosóficas como: dialética do espírito, emancipação do sujeito razoável 

ou do trabalhador, crescimento da riqueza e etc.  

Nesse cenário, onde o saber e sua transmissão não permaneceram imunes 

às mudanças advindas do desenvolvimento tecnológico e a exteriorização do saber 

cresceu consideravelmente, elaborações conceituais centrais do pensamento 

moderno como “verdade”, “razão”, “sujeito”, “progresso” e “totalidade” entraram em 

crise (BARBOSA,1998, p. VIII). Afirma Lyotard ( 1998, p. XVI): “A função narrativa 

perde seus atores (functeurs), os grandes heróis, os grades perigos, os grandes 

périplos e o grande objetivo.” Aspectos centrais que caracterizavam o pensamento 

moderno passaram a ser considerados determinismo – como no caso do marxismo 

como tratando-se de um “determinismo econômico” – conclusão esta que não 

resiste ao mais superficial exame, mas que foi amplamente aceita pelas elaborações 

“científicas e filosóficas” de caráter pós-moderno. Para Lytotard, os metarrelatos que 

legitimavam o que era “verdadeiro”, “justo” e “bom” foram descartados e trocados por 

uma lógica do melhor desempenho, da técnica da informatização crescente, análise 

na qual podemos identificar um acentuado determinismo tecnológico, muito mais 

estreito e superficial do que qualquer das elaborações encontradas no suposto 

“determinismo marxista”, com seu “economicísmo”. Santiago (1998), nos dá uma 

contribuição quase poética: 
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Aos olhos revolucionários, a pós-modernidade é reformista. Aos olhos 
iluministas ela é freguesa contumaz, ou seja, mais uma rebelião anárquica 
da irracionalidade. Aos olhos verdadeiramente modernos ela é apenas 
modernizadora. Porém, aos seus próprios olhos, a pós-modernidade é 
antitotalitária, isto é, democraticamente fragmentada e serve para afiar a 
nossa inteligência para o que é heterogêneo, marginal, marginalizado, 
cotidiano, a fim de que a razão histórica ali enxergue novos objetos de 
estudo. Perde-se a grandiosidade, ganha-se a tolerância. Em lugar do dever 
histórico do Homem, tem-se a integração plena do cidadão em 
comunidades. E é a estas “placas” (a palavra é de Lyotard) de sociabilidade 
que se dirige o olhar pós-moderno, buscando compreendê-las ao mesmo 
tempo na sua autenticidade e na sua precariedade.  

    

Podemos observar, no fragmento acima, a maneira como o cidadão pós-

moderno acaba por recuar em sua orientação em meio à práxis para um privatismo 

e uma dinâmica social – outro tipo de dinâmica social, hoje pautado nas redes 

sociais –  e que se volta para a intimidade que podem se tornar altamente nocivos 

para o engajamento na dimensão do público e, portanto, do homem público que, 

consciente da necessidade de seu engajamento, participa ativamente do mundo da 

política.    

 A esse fenômeno Jean-François Lyotard irá denominar de crise dos relatos, 

um dos elementos mais centrais da “pós-modernidade”. Nesse sentido, o autor em 

questão procura demonstrar que as grandes narrativas, ou metarrelatos que 

caracterizavam a modernidade e que explicavam a condição histórica do homem 

ocidental – como a dialética do espírito ou hermenêutica do sentido citadas acima, 

entre outros – passam a cair em um desencanto e na incredulidade.  Ao mesmo 

tempo em que era um metadiscurso de legitimação da própria ciência moderna e 

nos dirigia no sentido de uma filosofia da história, não obstante, nos conduzia a 

questionar a validade das instituições que regiam o vínculo social, o que contribuiu 

também para as transformações deste último. De fato, em meio a uma crise dos 

metarrelatos e das grandes narrativas, as práticas de caráter religioso enfrentam um 

movimento altamente dialético, pois, ao passo que a incredulidade em torno das 

metanarrativas cresce, e mesmo a religião é constituída de longas narrativas, a 

desconfiança no poder da razão é ampliado, o que conduz a uma retomada sensível 

à segurança de sentido conferida pelo pensamento religioso. Observemos que é 

inquestionável o poder que a religião tem no sentido que ela pode conferir à vida dos 

indivíduos, sobretudo uma vez que a mentalidade pós-moderna é constituída pela 

presença de um sentimento de fracasso, frustração e decepção em relação às 

promessas feitas pela razão e pelo pensamento científico desde os séculos XVIII e 
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XIX, senão, antes. Por outro lado, cabe ressaltar que, uma vez que a problemática 

do presente trabalho envolve a fé cristã em sua orientação protestante, não 

podemos perder de vista que a doutrina da salvação individual mediante a fé só foi 

possível de surgir e se tornar compreensível no contexto do individualismo moderno 

estritamente racional, onde a questão da fé seria uma espécie de racionalização 

emocional. Não é à toa que Max Weber (2008), ao tratar da ciência como vocação 

afirma que o cristianismo é a racionalização máxima do pensamento religioso. 

Assim, podemos também afirmar que nem mesmo a modernidade foi capaz de 

contrariar sempre o espírito da religião.  

 Segundo Lyotard, a Pós-modernidade se caracterizaria por essa 

incredulidade em relação aos metarrelatos (1998, p. XVI), de modo que podemos 

perceber que tal fenômeno foi resultado do progresso da própria ciência, de suas 

inovações e dos pressupostos filosóficos que a sustentavam e a legitimavam. Nesse 

ponto, surge o conceito de “deslegitimação” utilizado por Lyotard. Vejamos o que 

nos diz Barbosa (1998), sobre essa questão;  

 

Esse processo, fruto da corrosão dos dispositivos modernos de explicação 
da ciência, é muito apropriadamente designado por Lyotard pela expressão 
“deslegitimação”. No entanto, ele não se dá apenas em função do 
dispositivo especulativo (Idealismo alemão, Hegel) ou de dispositivo de 
emancipação (Iluminismo, Kant, Marx). Essa corrosão (que Nietzsche 
entendeu seu uma das raízes do “Niilismo europeu”), (...) fez surgir novas 
linguagens que escaparam às determinações teóricas dos dispositivos 
modernos e aceleraram sua própria deslegitimação. (BARBOSA, 1998, p. X) 
 
 
 

Doravante, o conhecimento perderá cada vez mais a sua qualidade de valor 

em si, de algo que encerrava valor em si mesmo a partir de uma legitimação 

filosófica oriunda das elaborações da Modernidade (por sua vez pautadas nos ideais 

da Renascença, do Iluminismo e do Positivismo), e assumirá a forma de mercadoria. 

“(...) O saber é e será produzido para ser vendido, e ele é e será consumido para ser 

valorizado numa nova produção: nos dois casos, para ser trocado. Ele deixa de ser 

para si mesmo seu próprio fim; perde o seu valor de uso.” (LYOTARD, 1998, p. 5). 

Ora, aqui Lyotard comete um equivoco essencial ao afirmar que o saber perde seu 

valor de uso. O valor de uso de algo não pode ser perdido, embora ele possa ter sua 

importância diminuída. 

 Vale salientar que Lyotard não está apontando para uma decadência do 

conhecimento científico, mas de uma transformação qualitativa e notável na maneira 
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de se fazer ciência e de utilização de seus frutos, de seus resultados. Segundo 

(SANTIAGO, 1998, p.126), de acordo com Lyotard, “A pesquisa de ponta é o 

alicerce indispensável para que se afirme o poder econômico na competitiva era 

pós-industrial”. Assim, o pensador em questão afirma ainda que na idade pós-

industrial e pós-moderna a ciência terá reforçada ainda mais a sua importância não 

só nas capacidades produtivas e comerciais, portanto, econômicas dos Estados-

nações (onde será indispensável), mas também na competição mundial pelo poder, 

onde estratégias políticas e militares serão traçadas. Ao mesmo tempo, os Estados-

nações, nesse novo cenário, onde o saber é mercantilizado, se deparam com uma 

realidade na qual a produção e difusão do conhecimento saem, ao menos 

relativamente – em outros casos quase totalmente – do seu domínio, dado que a 

própria dinâmica do saber na condição de mercadoria.  

Um dos fatores que resulta desse fenômeno se refere ao fato de o Estado 

passar a ser visto, diante da ideologia da transparência, como algo opaco e que não 

acompanha o ritmo do mercado, de modo a ser um entrave e ter que ceder posições 

à iniciativa privada, ao grande capital investido em tecnologia por multinacionais que, 

por sua própria natureza, transcendem o Estado e o torna dependente delas ou, pelo 

menos, seu cliente. No entanto, na era da informática, segundo Lyotard, a questão 

do saber ainda é um problema com o qual o governo tem que lidar, pois, quem 

decide o que é saber, e quem sabe o que convém decidir? 

 De acordo com Lyotard, é justamente pelos decisores que, na pós-

modernidade, é formada a classe dirigente e não mais pela antiga classe política 

tradicional, de modo que suas tomadas de decisão estarão sempre pautadas pelo 

acesso a grandes quantidades de informação. Daí, dirigentes de empresas, de 

órgãos profissionais, sindicais, políticos, confessionais e altos funcionários em geral 

constituem a classe dirigente. 

Em meio a todas estas mudanças, há outro elemento da vida cotidiana que 

sofre forte impacto, qual seja, o vínculo social que outrora, na Modernidade, estava 

constituído por grandes polos de atração entre os quais se destacavam o Estado-

nação, os partidos, as instituições – inclusive religiosas – e tradições históricas. 

Esses grandes polos já não são atrativos na pós-modernidade, assim como os 

grandes nomes da história vão deixando de ser referência para a construção da 

identidade dos indivíduos. Nesse sentido, a finalidade de vida – que poderia ser o 

progresso do país, o desenvolvimento da nação, o estabelecimento da ordem 
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civilizada – é deixada a cargo de cada cidadão, de modo que Lyotard afirma “Cada 

qual é entregue a si mesmo. E cada qual sabe que este si mesmo é muito pouco.” 

(1998, p. 28). Mesmo inconscientemente, os indivíduos percebem que o si mesmo é 

muito pouco e, agora mais do que nunca, entram em um complexo de relações 

extremamente voláteis moderado, não exclusivamente, mas em grande parte pelos 

jogos de linguagem e por seus “lances” que caracterizarão o novo vínculo social da 

“Pós-modernidade”. 

Não percamos de vista as contribuições que o pensamento desenvolvido por 

Lyotard nesta obra, A condição Pós-Moderna, dará para refletirmos acerca do nosso 

objeto de estudo, qual seja, genericamente, a educação religiosa em meio à 

contemporaneidade, ou “pós-modernidade”. 

  

1.2. DAVID HARVEY E SUA ANÁLISE ACERCA DA PÓS-MODERNIDADE 

 

 As elaborações de David Harvey constituem mais uma de nossas bases 

teóricas para a compreensão do que venha a ser a pós-modernidade. É, pois, a 

partir da obra capital de Harvey, intitulada “A condição pós-moderna”, publicada em 

1989, que iremos ter somados mais alguns elementos e características que 

contribuirão positivamente para a clarificação acerca da ideia de pós-modernidade.  

Buscando localizar, ao menos metodologicamente o que seria o marco inicial 

do que denominamos pós-modernidade, Harvey faz referência constante a 

transformações ocorridas nas diversas dimensões da vida humana desde o início da 

década de 70 do século passado, incluindo a arte, a arquitetura, a literatura, a 

ciência, o modo de operação do sistema fabril e, por extensão, do próprio sistema 

capitalista de produção. Afirma Harvey (2010, p.7), ao descrever sua tese no livro A 

condição pós-moderna: “Vem ocorrendo uma mudança abissal nas práticas 

culturais, bem como político-econômicas, desde mais ou menos 1972”. Segundo o 

autor, é aceitável a cogitação de uma relação dialética entre os novos modos de 

acumulação do capital (caracterizados por maior volatilidade e flexibilidade), um 

fenômeno que ele denomina compressão do tempo-espaço na organização do 

capitalismo e a ascensão de formas culturais denominadas, por enquanto, de pós-

modernas.  
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Harvey nos alerta para o fato que de que o pós-modernismo – que a princípio 

parecia ser apenas mais um “ismo”, ou seja, um modismo que seria superado pela 

própria dinâmica das ideias no mundo contemporâneo – se manteve extremamente 

presente no cotidiano das manifestações artísticas, políticas e sociais de nossos 

dias. Segundo ele: 

Ao que parece (...), o clamor dos argumentos pós-modernos antes 
aumentou do que diminuiu com o tempo. Uma vez vinculado com o pós-
estruturalismo, com o pós-industrialismo e com todo um arsenal de outras 
“novas ideias”, o pós-modernismo dava a impressão crescente de uma 
poderosa configuração de novos sentimentos e pensamentos. Ele parecia a 
caminho de desempenhar um papel crucial na definição da trajetória do 
desenvolvimento social e político apenas em virtude da maneira como 
definia padrões de crítica social e de prática política. Em anos recentes, ele 
vem determinando os padrões do debate, definindo o modo do “discurso” e 
estabelecendo parâmetros para a crítica cultural, política e intelectual. 
(HARVEY, 2010, p. 09). 

 

 O autor não está querendo, com essa afirmação, dizer que passamos a um 

novo modelo de sociedade, ou seja, a um novo paradigma social – embora muitos já 

tenham tomado essas novas configurações como características de uma nova 

ordem social, denominando-a de pós-capitalista ou pós-industrial. Trata-se, segundo 

Harvey, mais de um novo arranjo na superestrutura do capitalismo resultante das 

alterações na própria forma da acumulação capitalista. Para Harvey (2010), de modo 

geral, o regime de acumulação flexível foi mais uma maneira que o capital encontrou 

de contornar suas crises periódicas e sistêmicas, mas essas forma de acumulação 

contribuiu para o advento de uma “perspectiva pós-moderna” de cultura e de 

enxergar o mundo.  

Três dos principais pilares da ‘modernidade’, quais sejam, a crença na Razão, 

na Verdade e no Progresso, tornaram-se, à segunda metade do século XX, alvos de 

questionamentos múltiplos. No cenário moderno, desenvolvido no decorrer dos 

séculos XVIII, XIX e XX, a ciência – muito embora não possamos negar, nem 

subestimar sua importância – tomou proporções gigantescas, gerando expectativas 

que adotavam o aspecto de um “poder redentor”. Isso porque se desenvolveu a ideia 

de que, através da análise objetiva dos dados da realidade, poder-se-ia prever, 

diagnosticar e curar os mais diversos problemas sociais (as doenças sociais). 

Contudo, as aspirações construídas sobre a ideia de uma ciência que pudesse 

resolver as vicissitudes do modelo capitalista de produção – que ascendia, mas 

também era caracterizado por momentos de crise e de efeitos colaterais – e as 
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intempéries da burguesia não se materializaram. Mais fortes e fruto do próprio 

desenvolvimento das forças produtivas, os problemas estruturais como o 

crescimento das desigualdades, os conflitos (inter) nacionais não puderam ser 

escamoteados pelas cortinas do “progresso”.    

 Com a pós-modernidade, a razão passa a ser criticada, levando-se em conta 

a possibilidade de que a realidade não se apresenta claramente aos nossos olhos. 

Não que tenhamos mergulhado em um relativismo absoluto, o que seria uma 

espécie de dogmatismo, mas que a partir de transformações ocorridas no seio da 

sociedade contemporânea, desde a economia à cultura, a ótica sobre a realidade 

passou por modificações igualmente preponderantes, às quais não nos é possível 

escapar ilesos dada a sua característica de fato social (DURKHEIMER), por ser 

exterior (mas não inteiramente), anterior e exercer coerção sobre nós, sendo mais 

plausível buscar entender o que sejam, ou em que consistem essas mudanças do 

que fechar para elas. 

 Utilizando como referência uma revista de alta credibilidade acadêmica, da 

Universidade de Columbia, em Nova York, chamada PRECIS 63, Harvey nos ilustra 

os principais pontos alvejados pelo discurso de caráter pós-moderno nos anos 1980. 

Segundo a referida revista, o pós-modernismo seria uma legitima reação à 

monótona visão de mundo do modernismo universal, caracterizado pelo positivismo, 

tecnocentrismo e racionalismo. Destacavam-se, no cenário intelectual e cultural 

moderno, a crença em verdades absolutas, em uma espécie de progresso linear e 

no planejamento racional de ordens sociais ideais, o conhecimento e a produção 

estavam fadados a padrões estabelecidos pelas elaborações mais destacadas da 

modernidade. Por outro lado, o pós-moderno tem como pressuposto basilar a 

heterogeneidade, ou seja, a diferença como força libertadora. Nesse sentido, afirma 

Harvey (2010, p. 19): “A fragmentação, a indeterminação e a intensa desconfiança 

de todos os discursos universais ou (para usar um termo favorito) “totalizantes” são o 

marco do pensamento pós-moderno.” 

 Em sua obra A condição pós-moderna, de 19894, David Harvey, aponta para 

a pós-modernidade como processo de mudança gradual e sutil, porém, efetiva ao 

menos a nível conjuntural. Segundo ele, mesmo na arquitetura, sobretudo a partir da 

primeira metade da década de 70 do século XX, insurgem-se possibilidades outras 

                                                           
3
 Revista PRECIS (1987, p. 7-24 apud HARVEY, 2010, p. 19) 

4
 Utilizamo-nos da 16ª edição (brasileira), publicada pela editora Loyola, de 2010. 
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no tocante às formas e disposição dos edifícios, das casas, e construções urbanas 

em geral, na medida em que se passou a associar os conhecimentos teóricos, 

acadêmicos e clássicos, aos conhecimentos populares, práticos, advindos da 

criatividade espontânea, da experiência cotidiana e pragmática (mas sem cair num 

pragmatismo estéril). As necessidades práticas e a satisfação passam a pesar na 

balança das escolhas individuais, coletivas e de planejamento político, social e 

econômico. Nesse sentido, as políticas públicas tendem a buscar enfoques mais 

particulares, que alcancem resultados específicos dentro de uma diversidade de 

problemas. 

 A pós-modernidade surge como campo da pluralidade, da diversidade, com 

realidades distintas, mas que podem se entrelaçar, atraírem-se, retraírem-se e etc. 

Ao mesmo tempo, passa-se a admitir a coexistência de uma verdade de Deus, e de 

uma verdade da razão, tanto uma como outra, passíveis de ponderações, de uma 

cautela. Acerca da complexidade do embate filosófico, Harvey afirma: 

(...) a mescla de um pragmatismo americano revivido com a onda pós-

marxista e pós-estruturalista que abalou Paris depois de 1968 produziu o 

que Bernstein (1985, 25) chama de "raiva do humanismo e do legado do 

Iluminismo". Isso desembocou numa vigorosa denúncia da razão abstrata e 

numa profunda aversão a todo projeto que buscasse emancipação humana 

universal pela mobilização das forças da tecnologia, da ciência e da razão” 

(HARVEY, 2010, p. 46-47). 

 Mas Harvey chama-nos a atenção para a atração positivista e errônea de 

simplificar e reduzir estas complexas transformações a esquemas explicativos 

baseados em polarizações, como a de que contrária à hierarquia moderna, 

poderíamos entender o pós-modernismo como sendo de caráter mais anárquico, de 

que a primeira baseava-se em paradigma(s), enquanto a última em sintagma(s). Ao 

mesmo tempo, estas distinções esquematizadas por Hassan (1985, 123-4) podem 

exercer um papel didaticamente facilitador na elucidação das transformações que se 

operam, mas sempre feita a ressalva acima. Mesmo o autor, Hassan, destaca a 

possibilidade de equívoco nas dicotomias por ele assinaladas5. 

 Buscando identificar e descrever analiticamente algumas características mais 

sólidas acerca da Pós-modernidade, David Harvey traz à tona a questão da 

efemeridade, ou seja, o modo como no atual modelo societário, o transitório se faz 

presente nos diversos momentos da vida, as coisas são passageiras, momentâneas, 

                                                           
5
 No anexo 1 apresenta-se uma transcrição das distinções feitas por Hassan, em sua obra: The 

Culture of postmodernism: Theory, culture and society.  
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não sendo desígnio em momento nenhum o ato de conservar, a finalidade de 

preservar elementos que constam na vida. Pelo contrário, é essa própria aceleração 

e brevidade que caracteriza a pós-modernidade, sendo a fragmentação e a incerteza 

substâncias centrais na composição do pós-moderno. Assim se expressa Harvey: 

“(...) o que parece ser o fato mais espantoso sobre o pós-modernismo: sua total 

aceitação do efêmero, do fragmentário, do descontínuo e do caótico que formavam 

uma metade do conceito baudelairiano de modernidade” (HARVEY, 2006, p. 49). 

 É a própria possibilidade objetiva, que é posta em xeque na pós-

modernidade, na medida em que aquela enfatiza a objetividade como elemento 

indispensável, devendo estar sempre presente em nossas tentativas de analisar a 

realidade social e na tomada de decisões e ações. O que se questiona com a pós-

modernidade é essa objetividade, dado que nem sempre nossas visões e intenções 

encontram reflexos fiéis na dinâmica do real, e muito frequentemente nossas ações 

extrapolam seu objetivo inicial tornando-se não mais controláveis e superando nossa 

própria existência. Assim é questionável a ideia de “possibilidade objetiva”, pois a 

pós-modernidade teria como uma de suas características o que Fredrich Nietzche, 

referindo-se à vida moderna, relaciona o caos demandado por tal modelo societário 

e a impossibilidade de lidar com a racionalidade (HARVEY, 2010). 

 Outra mudança significativa descrita por Harvey refere-se às elaborações 

teóricas de cunho sociológico, destacadamente de Michel Foucault e Lyotard, que 

opõem-se a qualquer esquema interpretativo-explicativo que proponha elucidar a 

totalidade das coisas, os dados presentes no real, sendo tais esquemas 

denominados: Metalingüísticas, metanarrativas ou metateorias. Segundo estes 

teóricos, a realidade é múltipla, plural e, portanto, irredutível a construções teóricas, 

por mais amplas e complexas que possam ser. É a partir desse contexto teórico que 

Foucault traça a hipótese das micro-relações (microfísica do poder): estas compõem 

a totalidade e não podem ser reduzidas à ideia das lutas de classes, da dominação 

de um grupo politicamente dirigente e economicamente dominante sobre uma 

maioria de explorados e expropriados.  

 O ponto fraco da teoria foucaultiana, entretanto, está no fato de conceber a 

luta contra as formas de poder-conhecimento e repressão a partir de movimentos 

particulares, em frentes específicas, de modo que, efetivamente, não conseguem, ou 

ao até agora não têm conseguido concretizar um embate ao sistema capitalista, 

tornando-se a fragmentação a que padecem os diversos movimentos sociais 
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(orientados por este referencial), elemento essencial para a manutenção das 

estruturas de dominação burguesa; contudo, para Foucault e Lyotard, essa 

diversidade de discursos dos diferentes movimentos é essencial para pluralismo 

pós-moderno, que favorece à luta em uma sociedade Heterótopa:  

Por heterotopia Foucault designa a coexistência, num "espaço impossível", 
de um "grande número de mundos possíveis fragmentários", ou, mais 
simplesmente, espaços incomensuráveis que são justapostos ou 
superpostos uns aos outros (HARVEY, 2010, p. 52) 

 

 Nesse sentido, cabe lembrar a critica que Antônio Gramsci tece aos 

movimentos sociais na Itália, ao enfatizar a necessidade de que os diferentes grupos 

se reconhecessem como semelhantes em uma luta de classes. Assim, movimentos 

brasileiros como MST e mesmo internacionais (como gays, étnicos, religiosos, negro 

e etc.), seriam aliados em uma luta contra a opressão a qual estão submetidos. 

 A outra ponta do iceberg da pós-modernidade consiste na importância das 

novas tecnologias da informação e o leque de possibilidades abarcadas por elas, 

que vão desde a facilitação da comunicação entre pessoas a longas distâncias, em 

diferentes situações, em diferentes graus de complexidade. Sobre esse aspecto, 

devemos compreender as modificações na própria dinâmica da socialização dos 

indivíduos, a partir do qual sucedeu-se a constituição de habitus peculiares, 

marcados por comportamentos específicos de um dado contexto cultural, em seu 

mais amplo sentido, no qual as máquinas informacionais adentraram o cotidiano das 

pessoas comuns interferindo sensivelmente nas formas de relacionamento social, 

isto é, de inter-relação entre os homens. A pós-modernidade tem instigado os 

diversos teóricos de seu tempo a refletir acerta de como as transformações nas 

bases técnicas e sociais da comunicação, fundamentadas em grandes avanços 

tecnológicos possibilita a ampliação do leque de informações e “pontos de vista” em 

relação ao conhecimento, por ser concomitantemente uma sociedade balizada – 

segundo os pensadores pós-modernos – pela “fragmentação, o pluralismo e a 

autenticidade de outras vozes e outros mundos” (HARVEY, 2010, p. 53). É a partir 

desse interesse nas práticas discursivas, nas interações dialógicas, que Lyotard 

(1998), chama-nos a atenção para a possibilidade de que a comunicação em 

questão torna-se elemento central na disseminação de conhecimentos diversos, de 

diversas matrizes, tornando-se uma “importante força de produção”, onde o 
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conhecimento pode ser codificado de várias maneiras, embora algumas sejam mais 

acessíveis do que outras.  

 Ainda segundo Harvey (2010, p.53), operou-se no seio dessa passagem da 

sociedade moderna à pós-moderna uma modificação no paradigma explicativo dos 

seguintes elementos constituintes do processo comunicativo: o significado 

(mensagem) e o significante (meio). Nas interpretações funcionalistas modernas, o 

significado transmitido através de determinados significantes era rígido, portanto, 

determinável, assim desenvolvia-se uma “precisa” análise de caráter positivista 

acerca do conteúdo e discurso proferido por dado locutor e acerca da compreensão 

que seu interlocutor (receptor) teria da mensagem. Ou seja, a mensagem tinha 

significação e conteúdo completamente identificáveis. Por outro lado, na pós-

modernidade, acentua-se um tipo de análise que leva em consideração o caráter da 

subjetividade, intertextualidade e contextualidade a que padecem e que estão 

inseridos o locutor, o interlocutor, os significantes, a mensagem e as compressões 

(significações) possíveis. Neste caso, nossa intencionalidade ao emitir mensagens 

pode ser extrapolada, e aí há um conflito central: 

A linguagem é um processo constituído pela paráfrase e pela polissemia, o 

sujeito da linguagem encontra-se diante da repetição de um mesmo 

discurso, a paráfrase, ao mesmo tempo em que há uma tensão que nos 

oferece a possibilidade de rompimento dos sentidos institucionalizados, a 

polissemia.  Essa é a tensão básica do discurso, tensão entre texto e 

contexto histórico-social: O conflito entre o mesmo e o diferente, entre a 

paráfrase e a polissemia” (AGRA, 2004, p.14). 

 

 Assim, a ótica pós-estruturalista, ao analisar acerca do processo 

comunicativo, procura desbancar o modelo de linguagem circunscrita e encerrada 

sob os domínios da estrutura, relegando a lógica do sentido fixado e abrindo espaço 

para as interpretações simbólicas plurais. Daí, podemos concluir que os teóricos 

pós-modernos da comunicação entendem que as significações podem ser movidas 

pelos sujeitos em sua (des)construção e reconstrução social da realidade. 

 Outro elemento profícuo na elucidação de nossa temática central “o mundo 

pós-moderno”, é o que Harvey denomina a “compressão do tempo-espaço. Ora, se 

fizermos um ligeiro resgate à obra de Marshall Mcluhan (1969), perceberemos que 

em sua obra capital: “Os meios de comunicação como extensão do homem”, já se 

encontra a proposta de uma diminuição das distâncias oriundas da ascensão dos 
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meios de comunicação de massa e, simultaneamente, uma aceleração na 

velocidade da dinâmica social. Nesse sentido, Harvey destaca em sua análise o 

papel que os avanços tecnológicos, sua disseminação e acentuada popularização 

desempenharam na alteração de categorias básicas do entendimento humano, 

quais sejam, o tempo e o espaço. Afirma nosso autor: 

 “Desejo sugerir que temos vivido nas duas últimas décadas uma intensa 
fase de compressão do tempo-espaço que tem tido um impacto 
desorientado e disruptivo sobre as práticas político-econômicas, sobre o 
equilíbrio do poder de classes, bem como sobre a vida social e cultural. 
(HARVEY, 2010, p. 257). 

 

 Claro está, no entanto, que para o autor acima citado estas alterações não 

podem deixar de ser analisadas a partir da transição para a acumulação flexível do 

capital. Esta, caracterizada por maior volatilidade, rotatividade, aceleração do tempo 

de produção, criação de novas formas de produção do capital através da 

especulação e da indústria da propaganda e publicidade – ferramentas 

indispensáveis para a atual configuração do ganho capitalista. 

 

1.3. FREDRIC JAMESON: O PÓS-MODERNISMO 

 

Com Fredric Jameson, entramos em uma análise acerca da 

contemporaneidade no sentido de buscar compreender sua dinâmica cultural a partir 

da análise dos sentidos de nossas experiências sociais cotidianas e de nossos 

sistemas de orientação. Para tal análise, em sua obra Pós-modernismo: A lógica 

cultural do capitalismo tardio, Jameson adentra os campos da arquitetura, do 

cinema, das artes, da economia, da política, da ideologia e, evidentemente, da 

cultura em geral. 

Nesse sentido, o autor em questão pretende demonstrar que o pós-

modernismo nada mais é do que a própria face cultural do capitalismo tardio, 

enquanto sistema econômico dominante caracterizado por determinações concretas 

– uma lógica que lhe é própria – que engendram uma maneira específica de 

configuração da cultura, em suas mais diversas esferas. Segundo Jameson, a maior 

parte dos estudiosos demarca metodologicamente o início do pós-modernismo como 

ocorrendo entre o fim dos anos 50 e início dos anos 60, onde teria havido uma 
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ruptura radical a partir da qual as elaborações discursivas eram compostas no 

sentido de termos chegado ao “fim disto ou daquilo” (2006, p.27), como o fim das 

classes sociais, não só enquanto dado da realidade, mas mesmo enquanto conceito 

de apreensão hermenêutica do real. Nesse barco, iriam também conceitos e ideias 

como a ideologia, o wellfare state (Estado do bem-estar), a social-democracia e crise 

de diversos outros elementos e construtos sociais, intelectuais, artísticos (literatura, 

moda, música, cinema) da Modernidade. Por outro lado, a financeirização da 

economia, o regime político neoliberal e o pós-modernismo, como aspecto cultural, 

seriam elementos centrais de nossos dias.    

Mas Jameson (2006, p. 28), ao refletir sobre estas diversas questões, faz um 

questionamento essencial: “(...) Mas será que isso implica uma mudança ou ruptura 

mais fundamental do que as mudanças periódicas de estilo, ou de moda, 

determinadas pelo velho imperativo de mudanças estilísticas do alto modernismo?”. 

Começando pela arquitetura – onde segundo ele as mudanças foram mais 

dramáticas – o autor percebe uma crítica implacável ao alto modernismo 

arquitetônico. Nesse sentido, o pós-modernismo, a partir da arquitetura, rompe com 

uma das mais marcantes características do alto modernismo, que era o 

estabelecimento de uma separação entra alta cultura e cultura de massa ou 

comercial. Isso se expande dentro da cultura em geral rapidamente, e a cultura 

perde sua autonomia em relação ao campo econômico, passando a estar ao seu 

serviço. 

Mas devemos ter cuidado para não cairmos no erro de – a partir da 

observação superficial de mudanças que são visíveis para todos que se propõem a 

refletir sobre a pós-modernidade – afirmarmos que essas transformações se 

reduzem ao nível cultural da sociedade ou, por outro extremo, afirmarmos que 

vivemos, nos dias contemporâneos, em um novo tipo de sociedade. A esse respeito, 

nosso autor afirma, de maneira irônica e certeira: 

 

Essa ruptura não deve ser tomada como uma questão puramente cultural: 
de fato, as teorias do pós-moderno – quer sejam celebratórias, quer se 
apresentem na linguagem de repulsa moral ou da denúncia – têm uma 
grande semelhança com todas aquelas generalizações sociológicas mais 
ambiciosas que, mais ou menos, na mesma época, nos trazem as 
novidades a respeito da chegada e inauguração de um tipo de sociedade 
totalmente novo, cujo nome mais famoso é “sociedade pós-industrial” 
(Daniel Bell), mas que também é conhecida como sociedade do consumo, 
sociedade das mídias, sociedade da informação (...). Tais teorias têm a 
obvia missão ideológica de demonstrar, para o seu próprio alívio, que a 
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nova formação social em questão não obedece mais às leis do capitalismo 
clássico, a saber, o primado da produção industrial e a onipresença da luta 
de classes. (JAMESON, 2006, p. 28-29). 

  
 

Ora, afirmar se a formação social apresentada em nossos dias obedece ou 

não às “leis” do capitalismo clássico exige todo o cuidado. Segundo o cientista social 

José A. Spinelli Lindoso, demonstrou possuir um “fôlego de sete gatos para 

enfrentar com êxito sucessivas crises econômicas” (LINDOSO in LYRA, 2006, 

p.132), e, na contra-mão dessas crises, ampliar tremendamente seus ganhos e sua 

produção de riquezas. Vejamos o que afirma Lindoso: 

  

 As previsões sobre o empobrecimento contínuo do proletariado e sobre a 
degradação iminente do “capitalismo putrefato” formuladas, 
respectivamente, por Marx e Lênin, não se confirmaram. A pauperização da 
classe trabalhadora, o desemprego e a miséria generalizada foram, por 
certo, uma realidade nas etapas iniciais do capitalismo, como consequência 
necessária de seu intenso processo de acumulação. (...) Todavia, o ritmo 
vertiginoso de inovações tecnológicas, a racionalização das técnicas de 
produção e de gestão industrial, e a própria dinâmica da socialização das 
forças produtivas, esta prevista por Marx, revelaram uma insuspeita 
vitalidade do modo de produção capitalista. (LINDOSO in LYRA, 2006, 
p.131-132) 

 

 Ora, vemos aí sinalizações de que não se trata de vivermos, em nossos dias, 

em um novo tipo de sociedade, mas da reestruturação em torno da maneira de 

produção e acumulação capitalista, que, de certa maneira, lhe confere maior 

sustentabilidade. Lindoso afirma ainda que essa nova fase do sistema capitalista se 

caracteriza pela acumulação flexível e pela mundialização do capital iniciada na 

década de 1980, onde a intensa revolução/inovação científica e tecnológica com 

respeito à questão da produção ocasionou transformações na organização da 

própria produção, na gestão da força de trabalho e, por decorrência, no cotidiano 

econômico, político, social e cultural da sociedade contemporânea. 

 

 Com vistas a buscar uma definição ou aproximação mais clara dessa 

questão, Jameson autor se debruçara com atenção sobre o livro de Ernest Mandel, 

intitulado O Capitalismo Tardio, o qual lhe exerceu forte influência, no qual Mandel 

(1985) afirma que o que se tem denominado pós-modernismo ou idade pós-

industrial seria uma terceira fase da evolução do capital, e sobretudo, o mais puro 

estágio do capitalismo, o qual esse autor classifica como capitalismo multinacional, e 
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teria sido precedido por duas anteriores fases do capitalismo: capitalismo de 

mercado e capitalismo de monopólio (ou imperial).   

Jameson se apropria dessa análise demonstrando que o capitalismo 

multinacional ou financeiro (ou ainda, capitalismo tardio) é caracterizado pelo 

predomínio dos altos investimentos financeiros feitos por empresas multinacionais 

(ou transnacionais), pelas negociações de caráter especulativo nas chamadas 

bolsas de valores, localizadas nos principais centros econômicos, e transações 

bancárias intermediadas pelo estrondoso avanço tecnológico contemporâneo, o qual 

chegou às pessoas comuns (pressuposto central para as novas configurações 

mercadológicas), por uma nova divisão internacional do trabalho, marcada não só 

pela posse do capital acumulado, mas pela capacidade dos investimentos e 

domínios de tecnologia informacional e automação, muito embora, o referido autor 

se exima da inferência de que a vida cotidiana de nossos dias ou a produção cultural 

seja “determinação em última instância” da tecnologia, o que marca uma 

discordância central com o pensamento de Lyotard, ao qual já dedicamos atenção 

anteriormente, onde podemos perceber a presença de um determinismo tecnológico 

altamente reducionista na análise desse autor acerca da pós-modernidade.  

Jameson firma que essa proposta está muito mais ligada a uma noção pós-marxista, 

segundo a qual a sociedade contemporânea é pós-industrial. Segundo ele: 

  

“(...) nossas representações imperfeitas de uma grande rede 
computadorizada de comunicação são, em si mesmas, apenas uma 
figuração distorcida de algo ainda mais profundo, a saber, todo o sistema 
mundial do capitalismo multinacional de nossos dias. A tecnologia da 
sociedade contemporânea é, portanto, hipnótica e fascinante, não tanto em 
si mesma, mas porque nos oferece uma forma de representar nosso 
entendimento de uma rede de poder e de controle que é ainda mais difícil 
de ser compreendida por nossas mentes e por nossa imaginação, a saber, 
toda nova rede global descentrada do terceiro estágio do capital.” 
(JAMESON, 2006, p. 63-64)  

 

 

Assim, ele concorda com Mandel (1985) no tocante ao fato de o capitalismo 

ter atingido seu grau de maior pureza e ainda estar, portanto, de acordo com as 

análises feitas por Marx no século XIX, de modo que, nessa fase de 

desenvolvimento desse sistema, ele atinge áreas que estão, apriori, fora do 

mercado. Afirma Jameson: 

Assim, esse capitalismo mais puro de nosso tempo elimina os enclaves de 
organização pré-capitalista que ele até agora tinha tolerado e explorado de 
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modo tributário. Nesse aspecto, sentimo-nos tentados a falar de algo novo e 
historicamente original: A penetração e colonização do inconsciente e da 
Natureza.(JAMESON, 2006, p. 61). 

 

  

Em meio a esse debate, Jameson opta por tomar o pós-modernismo como 

uma dominante cultural, e não como um novo paradigma social ou apenas como um 

estilo, pois, a concepção de dominante cultural “dá margem à presença e 

coexistência de uma série de características que, apesar de subordinadas umas às 

outras, são bem diferentes.” (2006, p. 29), o que não dá vazão à ideia de que esse 

período histórico trata-se de uma massa homogênea; E é nesse campo privilegiado 

de expressão – o pós-moderno – que diferentes manifestações ou impulsos culturais 

têm que encontrar seu espaço, inclusive as manifestações religiosas, entre as quais, 

a que tomamos como objeto nesse trabalho – “A Educação de caráter religioso no 

RHEMA Brasil”. 

 No entanto, a economia de cunho capitalista tem se articulado com essas 

novas manifestações e impulsos culturais, segundo Jameson, no sentido de 

reproduzirem e fortalecerem o sistema capitalista, ou seja, tratam-se dos 

mecanismos culturais de reprodução do capitalismo enquanto sistema econômico 

hegemônico, onde a produção cultural é parte preponderante, pois, “Dizer produção 

de cultura equivale a dizer produção da vida cotidiana – e sem isso um sistema 

econômico não consegue continuar a se implantar e expandir” (JAMESON, 2001, p. 

60). Em síntese, o autor em questão procura esclarecer que o pós-modernismo é a 

face cultural do capitalismo tardio, e não um novo modelo de sociedade. Ora, nessa 

nova fase do capitalismo, a cultura passa a ter uma relação intrínseca e altamente 

harmônica com a economia, de modo que o capital estaria na sua fase máxima de 

expansão alcançada até nossos dias, pois o consumo estaria altamente associado à 

produção de imagens – dos mais diversos tipos e estilos – que o estimulassem. A 

autora Maria Elisa Cevasco, ao comentar a obra A cultura do dinheiro, de 

Jameson, diz:  

Se antes a cultura podia até ser vista como o espaço possível de 
contradição, hoje ela funciona de forma simbiótica com a economia: a 
produção de mercadorias serve a estilos de vida que são criações da 
cultura e até mesmo a alta especulação financeira se apoia em argumentos 
culturais, como o da “confiança” que se pode ter em certas culturas 
nacionais ou as mudanças de “humor” que derrubam índices e arrasam 
economias. A produção cultural se tornou econômica, orientada para a 
produção de mercadorias: basta pensar nos investimentos que funcionam 
como garantias de filmes de Hollywood (CEVASCO, 2010, p. 12).   
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 Nesse sentido, é interessante perceber que, observando os elementos 

presentes nas manifestações culturais mais diversas, Fredric Jameson vê em meio 

aos vários estilos e em meio a toda essa aparente fragmentação, a totalidade do 

movimento do sistema econômico capitalista, não caindo em uma pseudo-

concreticidade, como teorizou Karel Kosik, em A Dialética do concreto, pois, 

Jameson não perde de vista o pano de fundo sobre o qual nascem e se realizam as 

principais manifestações culturais contemporâneas, quais sejam, o capitalismo e 

suas práticas de mercado.  Sobre o mercado, enquanto espaço em que se 

desenvolve o capital, Jameson afirma: 

É claro que no processo de desparecimento gradual do espaço físico do 
mercado, e da identificação gradual da mercadoria com sua imagem (ou 
marca, ou logotipo), dá-se uma outra simbiose, mais íntima, entre o 
mercado e a mídia. Nessa simbiose, as fronteiras ficam submersas e (de 
formas profundamente características do pós-moderno), a indiferenciação 
de níveis gradualmente toma o lugar da separação anterior entre a coisa e o 
seu conceito (ou na verdade, economia e cultura, base e superestrutura). 
Os produtos à venda no mercado transformam-se no próprio conteúdo das 
imagens da mídia, de tal forma que, em certo sentido, o mesmo referente 
parece se manter nos dois domínios. (JAMESON, 2006, p. 282). 

 
 

  
 O que não podermos perder de vista é que todo esse rearranjo do capital em 

seu aspecto econômico, sobretudo com a preeminência do capital financeiro como 

modalidade de dinâmica de seu funcionamento, foi determinante para que se 

desenvolvesse a globalização (traço elementar na obra de Jameson), viabilizando a 

construção de um cenário de universalização de um padrão de consumo, sobretudo 

o consumo de bens materiais descartáveis e, a partir da associação entre produção 

de mercadorias e produção cultural, o estabelecimento de uma forte Indústria 

Cultural6, onde as máquinas desempenham um papel, acima de tudo, caracterizado 

pela reprodução do sistema capitalista tardio, em sua lógica específica. As máquinas 

– predominantemente informacionais – realizam um oficio muito mais ligado à 

                                                           
6
 Indústria Cultural é um conceito desenvolvido por Theodor Adorno e Max Horkheimer, integrantes 

da Escola de Frankfurt, que se refere à produção cultural no capitalismo como produção de 
mercadorias. De acordo com os autores, a produção cultural e intelectual passa a ser guiada pela 
possibilidade de consumo mercadológico, assegurando a lucratividade do sistema. Além disso, a 
Indústria Cultural exerce uma função de preservação, reprodução e renovação do capitalismo, uma 
vez que atua na formação de um público consumidor. Referência: ADORNO, Theodor; 
HORKHEIMER, Max. A indústria cultural – o iluminismo como mistificação das massas. In: Indústria 
cultural e sociedade. São Paulo: Paz e Terra, 2002  



37 
 

reprodução dessa lógica do mercado contemporâneo do que à produção das 

mercadorias propriamente ditas. Jameson (2006, p. 62) chega a inferir que 

estaríamos na Terceira Idade da Máquina, onde a própria relação com a máquina e 

sua representação é alterada, o que na verdade acontece em cada estágio do 

desenvolvimento tecnológico. 

 

1.3.1 AS PECULIARIDADES DA CULTURA PÓS-MODERNA EM JAMESON 

 

 Como já tratamos anteriormente, Jameson compreende que a cultura, que em 

momentos anteriores do sistema capitalista, era desenvolvida em termos de uma 

relativa autonomia em relação ao campo econômico nas sociedades ocidentais, 

perde essa autonomia e passa a ser instrumentalizada pelo capital, embora não de 

maneira totalmente passiva, mas interagindo com as práticas do mercado. Sobre 

isso, ele afirma: “a inter-relação do cultural e do econômico não é uma rua de mão 

única, mas uma contínua interação recíproca, um circuito de realimentação” 

(JAMESON, 2006, p. 18). Observemos, então, que não se trata apenas de uma 

utilização da cultura a favor do capitalismo, mas de uma forma pós-moderna de 

viver, alicerçada pela lógica do capital contemporâneo e que se expressa na 

produção da cultura, reproduzindo e operando a manutenção da lógica do 

capitalismo tardio. 

 Nesse sentido, o marketing, a propaganda, a publicidade são essenciais, 

dado que exercem um papel central de estímulo, de unificação e padronização do 

consumo a ponto de utilizarem-se estrategicamente das mais diversas formas de 

arte e estilos para alcançarem sucesso. Jameson é enfático em sua afirmação: “A 

sociedade da imagem e da propaganda sem dúvida comprovam a transformação 

gradual das mercadorias em imagens libidinais delas mesmas, ou seja, quase que 

em produtos culturais” (JAMESON, 2001, p. 64). Ora, há aí um elemento de coerção 

de grande força na medida em que não ceder a esses impulsos do consumo 

estimulado pela Indústria Cultural é como estar fora da cultura, ou no mínimo 

desnivelado. 

 Nesse cenário, podemos afirmar que, para Jameson (2006), uma das 

características mais centrais do pós-modernismo é a mercantilização e o claro 

fetichismo da mercadoria. Nesse contexto, até a figura humana é transformada em 
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mercadoria de modo que se perde a referencia de humanidade e o sujeito se torna 

mercadoria. 

 Outra característica importante no pós-modernismo, segundo Jameson, até 

mesmo formal, trata-se do que ele chama de uma nova superficialidade, ou 

achatamento dos elementos da realidade, das relações sociais, das obras artística, 

no sentido de uma falta de profundidade. Isso estaria dialeticamente ligado à ideia 

do enfraquecimento da história – tanto na esfera pública quanto na esfera privada – 

constatado por nosso autor, não só na observação atenta da realidade 

contemporânea, mas também a partir da análise comparativa e hermenêutica de 

obras artísticas do Realismo, do Modernismo, do Alto Modernismo e, finalmente, do 

Pós-modernismo.  Refletindo acerca desse enfraquecimento da historia, Jameson 

afirma tratar-se de uma “patologia distintamente auto-referencial, como se nosso 

completo esquecimento do passado se exaurisse na contemplação vazia, mas 

hipnótica de um presente esquizofrênico, incomparável por definição” (JAMESON, 

2006, p 16). Segundo Jameson, no pós-modernismo, as pessoas perdem a noção 

de um passado – da tradição, do pertencimento a um grupo de maior coesão – 

caracterizado por elementos políticos, econômicos e culturais que, de uma maneira 

ou de outra, engendraram o presente. Essa desorientação se estabelece não só no 

nível da reflexão acerca da sociedade como um todo, mas no nível das 

peculiaridades da história de cada sujeito e também em relação ao seu futuro, onde 

sua vida se reduz a um eterno “hoje”. É por isso que o enfraquecimento da história, 

enquanto sintoma da cultura pós-moderna, e o que ele denominará de uma “nova 

superficialidade” estão intimamente ligados.      

 Outro fruto da ótica pós-moderna sobre a realidade, e que está ligado à falta 

de profundidade, é a mutação na questão do conteúdo, de modo que, tanto na 

perspectiva do sujeito quanto na disposição dos objetos esses conteúdos tivessem 

sido transformados em um conjunto de textos ou simulacros (JAMESON, 2006), 

aspecto esse a partir do qual o autor em questão tecerá críticas veementes a 

autores como Lyotard e Foucault, por teorizações que negam uma perspectiva 

teórica e científica de caráter totalizante, e acabam contribuindo com a reprodução 

da lógica capitalista, pois, negam a possibilidade de qualquer grande movimento 

coletivo (JAMESON, 2006). 

 Em sua descrição dos elementos característicos do pós-modernismo 

enquanto lógica cultural do capitalismo tardio, Jameson destaca também o que ele 
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denomina esmaecimento do afeto, no sentido de que todos os afetos, emoções e 

subjetividades tenham mudado qualitativamente de modo a se tornarem pálidos, 

sem cor, sem brilho e caracterizados por certa opacidade, onde mesmo o tempo e a 

temporalidade tão em voga no modernismo e no alto modernismo sucumbem. A 

toda essa descrição da cultura pós-moderna e, mais especificamente, ao 

esmaecimento do afeto, é necessário frisar um outro elemento, a saber, a “morte” do 

próprio sujeito, um dos temas mais centrais das teorias contemporâneas, onde o 

ego, a mônada, ou o indivíduo autônomo burguês  encontra seu fim, de modo que o 

sujeito centrado da modernidade passa por um descentramento. A administração do 

“eu” entra em colapso. 

 Mas seja talvez, quando trata das teorias contemporâneas, o aspecto mais 

provocativo no livro Pós-modernismo: A lógica do capitalismo tardio, de Fredric 

Jameson, pois, o mesmo é enfático ao afirmar que essas teorias, – ou melhor, diz 

ele – esse discurso teórico “é também um fenômeno estritamente pós-moderno” 

(JAMESON, 2006, p.40). Ora, segundo o autor, esse discurso teórico 

contemporâneo tem se colocado no propósito de criticar negativamente e 

desacreditar, entre outros construtos intelectuais, o modelo hermenêutico do dentro 

e do fora, isto é, os modelos de profundidade em geral, caricaturando-os, 

desprezando suas conquistas e estigmatizando-os de ideológicos e metafísicos. 

Vamos ao que afirma nosso autor: 

 

(...) seria então inconsistente defender a verdade de seus achados teóricos 
em uma situação em que o próprio conceito de “verdade” é parte de uma 
bagagem metafísica que o pós-estruturalismo procura abandonar.  O que 
gostaríamos de, ao menos sugerir, é que a crítica pós-estruturalista da 
hermenêutica, daquilo a que vou chamar mais adiante de modelo de 
profundidade, nos é útil como um sintoma bastante significativo da cultura 
pós-moderna, que é o nosso assunto aqui. (JAMESON, 2006, p. 40).  

 

 

 Segundo a análise de Jameson, pelo menos mais quatro modelos da 

profundidade, além do modelo hermenêutico do dentro e do fora, têm sido rejeitados 

pelas elaborações teóricas contemporâneas: 

 

(...) 1) o dialético, da essência e da aparência, bem toda a gama de 
conceitos correlatos de ideologia ou de falsa consciência; 2) o modelo 
freudiano do latente e do manifesto, ou da repressão (que por certo é o alvo 
do panfleto programático, e sintomático, de Michel Foucault, [História da 
sexualidade]; 3) o modelo existencialista da autenticidade e inautenticidade. 
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Cuja temática heroica ou trágica está intimamente ligada àquela outra 
grande oposição entre alienação e desalienação, outra das vítimas do 
período pós-estruturalista ou pós-moderno; e 4) mais recentemente, a 
grande oposição semiótica entre significante e significado. (...) O que 
substitui esses modelos de profundidade é, de modo geral, uma concepção 
de práticas, discursos e jogos textuais (...). (JAMESON, 2006, p. 40) 
 
 

 De acordo com Jameson, os teóricos pós-modernos abrem mão da 

profundidade e teorizam no sentido de uma superficialidade à qual denominam 

teoricamente de intertextualidade ou superfícies múltiplas, que inviabilizam uma 

análise totalizante do real. Dessa maneira, as teorias contemporâneas caem no que 

Karel Kosik (1976) denominou pseudoconcreticidade. Nesse contexto, eles colocam 

em xeque uma série de construtos intelectuais que se tornaram pressupostos 

básicos da pesquisa científica, como a própria ideia de “verdade”, mesmo aquelas 

verdades endossadas pela pesquisa científica. Este é um elemento extremamente 

crítico para a nossa reflexão, dado que, em nosso objeto – a educação religiosa de 

caráter cristão em uma instituição específica (O RHEMA Brasil) –, a ideia de verdade 

é elementar e indissociável dos mais diversos componentes da teologia cristã, muito 

embora, neste caso – o da fé cristã – já não se trata de uma “verdade” alcançada 

por meio do procedimento sistemático e formal que caracteriza a pesquisa de 

caráter científico, supostamente isenta de dogmas, mas de uma “verdade” que tem 

origem em uma revelação de caráter transcendental, qual seja, o deus cristão , o 

qual decide por se revelar à humanidade que, por decorrência do pecado, estivera 

separada desse deus. 

 Finalmente, é importante destacar que, para Jameson, sua análise acerca do 

pós-modernismo não tem como propósito ser meramente estilística, mas sim de 

tomar o pós-modernismo do ponto de vista de uma concepção histórica, a partir da 

qual ele se configura como a “dominante cultural da lógica do capitalismo tardio” 

(JAMESON, 2006). Nesse sentido, o legitimo crítico marxista está preocupado em 

realizar, não um julgamento moral, mas uma autêntica análise dialética das 

condições do tempo presente como parte do desenvolvimento da história humana.  

Nosso autor afirma: “(...) se o pós-modernismo é um fenômeno histórico, então a 

tentativa de conceitua-lo em termos de moral, ou de julgamentos moralizantes, tem 

que ser identificada como um erro categorial.” (JAMESON, 2010, p. 73). 

 Por tudo que foi tratado até aqui, acerca da reflexão de Fredric Jameson 

sobre o pós-modernismo, podemos perceber a dimensão do evento sobre o qual nos 



41 
 

debruçamos até aqui – onde a cultura no mundo contemporâneo teve sua função 

social, sua dinâmica e sua expressão sensivelmente alteradas – e que irá pautar 

toda a discussão. Podemos concordar com sua afirmação segundo ao qual: 

 

 “Tudo o que foi dito (...) sugeri que o que temos chamado de pós-
modernismo é inseparável da, e impensável sem, hipótese de uma mutação 
fundamental na esfera da cultura no mundo do capitalismo tardio, que inclui 
uma modificação significativa de sua função social. (JAMESON, 2006, p. 
74). 

 
 
 
 
 

1.4. ZYGMUNT BAUMAN E A MODERNIDADE LÍQUIDA 

 

Para compreender o pensamento de Zygmunt Bauman acerca dos principais 

aspectos econômicos, sociais e culturais da contemporaneidade, utilizaremos sua 

obra intitulada Modernidade Líquida, por se tratar de um texto que, além de 

altamente ilustrativo do seu pensamento, ser também uma entrada mais tranqüila 

para a compreensão de suas observações. Um aspecto interessante no termo 

utilizado por Bauman se refere ao fato de que tal terminologia – Modernidade 

Líquida – nos permite identificar com clareza a idéia de que o que o nosso debate 

tem denominado pós-modernidade não se trata, para Bauman, de uma ruptura total 

entre o paradigma social moderno e nossos dias, mas sim de uma intrínseca relação 

entre os dois momentos históricos, onde a modernidade líquida (Pós-modernidade) 

seria uma decorrência da própria modernidade sólida (Modernidade em seu 

apogeu). Na verdade, a análise de Bauman, como qualquer análise que procure 

identificar efetivamente os germes da “pós-modernidade” deve tomar sempre como 

referencia a própria modernidade.  

Para nosso autor, a fluidez seria uma das características mais elementares na 

instalação da própria modernidade enquanto período histórico, dado que o espírito 

moderno considerava a sociedade demasiado estagnada para os seus anseios. 

Nesse sentido, os ideais do renascimento (em suas diversas esferas), do iluminismo 

e, posteriormente, o positivismo exerceram papel central na construção da 

modernidade e de seus projetos, sobretudo se levarmos em consideração os 

anseios da burguesia que tomava as rédeas da dinâmica econômica e política.  
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(...) Se o "espírito" era "moderno", ele o era na medida em que estava 
determinado que a realidade deveria ser emancipada da "mão morta" de 
sua própria história - e isso só poderia ser feito derretendo os sólidos (isto é, 
por definição, dissolvendo o que quer que persistisse no tempo e fosse 
infenso à sua passagem ou imune a seu fluxo). Essa intenção clamava, por 
sua vez, pela "profanação do sagrado": pelo repúdio e destronamento do 
passado, e, antes e acima de tudo, da "tradição" - isto é, o sedimento ou 
resíduo do passado no presente; clamava pelo esmagamento da armadura 
protetora forjada de crenças e lealdades que permitiam que os sólidos 
resistissem à "liquefação'. (BAUMAN, 2001, p. 09) 
 

 
 Como fica claro na passagem acima, os valores, ideias, costumes e tradições 

mais característicos da sociedade europeia, forjados na base das estruturas feudais, 

eram empecilhos para uma nova consciência que se instalava sob o renascimento 

comercial, o renascimento da vida urbana e, sobretudo, o renascimento intelectual 

que sintonizado com aspectos econômicos em desenvolvimento (a burguesia e sua 

nova ordem econômica), objetivavam superar efetivamente as estruturas sociais 

existentes. Tratava-se, assim, de uma atividade de derreter os sólidos, mas não com 

o interesse de tornar tudo fluido, líquido, mas de compor uma sociedade com sólidos 

perfeitos, exatos, racionalmente planejados e que, portanto, gozassem tanto de 

universalidade quanto de eternidade no que se refere, respectivamente, ao seu 

alcance e à sua duração. Buscavam estabelecer sólidos em que se pudesse confiar, 

a partir dos quais o mundo seria previsível e administrável (BAUMAN, 2001). Nesse 

sentido, essa volatilidade da contemporaneidade, em seus aspectos mais diversos 

como a economia e a cultura, foram monstros que, ao menos no plano intelectual, a 

modernidade não pretendia criar. Afirma Bauman sobre esse processo: 

 

Para poder construir seriamente uma nova ordem (verdadeiramente sólida!) 
era necessário primeiro livrar-se do entulho com que a velha ordem 
sobrecarregava os construtores. "Derreter os sólidos" significava, antes e 
acima de tudo, eliminar as obrigações "irrelevantes" que impediam a via do 
cálculo racional dos efeitos; como dizia Max Weber, libertar a empresa de 
negócios dos grilhões dos deveres para com a família e o lar e da densa 
trama das obrigações éticas; ou, como preferiria Thomas Carlyle, dentre os 
vários laços subjacentes às responsabilidades humanas mútuas, deixar 
restar somente o "nexo dinheiro'. Por isso mesmo, essa forma de "derreter 
os sólidos" deixava toda a complexa rede de relações sociais no ar - nua, 
desprotegida, desarmada e exposta, impotente para resistir às regras de 
ação e aos critérios de racionalidade inspirados pelos negócios, quanto 
mais para competir efetivamente com eles. (BAUMAN, 2001, p. 10) 
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 Podemos perceber, então, como esse rompimento com as tradições e os 

valores objetivavam operar não só a libertação/liberação dos indivíduos dos laços ou 

grilhões que os mantinham inertes perante uma nova disposição ideológica que se 

traçava, mas, sobretudo, dar suporte a uma nova ordem econômica que se 

engendrava e que teria como pressuposto fundamental essa liberação. Essa 

liberação, pautada na possibilidade de administração racional da vida – e que levada 

ao seu extremo foi o que caracterizou a racionalidade instrumental ou administrativa 

(Escola de Frankfurt), distanciou o ser humano da reflexão moral, de modo que, na 

modernidade, um administrador de indústria não poderia estar preocupado com o 

bem-estar dos trabalhadores que lhe vendiam a força de trabalho, mas sim com a 

produtividade e lucratividade que a indústria poderia gerar. O que está na ordem do 

dia de um administrador moderno era a ideia de eficácia, de resolução de 

problemas.   Vale salientar que, ao fazer essa análise, Bauman não está exercendo 

um juízo de valor, pois ele deixa claro que o que é importante compreender é que 

essas mudanças efetivamente ocorreram, seja para o bem ou para o mal. 

 Observemos, então, que a modernidade já trazia em si os germes ou, para 

ser mais contemporâneo, o DNA da liquefação permanente ou da permanente 

característica de “derreter os sólidos”, perante a qual ela mesma – a modernidade – 

não pode se manter imune quanto à manutenção de seus construtos, dado seu 

caráter dinâmico.   

Bauman faz uma interessante observação ao inferir que no decorrer da 

instalação da modernidade, enquanto paradigma social, essa sua característica de 

“derretimento dos sólidos” assumiu uma atividade revolucionária, provocando 

rompimento com diversas estruturas econômicas, sociais e culturais estabelecidas. 

No entanto, no presente momento histórico e no domínio onde reside a ação política, 

não se trata mais de edificar uma nova e melhor sociedade. O interesse por buscar 

novas ordens ou sistemas sociais que trouxessem melhoras para a vida humana foi 

banido da agenda política. Nosso autor fala de um redirecionamento do 

“derretimento de sólidos” no sentido de inviabilizar totalmente qualquer harmonia 

que se possa estabelecer entre escolhas individuais e projetos coletivos. Afirma 

Bauman: 

(...) O "derretimento dos sólidos' traço permanente da modernidade, 
adquiriu, portanto, um novo sentido, e, mais que tudo, foi redirecionado a 
um novo alvo, e um dos principais efeitos desse redirecionamento foi a 
dissolução das forças que poderiam ter mantido a questão da ordem e do 
sistema na agenda política. Os sólidos que estão para ser lançados no 
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cadinho e os que estão derretendo neste momento, o momento da 
modernidade fluida, são os elos que entrelaçam as escolhas individuais em 
projetos e ações coletivas - os padrões de comunicação e coordenação 
entre as políticas de vida conduzidas individualmente, de um lado, e as 
ações políticas de coletividades humanas, de outro. (BAUMAN, 2001, p. 12) 

 

 
 Segundo Bauman, categorias e instituições como classe e família passam, na 

modernidade fluida, por uma desintegração – ou, pelo menos uma reformulação sem 

precedentes – que as tornam líquidas, voláteis, instáveis e altamente inseguras para 

a formação da própria identidade dos indivíduos. As instituições que exerciam um 

poder de cunho hereditário sobre os indivíduos já não são garantia de disseminação 

eficiente de valores e de sua interiorização por parte dos homens e mulheres da 

contemporaneidade. O matrimônio, a paternidade, a orientação sexual, ideias como 

liberdade e submissão, ou respeito, são constantemente refeitos, reinventados, 

resignificados e caracterizados por uma singular instabilidade.  Bauman (2001, p. 

14) explicita melhor: “(...) São esses padrões, códigos e regras a que podíamos nos 

conformar, que podíamos selecionar como pontos estáveis de orientação e pelos 

quais podíamos nos deixar depois guiar, que estão cada vez mais em falta.” 

 Mas deixemos claro que, para Bauman, esses padrões, códigos e regras que 

nos concediam orientação e identidade, estão em “falta”, não porque não existam 

mais. Eles não têm mais a qualidade sólida que os caracterizava e lhes dava 

estabilidade e conferia segurança aos indivíduos. No entanto, na 

contemporaneidade, os valores são tantos e tão diversificados que os indivíduos se 

vêem perante uma realidade em que eles têm diante de si a tarefa de eleger 

“aqueles valores que o interessam”. Mas esse fenômeno se dá de tal maneira fluida 

que esses valores passam a variar nas “mãos” das pessoas, de modo que em dias, 

semanas ou meses os valores que alguém definira para sua orientação podem ser 

radicalmente alterados em si ou trocados. Vejamos o que afirma nosso autor a esse 

respeito:  

Hoje, os padrões e configurações não são mais "dados' e menos ainda 
"autoevidentes"; eles são muitos, chocando-se entre si e contradizendo-se 
em seus comandos conflitantes, de tal forma que todos e cada um foram 
desprovidos de boa parte de seus poderes de coercitivamente compelir e 
restringir. (BAUMAN, 2001, p. 14). 

 
 
 

 Outra característica central da modernidade líquida, ou modernidade fluida, se 

refere à sua repulsa contra qualquer tentativa de busca da unidade em meio às 
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diferentes esferas da realidade, das estruturas sociais existentes e das culturas. Se 

a modernidade trazia em seu projeto a busca da unidade na diversidade (daí a 

palavra universidade), presente momento histórico da modernidade já não aceita 

esse projeto, pois, rejeita a própria ideia de unidade. Por decorrência, a perspectiva 

totalizante também é rejeitada, pois, é considerada inviável, fantasiosa, 

preconceituosa e insensível perante as peculiaridades e singularidades das 

“diversas realidades”, dos “diversos mundos”, os quais são decorrência lógica da 

diversidade e efemeridade de valores e padrões que cotidianamente aparecem, 

desaparecem e se revezam na contemporaneidade.  

 
(...) De fato, como insistem Deleuze e Guattari

7
, “não acreditamos mais no 

mito da existência de fragmentos que, como peças de uma antiga estátua, 
estão meramente esperando que apareça o último caco para que todas 
possam ser coladas novamente para criar uma unidade que é precisamente 
a mesma que a unidade original. Não mais acreditamos numa totalidade 
primordial que existiu uma vez, nem numa totalidade final que espera por 
nós numa data futura.” O que foi separado não pode ser colado novamente. 
Abandonai toda esperança de totalidade, tanto futura como passada, vós 
que entrais no mundo da modernidade fluida. (Apud BAUMAN, 2001, p. 29) 
 

 

 Segundo Bauman (2001), a modernidade fluida, muito embora seja diferente 

da modernidade clássica e sólida que a precedeu, carrega em si muitos elementos 

que lhe asseguram ser um momento histórico dentro da própria modernidade e não 

um novo modelo social, visto que traz em si “a compulsiva e obsessiva, continua, 

irrefreável e sempre incompleta modernização; a opressiva e inerradicável, 

insaciável sede de destruição criativa (...).” Fazendo referência a Lessing, o autor em 

questão recorda-nos a ocorrência de uma das “conquistas” da modernidade, qual 

seja a da emancipação da crença no ato da criação (a partir de um Deus ou 

deuses), da idéia de uma revelação e da condenação eterna. Ao tornar-se “livre” 

dessas amarras, o homem moderno foi deixado por sua conta, de modo ser limitado 

apenas por características físicas ou psicológicas (coragem, vontade, determinação 

e etc.). O homem moderno tornou-se um ser incapaz de parar, de permanecer 

parado, pois, para este homem a satisfação é uma impossibilidade. A insatisfação é 

uma constante psicológica do homem moderno, assim como a identidade deste 

homem é sempre um projeto não realizado.  

                                                           
7
 DELEUZE, Gilles e GUATTARI, Félix, O Anti-Édipo: Capitalismo e Esquizoírenia, Rio de Janeiro, 

Imago. Editora, 1976. 
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Todas essas peculiaridades estão presentes – de um modo ou de outro – no 

homem contemporâneo. No entanto, de acordo com Bauman (2001, p.37), duas 

características tornam a modernidade fluida nova e diferente: a) colapso e declínio 

da crença de que caminhávamos em uma direção onde alcançaríamos a perfeição 

em todas as esferas da vida. Onde todas as vicissitudes seriam superadas, a justiça 

prevaleceria e tudo seria desvendado pela razão humana. Haveria “(...) completo 

domínio sobre o futuro - tão completo que põe fim a toda contingência, disputa, 

ambivalência e conseqüências imprevistas das iniciativas humanas.” b) a 

desregulamentação e a privatização das tarefas e deveres modernizantes. Ora, 

nesse sentido, a modernização que seria uma tarefa da razão humana e uma 

conquista, ao menos ideologicamente, da coletividade e para coletividade foi 

relegada ao plano individual, à sua iniciativa. 

Certo estava para os modernos – que idealizavam alcançar uma sociedade 

perfeita, o cidadão perfeito – a possibilidade de conhecer efetivamente a verdade 

acerca do mundo, de modo que todos os fenômenos naturais ou sociais poderiam 

ser desmistificados, desencantados (como teorizou Max Weber). Nesse sentido, 

acreditaram poder chegar a verdades universais, absolutas e “eternas”. Refletindo 

acerca da verdade, Bauman (2001, p. 76) diz: “(...) Ao contrário do erro, a verdade é 

só uma, e pode ser reconhecida como verdade (isto é, com o direito de declarar 

erradas todas as alternativas a ela mesma) justamente por ser única.” A partir disso, 

o que a modernidade buscava incessantemente era ajustar a realidade aos 

veredictos da razão. Afirma Bauman em seu livro Modernidade Líquida: 

   

A modernidade pesada era, afinal, a época de moldar a realidade como na 
arquitetura ou na jardinagem; a realidade adequada aos veredictos da razão 
deveria ser "construída" sob estrito controle de qualidade e conforme rígidas 
regras de procedimento, e mais que tudo projetada antes da construção. 
Era uma época de pranchetas e projetos - não tanto para mapear o território 
social como para erguer tal território até o nível de lucidez e lógica de que 
só os mapas são capazes. Era uma época que pretendia impor a razão à 
realidade por decreto, remanejar as estruturas de modo a estimular o 
comportamento racional e a elevar os custos de todo comportamento 
contrário à razão tão alto que os impedisse. Em razão do decreto, 
negligenciar os legisladores e as agências coercitivas não era, obviamente, 
uma opção. A questão da relação com o Estado, fosse cooperativa ou 
contestadora, era seu dilema de formação; de fato, uma questão de vida ou 
morte. (BAUMAN, 2001, p. 58) 

 
 

 Por tudo que já descrevemos acerca da pós-modernidade ou, segundo 

Bauman (2001), modernidade líquida, diferentemente da consciência do homem na 
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modernidade sólida, os indivíduos da modernidade fluida não estão preocupados 

com o estabelecimento de uma ordem pautada, ao menos ideologicamente, na 

verdade, mas sim na pluralidade de ideias, onde reivindicar conhecer a verdade é 

uma atitude que traz à comunicação e à convivência um evidente desconforto por 

ser algo considerado politicamente incorreto. Mas essa consciência pós-moderna é 

resultado, segundo Bauman, da consciência de um fracasso, qual seja, a 

modernidade teria fracassado nas promessas feitas, nas utopias que havia 

prometido, entre as quais, conduzir – como vimos – o mundo à perfeição.   

 Do ponto de vista econômico, parece claro para Bauman que a flexibilização 

pela qual passou o capital foi um elemento central nas alterações políticas, sociais e 

culturais que nos tem levado em nossos dias a experimentarmos a liquidez como 

fenômeno onipresente em todas as dimensões de nossas vidas. A informatização 

sempre crescente e os avanços no que se refere aos meios de transporte operaram 

mudanças em nossa forma de compreender as categorias de tempo e espaço. 

Segundo Bauman (2001), um exemplo ilustrativo da maneira como o tempo e o 

espaço foram alterados para o homem da modernidade fluida nos é dado pela 

utilização de algo tão “simplório” para os nossos dias como o celular. Ora, veja que 

para que eu me comunique com alguém não é mais necessário deslocar-me até 

onde a pessoas se encontram – o que demandava não só um deslocamento no 

espaço, mas também um determinado gasto de tempo –, nem preciso me deslocar 

até mesmo a um telefone fixo que poderia estar localizado na rua próximo de casa.     

 
 De modo geral, outra decorrência da modernidade líquida refere-se a maneira 

como o mercado dita, através da sedução da propaganda, da moda e do estímulo ao 

impulso consumista, a forma de ser dos indivíduos. O “mercado” adquiriu a posição 

de um agente que tem vontade, necessidade, gosto, anseios, e para alcançar suas 

metas exige mais especialização, mais dedicação e mais capacidade de adaptação, 

entre outros requisitos.  O mundo do mercado e da mercadoria é, segundo Bauman 

(2001), a única lei à qual os indivíduos efetivamente devem se submeter, caso 

contrário, não têm “salvação”, pois sua dinâmica é altamente excludente e 

marginalizante. 

 Finalizando esta abreviada reflexão acerca do livro de Zygmunt Bauman, 

Modernidade Líquida, não podemos deixar escapar uma interessante analogia da 

qual nosso autor faz uso para descrever a vida na modernidade fluida. Utilizando-se 
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de uma analogia de Ralph Waldo Emerson, Bauman nos conduz a imaginar 

indivíduos que patinam sobre uma fina camada de gelo e como que rodeado por 

intensa neblina (o que dificulta a orientação, dado que não há clareza). Segundo 

Emerson, nesse cenário, a única coisa que confere segurança a esses indivíduos 

frágeis é a velocidade. A velocidade é um valor indispensável para a sobrevivência 

dos frágeis indivíduos que vivem essa realidade uma vez que reduzir a velocidade 

ou parar significa permitir que a fina casca de gelo se quebre e afunde, levando o 

indivíduo ao afogamento, à morte. A grande questão é que, em meio a uma rotina de 

velocidade – como a da modernidade fluida – não há tempo para o pensamento, 

pois, o pensamento exige pausa, exige que o indivíduo pare e exerça sua 

capacidade de abstração, de cálculo frio, de raciocínio. Mas como fazer isso, se a 

velocidade deve ser mantida (fatalidade a qual todos estão submetidos) e já 

sabemos que a parada conduz à morte. 

 Essa analogia traz luz para nossa reflexão na medida em que ilustra 

elementos centrais já tratados no presente trabalho acerca da contemporaneidade. 

A velocidade é uma característica da modernidade líquida à qual temos que nos 

submeter se quisermos continuar no jogo. Ao mesmo tempo, quando pensamos 

acerca da ideia de estar correndo sobre uma fina camada de gelo, poderíamos 

questionar em que direção. Mas aí está outro traço de nossos dias: a visibilidade 

não é boa, não temos tempo para pensar, e não estamos correndo em nenhuma 

direção definida; não estamos correndo por um propósito pré-determinado, mas sim 

porque temos que correr, senão, nos afogaremos. Em meio a essa dinâmica 

acelerada, o indivíduo da era fluida ainda se depara com as várias “frentes” 

(BAUMAN, 2001), dado que ele tem que encarar a família (em 

desconstrução/reformulação), o trabalho, a academia e etc. E mais, em todas essas 

frentes ele deve ser bom. Afirma Bauman: 

 
“(...) Viver entre uma multidão de valores, normas e estilos de vida em 
competição, sem uma garantia firme e confiável de estarmos certos, é 
perigoso e cobra um alto preço psicológico. Não surpreende que a atração 
da segunda resposta, de fugir da escolha responsável, ganhe força. Como 
diz Julia Kristeva (em Nações sem nacionalismo), "é rara a pessoa que não 
invoca uma proteção primal para compensar a desordem pessoal" E todos 
nós, em medida maior ou menor, às vezes mais e às vezes menos, nos 
encontramos em Estado de "desordem pessoal' Vez por outra, sonhamos 
com uma "grande simplificação"; sem aviso, nos envolvemos e fantasias 
regressivas cuja principal inspiração são o útero materno e o lar protegido 
por muros. A busca de um abrigo primal é o "outro" da responsabilidade, 
exatamente como o desvio e a rebelião eram o "outro" da conformidade. O 



49 
 

anseio por um abrigo primal veio hoje a substituir a rebelião, que deixou de 
ser uma opção razoável; (...)” (BAUMAN, 2001, p. 243-244) 
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2.0.  UM REFERENCIAL TEÓRICO PARA PENSAR O RHEMA: FORMAS SIMBÓLICAS , 
PRODUÇÃO DE SENTIDOS E  IDEOLOGIA 

 

2.1. AS FORMAS SIMBÓLICAS  

Desde já, partimos da hipótese de que a formas simbólicas constituem parte 

elementar na construção social da realidade (Berger, 1985). Como nosso objeto de 

análise remete à sala de aula onde ocorrem as aulas do RHEMA Brasil, podemos 

inferir, ao menos a título de hipótese, que as formas simbólicas se fazem muito 

presentes no cotidiano das aulas, sobretudo porque efetivamente os professores são 

considerados autoridades dignas de confiança em seus discursos. Como suporte 

teórico, utilizaremos a elaboração de John Thompson, em seu livro Ideologia e 

cultura moderna, onde ele pretende desenvolver uma reflexão acerca da teoria 

social crítica (entendida como análise das principais correntes teóricas que se 

debruçaram sobre a sociedade industrial moderna, desde Marx à Escola de 

Frankfurt) e os meios de comunicação de massa, um aspecto central no mundo 

contemporâneo, onde os debates em torno da ideia de pós-modernidade está na 

“ordem do dia” e já podemos experimentar um pequeno fragmento. 

 A hipótese lançada no início do parágrafo anterior justifica-se pelo fato de que 

à espécie humana foi essencial a utilização – através de um milenar aprendizado – 

de símbolos, sinais dos mais variados tipos abrangendo gestos, sons e o 

desenvolvimento da linguagem, caracterizada por maior grau de complexidade, onde 

“expressões significativas podem ser construídas e trocadas” (THOMPSON, 1998, p. 

174). Sendo o ser humano construído socialmente, é sob a forma de signos que o 

mundo se expressa, tanto internamente quanto externamente para o indivíduo, não 

havendo consciência interior sem o conhecimento, por menor que seja, dos signos. 

O psicólogo russo Vygotski (1989) rompe com a psicologia clássica quando, 

empregando uma análise materialista histórica, afirma que a consciência humana é 

determinada historicamente, e destaca a ligação entre linguagem (tanto verbal 

quanto não-verbal) e pensamento. Assim, as palavras são não só elemento da 

comunicação, mas conteúdo da própria atividade psíquica.  

 Por terem conferido relevante papel às questões de significados, de 

interpretação e do simbolismo, Max Weber e, posteriormente, Clifford Geertz (1989) 

deram contribuição singular ao que John B. Thompson (1998) chama de Concepção 
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Simbólica de Cultura. A reflexão daqueles autores passa pela proposição de que os 

homens encontram-se imersos em teias de significados que, não sendo exteriores a 

eles, são produtos de suas ações e ideias engendradas em dados percursos 

históricos, sendo daí, central em Weber o que intitulou de sociologia compreensiva, 

um construto intelectual central para a sociologia. Mas em que consiste 

efetivamente, para Thompson, a Concepção Simbólica de Cultura? 

Cultura é o padrão de significados incorporados nas formas simbólicas, que 

inclui ações, manifestações verbais e objetos significativos de vários tipos, 

em virtude dos indivíduos comunicam-se entre si e partilham de suas 

experiências,  concepções e crenças (THOMPSON, 1998, p. 176). 

  

Nessa perspectiva, a dimensão simbólica é preponderante no aglomerado 

social por ter elementos mobilizadores, tanto coletiva quanto individualmente, 

através dos valores, costumes, afetos e, em nosso trabalho, destacadamente, as 

crenças. Daí, tanto para Geertz quanto para Thompson, a cultura como objeto de 

análise não requer uma atividade classificatória e/ou quantificadora, mas sim, uma 

perspicaz interpretação a partir da qual seja possível a compreensão dos padrões de 

significado e as gradações de sentido. 

Entretanto, é ao encontrar algumas fraquezas e dificuldades na teoria 

antropológica de Geertz, especialmente em sua proposta de interpretação da cultura 

(devido a ausência de dados e/ou exemplos que dêem suporte a algumas de suas 

conjecturas), que Thompson irá procurar formular o que denomina “Concepção 

Estrutural”8 de Cultura. Como elemento preliminar, e que servirá de parâmetro à 

compreensão das formulações da concepção estrutural, o autor enfatiza o aspecto 

da análise cultural9 como: 

 “(...) estudo das formas simbólicas – isto é, ações, objetos e expressões 
significantes de vários tipos – em relação a contextos e processos 
historicamente específicos e socialmente estruturados dentro dos quais e 
por meio dos quais, estas formas simbólicas são produzidas, transmitidas e 
recebidas.” (THOMPSON, 1998, p.181). 

                                                           
8
 O autor distingue o uso do termo “estrutural” das concepções delineadas pelas teorias 

“estruturalistas”, destacadamente de Lévi-Strauss, Louis Althusser e, em menor proporção, alguns 
pontos na elaboração de Foucault. Nesses esquemas explicativos, a preocupação se volta, em geral, 
para a análise de traços estruturais internos das formas simbólicas. Mas têm, ainda que limitadas, 
grandes contribuições a dar para a análise cultural e à concepção estrutural de cultura. 
9
 Thompson considera a análise cultural não como um fim, como metodologia que dê conta da 

totalidade do real, esgotando o estudo, mas como parte integrante da atividade interpretativa, 
realizada paralelamente a outras análises. 
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A partir do fragmento acima, de modo sintético, observemos que análise 

cultural debruça-se sobre a apreciação crítica das formas simbólicas que, por sua 

vez, têm como base certos contextos sociais. Nessa análise, tanto para os atores 

quanto para os analistas, os fenômenos culturais são significativos, não constituindo 

um privilégio do analista a interpretação, mas sendo os fenômenos presentes na 

“realidade” cotidiana, interpretados e reinterpretados pelos indivíduos no decorrer do 

seu fazer social, de diversos modos, dinâmico e relativo.  

Sendo a diversidade de situações e conjunturas inerente a esses contextos e 

processos sociais estruturados, encontrar-se-á acesso diferenciado a recursos 

(econômicos, políticos e sociais) e oportunidades (estar à frente de uma classe na 

condição de professor, como é o caso de nosso objeto), portanto, caracterizados por 

relações desiguais de poder que induzem formas de dominação (tradicional, 

carismática e legal-burocrática) e mecanismos institucionalizados de transmissão e 

recepção das formas simbólicas10. Os professores que lecionam no RHEMA Brasil e 

seus alunos encontram-se intrinsecamente relacionados a esses contextos 

estruturados.  

Mas, estando as formas simbólicas dentro de contextos sociais estruturados, 

como já dito, quais seriam as características dessas formas? Eis uma inquietação 

estimulante em nosso trabalho e que, de modo sumário, nos debruçamos agora. 

Segundo a interpretação de Thompson, seriam cinco as características das 

formas simbólicas: Aspecto intencional, aspecto convencional, aspecto estrutural, 

aspecto referencial e aspecto contextual.  

O aspecto intencional refere-se à ideia de que as formas simbólicas são 

expressões de um sujeito e para um sujeito (ou sujeitos), sendo, portanto, intenção 

de determinado sujeito empregar, construir, produzir e transmitir as formas 

simbólicas a outrem. Assim, o sujeito-produtor tenciona dizer algo, expressar algo 

através do uso das formas simbólicas. Por outro lado, o sujeito (ou sujeitos), ao 

perceberem tentativa da referida expressão, procurarão interpretar as formas 

utilizadas, buscando significado e significação. Vale salientar que, não 

                                                           
10

 Thompson, 1998. 



53 
 

necessariamente, o que o sujeito-produtor tenciona dizer seja compreendido pelo 

sujeito-receptor de modo ipsi literis, pois, os outros aspectos que trataremos devem 

ser levados em consideração. Daí a necessidade de encarar tais caracterizações 

como tipos ideais (no sentido weberiano), na medida em que não se encontrarão 

isoladas na realidade, não padecendo de pureza, estabelecendo, pelo contrário, 

constantes referências entre si.  

Ao tratarmos do aspecto convencional, queremos fazer alusão ao modo 

como o uso das formas simbólicas está circunscritos dentro de determinadas 

convenções lingüísticas, gestuais, comportamentais e etc. Ou seja, não só o uso, 

mas a interpretação das formas simbólicas obedece e está sujeita ao conhecimento 

de códigos e regras que abrangem desde a gramática portuguesa, por exemplo, às 

gírias e sotaques específicos de cada cultura ou grupo. Exemplo atual disso é o ato 

de conversação nos sites de ‘bate-papo’ da internet, onde o desconhecimento dos 

códigos (abreviações) pode restringir o processo comunicativo a grupos particulares. 

Ao mesmo tempo, a utilização desses códigos não significa, obrigatoriamente, que 

quem os use esteja consciente dessas regras, ou que possa formulá-las e/ou 

explicá-las claramente se requerida tal ação, estando efetivamente presente em 

situações práticas, engendradas por uma espécie de habitus. 

Com relação ao aspecto estrutural, podemos sintetizá-lo ao dizer que as 

formas simbólicas “são construções que exibem uma estrutura 

articulada”(THOMPSON, 1998, p. 187), na medida em que seus elementos, 

usualmente, relacionam-se e são passíveis de discernimento por obedecer 

determinados padrões nas manifestações verbais, expressões ou textos. Muito 

embora tais construções simbólicas não dependam de formas simbólicas 

particulares, materializam-se nelas. Assim, uma obra de arte, por exemplo, pode 

utilizar-se de palavras e sinais, entre outras coisas, em que tal justaposição de 

signos e significantes forma uma estrutura através da qual o significado da 

mensagem é transmitido explicita ou implicitamente. Modificações na estrutura da 

obra implicariam modificações em sua significação. No entanto, este aspecto não 

pode ser inteiramente compreendido sem que se tenha em mente o aspecto 

referencial, do qual trataremos em seguida. 
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O aspecto referencial é importante, na medida em que enfatiza a 

necessidade de o sujeito-produtor referi-se a algo ao elaborar seu discurso, 

expressando através das diversas formas simbólicas a representação de algo, ou de 

alguma coisa, extrapolando assim a conjectura anteriormente feita, onde as formas 

simbólicas seriam concatenações de elementos e suas inter-relações.  Assim, ao 

fazer referência, as formas simbólicas podem substituir ou representar objetos, 

manifestações, indivíduos ou situações dentro de determinado contexto. É 

necessário chamar a atenção para uma característica essencial do aspecto 

referencial das formas simbólicas: Além destas formas representarem algo, alguém, 

situação ou manifestações, elas, frequentemente, dizem algo acerca do referente a 

que representam, afirmando ou declarando, projetando ou retratando. 

Finalmente, o aspecto contextual, no qual as formas simbólicas só adquirem 

validade (legitimidade) por estarem inseridas em determinados contextos social e 

historicamente construídos. O sentido e o valor que têm no mundo social dependem 

do seu processo de construção, do uso que adquiriu no decorrer desse processo, 

tornando-se mais ou menos frequente a sua utilização, circulação e recepção. Nesse 

sentido, o processo as instituições ou atos e ideias institucionalizadas 

desempenham papel central na produção, transmissão e manutenção ou supressão 

de específicas formas simbólicas. Trata-se aqui de um dos mais importantes 

aspectos das formas simbólicas, pois, por estarem inseridas em contextos sociais 

diversos, essas formas “podem carregar os traços, de diferentes maneiras, das 

condições de sua produção” (THOMPSON, 1998). Outro fator importante, é que o 

sentido, o significado e significação que as formas simbólicas podem desempenhar 

(como problematizamos no trato do aspecto intencional) dependem do contexto 

histórico-social específico e das circunstâncias espaço-temporais em que os sujeitos 

(agentes) do processo comunicativo estão inseridos, aumentando ou diminuindo a 

possibilidade de que a mensagem formulada pelo locutor/ sujeito-produtor seja 

compreendida pelo interlocutor/sujeito-receptor como o primeiro tencionou, sendo 

menor a possibilidade de compreensão integral quanto maior o número de 

receptores, pelas próprias condições em que cada um se encontra, podendo ser 

menor ou maior o sucesso na interação. 
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2.2. A ANÁLISE DO DISCURSO COMO FERRAMENTA AUXILIAR 

 

Pensando acerca da comunicação na Era Pós-Moderna, por considerá-la 

elemento inseparável da época a que faz referência, Teun Dijk11 destacou três 

aspectos essenciais para o bom desenvolvimento do debate: Discurso, Poder e 

Acesso. Ora, é necessário frisar que, em nenhum momento, o autor em questão 

considera estes elementos despojados de uma correlação, pois é no âmbito dessa 

correlação que adquirem sentido no processo de produção e reprodução da teia de 

informações que compõem nossa realidade. 

 Assim, expõe que, para o desenvolvimento de uma análise crítica do discurso, 

é crucial despertar para a relação entre discurso e poder social. Daí, indaga: 

“como descrever e explicar como o abuso do poder é representado, reproduzido e 

legitimado pelo texto e pela fala de grupos ou instituições dominantes?” (DIJK, 

1995). Ora, Dijk não é o primeiro autor a chamar-nos a atenção para esse aspecto. 

Pensadores como Max Horkheimer e Theodor Adorno, pensadores da Escola de 

Frankfurt, na obra Indústria Cultural: O Iluminismo como Mistificação das Massas12, 

traziam à tona esse elemento de modo contundente.  O discurso tem pontos 

culminantes de irradiação e espaços privilegiados capazes de potencializar aspectos 

referentes àquele discurso, sendo desigual na medida em que nem todos têm 

acesso aos meios para difundir os signos, significados e significantes subjetivos de 

uma dada cultura. Notem-se ecos do aspecto contextual, teorizado por Thompson, 

onde determinadas estruturas sociais podem caracterizar-se por desiguais 

condições de possibilidades para produção e transmissão de formas simbólicas, o 

que para Dijk significa uma restrição do acesso ao poder do discurso. Por exemplo: 

O imaginário que se tem, em toda a Europa, ou em maior parte dela, assim como 

nas Américas acerca da vida na África nos leva, antes de tudo, ao cenário da 

                                                           
11

 RECTOR, Mônica; NEIVA, Eduardo. ORG. Comunicação na era pós-moderna. Petrópolis, 

RJ:Vozes, 1995. Cap. 8.  

  

  
12

 ADORNO, Theodor; HORKHEIMER, Max. A indústria cultural – o iluminismo como mistificação das 

massas. In: Indústria cultural e sociedade. São Paulo: Paz e Terra, 2002  
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miséria e de animais exóticos, como se não houvesse outra coisa naquele 

continente que merecesse a atenção do resto do mundo. Isso é, em parte, resultado 

do poder que o acesso aos meios de transmissão do discurso produz sobre o 

imaginário instituído na sociedade. 

 E, para discutir essa questão do acesso ao discurso, se faz mister levarmos 

em consideração os aspectos da dominação econômica, política e sócio-cultural na 

sociedade predominantemente capitalista em que vivemos, o que não quer dizer 

que, em outros modelos ou formas societais não haja disparidade em relação a esse 

acesso.  

 Daí resultam algumas conclusões provisórias básicas:  

a) O poder é uma propriedade de relação entre grupos sociais, instituições 

ou organizações. Logo, aqui se considera o poder social, não o poder 

individual (não que este último não seja importante, mas o é em situações 

outras); [Grifo nosso]. b) O poder social é definido em termos de controle 

exercitado por um grupo ou organização (ou seus membros) sobre as ações 

e/ou mentes de membros de outro grupo, logo limitando a liberdade de ação 

de outros, ou influenciando em seus conhecimentos, atitudes e ideologias; 

c) O poder de um grupo específico pode ser “distribuído”, e pode ser restrito 

a domínios ou espaços sociais (...) restritos. Assim, o poder está baseado 

em acesso aos recursos sociais (riqueza, trabalho, status, acesso ao 

discurso público ou difusão); (...) e) O poder social e a dominação são 

geralmente organizados e institucionalizados a fim de garantir o controle 

efetivo e atualizar formas rotineiras de reprodução do poder; f) A dominação 

é, raramente, absoluta, sendo geralmente gradual e podendo sofrer e pode 

ser conhecida por maior ou menor resistência ou contrapoder pelos grupos 

dominantes. (DIJK, 1995, p. 128-129)  

  

Dessa maneira, chegamos a uma conclusão preliminar: há, por parte dos que 

têm o poder do discurso público, direta ou indiretamente, um abuso de poder. Isso 

porque o abuso de poder não é realizado apenas pela força física, mas afetando, de 

alguma maneira, as mentes, as ideias, o juízo em relação a algo ou alguém. Através 

do acesso especial e do controle dos meios do discurso público e da difusão, os 

grupos ou instituições podem influenciar na estrutura de textos, da fala, e mesmo na 

percepção das imagens de um jeito tal que os resultados, o conhecimento, as 

atitudes, normas, valores e ideologias são, em maior ou menor grau, afetados em 

prol de interesses do grupo dominante. Podemos assim perceber que a democracia 

realmente existente, qual seja, a neoliberal, pode ser assaz persuasiva, 
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manipuladora e coercitiva utilizando-se de estruturas específicas do discurso que 

são: figuras retóricas, estruturas temáticas (jovem, negro, racismo), estilos e 

estratégias semânticas. 

 Dijk reafirma, então, a ideia de que o acesso é distribuído injustamente. Nem 

todos têm acesso ao texto e à fala na mídia, ou a um texto médico, político, 

burocrático ou acadêmico. Trata-se de espaços específicos e fechados, ou no 

mínimo, de acesso selecionado por critérios nem sempre justos, mas legitimados, 

como teoriza Max Weber, através da tradição, da dominação burocrática ou 

carismática, não gozando estes construtos teóricos de pureza, pois, são tipos ideais. 

“Portanto, a questão é perguntar: Quem pode falar ou escrever para quem? Sobre o 

quê, quando e, em que contexto? Ou, Quem pode participar em tais eventos 

comunicativos? Quanto mais acesso se tem ao discurso, mais acesso se tem ao 

poder social” (DIJK, 1995, p. 130). Assim, poderíamos afirmar que o acesso ao 

discurso possibilita o poder social. 

  Ora, se tomarmos como hipótese a ideia de que o acesso ao discurso, ou 

seja, a possibilidade de produzir/reproduzir e transmitir formas simbólicas confere 

poder social aos grupos em posição privilegiada, como podemos inferir ser o caso 

dos professores do RHEMA Brasil. Então, podemos conjeturar, preliminarmente, que 

este grupo utiliza-se da posição que ocupam para reproduzir formas simbólicas que 

se traduzem num discurso capaz de exercer dominação. Se esse uso se realiza 

através de um racionalismo rigoroso, como uma espécie de trama maquiavélica (no 

melhor sentido do termo, isto é, aquele referente ao planejamento, à trama 

arquitetada cuidadosamente), é algo que merece um estudo específico e prudente.   
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2.3.  DA IDEOLOGIA: UM ELEMENTO IMPORTANTE NA ANÁLISE 

 
 

Existem poucos conceitos na história da ciência social moderna que sejam 
tão enigmáticos e polissêmicos como esse conceito de ideologia. Ao longo 
dos últimos dois séculos ele se tornou objeto de uma acumulação incrível, 
até mesmo fabulosa, de ambigüidades, paradoxos, arbitrariedades, contra-
sensos e equívocos (LÖWY, 1987, pp. 9-10). 

 

 Não é nosso objetivo estabelecer uma discussão em torno do conceito de 

“ideologia”, mas com menor ambição, delimitar uma concepção, um referencial 

teórico com o qual possamos analisar nosso objeto (A educação religiosa na 

instituição RHEMA Brasil). Fazer tal delimitação é uma obrigação e uma precaução 

de qualquer analista que pretenda trabalhar com tal conceito, pela extraordinária 

polissemia que esse conceito ganhou através de uma longa e complexa caminhada 

histórica, que vai desde de Destutt de Tracy (ao almejar desenvolver uma ciência 

das ideias), passando por Napoleão Bonaparte e Karl Marx aos marxistas e não-

marxistas do decorrer de todo o século XX. Como podemos observar na citação de 

Löwy acima, tamanha foi a cumulação de definições e interpretações acerca do que 

seria ideologia, que tal termo se tornou enigmático, obscuro e altamente ambíguo, 

caso não seja exposto um mínimo escopo teórico que o clarifique, que o torne 

compreensível no conjunto de uma reflexão. Tendo em vista tal clarificação, faremos 

aqui uma sintética exposição do referencial tomado nesta reflexão para pensar a 

ideologia como ferramenta que contribui para a compreensão dos aspectos 

sociológicos verificados nesta pesquisa. 

 Assim, o presente trabalho adota como referencial para pensar a ideologia – 

não só como instrumento de análise, mas como dado de uma determinada realidade 

econômica, política e social – a reflexão realizada por Karl Marx e Friedrich Engels 

em sua obra A ideologia Alemã, na qual os pensadores em questão realizam um 

balanço filosófico em torno das elaborações filosóficas realizadas entre os principais 

pensadores alemães, especialmente, o sistema de pensamento de Hegel e, mais 

especificamente ainda, o grupo dos Jovens Hegelianos, os quais pretendiam e 

acreditavam operarem uma revolução do pensamento alemão e da práxis alemã  

através do pensamento puro, por uma revolução que teriam operado no mundo das 

ideias e que teria efeito no mundo real, no mundo dos homens. Os autores de A 

Ideologia Alemã afirmam: 
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(...) Esta publicação tem por fim desmascarar estes cordeiros que se têm 
por lobos e por tal são tidos; mostrar como eles apenas reproduzem , nos 
seus balidos filosóficos, as representações dos cidadãos alemães, como as 
bazófias destes interpretes filosóficos refletem apenas a mesquinhez das 
condições alemãs reais. Ela tem por fim pôr a nu e desacreditar esta luta 
filosófica com as sombras da realidade, tão grata ao povo alemão sonhador 
e sonolento. (MARX e ENGELS, 1984, p. 7-8) 

 
 Os fundadores do socialismo científico chegam a denominar os pensadores 

jovem-hegelianos de industriais da filosofia, deixando claro que tais elaborações 

estavam muito mais voltadas a interesses particulares e de grupos particulares e 

para um “mercado consumidor” dessas ideias – embora as distorções dessas 

elaborações filosóficas não fossem, à primeira vista, percebidas como mistificações 

da realidade, e causassem nos cidadãos alemães um sentimento patente de orgulho 

e gratidão por tais realizações da reflexão filosófica. Mais uma vez, Marx e Engels 

são incisivos ao afirmar que tais pensadores operavam uma espécie de 

“charlatanice filosófica” (ENGELS, 1984, p. 10). 

 Para os autores em questão, as elaborações filosóficas dos Jovens 

Hegelianos traziam uma mistificação do real não só nas suas tentativas de 

elucidação (nas suas respostas), mas já nas suas questões, pois não conseguiram 

romper com o sistema de pensamento de Hegel, permanecendo sempre no seu 

terreno e na sua dependência direta, embora, ao se apropriarem de categorias do 

próprio Hegel, as subvertiam e as reduziam a abstrações que nada mais eram do 

que uma guerra de palavras contra palavras que nenhuma ligação ou compromisso 

tinham com a práxis humana. Em tal idealismo, já podemos notar os primeiros 

indícios do que Marx e Engels querem definir por ideologia. Em nota, os autores de 

A Ideologia alemã sintetizam o que compreendem por Ideologia: 

  

(...) na história dos homens, porém, teremos de entrar, visto que quase toda 
a ideologia se reduz ou a uma concepção deturpada desta história ou a uma 
completa abstração dela. A ideologia é ela mesma, apenas um aspecto 
dessa história. (MARX e ENGELS, 1984, p. 11) 

 
 

 De acordo com os autores de A ideologia Alemã, muito embora os ideólogos 

alemães se reputassem como agentes de uma superação do pensamento de Hegel, 

na verdade, não haviam conseguido empreender nenhuma crítica ampla do sistema 

de hegeliano, permanecendo, ao contrário, na dependência e na limitação direta do 

sistema de pensamento elaborado nas reflexões de Hegel e que se estabeleceram 

como sistema filosófico determinado. Os debates dos Jovens Hegelianos com esse 



60 
 

sistema não passaram da superfície, isto é, se reduziram à crítica de aspectos da 

filosofia hegeliana a partir dos quais não foram capazes de romper com as próprias 

limitações de Hegel. 

 Marx e Engels afirmam que os Jovens Hegelianos tomaram todas as 

representações tidas como dominantes – fossem elas morais, metafísicas, políticas, 

jurídicas ou religiosas – e tentaram explicá-las como consciência religiosa ou 

teológica, e mesmo o homem, em suas diversas dimensões, como religioso (MARX 

e ENGELS, 1984, p. 12). Nas elaborações jovem-hegelianas, aos poucos, todas as 

relações dominantes foram explicadas como relações da religião e cada uma delas 

fora transformada em culto, seja culto do Estado, do direito etc. “Por toda a parte se 

lidava com dogmas e com a fé em dogmas” (MARX e ENGELS, 1984, p. 12). 

 Comentando acerca da religião e do pensamento jovem-hegeliano acerca da 

religião, os fundadores do socialismo científico afirmam em nota fragmentária, mas 

clarificadora: 

(...) que surgiu reclamando para si a qualidade de redentora absoluta do 
mundo de todo o mal. A religião foi continuamente considerada e tratada 
como a causa última de todas as relações repugnantes e estes filósofos, 
como o arqui-inimigo. (MARX e ENGELS, 1984, p. 12) 

 
 

 Nesse ponto, é importante compreender que, muito embora Marx, no conjunto 

de sua obra não apresente um posicionamento favorável à religião, por seu caráter 

inerentemente mistificador do real e, portanto, capaz de contribuir pra uma 

superestrutura que opera e alimenta uma distorção do real – a ideologia –, ao 

mesmo tempo, Marx se mostra contra uma análise reducionista ou tendenciosa do 

fenômeno religioso. Isso fica claro nas páginas de A ideologia alemã. 

 Observemos que a crítica realizada aos Jovens Hegelianos se fundamenta no 

fato de estes terem criticado todos os fenômenos, todos os problemas e os terem 

reputado como fenômenos que tinham sua origem na dimensão da consciência, das 

representações e, por isso, declarando todas as coisas como representações 

religiosas ou teológicas. Ao mesmo tempo, se por um lado, os Jovens Hegelianos se 

afinavam com os Velhos Hegelianos na crença no domínio da religião, dos conceitos 

e do universal no mundo existente, eles divergiam frontalmente na interpretação e 

no sentido que atribuíam a tal domínio, pois, para os Jovens Hegelianos, o domínio 

da religião se tratara de uma usurpação da consciência humana e deveria ser 

combatido. Para os Velhos Hegelianos, ao contrário, tal domínio era legítimo e 
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deveria ser mantido e aperfeiçoado. Vejamos o seguinte fragmento de A ideologia 

Alemã, o qual ilustra a crítica feita por Marx e Engels: 

Como para os Jovens Hegelianos as representações, ideias, conceitos, em 
geral, os produtos da consciência, por eles autonomizada, valem como os 
grilhões autênticos dos homens, do mesmo modo que para os Velhos 
Hegelianos significam os verdadeiros elos da sociedade humana, percebe-
se que os Jovens Hegelianos também só tenham de lutar contra estas 
ilusões da consciência. Como, segundo a sua fantasia, as relações dos 
homens, tudo o que os homens fazem, os seus grilhões e barreiras, são 
produtos da sua consciência, os Jovens Hegelianos colocam-lhes o 
postulado moral, consequentemente, de trocarem a sua consciência 
presente pela consciência humana, crítica ou egoísta e deste modo 
eliminarem as suas barreiras. (...) Os ideólogos Jovens Hegelianos são, 
apesar das frases com que pretendem “abalar o mundo”, os maiores 
conservadores. (MARX e ENGELS, 1984, p. 13) 

 A partir da citação acima, podemos perceber que um dos principais pontos de 

crítica de Marx e Engels aos ideólogos alemães está no fato de estes atribuírem um 

valor demasiado importante à dimensão da consciência e do discurso que 

estabelece essa consciência, de modo que toda a luta dos homens e suas prisões 

parecem estar na consciência, no plano das ideias e que a libertação desse cenário 

só é possível a partir do estabelecimento de uma nova consciência, emancipada da 

religião, de seus pressupostos, de seus valores e conceitos. Trata-se de um 

combate no plano das ideias, do que Marx e Engels denominaram de uma luta de 

frases contra frases. Para estes autores, “não ocorreu a nenhum destes filósofos 

procurar a conexão da filosofia alemã com a realidade alemã, a conexão de sua 

crítica com o seu próprio ambiente material.” (MARX e ENGELS, 1984, p. 14). 

 De certa maneira, essa mesma lógica de pensamento pode ser, sem 

dificuldade, encontrada em nossos dias ao observarmos as elaborações filosóficas 

que têm sido classificadas como pós-modernas, as quais atribuem grande valor à 

questão do discurso e ao mundo das ideias como elementos que promovem uma 

determinada realidade social, um determinado cenário de dominação e de relações 

de poder, mas reiteradas vezes tais análises  perdem de vista a realidade material 

na qual os homens, suas manifestações culturais,  suas dinâmicas econômicas e 

políticas estão inseridas. Em nota de rodapé na obra A Ideologia Alemã, 

encontramos uma contribuição que sintetiza boa parte da reflexão realizada por 

Marx e Engels nesta obra, de modo que ao tratar da essência da concepção 

materialista da história, especificamente no que tange ao ser social e à consciência 

social afirmam: 
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As ideias que esses indivíduos formam são representações ou da sua 
relação com a natureza ou da sua relação uns com os outros, ou sobre a 
sua própria natureza. É evidente que em todos estes casos  estas 
representações são a expressão – consciente ou ilusória – das suas 
relações e atividades reais, da sua produção, do seu intercambio, da sua 
organização social e política.  A suposição oposta só é possível quando se 
pressupõe, além do espírito dos indivíduos reais e materialmente 
condicionados, ainda um espírito à parte. Se a expressão consciente das 
relações reais destes indivíduos é ilusória, eles nas suas representações 
colocam a realidade de cabeça para baixo, e isto por sua vez é uma 
consequência do seu modo de trabalho material limitado e das relações 
sociais limitadas que dele resultam. (MARX e ENGELS, 1984, p. 21) 

 Dessa maneira, fica claro, a partir do fragmento acima, que as ideias e 

representações dos homens são produtos dos próprios homens, os quais estão 

condicionados pelo modo de produção de sua vida material, pela maneira como se 

dá o intercâmbio e administração desses meios materiais, os quais contribuem para 

o delineamento de uma determinada estrutura social e política. Não podemos abrir 

mão de uma citação lapidar do desenvolvimento da filosofia e da ciência social com 

a qual Engels e Marx nos presentearam: 

Em completa oposição à filosofia alemã, a qual desce do céu à terra, aqui 
sobe-se da terra ao céu. Isto é, não se parte daquilo que os homens dizem, 
imaginam ou se representam, e também não dos homens narrados, 
pensados, imaginados, representados, para daí se chegar aos homens em 
carne e osso; parte-se dos homens realmente ativos, e com base no seu 
processo real de vida apresenta-se também o seus reflexos (reflexe) e ecos 
ideológicos deste processo de vida. Também as fantasmagorias no cérebro 
dos homens são sublimados necessários do seu progresso de vida material, 
empiricamente constatável e ligado a premissas materiais. A moral, a 
religião, a metafísica e a restante ideologia, e as formas da consciência que 
lhe correspondem, não conservam assim por mais tempo a aparência de 
autonomia. Não têm história, não têm desenvolvimento, são os homens que 
desenvolvem sua produção material e o seu intercâmbio material que, ao 
mudarem esta sua realidade, mudam também o seu pensamento e os 
produtos do seu pensamento. Não é a consciência que determina a vida, 
mas a vida que determina a consciência. [grifo nosso] (MARX e 

ENGELS, 1984, p. 22-23)      

  

 O que fica claro é que a história dos homens é feita pelos próprios homens 

em seu desenvolvimento, no desenvolvimento das suas condições materiais de 

existência, na sua luta pela sobrevivência. Não se trata de uma realidade construída 

pela imaginação desses homens – como cogitaram os Jovens Hegelianos e que 

seria o alvo principal de ataque para a conquista da libertação, da autonomização do 

homem. Para os autores de A Ideologia alemã, quando eu afirmo que a consciência 

determina a vida, é como se a consciência fosse o indivíduo vivo fazendo a história, 

o que seria conceder um papel demasiado poderoso à dimensão da imaginação 
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humana (embora, reconheçamos o papel da consciência enquanto elemento 

indissociável do ser humano, em sua natureza e em sua complexidade, e que tem 

um papel essencial na formação de um homem de novo tipo como teorizava Marx). 

Tal posição era sustentada pelos idealistas alemães, os quais não conseguiam 

estabelecer uma conexão entre essa consciência e o mundo real. Por outro lado, 

quando compreendemos que é a vida que determina a consciência, então podemos 

tomar a história dos homens como um fato real resultante das mais diversas 

condutas e escolhas realizadas por homens vivos ao longo do tempo e no espaço e 

que podem ser explicadas, compreendidas e superadas na vida real, o que os 

autores em questão denominarão de processo de vida ativo (ENGELS, 1984, p. 23), 

onde a história ganha vida, porque, na verdade, a história dos homens é viva. 

 Ora, é inegável que a crítica realizada por Marx e Engels acerca da ideologia 

alemã, em certos momentos, além de romper com seu idealismo, demonstra a 

capacidade que os homens, enquanto construtores da história e edificadores do real, 

têm de transformar uma determinada estrutura econômica, política e social, pois já 

não esbarram em limitações metafísicas, transcendentais e, não obstante, tomadas 

e permeadas como absolutas. A atitude passiva frente à exploração, à dominação já 

não faz sentido porque já não depende apenas da reflexão e da atitude pensante, 

nem está sob o controle de poderes sobrenaturais e desígnios divinos, mas a 

superação de uma estrutura pautada na exploração pode e deve ser transformada 

por uma atitude de ação. Marx e Engels nos presenteiam com uma crítica quase 

poética ou mais que poética pois é desmistificadora: 

Lá, onde a especulação cessa, na vida real, começa, portanto, a ciência 
real, positiva, a representação da atividade prática, do processo de 
desenvolvimento prático dos homens. Cessam as frases sobre a 
consciência, o saber real tem que as substituir. Com a representação da 
realidade a filosofia autônoma perde o seu meio de existência. Em seu lugar 
pode, quando muito, sugerir uma súmula dos resultados mais gerais que é 
possível abstrair da consideração do desenvolvimento histórico.  Estas 
abstrações não têm, separadas da história real, o menor valor. Só podem 
servir para facilitar a ordenação do material histórico, para indicar a 
sequencia de cada um dos seus estratos. Mas não dão, de modo nenhum, 
como a filosofia, uma receita ou um esquema segundo o qual as épocas 
históricas possam ser ajeitadas ou ajustadas. (MARX e ENGELS, 1984, p. 
24) 

 

 Assim, fica claro que para nossos autores, as elaborações dos filósofos 

alemães, especialmente os Jovens Hegelianos, não contribuíram em nada para a 
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libertação dos homens, pois acreditavam e difundiam a ideia de que os homens 

estavam submetidos ao domínio de frases. Marx e Engels dirão com veemência que 

os homens nunca foram escravos de frases (MARX e ENGELS, 1984, p. 25), pois a 

libertação, na verdade, é um ato histórico e não um ato do pensamento, e se dá 

através das relações históricas e materiais que os homens estabelecem num 

determinado contexto, onde devemos considerar as dimensões da indústria, do 

comércio e as relações de troca e de subsistência em geral.13 

 Assim, a libertação é resultado de uma luta que se estabelece na realidade 

concreta, na práxis que caracteriza a cotidianidade e não através do discurso, nem 

de palavras e frases, nem pela mera transformação das consciências destituída de 

conexão com o real e destituída de ação. Em síntese, grande parte da reflexão 

esboçada em A ideologia Alemã tem por objetivo trazer efetivamente a filosofia e a 

reflexão do céu para a terra, reconectar a filosofia e o pensamento com o mundo 

prático e expor de maneira clara e exemplificada uma análise que se paute no 

materialismo histórico. Criticando o pensamento idealista e o materialismo 

contemplativo, mais uma vez, os parceiros Marx e Engels são claros: 

Ele não vê que o mundo sensível que o rodeia não é uma coisa dada 
diretamente da eternidade, sempre igual a si mesma, mas antes do produto 
da indústria  e do estado em que se encontra a sociedade, e precisamente 
no sentido de que ele é um produto histórico, o resultado da atividade de 
toda uma série de gerações, cada uma das quais aos ombros da anterior e 
desenvolvendo sua indústria e  o seu intercâmbio e modificando a sua 
ordem social de acordo com necessidades já diferentes. (MARX e ENGELS, 
1984, p. 27) 

 A partir das contribuições de Marx e Engels, veremos na presente análise da 

educação religiosa oferecida pelo RHEMA Brasil que, dependendo do aspecto da 

realidade que seja observado pelo fiel cristão, este toma uma postura ideológica 

característica dos Velhos Hegelianos ou dos Jovens Hegelianos, o que é deveras 

interessante, pois a instituição age em dois níveis ideológicos diversos, muito 

embora os dois se pautem em um idealismo que encontra similaridade com o 

idealismo alemão tão criticado pelos fundadores do socialismo científico.    

                                                           
13

 É arbitrária a ideia de que Karl Marx, à época de sua teorização, não conferisse importância a 
conflitos de sexualidade, raça, etnia etc. Pelo contrário, entendemos que Marx não nega outras 
formas de dominação, mas procura expor o modo como a dominação e a exploração de classe 
perpassa todos esses conflitos, estando presente em suas mais variadas dimensões. Daí, uma 
interpretação que reduz a teorização de Marx à exploração, à luta de classes, é arbitrária, incorrendo 
em uma redução da complexidade que é o pensamento do filósofo alemão e de boa parte da filosofia 
marxista. 
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2.4. MAX WEBER E O SENTIDO QUE SUBJAZ A AÇÃO SOCIAL 

 
 Segundo Max Weber (1969, p.5 apud CASTRO, 1976, p. 105): 

 
Deve se entender por sociologia (no sentido aqui aceito desta palavra, 
empregada com tão diversos significados): uma ciência que pretende 
entender, interpretando-a, a ação social para, desta maneira explicá-la 
causalmente em seu desenvolvimento e efeitos. Por “ação”, deve-se 
entender uma conduta humana (que pode consistir num ato externo ou 
interno; numa condição ou numa permissão) sempre que o sujeito ou 
sujeitos da ação envolvam-na de um sentido subjetivo. A “ação social” 
social, portanto, é uma ação em que o sentido indicado por seu sujeito, ou 
sujeitos, refere-se à conduta de outros, orientado-se por esta em seu 
desenvolvimento. (Grifo nosso) 

  

 Ora, desde já é necessário que entendamos que Max Weber inclui a 

sociologia dentro do que se denominou desde sua época de ciências da cultura, e 

como tal tem como aspecto central as análises compreensivas e causais (ARON, 

2003). Nesse sentido, podemos afirmar que uma qualidade das ciências da cultura é 

sua busca por compreender o sentido subjetivo das condutas, elemento ao qual nem 

sempre foi dada a devida atenção nesse tipo de ciência e que é a pedra angular do 

pensamento weberiano, onde se busca compreender a existência vivida, pois, para 

Weber, a existência histórica é, por essência, criação e afirmação de valores 

(aspecto central para compreendermos a lógica que permeia a educação de caráter 

religioso a qual pretendemos analisar nessa reflexão). É nesse intento que o autor 

em questão desenvolve conceitos como o de ação social, o qual proporciona ao 

pensador trazer um dado observado na realidade concreta para a dimensão da 

abstração, da reflexão científica e filosófica, afim de que possa compreendê-lo, 

interpretá-lo.14 Para Weber, dois conceitos imprescindíveis são os de ação social e 

de relação social: 

A ação social é um comportamento humano (verhalten), em outras palavras, 
uma atitude interior ou exterior voltada para a ação, ou para a abstenção. 
Este comportamento é a ação quando o ator atribui à sua conduta um certo 
sentido. A ação é social quando, de acordo com o sentido que lhe atribui o 
ator, ela se relaciona com o comportamento de outras pessoas. O professor 
age socialmente na medida em que o ritmo lento de sua elocução se 
relaciona com a conduta dos seus estudantes, que devem fazer um esforço 
para tomar nota das demonstrações escritas no quadro-negro. Se falasse 
sozinho, muito depressa, sem se dirigir a ninguém, sua ação não seria 
social, pois não estaria orientada para a conduta de um grupo de ouvintes. 
(ARON, 2003, p. 803) 
 

                                                           
14

 Deixemos claro que as elaborações weberianas, toda a sua construção conceitual, bem como seu interesse na 

dimensão dos sentidos que os indivíduos tomam como parâmetros para orientar sua ação no mundo e a própria 

questão da consciência não se assemelham ao idealismo alemão criticado por Marx, estando, portanto, para além 

das elaborações dos Jovens Hegelianos e dos Velhos-hegelianos. 
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A ação social se organiza em relação social (soziale Beziehung). Há uma 
relação social quando o sentido de cada ator, de um grupo de atores que 
age, se relaciona com atitude do outro, de modo que suas ações são 
mutuamente orientadas. O professor e seus alunos vivem uma relação 
social. (Ibidem) 
  

  Como podemos ver nas citações acima, o sentido desempenha um 

papel essencial na orientação e na conduta dos indivíduos, dos atores que 

compõem, dentro de um determinado contexto, uma determinada ação social, ou um 

complexo de ações sociais coordenadas que compõem o que Weber denomina de 

relação social.   

 Assim, a ciência da cultura em geral, e, portanto, a sociologia em particular 

tem por objetivo a compreensão dessa existência humana, permeada por sentidos e 

valores, pautada na criação desses sentidos e valores e na edificação – por vezes 

inconsciente mas não irracional – de um sistema de valores, os quais desempenham 

um papel central nas relações que os homens travam entre si, uma vez que suas 

escolhas, seus comportamento, suas atitudes e suas ações em geral são 

construídas com base em sentidos. Nesse contexto, o conceito de ação social é um 

pré-requisito basilar na análise weberiana acerca da vida social e de suas mais 

diversas peculiaridades. Assim, para o autor em questão, a filosofia dos valores tem 

estrita ligação com o que ele denominou teoria da ação. Vejamos uma contribuição 

de Raymond Aron para o entendimento do pensamento weberiano: 

 

Os valores não são dados, nem no plano sensível nem no plano 
transcendente; são criados pelas decisões humanas, que diferem dos atos 
pelos quais o espírito percebe o real e elabora a verdade. Pode ser (certos 
filósofos neokantianos o afirmam) que a própria verdade seja um valor. Para 
Max weber, porém, há uma diferença fundamental entre a ordem da ciência 
e a ordem dos valores. A essência da primeira é a sujeição da primeira aos 
fatos e às provas; a essência da segunda é o livre-arbítrio e a livre 
afirmação. Ninguém pode ser obrigado, por uma demonstração, a 
reconhecer um valor ao qual não adere. (ARON, 2003, p. 762) 

 
 É essencial entendermos que a criação de valores é um fenômeno 

simultaneamente social e histórico que emerge no interior de cada sociedade, as 

quais são caracterizadas por conflitos dos mais diversos tipos entre indivíduos e 

grupos. Aderimos, na verdade, a um universo de valores que é fruto, ao mesmo 

tempo, da criação individual e coletiva. 

 Para Weber, o instrumento principal para a compreensão dos valores e 

sentidos que os homens adotam como parâmetros para suas existências, nas mais 

diversas culturas, é o tipo ideal. Por tipo ideal Weber quer se referir a uma 
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ferramenta hermenêutica e que, portanto, tende sempre para racionalização e 

percepção da lógica – implícita ou explicita – de uma determinada conduta ou 

fenômeno histórico. De fato, o tipo ideal é uma ferramenta que se caracteriza 

enquanto meio de chegarmos à compreensão dessa conduta, de um fato ou 

processo histórico, compreensão que é o fim de toda a análise sociológica. Assim, o 

tipo ideal é uma ferramenta lógica para a compreensão do que, ao homem comum, 

não se apresenta de maneira sistemática e lógica, mas enquanto reificação. Para 

Max Weber: 

Claro, todas as teodiceias, todas as filosofias são não-lógicas, ou 
comportam desrespeitos às regras de lógica e aos ensinamentos dos fatos, 
mas o historiador quer compreender os significados que os homens deram 
a sua existência, o modo como aceitaram o mal, a combinação que 
estabeleceram entre egoísmo e devotamento. Todos estes sistemas de 
significação, ou de valores, têm caráter histórico: são múltiplos e variados, e 
interessantes na sua singularidade e por causa dela. (...) Max Weber quer 
apreender os sistemas sociais e intelectuais nos seus traços singulares. O 
que o apaixona é a determinação precisa do papel numa determinada 
sociedade e a determinação da hierarquia dos valores adorados por uma 
época ou por uma comunidade. O objetivo predominante da curiosidade 
weberiana são os sistemas não-lógicos de interpretação do mundo e da 
sociedade. (ARON, 2003, p. 764) 

 
 A partir da reflexão acima – a qual nos confere uma justificativa pela qual 

adoraremos no presente trabalho algumas das ferramentas legadas por Max Weber 

– tomaremos emprestado de Weber 8 (oito) tipos ideias que poderão contribuir com 

grande valor para o desenvolvimento de nossa análise, de modo a lhe proporcionar 

maior cientificidade, maior clareza e verticalização na compreensão do fenômeno 

religioso aqui estudado. Trataremos de maneira sintética, então, dos 4 tipos puros 

de ação social: a) Ação racional com relação a fins determinados; b) Ação racional 

com relação a valores; c) Ação afetiva e; d) Ação tradicional. De fato, tal trato será 

sintético uma vez que o principal tipo ideal que nos interessa aqui é o referente a 

valores; no entanto, os demais podem ser observados em menor proporção em 

nosso objeto. Em seguida, trataremos dos três tipos puros de dominação: a) 

Dominação racional-legal; b) Dominação tradicional e; c) Dominação carismática. 

Mais uma vez, aquelas ferramentas que podemos usar com maior ênfase na 

presente análise são as duas últimas, uma vez que a dominação racional-legal não é 

um aspecto central em uma estrutura eclesiástica cristã protestante 
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contemporânea15 – embora, em tempos passados Igreja e Estado tenham se afinado 

na direção política nas mais diversas nações da Europa, por exemplo. Finalmente, 

nos debruçaremos sobre outra ferramenta largamente utilizada por Weber para a 

compreensão de fenômenos religiosos, qual seja a moral da convicção, também 

enquanto conceito que caracteriza um tipo ideal. É essencial que tenhamos sempre 

em mente que esses tipos ideias são ferramentas, isto é, instrumentos que nos 

auxiliam a classificar determinados comportamentos ou ações e que nos possibilitam 

uma aproximação da realidade, mas não gozam de pureza na realidade concreta. 

  De maneira sintética, assim Weber define os tipos ideais no que tange à ação 

social: 

A ação social, como toda ação, pode ser determinada: 1) de modo racional 
referente a fins: por expectativas quanto ao comportamento de objetos do 
mundo exterior e de outras pessoas, utilizando essas expectativas  como 
“condições” ou “meios” para alcançar fins próprios, ponderados e 
perseguidos racionalmente, como sucesso; 2) de modo racional referente a 
valores: pela crença consciente no valor  - ético, estético, religioso ou 
qualquer que seja sua interpretação – absoluto e inerente a determinado 
comportamento como tal, independente do resultado; 3) de modo afetivo, 
especialmente emocional: por afetos ou estados emocionais atuais; 4) de 
modo tradicional: por costume arraigado. (WEBER, 1991, p. 15) 
 

 

 Para compreensão do fenômeno religioso aqui estudado, qual seja, o ensino 

religioso no RHEMA Brasil em dias contemporâneos, o tipo ideal que melhor 

caracteriza a dinâmica existente nesse cenário é a ação racional referente a valores, 

uma vez que teoricamente os comportamentos, as decisões e as ações dos 

indivíduos se dão em uma teia de sentidos e significados que se fundamentam em 

valores, ideias e postulados éticos que supostamente têm origem divina e que, 

portanto, gozam de um status de verdades absolutas, “verdades” reveladas e que se 

originam em uma mente superior, um deus, o qual – no caso da fé cristã – é 

considerado o único deus. Neste caso a convicção é um aspecto central, dado que o 

que importa é agir de acordo com aquilo que “dizem” os valores, independentemente 

das consequências que sua ação possa gerar para o próprio indivíduo ou para 

outrem. Enfim, vejamos o que diz Weber sobre essa tipologia: 

 

Age de maneira puramente racional referente a valores quem, sem 
considerar as consequências previsíveis, age a serviço de sua convicção 
sobre o que parecem ordenar-lhe o dever, a dignidade, a beleza, as 

                                                           
15

 De fato, em alguns países em que Estado e Religião ainda mantêm uma associação e uma 

interdependência muito acentuadas, como no caso de alguns países de maioria islâmica, a 
dominação racional-legal associada à religião pode ser verificada com maior clareza. 
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diretivas religiosas, a piedade ou a importância de uma “causa” de qualquer 
natureza. Em todos os casos, a ação racional referente a valores (no 
sentido de nossa terminologia) é uma ação segundo “mandamentos” ou de 
acordo com “exigência” que o agente crê dirigidos a ele. (WEBER, 1991, p. 
15). 

 
 Outro aspecto importante no conjunto das elaborações weberianas é o 

conceito de dominação, e que tem uma grande importância para nossa análise, além 

de permear todo o pensamento do autor em questão. Nesse sentido é importante 

expor que por dominação Weber quer designar qualquer tipo de controle ou poder 

de homens sobre outros homens, mas de um poder ou influência que encontre 

aceitação, isto é, submissão. 

 

Deve-se entender por “dominação”, (...) a probabilidade de encontrar 
obediência dentro de um grupo determinado para mandatos específicos ( ou 
para toda sorte de mandatos). Não consiste, portanto, em toda espécie de 
probabilidade de exercer “poder” ou “influencia” sobre outros homens. No 
caso concreto, esta dominação (“autoridade”), no sentido indicado, pode 
descansar nos mais diversos motivos de submissão: desde o hábito 
inconsciente até o que são considerações puramente racionais  segundo 
fins determinados. Um determinado grau mínimo de vontade de obediência, 
ou seja de interesse (externo ou interno) em obedecer, é essencial a toda 
relação autentica de autoridade. (WEBER, 1991, p. 139) 
 

 

 A partir dessa conceituação basilar, Max Weber classifica três tipos puros de 

dominação (Weber, 1991, p. 141), onde o fundamento da legitimidade de cada uma 

pode ser de caráter racional (pautada na perspectiva de ordenações instituídas, por 

vezes subsidiadas em aspectos jurídicos e legais); de caráter tradicional (que se 

baseia na crença ordinária, cotidiana na santidade das tradições, costumes, 

hierarquias e valores que permanecem em vigor desde tempos longínquos e na 

legitimidade dos que são designados por essa tradição para exercer a autoridade: a 

autoridade tradicional. Fatores como  afetividade, respeito, admiração e crença, não 

obstante, estão relacionados a esse tipo de dominação, como também, e mais 

regularmente, no tipo seguinte), ou de caráter carismático (a obediência não está 

condicionada a nenhum aspecto legal, regra ou cargo, mas sim pela crença nas 

qualidade do líder, o que demonstra a presença de fatores emocionais e afetivos. A 

capacidade retórica, sua capacidade de identificação com os dominados, o caráter 

sagrado, sua postura enquanto exemplo e a força heróica que tenha demonstrado 

são os aspectos que conferem legitimidade a esse tipo de dominação. Segundo Max 

Weber (2001), neste tipo de dominação estes “heróis” e demagogos alcançam 
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tamanha devoção que adquirem o potencial de converterem a fé e o reconhecimento 

em deveres invioláveis que devem ser seguidos pelos seus governados). 

 Finalmente, adentramos em outras das contribuições mais importantes de 

Max Weber para a presente pesquisa, qual seja, o que ele denominou de ética ou 

moral da convicção, em oposição à ética/moral da responsabilidade. Tratando 

acerca desse assunto, Raymond Aron (2003, p. 765) afirma que, para Weber, essas 

seriam as antinomias fundamentais da ação. De modo sintético, a ética ou moral da 

responsabilidade (Verantwortungsethik) é aquela segundo a qual a ação é 

interpretada e planejada levando-se em conta os meios e os fins.  Ora, essa ética 

pressupõe o cálculo racional na tomada de decisões, de modo a interferir na trama 

dos acontecimentos de modo a alcançar os efeitos desejados. 

 

Max Weber gostava de tomar como símbolo da ética da responsabilidade o 
cidadão de Florença que (segundo Maquiavel) preferiu a grandeza do 
Estado à salvação de sua alma. O homem de Estado emprega meios 
reprovados pela ética vulgar para realizar um objetivo supra-individual. Que 
é o bem da coletividade.

16
 Weber não elogia o maquiavelismo, e uma ética 

da responsabilidade não é necessariamente maquiavélica, no sentido 
comum do termo. A ética da responsabilidade é simplesmente a que se 
preocupa com a eficácia, e se define pela escolha dos meios ajustados ao 
fim que se pretende. (ARON, 2003, p. 765) 
 

 

 Se, por outro lado, pensarmos na questão valorativa, isto é, na escolha de 

valores, esse problema nos introduz à ética da convicção (Gesinnungsethik). Neste 

caso o indivíduo da ação ou omissão (a qual não deixa de ser uma ação) tem seu 

comportamento definido com base em sentimentos, valores que, explicita ou 

implicitamente, não fazem referência às conseqüências. Neste caso o que está em 

jogo não é a consecução de resultados, de objetivos sistematicamente calculados, 

mas: 

(...) seu objetivo é simplesmente agir de acordo com sua consciência e se a 

própria recusa é o objeto de sua conduta, se torna sublime ou absurdo, não 
importa, mas não pode ser refutado. Quem proclama: antes a prisão e a 
morte do que matar seu semelhante está agindo de acordo com a ética da 
convicção. Pode-se não lhe dar razão, mas não se pode demonstrar que 

                                                           
16

 “Aparece aqui o que alguns autores, como Leo Strauss, chamaram de niilismo weberiano. Weber 
não acreditava que pudesse haver um acordo entre os homens e as sociedades sobre os objetivos a 
alcançar. Tinha uma concepção voluntarista dos valores criados pelos homens; negava a existência 
de hierarquia universal dos fins e, mais ainda, pensava que cada um de nós é obrigado a escolher 
entre valores que, em última análise são incompatíveis entre si. Em matéria de ação, há escolhas que 
implicam sacrifícios.” (ARON, 2002, p. 766)  
- Por uma questão de neutralidade científica adicionamos essa crítica ao trabalho, mas ela merece 
um exame aprofundado para identificarmos até que ponto pode haver aí um reducionismo do 
pensamento weberiano. 



71 
 

está enganado, pois, o ator não invoca outro juiz a não ser a sua própria 
consciência, e a consciência de cada um é irrefutável na medida em que 
não tem a ilusão de transformar o mundo, e a única satisfação que 
ambiciona é a própria fidelidade. (ARON, 2003, p. 768). 

 
 
 Mais uma vez é importante destacar o caráter hermenêutico dos tipos ideais e 

atentarmos para o fato de que não poderemos encontrá-los assim como teorizados 

na vida real, mas sim de maneira sempre aproximada e, por vezes, combinados. O 

próprio Weber faz essa observação reiteradas vezes em sua obra e devemos estar, 

portanto, cientes de que, na realidade concreta, não há moral da responsabilidade 

que não se inspire em convicções, pois a própria busca obstinada por eficácia – a 

qual, não obstante, pode ser entendida como convicção, como um valor ao qual o 

indivíduo adere – lhe confere um valor implícito ou explícito. Claro está também que 

a moral da convicção também não pode ser encontrada em pureza, dado que 

ninguém profere sentenças ou escreve um texto sem se preocupar com a 

repercussão ou com as conseqüências de suas palavras e de seus atos, estando 

preocupado apenas com a sua consciência – o que conduziria o homem a um 

egocentrismo e a uma solidão que cedo ou tarde o privaria da razão e de uma 

conduta racional. 

 Quando Weber se dedica a estudar acerca do fenômeno religioso – e nesse 

sentido, a moral da convicção como uma das expressões possíveis da atitude 

religiosa – uma de suas principais intuições produtivas é que parece haver uma 

estrita ligação entre o capitalismo do tipo ocidental e o protestantismo praticado por 

determinadas correntes teológicas. Ele percebe que há algo no estilo de vida 

daqueles que professam um determinado tipo de protestantismo, uma ética peculiar, 

isto é, uma moral da convicção particular que coopera com o espírito do capitalismo 

que veio a se desenvolver no ocidente. Essa ética protestante peculiar  favorece, 

entre outros elementos, o espírito capitalista em seu surgimento, manutenção e 

desenvolvimento. Ora, ao tratar da combinação de fatores sui generis que 

caracterizam a modernidade ocidental, Weber afirma que o capitalismo é a mais 

decisiva força da vida moderna. Procurando diferenciar o Capitalismo moderno do 

impulso corriqueiro para ganho, Weber afirma:  

 

O impulso para o ganho, a persecução do lucro, do dinheiro, da maior 
quantidade possível de dinheiro, não tem, em si mesma, nada que ver com 
o capitalismo. Tal impulso existe e sempre existiu entre garçons, médicos, 
cocheiros, artistas, prostitutas, funcionários desonestos, soldados, nobres, 
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cruzados, apostadores, mendigos etc... Pode se dizer que tem sido comum 
à toda sorte e condição humanas em todos os tempos e em todos os países 
da Terra, sempre que se tenha apresentado a possibilidade objetiva para 
tanto. É coisa do jardim de infância da história cultural a noção de essa ideia 
ingênua de capitalismo deva ser eliminada definitivamente. A ganância 
ilimitada de ganho não se identifica, nem de longe, com o capitalismo, e 
menos ainda com seu “espírito”. O capitalismo pode, eventualmente, se 
identificar com a restrição, ou pelo menos com uma moderação racional 
desse impulso irracional. O capitalismo, porém, identifica-se com a busca do 
lucro, do lucro sempre renovado por meio da empresa permanente, 
capitalista e racional. Pois assim deve ser: numa ordem completamente 
capitalista da sociedade, uma empresa individual que não tirasse vantagem 
das oportunidades de obter lucros estaria condenada à extinção. (WEBER, 
2004b, p. 26) 

 
    
 Mas se o cristianismo já era hegemônico na Europa desde a transição da 

antiguidade clássica para os tempos medievais, o que havia de específico no 

protestantismo (de um tipo particular) ou nesse ascetismo? Ora, muito embora as 

comunidades de caráter monástico da Idade Média tenham se constituído enquanto 

lugar privilegiado da reflexão e sistematização filosófica, bem como da 

experimentação que já traçava alguns contornos do método científico, esses centros 

intelectuais não traduziam seus estudos, pesquisas e avanços em resultados 

práticos que tivessem real alcance para a população ou que tivessem algum impacto 

na dinâmica da economia em geral. As reflexões da filosofia medieval eram muito 

mais metafísicas ou ético-morais do que instrumentais, não estando a serviço da 

técnica, da atividade laboral, nem da busca por formas de incrementar o modo de 

produção, o qual era predominantemente de subsistência.  

 Nesse contexto, o ascetismo delineado pela Igreja Católica não tinha 

potencial para influenciar uma lógica capitalista de produção (ao menos do tipo ideal 

teorizado por Weber) e, portanto, a dinâmica vivida pelas pessoas nesse modelo de 

produção, pois seu ascetismo era caracterizado pela disseminação/popularização de 

uma espécie de piedade que, de maneira resignada, espera a recompensa em outra 

vida, numa vida eterna que viria após a morte. Ora, mesmo as religiões do oriente, 

em suas mais destacadas manifestações, como o hinduísmo, o qual trazia como 

fundamento central a lei do karma, apresentava o que podemos denominar de 

ascetismo extramundano, e não favorecia em seus ideais a um espírito capitalista. 

 Por outro lado, ao observar o ascetismo intramundano que caracterizava a 

visão de mundo de pelo menos quatro seitas protestantes particulares, o cenário era 

outro. Tratava-se dos calvinistas, pietistas, metodistas e seitas batistas. Este 

ascetismo cristão, denominado, em geral, de puritano, adotara outra postura em 
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relação a sua interferência e seu papel na rotina e no mundo do trabalho. Tratava-se 

de interferir de maneira eficiente e transformar o trabalho em culto de ação de 

graças a “Deus” e a seu filho Jesus, o Cristo. Tratava-se, portanto, do indivíduo 

cristão exercer seu ofício da melhor maneira possível de forma “(...) metódica, com o 

maior grau de racionalização, otimizando os recursos e maximizando os resultados, 

como era compatível com a conduta dos eleitos (...)” (SANT´ANNA In WEBER, 

2004b, p.21). Em termos ideais, não se tratava de uma busca por reconhecimento e 

sucesso neste mundo, mas de agradar ao “Senhor”. De maneira brilhante, Weber, 

em um dos fragmentos de sua obra A ética Protestante e o Espírito do capitalismo, 

sintetiza essa discussão:  

 

A ascese cristã, que de início fugira do mundo para se retirar na solidão, a 
partir do claustro havia dominado eclesiasticamente o mundo, enquanto a 
ele renunciava. Ao fazer isso, no entanto, deixou de modo geral intacta a 
vida cotidiana no mundo com seu caráter espontâneo. Agora ela ingressa 
no mercado da vida, fecha atrás de si as portas do mosteiro e se põe a 
impregnar com sua metódica [meticulosidade] justamente a vida mundana 
de todo dia, a transformá-la numa vida racional no mundo, não deste 
mundo, não para este mundo. (WEBER, 2004a, p. 139) 

 

 De maneira geral, um dos aspectos mais centrais para a formação desse 

caráter de sistematização da vida colocada em voga pelas confissões protestantes 

de caráter puritano – essencialmente as quatro ramificações citadas anteriormente – 

era a doutrina da pré-destinação, segundo a qual os indivíduos já haviam sido salvos 

ou condenados desde a fundação do mundo; ou seja, o indivíduo não tinha o poder 

ou capacidade de alcançar a salvação através de qualquer meio que tentasse, seja 

pela fé ou pelas obras, pois Deus já havia escolhido aqueles que seriam salvos. 

Segundo Weber (2004), isso causava nos indivíduos uma profunda ansiedade, a 

qual, por sua vez desencadeava um sentimento de angústia que – falando a grosso 

modo –  encontrava sua válvula de escape na busca ativa por sinais da eleição por 

cada indivíduo. Assim, o sucesso profissional, a prosperidade material alcançada 

mediante a sistematização e aprimoramento da atividade laboral eram vistos como 

possíveis sinais dessa eleição, dessa escolha divina, muito embora para Calvino 

essa busca pela identificação do seu estado da graça mediante a conduta comum, 

sem os devidos critérios – conduta a qual pode apenas ser apenas aparentemente 

boa – fosse uma tentativa presunçosa de “penetrar os mistérios de Deus” (WEBER, 

2004a, p.100).  Mas, no fundo, a angústia e a ansiedade pelo destino inexorável ao 

qual o indivíduo não podia alterar se mantinha. Ele se via durante toda a vida nesse 
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dilema: Condenação ou salvação? Era o que se denominava nas discussões 

teológicas de estado da graça. Segundo Weber: 

 

Ora, em sua desumanidade patética, essa doutrina não podia ter outro feito 
sobre o estado de espírito de uma geração que se rendeu à sua formável 
coerência, senão este, antes de mais nada: Um sentimento de inaudita 
solidão interior do indivíduo. No assunto mais decisivo da vida nos tempos 
da reforma – a bem-aventurança eterna – o ser humano se via relegado a 
traçar sozinho sua estrada ao encontro do destino fixado desde toda a 
eternidade. Ninguém podia ajudá-lo. Nenhum pregador: pois, somente o 
eleito é capaz de compreender spiritualiter {em espírito} a palavra de Deus. 
Nenhum sacramento: pois os sacramentos, com certeza ordenados por 
Deus para o aumento de sua glória e sendo por conseguinte invioláveis, não 
são contudo um meio de obter a graça de Deus, limitando-se a ser, 
subjetivamente, externa subsidia {auxílios externos} à fé. (WEBER, 2004a, 
p. 95) 

 

 Mais à frente Weber, em sua pesquisa, identifica alguns mecanismos 

utilizados pelas elaborações teológicas calvinistas que poderiam amenizar o 

sentimento de angústia. Ele afirma: 

 

A comunhão entre Deus e os seus escolhidos e a tomada de consciência 
dessa comunhão só podem se dar pelo fato de Deus neles agir (operatur) e 
eles tomarem consciência disso – pelo fato, portanto, de a ação nascer da 
fé operada pela graça de Deus e essa fé, por sua vez ser legitimada pela 
qualidade dessa ação. (...) O reformado {o calvinista} também queria salvar-
se sola fide. Entretanto, dado que já na visão de Calvino os simples 
sentimentos e estados de espírito, por mais sublimes que possam parecer, 
são enganosos, a fé precisa se comprovar por seus efeitos objetivos a fim 
de poder servir de base segura para a certitudo salutis; precisa ser uma 
fides efficax. (...) Ora, se perguntarmos: em quais frutos o reformado 
{calvinista} é capaz de reconhecer sem sombra de dúvida a justa fé, a 
resposta será: numa condução de vida pelo cristão que sirva para aumento 
da glória de Deus. (...) Só quem é eleito possui a verdadeira fides efficax, só 
ele é capaz, por conta do renascimento (regeneratio) e da santificação 
(sanctificatio) da sua vida inteira, de aumentar a glória de Deus por meio de 
obras boas realmente, não apenas aparentemente boas. E estando 
consciente de que sua conduta – ao menos no tocante ao seu caráter 
fundamental e ao seu propósito constante (propositum oboedientiae) – se 
assenta numa força que nele habita para a maior glória de Deus, e portanto, 
[não é apenas] desejada por Deus, [mas sobretudo] operada por Deus, 
alcança ele aquele bem supremo a que aspirava essa religiosidade: a 
certeza da graça. Que ela possa se alcançada é corroborado por 2 Cor. 
13,5. E, portanto, por absolutamente incapaz que sejam as boas obras de 
servir como meio de obter a bem-aventurança eterna (...), não deixam  de 
ser imprescindíveis como sinais de eleição. [Elas são o meio técnico, não de 
comprar a bem-aventurança, mas sim: de perder o medo de não tê-la.] 
Nesse sentido, de vez em quando elas são designadas como diretamente 
“indispensáveis á salvação”, ou a possessio salutis é vinculada a elas. Ora, 
em termos práticos, isso significa que, no fim das contas, Deus ajuda a 
quem se ajuda, por conseguinte, o calvinista (...) “cria” ele mesmo sua bem-
aventurança eterna – em rigor seria correto dizer: a certeza dela. (...) mas 
esse criar (...) deve consistir (...) numa auto-inspeção sistemática que a 
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cada instante enfrenta a alternativa: eleito ou condenado? (WEBER, 2004a, 
p. 103-105) 

 

 Em síntese, podemos dizer que esse conjunto de doutrinas e/ou 

ensinamentos contribuiu para a edificação de um espírito que cooperara 

decisivamente para o desenvolvimento do sistema capitalista de produção, 

especificamente, no que Weber denominou de capitalismo ocidental, dado que o 

autor em questão procurou sempre se utilizar de elaborações hermenêuticas que, 

como vimos, auxiliassem para a análise dos diversos sentidos que subjazem as 

ações dos indivíduos, enquanto, do ponto de vista científico, funcionavam como 

ferramentas metodológicas. Em toda essa descrição – ainda superficial por parte 

desse trabalho – da Ética protestante e do Espírito do capitalismo, podemos 

observar a importância do que Weber denominou de ética da convicção, aspecto 

este que é central em toda a lógica do protestantismo por ele analisado, uma vez 

que o comportamento dos fiéis cristãos dos seguimentos reformados 

desempenharam papéis na história enquanto eram impulsionados por sentidos 

supostamente alicerçados em revelações sobrenaturais, transcendentais, mas que 

por uma combinação doutrinária específica, tornaram-se forças motrizes – ou, no 

mínimo, fatores de influência – para uma dinâmica econômica que favoreceu o 

desenvolvimento comercial, o desenvolvimento da burguesia enquanto grupo social, 

político e econômico que conquistava a hegemonia. Aron sintetiza a tese weberiana 

a esse respeito: 

(...) ajusta-se ao espírito de um certo protestantismo a adoção de uma certa 
atitude em relação à atividade econômica, que é ela própria adequada ao 
espírito do capitalismo. Há uma afinidade espiritual entre uma certa visão de 
mundo e determinado estilo de atividade econômica. (ARON, 2003, p. 782) 
 

  
 Um aspecto central na visão de mundo observada por Weber 

(destacadamente a calvinista), é que este ascetismo intramundano se caracteriza, 

em parte, por um distanciamento do misticismo característico das demais profissões 

de fé ou experiências religiosas, dado que os indivíduos têm a sua consciência 

inclinada para a ordem natural, a qual a ciência pode e deve explorar (ARON, 2003, 

p. 783). Mesmo que indiretamente, tal visão de mundo favorece ao desenvolvimento 

da ciência e a idolatria é vista de maneira negativa, uma vez que tal prática era 

considerada pelo autêntico puritano como uma prática mágica-transcendental com 

vistas à salvação, a qual não podia ser conquistada pelo indivíduo, nem alterada, 

pois, era uma decisão divina. Ora, a própria dúvida (salvo ou condenado?) foi 
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instrumento de uma movimentação sem precedentes na história do cristianismo no 

que concerne a um ascetismo intramundano ou laico, o qual buscava no mundo 

natural e material confirmações de uma vida eterna no porvir, de modo que o êxito 

econômico seria uma prova da escolha de Deus. Para Weber, por uma inclinação 

não lógica, mas psicológica, o indivíduo procurava neste mundo sinais de sua 

escolha (Ibid, p. 780).   

 Como pudemos ver na citação retirada do texto de Weber acima, fica claro 

que a qualidade da ação do indivíduo é um aspecto preponderante na crença de que 

o mesmo é um escolhido, dado que ela legitima ou, como poderíamos dizer em na 

linguagem bíblica, “testifica” que a fé a qual o indivíduo possui foi efetivamente 

operada pela graça de Deus, ou seja, se de fato ela tem origem na “mente de Deus” 

e em sua soberania. Resumindo, se interpõe com muita força, neste caso, um 

princípio cristão que age com muita força: “pelos frutos conhecereis a árvore 

(Gálatas 5:22). 

 Finalmente, expõe Raymond Aron, com base nas reflexões de Max Weber em 

sua obra A ética protestante e o espírito do capitalismo: 

 

Hoje, já não há necessidade de motivação metafísica ou moral para que os 
indivíduos se conformem com a lei do capitalismo. Do ponto de vista 
histórico-sociológico, é preciso ainda distinguir entre a explicação da 
formação do regime e a explicação do funcionamento do regime.  Hoje 
pouco nos importa saber se o indivíduo que se encontra dentro de uma 
grande sociedade industrial é católico, protestante ou judeu; se é luterano 
ou calvinista; se vê uma relação entre seu êxito econômico e as promessas 
de salvação. O sistema existe, funciona, e é o meio social que comanda os 
comportamentos econômicos: “Os puritanos queriam ser homens de 
profissão e nós estamos condenados a sê-lo... Hoje o espírito do ascetismo 
religioso fugiu da gaiola – definitivamente? Quem poderia dizê-lo?... De 
qualquer forma, o capitalismo vitorioso já não tem necessidade desse apoio, 
uma vez que se sustenta sobre uma base mecânica.” (ibid., PP. 245-6). 
Muito diferente, porém, é o problema de saber como este sistema foi 
instituído. E não está excluído que motivações psicorreligiosas tenham 
intervido na sua constituição. A hipótese avançada por Weber é que uma 
certa interpretação do protestantismo criou algumas das motivações que 
favoreceram a formação do regime capitalista.  (ARON, 2003, p. 780) 
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3  O CENTRO DE TREINAMENTO BÍBLICO RHEMA BRASIL: DESCRIÇÃO E ANÁLISE 
 

 

3.1 O QUE É O RHEMA BRASIL: HISTÓRIA E PROPÓSITOS 

 

 Para que possamos compreender com mais propriedade o RHEMA Brasil17, 

se faz necessário levarmos em consideração mais duas instituições que lhe são 

anteriores e que possibilitaram seu surgimento, quais sejam, o Centro de 

Treinamento Bíblico RHEMA (localizado nos Estados Unidos) e a Igreja evangélica 

Verbo da Vida (sediada em Campina Grande – PB). 

 O Centro de Treinamento Bíblico RHEMA (CTBR) ou RHEMA Bible Training 

College é uma instituição de ensino teológico de caráter interdenominacional18. A 

instituição em questão é parte integrante do Kenneth Hagin Ministries, o qual está 

sediado na cidade de Broken Arrow, localizada no condado de Tulsa, Oklahoma 

(EUA). Este ministério e o seu Centro de Treinamento Bíblico RHEMA foram 

fundados em 1974, pelo Reverendo Kenneth Erwin Hagin (1917-2003) e seu filho 

Kenneth Hagin Jr. Embora seja uma instituição relativamente nova, os centros de 

treinamento bíblico RHEMA rapidamente se espalharam por outros países como 

Austrália, Brasil, Colômbia, Alemanha, Índia, Indonésia, Itália, México, Peru, 

Romênia, Singapura, África do Sul e Tailândia. Assim, aos poucos, o RHEMA tem se 

tornado uma possibilidade – ainda limitada devido ao número de países, mas real –  

para cristãos em alguns países da América do Norte, América do sul, Europa, África, 

Oceania e Ásia. 

 A singularidade do Kenneth Hagin Ministries está no fato de seu fundador ter 

se firmado como um dos introdutores, entre os pastores protestantes, do movimento 

teológico intitulado carismático e do movimento Palavra da Fé, os quais foram, a 

princípio, considerados frutos de heresias pelas igrejas mais tradicionais como 

calvinistas, Metodistas e Batistas.  Ao tratarmos da interpretação que o RHEMA 

realiza das “sagradas escrituras”, nos deteremos com maior ênfase sobre estes dois 

pontos, dado que são centrais em toda a estrutura teológica – em todo o escopo das 

doutrinas e ideias – do curso em questão. 

                                                           
17

 A palavra RHEMA significa, literalmente, Palavra falada (com referência ao peso simbólico de uma 
declaração). 
18

 Refere-se à proposta de que o curso não tem como pré-requisito a exigência de que o aluno seja 
membro da igreja ou ministério que oferece o curso.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Broken_Arrow
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tulsa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oklahoma
https://pt.wikipedia.org/wiki/EUA
https://pt.wikipedia.org/wiki/Austr%C3%A1lia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Col%C3%B4mbia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alemanha
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Indon%C3%A9sia
https://pt.wikipedia.org/wiki/It%C3%A1lia
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Peru
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%AAnia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Singapura
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica_do_Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tail%C3%A2ndia
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 Em setembro de 1985, os norte-americanos Harold Leroy Wright – conhecido 

como “Bud” – e sua esposa Janace S. Wrigth – “Jan” – os quais haviam sido alunos 

do RHEMA Bible Training College, fundaram a primeira Igreja Evangélica Verbo da  

Vida, em Guarulhos (SP). Dois anos mais tarde, foi fundada mais uma IEVV, em 

Barueri (SP). Em 1990, Bud e Jan se estabeleceram em Campina Grande (PB), 

onde fundaram ali, em 1992, a Igreja Evangélica Verbo da Vida de Campina Grande, 

à qual se tornaria a central perante as outras congregações e onde se estabeleceria 

a direção do Ministério Verbo da Vida19. Naquele mesmo ano foi, então, fundado o 

Centro de Treinamento Bíblico Verbo da Vida (CTBVV), que passaria a se chamar, a 

partir do ano de 2000, o Centro de Treinamento Bíblico RHEMA Brasil, de modo que 

a Igreja Evangélica Verbo da Vida passaria a supervisionar os CTBRs em todo o 

Brasil. 

 Assim, podemos perceber que o RHEMA Brasil, enquanto instituição de 

ensino cristã, não surgiu de uma iniciativa local, mas sim de uma atividade de 

caráter missionário que, em primeiro lugar, deu origem à Igreja Evangélica Verbo da 

Vida e, só posteriormente, esta conseguiu filiar-se ao Ministério fundado por Kenneth 

Hagin, dando origem ao CTBRB, que tem suas diretrizes estabelecidas a partir de 

um ministério situado nos Estados Unidos, o Kenneth Hagin Ministries. Assim, pelo 

menos duas instâncias coordenam e fiscalizam os CTBRBs, quais sejam, o Kenneth 

Hagin Ministries (que estabelece toda a base doutrinária) e o Ministério Verbo da 

Vida (que efetivamente supervisiona todas as atividades), o qual estabeleceu sua 

direção em Campina Grande (PB). Tal elemento é importante porque exige uma 

padronização do ensino, das doutrinas, das ideias, o que nos confere um bom 

quadro amostral para nossa análise acerca de como a educação religiosa se choca 

ou se harmoniza com a “pós-modernidade” ou o que Bauman chamou de 

Modernidade Líquida/Fluida – embora saibamos que esse termo utilizado por 

Bauman não passe de uma aproximação hermenêutica e é passível de incorrer em 

generalizações. No entanto, tal expressão traz à luz uma série de questões acerca 

do cenário econômico e cultural contemporâneo.     

O Centro de Treinamento Bíblico RHEMA Brasil ainda é presidido pelo 

Reverendo Harold L. Wright, popularmente conhecido com Pr. Bud, e sua esposa 

                                                           
19

 Só em 1998 foi inaugurado o Ministério Verbo da Vida, título que objetiva estabelecer à igreja um 
maior campo de atuação, o qual pretende avançar além do espaço do templo. De modo genérico, a 
palavra ministério significa serviço.  
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Janace Sue Wright (vice-presidente). No ano de 2013, o CTBRB alcançou o número 

de 58 (cinquenta e oito) unidades, das quais 12 (doze) foram fundadas no referido 

ano e 02 (duas) se encontram em outros países: Angola (na cidade de Luanda) e 

Japão (na cidade de Minami Alps). Vale salientar que estas duas unidades 

estrangeiras são supervisionadas pelo Ministério Verbo da Vida (Brasil).  Entre os 

anos de 2013/2014, mais dois países contarão com os CTBR (Centros de 

Treinamento Bíblico RHEMA), e que serão supervisionados pelo Ministério Verbo da 

Vida. Estes países são: Portugal e Argentina. Segundo dados da instituição sobre o 

número de matriculados no ano de 2013, a quantidade de alunos chegou a quase 

10.000 (dez mil), se levarmos em consideração que, à época da divulgação, 

algumas unidades não informaram os dados de maneira completa. 

 

TABELA 1: Número de matriculados no RHEMA Brasil em 2013, por unidades e 

turmas20 

MATRICULADOS NO RHEMA ANO LETIVO 2013 

CIDADES 1º ANO 2º ANO TOTAL 

Campina Grande (Sede) 266 182 448 

Recife-PE – Boa Viagem 123 93 216 

Aracaju-SE 156 80 236 

Fortaleza-CE 111 77 188 

João Pessoa-PB 164 104 268 

Guarulhos-SP 77 62 139 

Rio de Janeiro-RJ – Pedra Guaratiba 182 101 283 

Caruaru-PE 114 53 167 

Paulista-PE 188 117 305 

Natal-RN 217 114 331 

Maceió-AL 96 74 170 

Arcoverde-PE * 87 87 

Solânea-PB 32 * 32 

São Paulo-SP – Pinheiros 97 63 160 

Taguatinga-DF 388 292 680 

Campinas-SP 95 62 157 

Campo Grande-MS 158 119 277 

Santos-SP 41 17 58 

Belo Horizonte-MG 297 201 498 

Curitiba-PR 25 28 53 

Salvador-BA 397 191 588 

                                                           
20

 Dados divulgados no site da Igreja Evangélica Verbo da Vida, em 19 de abril de 2013. 
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São Luís-MA 158 99 257 

Lucas do Rio Verde-MT 37 * 37 

Teresina-PI 79 24 103 

Vitória-ES 74 45 119 

Uberlândia-MG 62 27 89 

Petrolina-PE 140 36 176 

Patos-PB 98 17 115 

Monteiro-PB 44 * 44 

Bauru-SP 149 109 258 

Cerquilho-SP * 16 16 

Porto Alegre-RS 89 43 132 

São Paulo-SP – Zona Leste 116 * 116 

Esperança-PB 28 23 51 

Soledade-PB 100 * 100 

Lagarto-SE 36 * 36 

Gama-DF 76 83 159 

Sobradinho-DF 39 55 94 

Aquidauana-MS 50 55 105 

Ponta Porã-MS 36 42 78 

Sinop-MT 61 31 92 

Goiânia-GO 59 71 130 

Guaratingetá-SP * 100 100 

Recife-PE – Zona Norte 165 84 249 

Juazeiro do Norte-CE * 35 35 

Jaboatão dos Guararapes-PE 67 * 67 

Ouricuri-PE 120 * 120 

Garanhuns-PE 68 * 68 

Carpina-PE 25 * 25 

Rio de Janeiro-RJ – Recreio 76 * 76 

Seropédica-RJ 47 * 47 

Atibaia-SP 64 * 64 

Indaiatuba-SP 78 * 78 

Brasília-DF 61 * 61 

Florianópolis-SC 51 * 51 

Blumenau-SC 47 * 47 

Luanda – Angola 275 196 471 

Minami Alps – Japão 43 * 43 

TOTAIS 5942 3308 9250 

   

Em Natal (RN), o CTBRB está localizado hoje no prédio pertencente à Igreja 

Evangélica Verbo da Vida, situada no bairro do Alecrim, zona leste do município.  

Como podemos observar na Tabela 1, a instituição conta com 331 alunos e se trata 
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de uma instituição cristã que tem como principal objetivo o ensino teológico com 

base na Bíblia (compreendida como coleção dos livros do Antigo Testamento e do 

Novo Testamento), especificamente o cânon utilizado pelas denominações 

evangélicas, que abarca 66 livros, diferentemente do cânon utilizado pela Igreja 

Católica Apostólica Romana, que conta com 72 livros. Assim como o RHEMA norte-

americano, o CTBRB tem caráter interdenominacional, isto é, não tem como pré-

requisito para a participação no curso a exigência de que o aluno faça parte da 

Igreja (leia-se: congregação) Evangélica Verbo da Vida. Os únicos pré-requisitos 

para a matrícula no curso são: a) ter no mínimo 16 anos; b) saber ler e escrever; e c) 

ser “nascido de novo”.  

 O curso tem em sua grade curricular 24 disciplinas, às quais são cursadas em 

dois anos (24 meses), de modo que em cada ano os alunos assistem a 12 (doze) 

disciplinas. Vejamos a grade curricular abaixo: 

 

 

    TABELA 2: Grade curricular do Centro de Treinamento Bíblico RHEMA Brasil 

PRIMEIRO ANO SEGUNDO ANO 

Fundamentos da Fé Família Cristã 

Realidades da Nova Criação Atos 

Justiça de Deus Vida de Louvor 

Autoridade do Crente Gálatas 

Doutrinas Básicas da Bíblia Vida de Prosperidade 

Aliança de Sangue  Escatologia 

Oração que Prevalesce Ministério Prático 

Cristo, Aquele que Cura Evangelismo 

Como ser Guiado pelo Espírito História da Igreja 

Submissão e Autoridade O Caráter de Deus 

O Fruto do Espírito Unção 

As Manifestações do Espírito Ministrando a Palavra 

 

 

 

Com relação aos propósitos da instituição em questão, no regulamento do 

CTBRB encontramos as seguintes afirmações: 

O Centro de Treinamento Bíblico RHEMA Brasil existe para ajudar o Corpo 
de Cristo no cumprimento da Grande Comissão encontrada em Mateus 
28.18-20: “E, aproximando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: Foi-me dada toda 
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autoridade no céu e na terra. Portanto ide, fazei discípulos de todas as 
nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo; 
ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado; e eis 
que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos”. 
(2013, p.1) 

Nosso propósito é treinar homens e mulheres para o cumprimento da 
Grande Comissão. No RHEMA, ensinamos tanto o lado prático como 
espiritual do ministério. Este é o motivo de o RHEMA ser chamado Centro 
de Treinamento, já que treina pessoas a aplicarem os princípios da Palavra 
de Deus nos seus ministérios não apenas no âmbito pessoal, mas para 
cumprir o chamado que Deus tem estabelecido em suas vidas. (2013, p.1) 

 Nesse sentido, segundo a direção da instituição em questão, seu objetivo é 

capacitar cristãos evangélicos (protestantes) para se tornarem discípulos de Cristo, 

isto é, submeter suas vidas à “verdade” da “Palavra de Deus” que estaria 

supostamente revelada na Bíblia Sagrada21, andando assim em obediência às 

exigências ou princípios divinos e, a partir dessa capacitação, participarem 

ativamente do processo de evangelização (disseminação da “Palavra de Deus” e 

dos princípios Cristãos) por todos os lugares da terra.  

É fundamental destacar o motivo pelo qual a escola em questão é 

denominada pela sua direção de Centro de Treinamento. Tal designação se origina 

no propósito de conduzir, através do ensino, os alunos a aplicarem aquilo que 

aprendem a suas vidas no que tange a suas vidas particulares em suas mais 

diversas esferas como: caráter (o aspecto de construção da personalidade), família, 

trabalho, universidade/escola e no convívio social e coletivo mais geral. Outro 

aspecto citado no trecho acima se refere à ideia de que Deus tem planos específicos 

para cada cristão, no sentido de que estes teriam uma missão/ou missões 

predeterminadas por Deus, às quais deveriam ser cumpridas na vida terrena. Mas a 

percepção ou ciência desse plano – veremos mais adiante – só seria possível 

mediante a comunhão do indivíduo com Deus através de sua Palavra, de Cristo e do 

Espírito Santo e, ao mesmo tempo, tais planos – supostamente feitos por Deus – só 

se realizariam mediante a comunhão e relação de obediência ao Senhor. Assim, 

muito embora o deus cristão aqui apresentado seja onipotente, a liberdade individual 

de aderir ou não a esse deus, e a seus princípios e planos estaria sob o controle do 

indivíduo. Ora já aqui podemos perceber elementos interessantes para refletirmos 

                                                           
21

 Bíblia é um termo com origem no Grego “biblion” cujo significado é “rolo” ou livro”. Para o 
Cristianismo, a Bíblia é um conjunto de textos escritos através da inspiração divina e que contém as 
doutrinas que orientam o comportamento dos cristãos. O Canon protestante conta com 66 livros. 



83 
 

acerca das formas simbólicas teorizadas por Thompson às quais descrevemos 

sumariamente no capítulo anterior. 

 

3.2. O QUE É O MOVIMENTO PALAVRA DA FÉ? 

 

 Embora tratemos de maneira sintética, é de suma importância trazer à luz o 

que significa o movimento Palavra da Fé, uma vez que o RHEMA Brasil está incluído 

dentro de uma perspectiva teológica que toma tal movimento como parâmetro para a 

compreensão, não só do texto bíblico, mas conseguintemente, para o sentido que 

tomam como referencial para a orientação de suas ações, como vimos com Max 

Weber no que tange ao sentido que subjaz a ação social e as relações sociais – 

compostas por ações sociais características de um determinado grupo e que 

encontram um grau de institucionalização, que alcança, por assim dizer, o status de 

costume – que os indivíduos estabelecem na cotidianidade. 

 O movimento Palavra da fé (também denominado Movimento Fé) teve seus 

primeiros e básicos indícios com Essek William Kenyon (1867-1948)22. Kenyon foi 

um pastor, evangelista e escritor cristão norte-americano que estava ligado à Igreja 

Batista Nova Aliança. Suas ideias e sua interpretação daquilo que diziam as 

“sagradas escrituras” parecem ter influenciado, em maior ou menor grau, Kenneth 

Erwin Hagin (1917 -2003), o qual veio a ser considerado, posteriormente, o pai do 

movimento Palavra da Fé, uma vez que partindo das contribuições de Kenyon, 

desenvolveu e ampliou o escopo teológico dessa ramificação do protestantismo, 

sobretudo, no meio pentecostal norte-americano, de maneira que famosos 

pregadores foram influenciados, como por exemplo: Kenneth Copeland, Dollar Creflo 

e Joyce Meyer. 

 A doutrina primeira e que se apresenta como base para toda a teologia 

propagada pelo movimento Palavra da Fé é a confirmação do sacrifício de Jesus 

Cristo na cruz do calvário, o qual teve um caráter expiatório e substitutivo; ou seja, 

em virtude da impossibilidade de o homem – pecador por natureza em decorrência 

                                                           

22
 Ainda é motivo de debate o peso da influencia de E. W. Kenyon na formação do movimento 

Palavra da Fé. Alguns críticos, incluindo Dr. McConnell, Dave Hunt, e Hank Hannegraaff defendem 

que a mainstream do Movimento Palavra de Fé, plagiou a teologia de Kenyon. Outra parte dos 

críticos e adeptos do movimento afirmam que sua contribuição foi mínima, tendo maior peso o nome 

de Kenneth Hagin. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1917
http://pt.wikipedia.org/wiki/2003
http://pt.wikipedia.org/wiki/Plagio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Teologia
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da queda de Adão – alcançar a salvação mediante seus próprios méritos (seja por 

obras ou por meios financeiros ou materiais), Cristo, o qual é a encarnação do Verbo 

divino e filho unigênito de Deus foi enviado para ser sacrificado em pagamento pelos 

pecados do mundo inteiro, o que Weber, partindo das elaborações e debates 

teológicos ocorridos desde a institucionalização do cristianismo, denomina de graça 

suficiente, de modo que a ação de Deus é suficiente para a salvação de qualquer 

indivíduo em particular e de todos os indivíduos em geral. Vejamos alguns versículos 

que dão sustentação a essa interpretação: 

 

Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que 
nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida 
juntamente com Cristo, – pela graça sois salvos, e, juntamente com ele, nos 
ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus; para 
mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em 
bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, 
mediante a fé; e isto não vem de vós; é dom de Deus; não de obras, para 
que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus 
para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que 
andássemos nelas. (Ef. 2: 4-10) 
 
Jesus purifica as pessoas dos seus pecados; e todos, tanto ele como os 
que são purificados, têm o mesmo Pai. É por isso que Jesus não se 
envergonha de chamá-los de irmãos. (Hebreus 2:11) 
 
Por isso Cristo, ao entrar no mundo, disse: “Tu, ó Deus, não queres animais 
oferecidos em sacrifícios nem ofertas de cereais, mas preparaste um corpo 
para mim. Não te agradam as ofertas de animais queimados inteiros no altar 
nem os sacrifícios oferecidos para tirar pecados. Então eu disse: – Estou 
aqui, ó Deus; venho fazer a tua vontade, assim como está escrito a meu 
respeito no Livro da Lei.” Primeiro ele disse: “Tu não queres sacrifícios ou 
ofertas de animais, e não te agradam as ofertas dos animais queimados 
inteiros no altar nem os sacrifícios oferecidos para tirar pecados.” Ele disse 
isso embora todos os sacrifícios sejam oferecidos de acordo com a lei. 
Depois ele disse: “Estou aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade.” Assim 
Deus acabou com todos os antigos sacrifícios e pôs no lugar deles o 
sacrifício de Cristo. E, porque Jesus Cristo fez o que Deus quis, nós somos 
purificados do pecado pela oferta que ele fez, uma vez por todas, do seu 
próprio corpo. (Hebreus 10: 5-10) 

 

 
 É a partir, então, do reconhecimento do homem de sua condição de pecador, 

de seu arrependimento e da aceitação do sacrifício de Cristo como propiciação pelos 

seus pecados que ele recebe a o “Dom gratuito de Deus” que é salvação. Ora aqui 

já temos uma concepção oposta àquela da fé reformada, a qual o indivíduo era 

predestinado à salvação ou à condenação não podendo nada fazer para mudar esse 

destino. Neste caso a aceitação do “Dom de Deus” se dá mediante a declaração ou 

confissão que mais à frente veremos, a qual o torna “nova criatura”. 
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Aqui entramos em um ponto determinante para a nossa análise, pois, o 

movimento Palavra da Fé diverge de maneira gritante dos movimentos cristãos 

reformados tradicionais, não só porque entende que Deus não escolhe aqueles que 

serão salvos, mas o seu desejo é que todos sejam salvos. Em 1ª Timóteo 2: 4, Paulo 

afirma sobre Deus: “o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao 

pleno conhecimento da verdade”. Outro aspecto altamente contrário à fé reformada 

está no ato de conferir uma importância imprescindível ao ato de declarar, isto é 

confessar versos encontrados na Bíblia, assim como ideias e palavras que estejam 

de acordo com a Bíblia. O embasamento para tal dogma é encontrado no Evangelho 

de Marcos 11: 22-23: “Tende fé em Deus; porque em verdade vos afirmo que, se 

alguém disser a este monte: Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu 

coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele.” Assim, de acordo com 

o movimento Palavra da Fé é por este meio – declaração/confissão daquilo que se 

deseja conquanto esteja alinhado com as escrituras – que o cristão poderá receber, 

alcançar ou desfrutar daquilo que deseja ou pleiteia, conseguir como favor de Deus. 

Pelo menos mais duas passagens bíblicas são utilizadas como suporte para 

esse aspecto de declaração, de confissão e, portanto, de uso das palavras para 

transformar o mundo material ou espiritual, aspecto central para o movimento 

Palavra da Fé. A primeira está em 2ª Cor. 4:13, onde é dito: “As Escrituras Sagradas 

dizem: ‘Eu cri e por isso falei.’ Pois assim nós, que temos a mesma fé em Deus, 

também falamos porque cremos.” Na epistola de Paulo aos Romanos é dito: “a 

palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração; isto é, a palavra da fé que 

pregamos.(Grifo nosso) 

No parágrafo anterior, foi dito que o movimento Palavra da Fé faz uso das 

palavras como meio através do qual o indivíduo, ou uma coletividade de indivíduos 

que constituem a Igreja, pode transformar o mundo físico/material e 

espiritual/ontológico. As palavras, neste caso, teriam um poder de estabelecer a 

realidade social, política, econômica e mesmo uma realidade que está para além da 

física. Não obstante, podemos enxergar aí uma aproximação dessa perspectiva em 

relação à perspectiva observada por Karl Marx e Friedrich Engels em sua obra A 

Ideologia Alemã. Segundo estes autores, os ideólogos alemães, ao pretenderem 

revolucionar e se colocarem como autores da operação de uma revolução no 

pensamento alemão, no mundo das ideias e, por decorrência, na práxis social e 

política – através do pensamento puro – na verdade não passavam de cordeiros que 
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se tinham como lobos e que suas elaborações filosóficas não passavam de uma luta 

filosófica com as sombras da realidade. (ENGELS, 1984, p. 7-8). Ora, para os 

fundadores do socialismo científico, acima mencionados, os ideólogos alemães – 

principalmente os Jovens Hegelianos operavam uma mistificação da realidade 

concreta e material, uma mistificação da práxis. Ora, já podemos apontar aqui 

alguma semelhança entre o idealismo alemão colocado em voga pelos Jovens 

Hegelianos e a orientação teológica elaborada pelos adeptos do movimento Palavra 

da Fé, uma vez que estes acreditam que podem transformar o mundo – embora não 

com os olhos voltados para este mundo, mas para a vida eterna – mediante o uso 

das palavras. Ora, é claro que entre os ideólogos alemães também se tratava de 

palavras uma vez que o debate filosófico só podia se dar através de seu uso, 

através do discurso afetando a consciência dos indivíduos. Em certo momento, Marx 

e Engels chegam a fazer referência a um grupo de ideólogos que afirmou 

categoricamente que seu embate era de frases contra frases; afirmativa à qual Marx 

concordou. (ENGELS, 1984).  

Há, no entanto, uma diferença substancial á qual não podemos deixar passar 

sem o devido cuidado. No caso dos Jovens Hegelianos, esse poder de transformar a 

realidade estava no efeito que as palavras tinham de transformar a consciência dos 

indivíduos, levando-os à libertação das mais diversas prisões, das mais diversas 

formas de dominação e exploração dos homens. No caso do movimento Palavra da 

Fé, o que está por traz das palavras não é o seu poder de persuasão, explicação e 

transformação das consciências propriamente dito, mas sim um poder 

transcendental, um deus pessoal que se importa em salvar o homem, purificá-lo de 

tudo quilo que não o agrada e que delega poder aos seus fiéis de, renovando sua 

consciência pela sabedoria divina, ser transformado e transformar o mundo, como é 

dito na epistola de Paulo aos Romanos 12: 2: “E não vos conformeis com este 

século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que 

experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.” Claro que a 

ação cristã no mundo, de acordo com o movimento Palavra da Fé, não se reduz à 

declaração e ao poder conferido às palavras, mas este é um aspecto central. 

É importante, desde o princípio de nossa análise acerca do RHEMA Brasil, 

trazer à luz esta reflexão dos parceiros Marx e Engels acerca do conceito de 

ideologia, a qual é compreendida pelos mesmos como uma concepção deturpada da 

história dos homens ou uma completa abstração dela. (ENGELS, 1984) Do ponto de 
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vista sociológico, especificamente de orientação marxista, é possível que esse 

caráter de mistificação do real esteja permeado por toda a teologia encampada pelo 

movimento Palavra da Fé e, portanto, por seus mais notáveis representantes como é 

o caso da instituição de ensino religioso aqui estudada.   

 

  

3.3. AS PRINCIPAIS DOUTRINAS BÍBLICAS ENSINADAS NO RHEMA BRASIL 

 

 No presente capítulo, procuraremos tratar de maneira descritiva acerca das 

principais doutrinas ensinadas no Centro de Treinamento Bíblico RHEMA Brasil. 

Para tal intento, fizemos uso das apostilas elaboradas e utilizadas pela instituição 

em questão, material este que tem o propósito de sistematizar e padronizar o 

ensino, de modo que em todas as unidades do RHEMA Brasil é utilizado o mesmo 

material, facilitando e tornando possível, dessa maneira, um controle mais eficiente 

acerca das doutrinas e ideias expostas em sala de aula. Vele salientar que todas as 

aulas são gravadas e podem, eventualmente, passar por avaliações por parte da 

coordenação pedagógica e/ou direção do curso.  

Como vimos no tópico anterior, o curso é composto por 24 (vinte e quatro) 

disciplinas às quais correspondem 23 apostilas e 1 CD (correspondente à última 

disciplina, Ministrando a Palavra). Por uma questão metodológica (amostragem23) e 

de espaço para nossa discussão, a presente descrição se baseará em 06 apostilas, 

as quais representam 06 disciplinas que são lapidares para a exposição das 

doutrinas e ideias do Centro de Treinamento Bíblico RHEMA Brasil. Embora 

pudéssemos nos debruçar sobre uma análise de todas as disciplinas/apostilas do 

curso, tal decisão implicaria em uma dedicação de muito de nossa discussão a 

assuntos teológicos, os quais não são o único objeto desse trabalho e nos 

conduziria a uma perda sensível de objetividade. Assim, as disciplinas serão: a) 

Realidades da Nova Criação; b) Doutrinas Básicas da Bíblia; c) Fundamentos da Fé; 

d) Vida de Louvor; e) Família Cristã e; f) Submissão e Autoridade. 

 

                                                           
23

 Ato, processo ou técnica de escolha de amostra adequada para análise de um todo. 
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Doravante, tratando efetivamente do ensino realizado pelo CTBRB, ao nos 

aplicarmos à leitura da apostila Realidade da Nova Criação, logo em sua introdução, 

encontramos o seguinte texto: 

 

Ao nascermos de novo, somos feitos novas criaturas em Cristo e, portanto, 
inseridos em uma nova realidade de vida. Fomos transportados do império 
das trevas para o Reino do Filho do Amor de Deus e, portanto, temos uma 
nova vida, sob novas leis a viver em Cristo. Esta matéria tem o objetivo de 
fazer conhecidas as verdades desta nova vida que possuímos, e também 
nos fazer compreender que precisamos tomar posse de cada uma delas 
para que usufruamos desta vida abundante conquistada para nós por Jesus 
através de um alto preço. (RHEMA Brasil, 2012a, p. 01) 

 

 Observemos que alguns termos ou ideias imediatamente nos conduzem à 

interrogação se não estivermos familiarizados com o discurso utilizado entre os fieis 

evangélicos. Isso também nos reporta ao que Thompson (1998) teorizou acerca do 

aspecto convencional das formas simbólicas, segundo o qual o uso das formas 

simbólicas está circunscritos dentro de determinadas convenções linguísticas, 

gestuais, comportamentais e etc. Neste caso, poderíamos destacar as convenções 

linguísticas ou semânticas utilizada no discurso cristão. Também podemos ver nesse 

fragmento o aspecto estrutural dessas formas simbólicas, o que lhe confere 

significação e lógica.24 No fragmento acima, poderíamos afirmar que estes termos 

são: “nascermos de novo”, “novas criaturas em Cristo”, “Reino do Filho do Amor de 

Deus”. 

O que se pretende dizer com estas expressões é algo que nos remete ao 

aspecto intencional das formas simbólicas e que, no decorrer da apostila, nos é 

esclarecido. Estes conceitos são fundamentos da teologia ensinada no RHEMA 

Brasil e, portanto, objetos centrais na nossa análise. É importante, mais uma vez, 

frisar o caráter hermenêutico das contribuições de Thompson, uma vez que, não 

obstante, esses aspectos das formas simbólicas utilizadas em determinadas trocas 

discursivas não gozam de pureza, assim como os tipos ideais formulados por Max 

Weber. 

                                                           
24

 É fundamental que percebamos o caráter heurístico das elaborações teóricas de Thompson (1998) 
utilizadas neste trabalho, pois, em um mesmo texto, em uma mesma passagem bíblica ou em um 
mesmo fragmento de discurso podemos encontrar elementos que apontam para a presença de mais 
de um aspecto das formas simbólicas, ou mesmo que estas formas se fundam em um mesmo 
enunciado. Assim como Max Weber, trata-se de formas ideias que não podem ser utilizadas de 
maneira engessada, mas de maneira dinâmica e flexível, subsidiando assim a reflexão. 
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Do ponto de vista da análise marxista anteriormente esboçada neste trabalho 

acerca da ideologia, cabe entendermos que, já aqui no princípio da análise acerca 

do RHEMA Brasil, encontramos no texto acima uma ideia que remete à entrada do 

homem em uma dimensão caracterizada pela mistificação da realidade. Ora, é dito 

logo na introdução da apostila do RHEMA: “Ao nascermos de novo, somos feitos 

novas criaturas em Cristo e, portanto, inseridos em uma nova realidade de vida. 

Fomos transportados do império das trevas para o Reino do Filho do Amor de Deus 

e, portanto, temos uma nova vida, sob novas leis a viver em Cristo.” Veremos, no 

decorrer da análise, como é operada essa mistificação: Que “novas” criaturas são 

essas? Que “nova realidade de vida” eles gozam? Quais as diferenças entre o 

“império das trevas” e o “Reino do Filho do Amor de Deus”? 

 

 

3.3.1 O NASCER DE NOVO E O SER NOVA CRIATURA EM CRISTO 

 

 Com o propósito de fundamentar a ideia do novo nascimento, o RHEMA 

Brasil se utiliza da passagem bíblica do Evangelho de João, em seu capítulo 

terceiro, onde lemos: 

 

Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele 
veio a Jesus, à noite, e disse: "Mestre, sabemos que ensinas da parte de 
Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, 
se Deus não estiver com ele". Em resposta, Jesus declarou: "Digo a 
verdade: Ninguém pode ver o Reino de Deus, se não nascer de novo". 
Perguntou Nicodemos: "Como alguém pode nascer, sendo velho? É claro 
que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer!"  
Respondeu Jesus: "Digo a verdade: Ninguém pode entrar no Reino de Deus 
se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o 
que nasce do Espírito é espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: 
É necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o 
escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim 
acontece com todos os nascidos do Espírito". Perguntou Nicodemos: "Como 
pode ser isso?" Disse Jesus: "Você é mestre em Israel e não entende essas 
coisas? (JOÃO 3:1-10) 
 
 

 O trecho acima trata de um diálogo entre Nicodemos – um respeitado fariseu 

(doutor da lei) entre os judeus – e Jesus de Nazaré, um líder carismático que havia 

surgido no século primeiro, e era considerado por seus seguidores o “Messias”, isto 

é, o “Ungido de Deus” que fora enviado para libertar Israel das perseguições e 

dominações estrangeiras e restaurar o reino de Israel. Um aspecto surpreendente da 
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passagem bíblica em questão está no fato de um homem respeitado da elite judaica 

procurar Jesus e reconhecer que, dado os atos milagrosos que ele operava, seus 

ensinamentos só poderem emanar de Deus, de maneira que ainda chama Jesus de 

“Mestre”, o que confere autoridade ao nazareno. Tomando como parâmetro as 

elaborações teóricas elaboradas por Max Weber em uma de suas mais importantes 

obras Economia e Sociedade, podemos já aqui observar o surgimento de um líder 

carismático, uma vez que está presente aí um discurso que traz à tona um 

sentimento de admiração por parte de Nicodemos – uma figura eminente da elite 

judaica – em relação a Jesus de Nazaré devido a qualidades próprias que este 

apresenta, o caráter sagrado de suas atitudes e manifestações de poder incomuns 

associadas a uma capacidade retórica e “sapiencial” impares.    

Mas o trecho mais surpreendente do diálogo está no versículo em que Jesus 

declara: (...) "Digo a verdade: Ninguém pode ver o Reino de Deus, se não nascer de 

novo". (João 3:3). A exigência feita por Jesus a Nicodemos o deixa admirado, pois, 

no versículo 4 do fragmento em questão, o fariseu demonstra não compreender 

como um homem já em avançada idade pode nascer novamente. Ora, observemos 

que, nesse momento, as palavras ou formas simbólicas supostamente utilizadas por 

Jesus, de acordo com o texto bíblico, não foram compreendidas pelo seu interlocutor 

(Nicodemos). O RHEMA (2012), procura realizar para o seus alunos esta 

interpretação, de modo que o aspecto convencional dessas formas simbólicas é 

exaustivamente trabalhado em sala de aula.   

 A principal explicação para a falta de compreensão de Nicodemos acerca da 

exigência de Jesus de que o homem deveria nascer de novo para ver o Reino de 

Deus está – segundo o ensino do RHEMA Brasil (2012, p. 9) – no que o apóstolo 

Paulo de Tarso (ou Saulo) afirma em sua 1ª Epistola ao Coríntios:  

 
Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, 
porque lhe parecem loucura; e não pode entendê-las, porque elas se 
discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele 
de ninguém é discernido. (1ª Coríntios 2:14-15) 

 
 

 Assim, incorreríamos em um erro se apenas classificássemos a afirmativa de 

Jesus como conotativa (figurada) e a interpretação realizada por Nicodemos como 

tentativa frustrada de compreender tal afirmativa como denotativa, até porque, para 

o cristão tais afirmações feitas por Jesus não são simbólicas, mas tratam de uma 

realidade espiritual que para ele é real, verdadeira e transcendental, mas não 

http://www.frasesdabiblia.com/livro/1_corintios/capitulo/2/versiculo/14
http://www.frasesdabiblia.com/livro/1_corintios/capitulo/2/versiculo/14
http://www.frasesdabiblia.com/livro/1_corintios/capitulo/2/versiculo/14
http://www.frasesdabiblia.com/livro/1_corintios/capitulo/2/versiculo/15
http://www.frasesdabiblia.com/livro/1_corintios/capitulo/2/versiculo/15
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ilusória ou mitológica. Mais uma vez podemos observar aí o aspecto da mistificação 

ideológica teorizada por Marx e Engels (1984).  Tratava-se, de acordo com a 

passagem escrita por Paulo, de uma tentativa de compreender naturalmente algo 

que só poderia ser compreendido espiritualmente. Paulo é claro em afirmar que as 

coisas de Deus parecem loucura para o homem natural.  

 Na apostila Realidades da Nova Criação, encontramos mais uma contribuição 

para a compreensão do que seja o “Novo Nascimento”, de modo que: 

 

O Novo Nascimento é uma nova criação, a operação direta da Palavra de  
Deus e do Espírito de Deus sobre a sua vida, regenerando o seu espírito 
completamente quando você confessa Jesus como Senhor da sua vida. 
(RHEMA Brasil, 2012a, p. 17). 

  

 Assim, segundo O RHEMA Brasil (2012a, p. 17-18), para nascer de novo é 

necessário que o indivíduo creia com o coração que Deus ressuscitou Jesus dos 

mortos e faça uma confissão de fé segundo a qual Jesus é o seu salvador pessoal. 

Dessa maneira, o indivíduo alcançará a salvação, a qual se dá por meio do novo 

nascimento ocasionado pela fé (RHEMA, 2012b, p. 5). É nesse momento que a ação 

da “Palavra” e do “Espírito de Deus” regenera o espírito do indivíduo outrora 

afastado de Deus pelo pecado. Uma referência é o que afirma a epístola de Paulo 

(Romanos 1:17): “(...) visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em 

fé, como está escrito: o justo viverá por fé”. A fé, nesse sentido, é o instrumento 

básico através do qual o indivíduo recebe o dom da salvação junto com o novo 

nascimento, salvação esta que não é alcançada mediante obras ou por uma justiça 

própria, mas a partir da fé em uma dádiva divina, fruto da graça de Deus operada 

através do sacrifício de Jesus na cruz do calvário. Para fazer tais afirmações, o 

RHEMA Brasil se apoia em vários textos da Bíblia, entre os quais destacamos os 

seguintes: 

 
A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração; isto é, a palavra da 
fé que pregamos. Se, com a tua boca, confessares Jesus como Senhor e, 
em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás 
salvo. Porque com o coração se crê para justiça e com a boca se confessa 
a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: Todo aquele que nele crê 
não será confundido. (Romanos 10: 8-11) 
 
Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o 
receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem 
filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela 
vontade da carne nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de 
Deus. (João 1:11-13) 

http://www.bibliaonline.com.br/acf/jo/1/11-13
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Combata o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual 
também fostes chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas 
testemunhas” (1 Timóteo 6:12) 
 
"Eu lhes asseguro: Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me 
enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte 
para a vida. (João 5:24) 
 
Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, 
é dom de Deus; não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos 
criação de Deus realizada em Cristo Jesus (...). (Efésios 2:8-10) 

 

 

Traços indispensáveis no ensino teológico do CTBRB, bem como da maioria 

das denominações ou orientações protestantes e/ou evangélicas25, são o aspecto da 

fé, isto é, da necessidade de crer – requisito primeiro que possibilita a acomodação 

do fiel a toda a lógica do pensamento cristão – e a questão da tomada de decisão, 

de modo que é o indivíduo que, ao reconhecer o senhorio de Cristo, opta por 

“entregar sua vida” a Ele e submeter-se ao seu domínio, domínio este que se 

realiza, sobretudo, na posição que o Cristo ocupa como Bom Pastor, um aspecto 

que poderíamos sem dificuldade relacionar à contribuição de Max Weber ao refletir 

sobre a dominação carismática como ferramenta heurística que pode nos auxiliar na 

compreensão do exercício de dominação, a qual pode caracterizar a dinâmica da 

vida do indivíduo na esfera religiosa. Mais uma vez vemos que esse aspecto da 

liderança carismática – “Bom Pastor” – se faz presente nessa lógica do apelo do 

cristianismo à conversão, de modo que assim como Jesus é o Bom Pastor, logo sua 

liderança, bem como seu domínio são bons e possibilitadores de segurança e paz 

àqueles que a ele se apresentam em submissão.      

Segundo a Bíblia (Colossenses 1:13), e por decorrência, segundo o CTBRB, 

é a partir dessa tomada de decisão que o indivíduo, como “nova criatura”/ “nova 

criação”,  tem sua realidade alterada. Nesse sentido, o indivíduo deixa de pertencer 

ao império de satanás e é conduzido ao reino de Deus por uma obra redentora de 

Jesus Cristo. Nesse sentido, segundo o CTBRB (2012a, p. 18), Jesus veio ao 

                                                           
25

 Excetuando principalmente as orientações calvinistas segundo as quais a graça é irresistível e se 
sobrepõe à vontade/decisão daquele que é salvo, o eleito. Neste caso, se a fé que o indivíduo possui 
é instrumento de sua salvação é porque ele já era um eleito de Deus, o qual em determinado 
momento operou nele um poder de graça irresistível, o qual fez com que ele cresse em Deus, se 
arrependesse de seus pecados e reconhecesse Cristo como seu Senhor.   

http://www.bibliaonline.com.br/acf/jo/5/24
http://www.bibliaonline.com.br/acf/ef/2/8-10
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mundo para resgatar os homens desse império de trevas. Vejamos 4(quatro) 

passagens bíblicas que dão suporte a essa interpretação: 

 

(...) assim como o Filho do homem não veio para ser servido, mas para 
servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. (Mateus 20:28) 
 
(...) Ele nos transportou do império das trevas e nos trouxe para o reino do 
Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. 
(Colossenses 1:13) 
 
(...) Pois também Cristo morreu, uma única vez, pelos pecados, o justo 
pelos injustos, para conduzir-vos a Deus; morto, sim, na carne, mas 
vivificado no espírito (1 Pedro 3:18) 
 
(...) Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, 
que fostes regatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos 
legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem 
mácula, o sangue de Cristo (...). (1 Pedro 1:18-19) 

 

  
 É a partir dessa “mudança de realidade” que o indivíduo recém-chegado ao 

cristianismo26 passa a romper com as ideias, costumes, condutas e aspectos mais 

gerais de sua personalidade que outrora tinha como naturais (embora fossem, não 

obstante, culturais)27, de modo que esse “novo homem” passa a ser exortado no 

sentido de adequar-se às exigências da “Palavra de Deus” que estaria revelada na 

Bíblia. Na apostila Realidades da Nova Criação (2012a, p. 5), se destaca que a alma 

– compreendida enquanto esfera da personalidade, das emoções e do caráter – 

deve ser transformada e renovada para que possa se adequar aos preceitos da 

Palavra de Deus. Um dos textos bíblicos que dão suporte a esta visão está na 

epístola de Paulo aos Romanos (12:2), onde o apostolo afirma: “(...) E não vos 

conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, 

para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.” 

Podemos perceber neste versículo a exigência de que aqueles indivíduos que 

optaram por se tornarem cristãos, segundo o texto de Paulo e, concomitantemente, 

de acordo com o RHEMA Brasil, devem introduzir mudanças significativas e 

extensivas em todas as esferas de sua personalidade, a qual não é mudada 

imediatamente após o “novo nascimento”, mas através de um processo de sujeição 

                                                           
26

 Usamos esse termo aqui se referindo especificamente ao cristianismo protestante 
praticado/ensinado pelo CTBRB. 
27

 É bem verdade que esse debate entre o que há de natural e o que há de cultural no homem ainda é 

amplamente debatido nas mais diversas universidades de todo o mundo, em seus centros de 
sociologia, antropologia, psicologia, psiquiatria, filosofia etc. 
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aos princípios divinos estabelecido em sua “Palavra”, de modo que a instituição 

afirma (2012a, p. 5): “Devemos subjugar nossa mente em obediência à Palavra”. 

 É interessante perceber que os professores da instituição RHEMA Brasil 

acabam por desempenhar um papel em que estabelecem ações sociais, pois sua 

prática pedagógica é dotada – do início ao fim – de sentidos e sua relação com seus 

alunos é de clara influência, no sentido de conduzi-los a um determinado 

comportamento, a uma determinada forma de viver. Relembremos algumas 

contribuições do pensamento weberiano a esse respeito: 

A ação social é um comportamento humano (verhalten), em outras palavras, 
uma atitude interior ou exterior voltada para a ação, ou para a abstenção. 
Este comportamento é a ação quando o ator atribui à sua conduta um certo 
sentido. A ação é social quando, de acordo com o sentido que lhe atribui o 
ator, ela se relaciona com o comportamento de outras pessoas.  
(ARON, 2003, p. 803) 
 
A ação social se organiza em relação social (soziale Beziehung). Há uma 
relação social quando o sentido de cada ator, de um grupo de atores que 
age, se relaciona com atitude do outro, de modo que suas ações são 
mutuamente orientadas. O professor e seus alunos vivem uma relação 
social. (Ibidem) 

  

 Ora, não se trata aqui de uma mera relação social entre atores, mas esta ação 

social a que o ato de ensinar representa não se encerra no fim de uma explicação, 

uma vez que suas consequências e/ou efeitos vão para além do comportamento e 

da ação imediata, pois, têm um papel de incutir valores, conceitos e ideias que são 

próprios a uma determinada crença, a uma determinada confissão religiosa. Quando 

Weber (1991) procura elucidar o papel da sociologia enquanto campo do saber 

científico, ele afirma que se trata de uma ciência que procura, a partir da 

interpretação da ação social, entendê-la e explicá-la causalmente em seu 

desenvolvimento e efeitos. Podemos afirmar, então, que a ação social e a relação 

social (complexo de ações sociais coordenadas) estabelecidas na sala de aula do 

RHEMA Brasil não só são orientadas para a conduta de outrem, mas elas fornecem 

orientação para o indivíduo. É imprescindível perceber que existe um sentido ou 

sentidos subjetivos que permeiam todas as condutas que os professores e alunos da 

instituição em questão exercem em seu espaço de convivência. 

 É bem verdade que, do ponto de vista científico, podemos afirmar que as 

elaborações discursivas do cristianismo, representado aqui pela instituição RHEMA 

Brasil, se embasam em elementos que poderíamos afirmar como sendo de caráter 

mitológico, isto é, de uma criação ideal – de caráter transcendental – realizada por 
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uma determinada sociedade ou cultura que, neste caso, remonta à antiguidade do 

oriente médio, onde surgiu os primeiros germes da fé hebraica e, posteriormente, ao 

primeiro século, onde teria vivido um homem chamado Jesus de Nazaré, mas como 

vimos na afirmação de Raymond Aron: 

 

Claro, todas as teodicéias, todas as filosofias são não-lógicas, ou 
comportam desrespeitos às regras de lógica e aos ensinamentos dos fatos, 
mas o historiador quer compreender os significados que os homens deram 
a sua existência, o modo como aceitaram o mal, a combinação que 
estabeleceram entre egoísmo e devotamento. Todos estes sistemas de 
significação, ou de valores, têm caráter histórico: são múltiplos e variados, e 
interessantes na sua singularidade e por causa dela. (...) Max Weber quer 
apreender os sistemas sociais e intelectuais nos seus traços singulares. O 
que o apaixona é a determinação precisa do papel numa determinada 
sociedade e a determinação da hierarquia dos valores adorados por uma 
época ou por uma comunidade. O objetivo predominante da curiosidade 
weberiana são os sistemas não-lógicos de interpretação do mundo e da 
sociedade. (ARON, 2003, p. 764) 

 
 Assim, importa para o sociólogo – enquanto pensador que tem na história 

uma das bases para compreensão dos fatos – compreender e explicar os 

significados que os homens deram à sua existência; que sentido ou que complexo 

de sentidos os fornecia orientação para entenderem o que era o mal, o que era o 

certo ou o errado, e assim por diante, mesmo que seus referenciais para a 

orientação fossem não lógicos, de origem supostamente transcendentais ou não. De 

fato o propósito é compreender como uma dada hierarquia de valores pertencente a 

uma determinada comunidade se relaciona com a vida prática daqueles que a ela 

pertencem. 

 Veremos mais à frente que o tipo de ação social que mais se apresenta no 

contexto aqui analisado é o de ação social com relação a valores, teorizada por 

Weber (1991). 

     

3.3.2 O CONFLITO ESPÍRITO VERSUS CARNE 

 

 Nesse ponto, entramos em um dos aspectos mais centrais tanto para a teologia 

bíblica em geral quanto para a nossa análise, dado que é nesse conflito entre o 

espírito (dimensão do ser humano que deseja que seja feita a vontade de Deus) e a 

carne (a qual tem prazer nas coisas mundanas e milita contra os princípios divinos). 

Nesse aspecto, é interessante termos em mente toda aquela anterior análise feita 

acerca do mundo “pós-moderno”, onde as ideias de tolerância, pluralismo, liberdade, 
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satisfação das vontades individuais são centrais, pois, no que se refere às doutrinas 

bíblicas, o modo de pensar contemporâneo nos parece ser-lhe oposto. 

 Segundo o RHEMA Brasil (2012a, p. 5), “No corpo é onde estão as paixões 

carnais e onde elas se consumam, mas se estivermos cheios do Espírito, a natureza 

de Deus influenciará nossa natureza carnal que está no corpo.” É importante 

destacar que todo esse conflito se dá no homem porque ele teria supostamente uma 

natureza caída, resultante do pecado original que teria passado de Adão a todos os 

homens. Vale salientar também que o homem é compreendido como um ser trino, 

de modo que o RHEMA Brasil (2012, p. 4) afirma: “Deus é Espírito (João 4:24), e o 

homem foi feito à sua própria imagem e semelhança. No entanto, o homem não foi 

feito apenas espírito, mas espírito, alma e corpo, um ser trino”.Uma passagem 

bíblica que daria suporte a essa interpretação das escrituras está na primeira 

epístola de Paulo aos Tessalonicenses (5:23): “O mesmo Deus da paz vos santifique 

em tudo; e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e 

irrepreensíveis na vinda do nosso senhor Jesus Cristo.” 

 Assim, de acordo com os ensinos do RHEMA Brasil, viver segundo as 

vontades carnais é viver fora da vontade divina, uma vez que as obras da carne não 

podem se harmonizar com o projeto de santidade exigido por Deus. Vejamos o que 

Paulo afirma em sua carta aos Gálatas:  

 
Digo, porém: Andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da 
carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne; 
e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. 
Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. 
Porque as obras da carne são manifestas, as quais são: adultério, 
fornicação, impureza, lascívia, Idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, 
emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, Invejas, homicídios, 
bebedices, glutonarias, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos 
declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não 
herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é: amor, gozo, paz, 
longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. 
Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne 
com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em Espírito, andemos 
também em Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos 
uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. 
(Gálatas 5:15-26) 

  

 Fica claro no texto de Paulo a ideia de que para que venhamos a herdar o reino 

de Deus, devemos abrir mão de fazer as coisas que “nossa carne” deseja, pois esta 

milita contra a vontade Deus, assim como o espírito, enquanto dimensão do ser 

humano que deseja fazer a vontade de Deus, milita contra os instintos da carne. 

http://www.bibliaonline.com.br/acf/gl/5/15-26
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Ora, apenas esta passagem bíblica já nos fornece diversos elementos do texto neo-

testamentário que se opõem claramente à forma de pensar nos dias 

contemporâneos, pois, quando Paulo – reconhecido pelos fiéis cristãos enquanto 

profeta de Deus – se opõe a coisas como “adultério, fornicação, impureza, lascívia, 

Idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, 

heresias, Invejas, (...), bebedices, glutonarias ele está colocando em oposição à 

vontade divina práticas que já não são, nos parece, tão condenadas em nossos dias. 

Parece-nos, segundo o diagnóstico que fizemos da pós-modernidade, que essas 

práticas são, na verdade, estimuladas pela indústria do entretenimento e pela sua 

“ideologia da liberdade”, enquanto aspectos centrais da lógica cultural do capitalismo 

tardio, como afirmou Jameson. 

 Mas, de fato, não são poucos os textos bíblicos que demandam do ser 

humano que quer estar ligado a Deus (religação/religião) a atitude de renúncia de 

seus desejos, de abnegação suas vontades. O próprio Jesus, afirma: "Eu vim não 

para ser servido, mas para servir e dar a vida por resgate de muitos" (Mc 10:45). 

Mais à frente, no próprio Evangelho de Marcos, e, posteriormente, no Evangelho de 

João, Jesus ilustra essa resignação característica da “autêntica” vida cristã. Ele diz:  

A minha alma está profundamente triste até a morte; ficai aqui, e vigiai. E, 
tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra; e orou para que, se 
fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Aba, Pai, todas as 
coisas te são possíveis; afasta de mim este cálice; não seja, porém, o que 
eu quero, mas o que tu queres. (Marcos 14:34-36) 
 
Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade 
daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: Que 
nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no 
último dia.” (João 6: 38-39) 

 

 O RHEMA Brasil (2012a, p.5-6) traz como referência algumas das mais 

conhecidas passagens bíblicas escritas por Paulo, nas quais Paulo, além de exortar 

aqueles que se dispõem a ser cristãos a viverem segundo princípios de santidade 

supostamente divinos, demonstra ser ele mesmo um exemplo de uma vida de 

superação da natureza pecaminosa resultante da “queda”. No referido material do 

RHEMA, encontramos as seguintes passagens: 

Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para morte; mas, se, pelo 
Espírito, mortificardes os feitos do corpo, certamente, vivereis (Romanos 
8:13) 

http://www.bibliaonline.com.br/acf/mc/14/34-36
http://www.bibliaonline.com.br/acf/jo/6/38-39
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Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo 
pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado (1 Coríntios 9: 
27) 

Porque o que semeia para sua própria carne, da carne colherá corrupção; 
mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. (Gálatas 
6:8) 

 

 Observemos que quando Paulo se refere à carne e a caminhar segundo seus 

impulsos, ele sempre argumenta no sentido de que tal conduta conduz ao 

afastamento dos preceitos divinos, a determinada forma de “levar a vida” que não 

agrada a Deus e que, portanto, conduz à morte, entendida aqui não como morte 

física apenas, mas como morte eterna. É nesse sentido que Paulo usa o termo 

“desqualificado” (1 Coríntios 9:27). Vale salientar que, ao utilizar o termo corrupção, 

a significação de tal termo vai muito além do que habitualmente compreendermos 

pelo uso do termo em nosso cotidiano, principalmente quando nos referimos à 

realidade política de nosso país. Corrupção é uma terminologia usada para 

classificar todo o tipo de comportamento, de atitude e de forma de ser que vá de 

encontro aos princípios da “Palavra de Deus”, de sua soberana vontade. O RHEMA 

Brasil (2012a, p.14) se utiliza de outra passagem bíblica interessante sobre essa 

questão, onde é dito: 

Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o 
amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a 
concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, 
não vêm do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa, e a sua 
concupiscência; mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para 
sempre. (1 João 2:15-17) 

   Podemos compreender, então, que nos ensinos praticados pelo Centro de 

Treinamento Bíblico RHEMA Brasil, o ser cristão é caracterizado por uma vida de 

devoção aos princípios bíblicos em oposição a uma “vida de pecado”, na qual o 

homem está desligado de Deus e condenado ao inferno. Segundo o RHEMA Brasil 

(2012a, p. 29), uma vez que “nascemos de novo” no espírito, não devemos mais 

satisfazer os desejos carnais, uma vez que a inclinação da carne é para a morte, 

mas o espírito se inclina para a vida e para a paz. Assim, devemos fazer morrer a 

nossa natureza terrena, dominando o nosso corpo com seus instintos e desejos, de 

modo que uma das passagens de referência no material do referido curso está na 

epistola aos Colossenses (3:5), onde Paulo afirma: “Fazei, pois, morrer a vossa 

natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, 
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que é idolatria”. Por outro lado, a vida cristã seria uma vida segundo a qual o fruto do 

Espírito seria manifesto através do “amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, 

bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio” (Gálatas 5: 22-23). 

 É com o propósito de ensinar sobre essa forma de viver que é realizado o 

curso oferecido pelo Centro de Treinamento RHEMA Brasil, de modo que uma de 

suas principais disciplinas é denominada Vida de Louvor. Segundo o RHEMA Brasil 

(2013a, p. 1) “O homem foi criado para o louvor da glória de Deus, diz sua Palavra. 

No entanto, ele se perdeu por causa do pecado e distanciou-se de Deus, sendo 

impossibilitado de cumprir o seu propósito de adorar e louvar ao Senhor”. A partir 

disso, uma vida de louvor seria uma vida que estivesse dentro dos princípios da 

“Palavra de Deus”. Assim é definida uma vida de louvor em (RHEMA, 2013a, p. 1): 

“Viver a vida de Deus. É viver uma vida que elogie, glorifique e exalte o Pai. É 

corresponder à sua expectativa e responder ao seu chamado, andando de acordo 

com os seus princípios e se esforçando para ser agradável a Ele em tudo.” 

 A passagem bíblica mais lapidar para instrução de uma vida de louvor, 

segundo o CTBRB está na primeira epistola de Paulo aos Tessalonicenses, onde 

diz:  

Rogamo-vos, também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os 
de pouco ânimo, sustenteis os fracos, e sejais pacientes para com todos. 
Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, 
tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre. 
Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em 
Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito. 
Não desprezeis as profecias. Examinai tudo. Retende o bem. Abstende-vos 
de toda aparência do mal. (1 Tessalonicenses 5:14-22) 

 

 Como vimos anteriormente, ao tratar especificamente das contribuições de 

Max weber à reflexão sociológica, o tipo ideal que melhor caracteriza a dinâmica 

existente nesse cenário é a ação racional referente a valores. Devemos observar 

que, ao menos no plano do discurso, naquilo que é ensina e apregoado, os 

comportamentos, as decisões e as ações dos indivíduos se dão em uma teia de 

sentidos e significados que se fundamentam em valores, ideias e princípios éticos 

que supostamente têm origem divina e que, portanto, gozam de um status de 

verdades absolutas, “verdades” reveladas e que se originam em uma mente 

superior, um deus, o qual – no caso da fé cristã – é considerado o “único Deus”. 

Neste caso, a convicção é um aspecto central, dado que o que importa é agir de 
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acordo com aquilo que “dizem” os valores, independentemente das consequências 

que sua ação possa gerar para o próprio indivíduo ou para outrem. Como afirma 

Weber: 

 

Age de maneira puramente racional referente a valores quem, sem 
considerar as consequências previsíveis, age a serviço de sua convicção 
sobre o que parecem ordenar-lhe o dever, a dignidade, a beleza, as 
diretivas religiosas, a piedade ou a importância de uma “causa” de qualquer 
natureza. Em todos os casos, a ação racional referente a valores (no 
sentido de nossa terminologia) é uma ação segundo “mandamentos” ou de 
acordo com “exigência” que o agente crê dirigidos a ele. (WEBER, 1991, p. 
15).  

 

Podemos observar como toda a conduta exigida por parte dos textos cristãos 

até aqui utilizados, os quais são o referencial máximo para a vida de um cristão 

praticante, estão intrinsecamente relacionados a esta questão esclarecida por Max 

Weber sobre a ação social com relação a valores, uma vez que todas as diretrizes 

acerca do que se deve ou não fazer, do certo e do errado, do bom de do mal 

encontram sua força em uma ética da convicção (como teorizamos anteriormente), a 

qual é pautada, neste caso, na ideia de que tais princípios têm sua origem na 

vontade divina, no projeto “divino de sociedade”.      

 Do ponto de vista marxista da ideologia, podemos notar também aqui uma 

mistificação ao extremo da vida dos homens, das relações que este travam entre si, 

pois toda a sua lógica deve se pautar naquilo que “vem do céu”. Todas as suas 

escolhas e atitudes devem estar de acordo com uma natureza que nem sequer é 

humana, mas sim uma natureza divina, pois, mesmo aquilo que há de “natural” no 

comportamento humano, como suas paixões e instintos deve ser negado, 

“superado”. Assim como no idealismo alemão criticado por Marx e Engels (1984), o 

cristianismo parte com seus princípios e sua lógica do céu para a terra. No fim das 

contas está se partindo daquilo que imaginam, representam e dizem, mas não da 

realidade histórica concreta. É nesse sentido que a moral, a religião, a própria 

metafísica e todo o complexo da ideologia, bem como as formas de consciência que 

lhe correspondem guardam uma aparência de autonomia. Em síntese, para o cristão 

convicto – embora ele não tenha esse “esclarecimento” – é a consciência que 

determina a vida. Mas do ponto de vista sociológico, como afirmaram Marx e Engels 
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(1984, p. 23), “Não é a consciência que determina a vida, mas a vida que determina 

a consciência”. 

 Vemos aí uma diferença crucial na crítica feita à religião por Marx e Engels, e 

a crítica feita pelos jovens hegelianos, os quais consideravam a religião como “a 

causa última de todas as relações repugnantes (...), como o arqui-inimigo”, pois, 

como já observamos anteriormente, na dupla mencionada acima, de fato, não 

encontramos por parte de suas elaborações um posicionamento favorável à religião, 

por seu caráter inerentemente mistificador do real e que pode contribuir, pela sua 

distorção desse real, para a manutenção de uma estrutura de exploração, 

favorecendo a uma ideologia ou sendo ela mesma uma expressão dessa ideologia. 

No entanto, Marx e Engels são claramente críticos de análises reducionistas e 

tendenciosas do fenômeno religioso, como aquelas operadas pelos Jovens 

Hegelianos.  

   

3.3.3 A CONCEPÇÃO DE FAMÍLIA CRISTÃ NO RHEMA BRASIL 

A questão da família envolve, em nossos dias, uma série de polêmicas em 

torno de sua significação, de sua formação e características. Nesse sentido, em 

geral, o modelo de família preconizado pelas igrejas cristãs, geralmente se 

harmonizam, isto é, são equivalentes, tratando-se da relação heterossexual e 

monogâmica entre homem e mulher, e sua prole (sua descendência). Até certo 

ponto, podemos conjeturar que, do ponto de vista pós-moderno, este modelo é 

considerado ultrapassado, demasiado conservador e castrador da liberdade de 

escolha, como é o caso da opção sexual, por exemplo. Dessa maneira, neste 

momento, nos utilizaremos do material disponibilizado pelo Centro de Treinamento 

Bíblico RHEMA Brasil para descrever qual seria esse modelo de família que tem sido 

questionado atualmente. Vale salientar que o presente trabalho não tem por objetivo 

exercer juízos de valor em relação à defesa ou condenação do modelo cristão de 

família, assim como no tópico anterior não estávamos preocupados em afirmar ser 

correto ou errado, melhor ou pior, o modo de vida exigido pelos princípios cristãos 

presentes na Bíblia, enquanto “Livro Sagrado”, bem como os decorrentes princípios 

ensinados pelo CTBRB. 
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Já na introdução da apostila Família Cristã, encontramos um texto que nos 

adianta boa parte do pensamento da instituição em questão em relação à família. É-

nos dito: 

A família foi idealizada e instruída por Deus no princípio de tudo. O pecado, 
entretanto, desvirtuou a criação de Deus, e inverteu os seus valores. 
Divórcio, insubmissão, abusos de autoridade e outras formas de abuso, 
adultério, depressão, dificuldade financeira, enfim, uma série de mazelas 
têm se infiltrado na vida das pessoas e destruído famílias. Em Cristo, 
porém, os valores puderam ser resgatados, e pudemos voltar ao verdadeiro 
caminho. Nesta disciplina, veremos a família do ponto de vista bíblico, 
assim como buscaremos aprender os princípios que a orientem de volta ao 
padrão divino, que com certeza, é o melhor. (RHEMA, 2013b, p. 1) 

 

 Percebemos aí a maneira como a instituição em questão atribui a Deus a 

idealização da família enquanto um projeto para toda a humanidade, isto é, como 

uma instituição de caráter universal e, por decorrência, regida por princípios 

universais, que superam os mais diversos aspectos culturais. No entanto, devido à 

“queda” do homem, à prática do pecado – enquanto toda a prática que não está 

dentro dos parâmetros da “Palavra de Deus” – o projeto foi deturpado. A partir daí, 

segundo o RHEMA, teria ocorrido uma série de problemas no tocante à família como 

“inversão de valores”, abusos de autoridade e violência no lar, desrespeito entre os 

cônjuges e divórcio, elementos estes que seriam condenados pela Bíblia. 

 Mas como teria surgido esse projeto de família idealizado por Deus? O maior 

suporte para a identificação do projeto divino para a família enquanto instituição 

estaria no primeiro livro da Bíblia, intitulado Gênesis (palavra grega que significa 

nascimento). Baseando-se, então, nos capítulos 1 e 2 deste livro, o (RHEMA, 2013b, 

p.2) afirma ter Deus criado o homem (compreendido aqui como espécie humana, do 

grego antropós) à sua imagem e semelhança, moldando primeiramente, a partir do 

pó da terra, o homem (gênero masculino) e, posteriormente, a mulher (gênero 

feminino), a qual teria sido feita por Deus para que o homem não estivesse só e para 

ser-lhe uma companheira que o auxiliasse. Vejamos abaixo as passagens de 

referência para tal interpretação: 

E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa 
semelhança; e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e 
sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre 
a terra. E criou Deus o homem à sua imagem; à imagem de Deus o criou; 
homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: Frutificai 
e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a; e dominai sobre os peixes do 
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mar e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a 
terra. (Gênesis 1:26-28)p.2 
 
E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas 
narinas o fôlego da vida; e o homem foi feito alma vivente. (Gênesis 2:7) 
 
E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só; far-lhe-ei uma 
ajudadora idônea para ele. (Gênesis 2:18) 
 

 

 Um aspecto central no primeiro fragmento acima refere-se à questão de Deus 

ter criado a espécie humana  a partir da concepção de dois gêneros (compreendidos 

enquanto sexos opostos), os ter abençoado e determinado: “(...) Frutificai e 

multiplicai, e enchei a terra (...)” (Gn. 2:28). Esse aspecto é de grande importância, 

pois, nele encontramos a base para a relação heterossexual como a única 

autorizada por Deus (RHEMA, 2013b). Não haveria, assim, autorização na “Palavra 

de Deus” para qualquer tipo de prática sexual entre pessoas do mesmo sexo, de 

modo que tal prática seria considerada pecaminosa. Encontramos na epistola de 

Paulo aos Romanos uma das passagens mais provocativas do Novo Testamento em 

relação não só ao homossexualismo/homossexualidade/ ou homoafetividade, mas 

também a vários outros “pecados” como adoração de ídolos, malícia e malignidade 

em seus mais diversos aspectos. Vejamos o que escreve Paulo:  

 

Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe 
deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração 
insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E 
mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de 
homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso 
também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à 
imundícia, para desonrarem seus corpos entre si; Pois mudaram a verdade 
de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o 
Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às 
paixões infames. Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no 
contrário à natureza. E, semelhantemente, também os homens, deixando o 
uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os 
outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si 
mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E, como eles não se 
importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um 
sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm; Estando cheios 
de toda a iniqüidade, fornicação, malícia, avareza, maldade; cheios de 
inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade; Sendo murmuradores, 
detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, 
inventores de males, desobedientes aos pais e às mães; Néscios, infiéis 
nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia; Os 
quais, conhecendo o juízo de Deus (que são dignos de morte os que tais 
coisas praticam), não somente as fazem, mas também consentem aos que 
as fazem. (Romanos 1:21-32) 

 

 

http://www.bibliaonline.com.br/acf/gn/1/26-28
http://www.bibliaonline.com.br/acf/gn/2/7
http://www.bibliaonline.com.br/acf/gn/2/18
http://www.bibliaonline.com.br/acf/rm/1/21-32
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Por outro lado, em relação ao casamento, segundo o RHEMA (2013b, p.3), o 

mesmo não se trata de uma obrigação, mas é facultativo. Trata-se de uma escolha, 

de modo que não peca quem se casa, nem peca quem escolhe permanecer solteiro. 

No entanto, tanto para casados quanto para solteiros, existem normas estabelecidas 

na “Palavra de Deus” a serem seguidas. No caso do solteiro, o ato sexual é ilícito, 

uma vez que só é considerado legítimo dentro do casamento. No caso do 

casamento, a instituição em questão reafirma a idéia de que o casamento é uma 

“instituição” divina, não se tratando apenas de um contrato civil ou de mais um 

arranjo social. Nesse sentido, o casamento teria sido planejado por Deus e com o 

propósito de ser definitivo. Uma passagem bíblica utilizada pelo RHEMA (2013b, p. 

4) para dar suporte a essa interpretação está no Evangelho de Marcos, onde é dito: 

“(...) por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe, e, com sua mulher serão os 

dois uma só carne. (...) Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem.” (Marcos 

10: 7-9). 

A interpretação do RHEMA (2013b, p.4-5) acerca da indissolubilidade do 

casamento estaria no fato de que este deveria estar alicerçado no amor, mas não 

em qualquer tipo de amor, como o amor Eros (designação grega para o amor 

enquanto atração sexual); mas a relação matrimonial estaria alicerçada no amor do 

tipo Ágape. Nesse sentido, afirma o RHEMA sobre o Ágape, enquanto termo 

bastante utilizado no Novo Testamento: 

 

É o substantivo grego que denota o amor de Deus para com os homens, e o 
tipo do amor que os homens devem expressar de um modo geral. O amor 
não é um sentimento, não são sensações físicas, nem é um ato sexual; ele 
é uma decisão, uma atitude ampla e constantemente benéfica e favorável 
em relação a Deus, aos outros e a si mesmo (...). (RHEMA, 2013b, p. 5) 
 

 

 Segundo a instituição em questão, esse tipo de amor não nega a necessidade 

da existência de outros tipos de amor (como o Eros, o qual é importante para o 

casamento), mas destaca que uma descrição do tipo de amor que deve reger o 

casamento é encontrada na 1ª carta de Paulo aos Coríntios, onde o apostolo afirma: 

 
O amor é sofredor, é benigno; o amor não é invejoso; o amor não trata com 
leviandade, não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca 
os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal; Não folga com a 
injustiça, mas folga com a verdade; Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo 
suporta. O amor nunca falha; mas havendo profecias, serão aniquiladas; 
havendo línguas, cessarão; havendo ciência, desaparecerá. (1 Coríntios 
13:4-8) 

http://www.bibliaonline.com.br/acf/1co/13/4-8
http://www.bibliaonline.com.br/acf/1co/13/4-8
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 Nesse sentido, segundo o RHEMA (2013b, p 7-9), pesa sobre o homem a 

responsabilidade de exercer a liderança do lar (tento sua autoridade sempre inferior 

à autoridade da “Palavra de Deus”)28 e de proteger e amar sua esposa e sua família, 

de modo que assim como Cristo deu a sua vida pela Igreja, também o homem deve 

estar disposto a dar a vida por sua esposa, referência essa que pode ser encontrada 

na epistola de Paulo aos Efésios: 

Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e 
a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a 
lavagem da água, pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja 
gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e 
irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, 
como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. 
Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne; antes a alimenta e 
sustenta, como também o Senhor à igreja; Porque somos membros do seu 
corpo, da sua carne, e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e 
sua mãe, e se unirá a sua mulher; e serão dois numa carne. (...) Assim 
também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si 
mesmo, e a mulher reverencie o marido. (Efésios 5:25-33) 

 

Com relação ao papel da mulher, em resumo, ela deve ser submissa ao seu 

marido – embora tal ideia não queira afirmar, de acordo com os ensinos do RHEMA 

Brasil (2013b), inferioridade – e auxiliá-lo na construção de um ambiente familiar 

saudável, pautado na boa convivência e na criação dos filhos segundo os princípios 

bíblicos.  

 
As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor (...) 
Como, porém, a Igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres 
sejam em tudo submissas ao seu marido (Efésios 5:22,24).  
 
Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor 
(Colossenses 3:18). 

 

 O divórcio é outra questão que conduz a uma série de polêmicas e debates 

que podemos observar rotineiramente em nossos dias, seja numa roda de amigos, 

seja nos programas de televisão ou nos ambientes acadêmicos e mesmo nas 

igrejas, em virtude da coerção a que tal problema remete. A partir da interpretação 

que a escola aqui analisada tem da Bíblia, o divórcio só é legítimo em caso de 

adultério, de violência doméstica ou quando o parceiro não é cristão e não quer 

                                                           
28

 Segundo os ensinos do CTBRB, uma vez que o homem exerce sua autoridade para ir em 
contraposição à palavra de Deus, sua esposa encontra legitimidade para não obedecê-lo. 

http://www.bibliaonline.com.br/acf/ef/5/25-33
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permanecer casado com um cristão (neste caso, o cristão deve renunciar ao seu 

casamento, mas jamais renunciar a Cristo).  

No que se refere à violência doméstica, claramente vemos que tal prática, 

segundo o que foi dito acima acerca do papel do homem (marido) em relação à sua 

esposa, não é aprovado pela Bíblia, uma vez que o marido deve cuidar de sua 

esposa e dar a vida por ela como vimos na epistola aos  Efésios 5:25-33. Outro 

aspecto importante que está ligado à questão de a esposa não se submeter à 

violência refere-se à paz enquanto elemento imprescindível para a vida cristã. É dito 

na Epístola de Paulo aos Romanos: "O Reino de DEUS não é comida nem bebida, 

mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo" (Romanos 14.17). 

 Com relação ao divórcio em virtude da recusa do marido ou mulher 

“descrente” em viver com um “crente” (Cristão), encontramos a seguinte base 

bíblica:  

(...) se um irmão tem mulher descrente, e ela se dispõe a viver com ele, não 
se divorcie dela. E, se uma mulher tem marido descrente, e ele se dispõe a 
viver com ela, não se divorcie dele. Pois o marido descrente é santificado 
por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. 
Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. 
Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão 
ou a irmã não fica debaixo de servidão; Deus nos chamou para vivermos 
em paz. (1 Coríntios 7:12-15) 
 

 
 Todavia observemos que, neste caso, se trata de uma ação daquele que não 

é cristão. 

No tocante ao adultério, segundo o RHEMA (2013b, p. 14):  
 
A fidelidade no casamento é um dever de ambos, marido e mulher, e sua 
violação é tão séria que é um dos motivos pelos quais é permitido o divórcio 
na Nova Aliança. Homem e mulher tornam-se uma só carne quando se 
unem em matrimônio, e ao praticar sexo extra-conjugal, o marido ou a 
esposa quebram a aliança do casamento e dão ao outro a alternativa do 
divórcio. 

 

 Uma das passagens bíblicas mais importantes que dão suporte a essa 

perspectiva acerca do casamento e do ato de divórcio, podemos encontrar no 

Evangelho de Mateus, onde Jesus de Nazaré é questionado pelos fariseus que 

supostamente pretendiam sondar os mais variados aspectos de seus ensinamentos, 

uma vez que na Antiga Aliança Deus teria permitido aos homens darem carta de 

divórcio a suas mulheres (repudiá-las). Encontramos o seguinte diálogo:  

 

http://www.bibliaonline.com.br/acf/ef/5/25-33
http://www.bibliaonline.com.br/acf/1co/7/12-15
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Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova. E perguntaram-
lhe: "É permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer 
motivo? "Ele respondeu: "Vocês não leram que, no princípio, o Criador ‘os 
fez homem e mulher’ e disse: ‘Por essa razão, o homem deixará pai e mãe 
e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne’? Assim, eles já 
não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o 
separe". Perguntaram eles: "Então, por que Moisés mandou dar uma 
certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? " Jesus respondeu: 
"Moisés lhes permitiu divorciar-se de suas mulheres por causa da dureza de 
coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que 
todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, 
e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério". (Mateus 19:3-9) 

 

 

Vale salientar que a prática do perdão é altamente aconselhado e 

considerado uma atitude muito mais “louvável”, e que demonstra “maturidade 

espiritual”, uma vez que vimos anteriormente a descrição paulina do que seria o 

amor (ágape), em 1ª Cor. 13.  

 Tomando como referencia uma das contribuições de Zygmunt Bauman, ao 

pensar a pós-modernidade, podemos afirmar que esse conjunto de valores em 

relação ao significado, papel e constituição da família, disseminados e que exigem a 

adesão por parte dos indivíduos esbarram em um contexto social e cultural que lhe 

parece ser dialeticamente hostil e favorável simultaneamente. Hostil, pois:  

  

 Hoje, os padrões e configurações não são mais "dados' e menos 
ainda "autoevidentes"; eles são muitos, chocando-se entre si e 
contradizendo-se em seus comandos conflitantes, de tal forma que todos e 
cada um foram desprovidos de boa parte de seus poderes de 
coercitivamente compelir e restringir. (BAUMAN, 2001, p. 14). 

 

 Assim, é sensível a diminuição que percebemos hoje no poder coercitivo das 

autoridades religiosas. Suas declarações, em geral, não carregam o peso de 

verdades absolutas e, portanto, inquestionáveis, muito embora eles a reivindiquem 

com base nos textos sagrados, por exemplo. É o caso de um pastor evangélico 

quando procurar justificar sua recusa à união homoafetiva ou “casamento gay” 

utilizando como sustentação de sua recusa a bíblia. Ora, ele reivindica uma 

autoridade que está claramente fora dele. Alguém poderia dizer que isso não é algo 

novo uma vez que a Igreja Católica desde a Idade Média utilizava-se dessa 

estratégia. A distinção está no fato de que, em geral, a autoridade do líder religioso 

tinha maior autonomia, gozava de maior independência em relação à Bíblia. Na 

lógica pós-moderna de pensamento – como traz à luz Mary Douglas, em sua obra 

http://www.bibliaonline.com.br/acf/mt/19/3-9
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Como as instituições pensam29 - há uma nova reflexividade, segundo a qual as 

pessoas já não creem em tudo o que é dito, mesmo que seja dito por uma 

autoridade que supostamente goze de uma posição de representação do divino.  

 Simultaneamente, a pós-modernidade, ou o que Bauman denomina de 

Modernidade Líquida é favorável à religião e contribui para o seu crescimento uma 

vez que: 

“(...) Viver entre uma multidão de valores, normas e estilos de vida em 
competição, sem uma garantia firme e confiável de estarmos certos, é 
perigoso e cobra um alto preço psicológico. Não surpreende que a atração 
da segunda resposta, de fugir da escolha responsável, ganhe força. Como 
diz Julia Kristeva (em Nações sem nacionalismo), "é rara a pessoa que não 
invoca uma proteção primal para compensar a desordem pessoal" E todos 
nós, em medida maior ou menor, às vezes mais e às vezes menos, nos 
encontramos em Estado de "desordem pessoal' Vez por outra, sonhamos 
com uma "grande simplificação"; sem aviso, nos envolvemos e fantasias 
regressivas cuja principal inspiração são o útero materno e o lar protegido 
por muros. A busca de um abrigo primal é o "outro" da responsabilidade, 
exatamente como o desvio e a rebelião eram o "outro" da conformidade. O 
anseio por um abrigo primal veio hoje a substituir a rebelião, que deixou de 
ser uma opção razoável; (...)” (BAUMAN, 2001, p. 243-244) 

 

 Cabe ressaltar também o papel que a moral ou ética da convicção teorizada 

por Max Weber desempenha no contexto da educação religiosa exposta e analisada 

até aqui, pois, os indivíduos que adotam a fé cristã passam a tomar esses princípios 

e valores como base para sua conduta no mundo, nas mais diversas esferas de sua 

realidade. Do ponto de vista weberiano, esses valores e princípios conferem sentido 

às ações desses indivíduos, bem como às suas relações sociais, como é o caso da 

congregação como um espaço de convivência permeado de ações dotadas de 

sentido por parte dos indivíduos em relação aos outros indivíduos. 

 Do ponto de vista da análise marxista da ideologia, é interessante perceber 

que, em relação aos seus princípios e valores, os cristãos adotam uma postura 

semelhante à dos Velhos Hegelianos, uma vez que para estes, assim como para os 

cristãos, essas “(...) representações, idéias, conceitos (...) significam os verdadeiros 

elos da sociedade humana” (ENGELS, 1984, p. 13). 

 

 

 

 

                                                           
29

 DOUGLAS, Mary. Como as instituições pensam. Trad. Carlos Eugênio Marcondes de Moura. São 
Paulo: Edusp, 2007. 
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3.3.4 A questão da Verdade enquanto aspecto central  

 

Na verdade, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, e crê 
naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, 
mas passou da morte para a vida. (João 5:24) 
 

  
 Nesse ponto, entramos em um dos aspectos mais centrais para o cristianismo 

em geral, e para o centro de Treinamento Bíblico RHEMA Brasil em particular, qual 

seja, a ideia de “verdade”. Isso porque, para o ensino teológico que estamos 

discutindo, a “Palavra de Deus”, Jesus Cristo e a “Verdade” se confundem, no 

sentido que estes três elementos são inseparáveis. São diversas as passagens 

bíblicas que dão suporte teológico para que a instituição em questão tome como 

pontos vitais de sua orientação doutrinária as ideias de inspiração divina para o 

registro bíblico, veracidade da “Palavra de Deus” e a decorrente inerrância da 

“Revelação” apresentada na Bíblia. Nesse sentido, afirma o RHEMA:  

 

Quando conhecemos as verdades espirituais que compõem a doutrina da 
Palavra de Deus, ficamos aptos para identificar aquilo que é nocivo e 
enganador. Isso nos dá firmeza para caminhar e nos posicionarmos contra 
o engano. A melhor forma de identificar o que é falso é conhecendo o que é 
verdadeiro. (RHEMA, 2012c, p. 2) 

 

 Observemos que, de acordo com o RHEMA, é através do conhecimento da 

“verdade” revelada na “Palavra de Deus” que o homem pode identificar e se afastar 

daquilo que é errado, daquilo que é denominado “enganoso” ou “falso”. Isso se dá 

porque o próprio Deus é “verdadeiro” e deseja que todos conheçam a “verdade”, 

uma vez que, quando se trata de valores cristãos, estamos falando de absolutos, ou 

seja, “verdades” consideradas absolutas acerca da natureza do bem e do mal, do 

certo e do errado, do justo e do injusto. Vejamos algumas passagens bíblicas que 

dão suporte a essas doutrinas ensinadas pelo RHEMA: 

 

(...) Deus é a verdade (...). (Deuteronômio 32:4) 
 
O que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles, e que guarda a 
verdade para sempre; (Salmos 146:6) 
 
Pois quê? Se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a 
fidelidade de Deus? De maneira nenhuma; sempre seja Deus verdadeiro, e 
todo o homem mentiroso (...) (Romanos 3:3-4) 
 

http://www.bibliaonline.com.br/acf/jo/5/24
http://www.bibliaonline.com.br/acf/rm/3/3-4
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Deus não é homem, para que minta; nem filho do homem, para que se 
arrependa; porventura diria ele, e não o faria? Ou falaria, e não o 
confirmaria? (Números 23:19) 

 
 

 Ora, uma vez que Deus é compreendido, pelo RHEMA (2012), como sendo 

um ser real (muito embora seja um ser espiritual) e com um caráter pautado na 

“verdade”, conseqüentemente, sua revelação é também verdadeira e central para 

vida cristã, como está escrito na 2ª epistola de Paulo endereçada a Timóteo, onde 

Paulo diz: “Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a 

repreensão, para a correção, para a educação na justiça” (2ª Timóteo 3:16).       

Observemos que, quando Paulo afirma que “toda a escritura é inspirada por Deus”, 

o apóstolo está atribuindo à Bíblia uma autoridade transcendental, aspecto este que 

tem grande possibilidade de legitimar o exercício da dominação – neste caso, o que 

Max Weber denominou de dominação tradicional – em relação à defesa de um 

determinado projeto de sociedade exigido no cristianismo. Neste caso, podemos 

afirmar que a dominação tradicional se baseia no pressuposto de a Bíblia ser uma 

obra antiga e que há vários séculos tem sido considerada digna de respeito e 

admiração desde gerações passadas, as quais evidentemente tiveram um papel 

imprescindível na transmissão da crença em seus princípios e autoridade. Como 

vimos com Weber (1991, p.141), o fundamento da legitimidade da dominação 

tradicional estaria na crença na santidade das tradições, costumes e valores que 

estariam em vigor desde os tempos longínquos e na legitimidade daqueles que 

teriam sido designados por esta tradição para exercer a autoridade.    

Afirmando a autoridade conferida à Bíblia, o RHEMA (2012c, p.4) é claro: 

“Não há autoridade maior do que a Palavra de Deus, seja humana ou espiritual. 

Deus exaltou sua Palavra acima de tudo; e ela é, portanto, a autoridade máxima 

sobre a vida do cristão”. Nesse sentido, encontramos em RHEMA (2012c) um texto 

de suporte bastante expressivo dessa qualidade persuasiva da Bíblia em relação à 

vida de um indivíduo que decida ser cristão, e que remete ao domínio ideológico que 

podemos observar extremamente presente na vida desse cristão. No texto a seguir 

Paulo faz uma exortação: 

Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados; E andai em amor, 
como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em 
oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a fornicação, e toda a 
impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós, como convém a 
santos; Nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convêm; 
mas antes, ações de graças. Porque bem sabeis isto: que nenhum devasso, 
ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e 

http://www.bibliaonline.com.br/acf/nm/23/19
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de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs; porque por estas coisas 
vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais 
seus companheiros. Porque noutro tempo éreis trevas, mas agora sois luz 
no Senhor; andai como filhos da luz (Porque o fruto do Espírito está em toda 
a bondade, e justiça e verdade); Aprovando o que é agradável ao Senhor. E 
não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-
as. Porque o que eles fazem em oculto até dizê-lo é torpe. 
Mas todas estas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque 
a luz tudo manifesta. Por isso diz: Desperta, tu que dormes, e levanta-te 
dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente 
como andais, não como néscios, mas como sábios, Remindo o tempo; 
porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei 
qual seja a vontade do Senhor. (Efésios 5:1-17) 
 

 

 Observemos que, uma vez que os textos que compõem a Bíblia são 

considerados resultados de inspiração divina, a exortação realizada pelo apóstolo 

Paulo (aspecto intencional das formas simbólicas) em sua epístola aos Efésios tem 

grande impacto sobre a forma de viver que deve caracterizar a vida de um cristão, 

uma vez que existem, nesse caso, princípios absolutos estabelecidos que teriam 

origem na mente de um deus que seria o criador de tudo o que existe e definidor de 

todos os valores necessários à vida dos homens em sociedade e em suas vidas 

privadas. Note-se que as prescrições de Paulo não estão só na dimensão da práxis 

humana, mas até mesmo nos traços mais íntimos de nossa personalidade. Outro 

fato que nos chama a atenção é o peso simbólico que as palavras “trevas” e “luz” 

exercem no conjunto do texto acima, dado que “trevas” se refeririam àquelas 

pessoas que traçam suas vidas fora dos critérios exigidos pela “Palavra de Deus”, e 

que, portanto, são merecedoras da “ira de Deus”, pois não se harmonizam com o 

seu “projeto de santidade”, praticando atos que seriam condenáveis de acordo com 

a Bíblia, como a avareza, a malícia e fornicação (atos sexuais ilícitos). Para tais, não 

haveria uma herança no “reino de Deus”. Por outro lado, “luz” seriam aqueles que 

optam por seguir o projeto cristão, e para tais estaria garantido o “reino de Deus”, 

uma vez que foram sensatos e filhos amados de Deus, e isto caracterizaria o reino 

divino onde a “luz” (cristão autênticos) frutificaria “bondade, justiça e verdade” 

(Efésios 5:8).  

 Observemos aí mais uma vez o papel exercido pela ética da convicção, 

teorizada por Max Weber, enquanto elemento capaz de possibilitar o exercício da 

ação social com referência a valores, e até mesmo a possibilitação da dominação 

legitima exercida por um líder de caráter tradicional e/ou carismático; neste caso, 

uma dominação que se dá em termos de exigência de um padrão de conduta moral. 

http://www.bibliaonline.com.br/acf/ef/5/1-17
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Vale salientar que, embora este discurso teológico não vise uma dominação de 

caráter econômico, ela pode ser utilizada para esse fim dependendo do agente que 

ocupar legitimamente (autoridade) a posição de defensor dessas ideias 

supostamente transcendentais.  

 Outro ponto importante acerca da questão da “verdade” nos evangelhos é a 

figura de Jesus Cristo. Ele é colocado pelo texto bíblico na condição de “Palavra de 

Deus”, isto é, o “Verbo de Deus” que se fez carne e habitou entre os homens para 

fazer conhecidos o caráter de Deus e sua vontade. Para o RHEMA (2012c, p. 4), 

“Jesus Cristo é o Verbo de Deus, isto é, a sua palavra em ação”. A passagem bíblica 

que melhor ilustra essa idéia está no Evangelho segundo João, onde se diz:  

 

No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. 

Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e 

sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz 

dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a 

compreenderam. (João 1:1-5) 

E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a 

glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. 

(João 1:14) 

 

 Não são poucas as vezes nos evangelhos que o próprio Jesus faz referência 

à ideia de “verdade” e até mesmo se identifica com a “verdade”. Encontramos um 

exemplo na famosa passagem onde ele diz: “Eu sou o Caminho, a Verdade e a 

Vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim” (João 14:6). Por várias vezes Jesus usa 

a expressão: “Em verdade, em verdade, vos digo”. Vejamos: “Em verdade, em 

verdade vos digo que, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte” 

(João 8: 51). Mais à frente, acontece entre Jesus e Pilatos um dos mais famosos 

diálogos, senão da história da humanidade30, ao menos um dos mais famosos da 

história literária de todos os tempos. Nesse diálogo, Jesus afirma sua missão de 

trazer ao mundo o conhecimento da “verdade”, transmitindo (testemunhando) aos 

homens os conhecimentos e valores supostamente vindos de Deus. Esse texto é 

uma das bases para o RHEMA: 

                                                           
30

 Fazemos essa resalva porque para boa parte dos críticos do cristianismo e de sua história, a Bíblia 
não passa de um relato mitológico ou fruto de experiências de homens que extrapolaram a realidade 
em suas experiências religiosas e em suas representações ou projeções inconscientes.  

http://www.bibliaonline.com.br/acf/jo/1/1-5
http://www.bibliaonline.com.br/acf/jo/1/14
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"Então, você é rei!", disse Pilatos. Jesus respondeu: "Tu dizes que sou rei. 
De fato, por esta razão nasci e para isto vim ao mundo: para testemunhar 
da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem".  
(João 18:37) 

"Que é a verdade?", perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente 
para onde estavam os judeus, e disse: "Não acho nele motivo algum de 
acusação. (João 18:38) 

Segundo o RHEMA (2012c), encontramos aqui um dos aspectos mais 

interessantes e curiosos da trajetória de Jesus, dado que Pilatos teria perguntado “o 

que era a verdade” à própria manifestação da verdade, dado que Jesus Cristo era o 

“Verbo de Deus” encarnado. 

Mesmo quando Jesus de Nazaré afirma ter que retornar para o Pai (Deus), 

ele é claro em afirmar que seus discípulos não ficariam desligados da “verdade”, 

uma vez que o próprio “Espírito Santo de Deus” viria ao mundo para guiá-los. Afirma 

Jesus: "Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. 

Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará 

de si mesmo; falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir.” (João 

16:12-13) Grifo Nosso. 

Esse aspecto tem grande relevância, uma vez que nos mostra que a Bíblia, 

enquanto livro sagrado para os cristãos, traz textos que reivindicam a “verdade”, o 

“conhecimento da verdade”, elemento esse altamente questionado nos dias 

contemporâneos, dias estes que já observamos serem caracterizados por uma 

grande fluidez em relação às ideias, às tradições culturais e aos metarrelatos. O 

metarrelato cristão não está isento dessa realidade, mas pelo contrário, é visto, no 

mínimo, como fundamentalista, aspecto este que interessa à nossa reflexão.          

 Do ponto de vista da teorização feita por Max Weber acerca da dominação 

carismática, com Jesus alcançamos um modelo ideal – ao qual mesmo Weber faz 

referencia ao refletir sobre ética da convicção e o sermão da montanha. Como 

afirma Weber (1991), a dominação carismática encontra sua legitimidade na 

obediência condicionada pela crença nas qualidades de um líder, pela sua 

capacidade retórica, sua capacidade de identificação com os dominados, o caráter 

sagrado e sua força heróica. 

Ora, no caso de Jesus de Nazaré, todos esses fatores acima citados, os quais 

conferem legitimidade à autoridade de um líder e, por decorrência, ao exercício da 

dominação carismática estão expressos na narrativa do texto bíblico, de maneira 

http://www.bibliaon.com/versiculo/joao_18_37/
http://www.bibliaonline.com.br/acf/jo/16/12-13
http://www.bibliaonline.com.br/acf/jo/16/12-13
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associada ou intercalada, de maneira quase dialética. O seu caráter sagrado e 

heróico é essencial, pois o Jesus de Nazaré, na verdade, é o “Cristo” (O messias, o 

Ungido de Deus, o filho unigênito de Deus, o Verbo Divino encarnado, o qual é “um 

com o Pai” e foi enviado para entregar sua vida pela salvação da humanidade e 

libertá-los de todo o mal). Ao mesmo tempo, esse Jesus “Cristo” é aquele “Deus” 

que se esvaziou de sua glória, desceu do céu para a terra e se fez em forma de 

homem31, o qual considera o “homem pecador” digno de amor, compaixão e perdão, 

o seu próximo, o seu irmão, e que ao olhar para este homem, o “traz para perto”, 

identificando-se com ele ao dizer:  

“Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes 
darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois 
sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as 
suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve". 
(Mateus 11:28-30) 
 

E esta é a vontade daquele que me enviou: que eu não perca nenhum dos 

que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. (João 6:39) 

 

 Mas existe outro componente imprescindível associado a essa concepção 

cristã da “verdade”: Trata-se da questão da conquista da liberdade. Para o 

cristianismo, em seu aspecto ideal, presente na Bíblia – sobretudo no Novo 

Testamento –, é o conhecimento da “verdade” que conduzirá o homem à liberdade. 

Ora, podemos ver aí um aspecto bastante socrático ou platônico do pensamento 

cristão, uma vez que imediatamente nos remete ao mito da caverna, segundo o qual 

os homens estavam presos às trevas, à escuridão e só podiam enxergar as sombras 

da realidade, representações extremamente distorcidas do real. Vejamos abaixo o 

diálogo de Jesus com alguns fariseus: 

Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se vós permanecerdes na 
minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos; E conhecereis a 
verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos 
descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém; como dizes tu: 
Sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: Em verdade, em verdade vos digo 
que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora o servo não 
fica para sempre em casa; o Filho fica para sempre. Se, pois, o Filho vos 
libertar, verdadeiramente sereis livres. (João 8: 31-36). (Grifo nosso). 

                                                           
31 Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o 

ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se; mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, 
tornando-se semelhante aos homens. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si 
mesmo e foi obediente até à morte, e morte de cruz! (Filipenses 2:5-8) 
 

http://www.bibliaonline.com.br/acf/mt/11/28-30
http://www.bibliaonline.com.br/acf/jo/6/39
http://www.bibliaonline.com.br/acf/jo/8/31-36
http://www.bibliaonline.com.br/acf/fp/2/5-8
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 É nesse ponto que podemos estabelecer uma ligação central para esta 

reflexão, pois, assim como os Jovens Hegelianos, um dos grupos mais criticados por 

Marx e Engels em relação à promoção do idealismo alemão, uma as ideias mais 

recorrentes no cristianismo se refere à conquista da liberdade enquanto qualidade 

da vida humana que só pode ser alcançada mediante o conhecimento da verdade, 

o qual se dá através do conhecimento da “Palavra de Deus” e do conhecimento de 

Jesus Cristo, o qual é identificado como a própria “Verdade”. Não se trata, aqui de 

uma verdade conquistada mediante processos de investigação, de pesquisa 

científica ou reflexão filosófica (como no caso platônico e seu “mundo das ideias”). 

Trata-se do conhecimento de Deus e da sua vontade em relação a cinco aspectos 

centrais na orientação da vida humana, ao menos, do ponto de vista do 

Cristianismo32: Origem (De onde viemos), Identidade (Quem somos?), Propósito 

(Por que estamos aqui?), moralidade (Como devemos viver?) e Destino (Para onde 

vamos?). 

 É a partir do conhecimento da “verdade” acerca desses elementos 

“norteadores” da conduta humana cristã, que haveria, assim, uma mudança na 

consciência dos indivíduos que outrora estavam “presos às cadeias dos sofismas de 

satanás” e à natureza pecaminosa resultante desses sofismas, das ideias e dos 

comportamentos característicos de uma natureza caída. 

 É importante lembrar que, de acordo com Marx e Engels, tal compressão da 

realidade não é a razão de toda a exploração do homem pelo homem, ou causa dos 

autênticos grilhões que aprisionam os homens em sua realidade material – como 

teorizaram e teorizariam os Jovens Hegelianos. No entanto, seu aspecto ideológico, 

ou seja, de mistificação da realidade concreta na qual os homens vivem, contribui a 

manutenção das estruturas de exploração, pois, retira os olhos do indivíduo da real 

causa de sua condição sócio-histórica, operando por parte deste e nele uma 

reificação.  

 Ora, se um determinado indivíduo passa fome em nossos dias não é porque 

ele é um escravo de satanás, oprimido por seu poder destrutivo e fadado à morte, a 

não ser que “encontre Jesus” e a “verdade” que ele pode conceder. Mas é 

observando as condições de sua existência material, analisando a realidade política 

e econômica em que este sujeito está imerso que se poderá concluir a razão de sua 

                                                           
32

 GEISLER, Norman; TUREK, Frank. Não tenho fé suficiente para ser ateu. São Paulo: Vida, 2006. 
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condição, a qual pode estar numa realidade de exclusão da possibilidade de vender 

sua força de trabalho devido à falta de qualificação resultante de uma desigual 

distribuição da renda, e, portanto, da desigualdade social e econômica entre os 

homens estabelecida pela lógica de funcionamento do sistema capitalista de 

produção, por exemplo. Vejamos uma passagem bíblica em que a mistificação é 

clara, de modo a desligar o sujeito da práxis em que está imerso: 

 

Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a 
armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, 
pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e 
autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as 
forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a 
armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer 
inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, 
cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo 
os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o 
escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas 
inflamadas do Maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do 
Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as 
ocasiões, com toda oração e súplica; tendo isso em mente, estejam atentos 
e perseverem na oração por todos os santos. (Efésios 6:10-18). (Grifo 
Nosso). 

 

 Simultaneamente, como comentamos anteriormente e agora reforçamos, o 

ensino religioso praticado pelo RHEMA Brasil recai no idealismo próprio aos Velhos 

Hegelianos, ao adotar todas essas representações, ideias, conceitos, valores, 

princípios e produtos de uma consciência tida como transcendental (Deus), como os 

verdadeiros elos da sociedade humana, os quais gozam de eternidade.    

   

 

3.3.5 A QUESTÃO DA POLÍTICA DE ACORDO COM O RHEMA BRASIL 

 Neste momento trataremos de um dos elementos discutidos nas salas de aula 

do RHEMA Brasil que constituem polêmica e dissensão entre seus alunos, uma vez 

que observaremos que seus ensinos em relação à práxis política têm um caráter 

altamente reacionário do ponto de vista sociológico, sobretudo se tomarmos como 

referencial as elaborações marxistas. Vejamos o fragmento encontrado na 

introdução da apostila intitulada Submissão e Autoridade: 

O Reino de Deus é nosso modelo organizacional, o molde pelo qual nos 
guiamos para estabelecer o padrão do nosso procedimento enquanto corpo, 
aprendendo a respeitar o lugar de autoridade e da subordinação. Foi o 
próprio Deus quem implantou em nós a consciência da necessidade de 

http://www.bibliaonline.com.br/acf/ef/6/10-18
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uma estrutura de autoridade, pois, sem isto os homens ou mesmo os 
anjos estariam entregues a um caos generalizado. (RHEMA, 2012d, p.1). 
(Grifo nosso). 

  

A partir do fragmento acima, podemos perceber já a presença de um discurso 

que procura exercer poder legitimando-se em uma “autoridade” supostamente 

transcendental (DIJK, 1995). Ora, sua legitimação está pautada, sobretudo, na figura 

de um deus, e na autoridade reconhecida pelos fiéis cristão investida na Bíblia 

enquanto “Palavra de Deus”. Afinal, todas as vezes que a instituição se refere a 

Deus, ela toma como suporte para seu ensino as “Sagradas Escrituras”, como o 

fragmento que se segue, em que Paulo determina: 

Toda a alma esteja sujeita às autoridades superiores; porque não há 
potestade que não venha de Deus; e as autoridades que já foram 
ordenadas por Deus. Por isso quem resiste à autoridade resiste à 
ordenação de Deus; e os que resistem trarão sobre si mesmos a 
condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, 
mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade? Faze o bem, e 
terás louvor dela. Porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas, se 
fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada; porque é ministro de 
Deus, e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto é necessário que 
lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela 
consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros 
de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que 
deveis: a quem tributo, tributo; a quem imposto, imposto; a quem temor, 
temor; a quem honra, honra. (Romanos 13:1-7) 

 

Podemos perceber o caráter reacionário da determinação dada por Paulo aos 

fiéis cristãos, principalmente quando afirma que a resistência ao exercício da 

autoridade se trata de uma resistência a uma ordenação do próprio Deus, uma vez 

que toda a autoridade fora por ele constituída. Mas nesse ponto é importante 

destacar uma ressalva feita pelo RHEMA acerca das pessoas que ocupam um posto 

de autoridade. Segundo o RHEMA (2012d, p. 9), quando a Bíblia afirma que toda a 

autoridade fora constituída por “Deus”, ela está se referindo à posição de autoridade, 

a qual teria sido idealizada por este deus, e não ao indivíduo que ocupa a posição 

de autoridade, dado que seria um absurdo acreditar que “Deus” teria escolhido 

Hitler, Mussolini ou Stalin para ocupar uma posição idealizada por “Ele”. Ainda 

assim, a posição bíblica em relação à questão da autoridade é polêmica – para não 

dizer extremamente contrária às posições manifestas em nossos dias – para a 

consciência pós-moderna (BAUMAN, 2001), uma vez que encontramos na epistola 

de Pedro a seguinte declaração:  

 

http://www.bibliaonline.com.br/acf/rm/13/1-7
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Honrai a todos. Amai a fraternidade. Temei a Deus. Honrai ao rei. Vós, 
servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos 
bons e humanos, mas também aos maus. Porque é coisa agradável, 
que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, 
padecendo injustamente. Porque, que glória será essa, se, pecando, sois 
esbofeteados e sofreis? Mas se, fazendo o bem, sois afligidos e o sofreis, 
isso é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados; pois também 
Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas 
pisadas. (1 Pedro 2:17-21). (Grifo nosso). 

 

 Observemos a maneira como esse fragmento da Bíblia acaba por determinar 

uma espécie de subordinação absoluta do cristão às autoridades constituídas, sejam 

estas boas ou más, de modo que isto é motivo de glória para o homem que “teme ao 

Senhor”, pois este foi o exemplo legado por Cristo, o qual padeceu na Cruz sem 

resistir. Tal determinação é endossada pelo CTBRB, o que faz com que a dimensão 

da participação política enquanto elemento preponderante da democracia em 

desenvolvimento que ocorre em um país como o Brasil pode vir a sofrer regressos e 

prejuízos uma vez que o protesto, a reivindicação de direitos e a cobrança acerca 

das obrigações e deveres dos nossos representantes deve ser trocado pela oração, 

pelas súplicas. Nesse sentido, segundo o RHEMA Brasil a oração contínua pelas 

autoridades, como orienta Paulo em (1Tm 2:1-2) é a vontade de Deus para a vida de 

seus servos. Essa seria a solução cristã para o mundo da práxis política, como 

vemos abaixo: 

Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, 
intercessões, e ações de graças, por todos os homens; Pelos reis, e por 
todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e 
sossegada, em toda a piedade e honestidade; (...). (1 Timóteo 2:1-2) 

      

  

Se há até agora restrições em relação à atividade política de cunho 

revolucionário ou libertário, podemos perceber que tal visão é ainda mais 

verticalizada quando, de acordo com o RHEMA (2012d, p. 6), “a verdadeira causa 

da insubmissão é a rejeição à Palavra de Deus,  a qual é ministrada por homens e 

mulheres a quem Deus escolheu”. Ao afirma que a rejeição à Palavra de Deus é a 

causa primeira para a ocorrência da insubmissão, a instituição já coloca o indivíduo 

que opta por tornar-se um cristão (neste caso, protestante), a se sujeitar e 

permanecer em uma posição de constante subordinação aos princípios 

estabelecidos no conjunto de textos que compõem a Bíblia, de modo que toda a 

orientação política do cristão deve estar sujeita ao que afirma a Bíblia. Se o “texto 

http://www.bibliaonline.com.br/acf/1pe/2/17-21
http://www.bibliaonline.com.br/acf/1tm/2/1-2
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sagrado” afirma uma espécie de conformação do sujeito à realidade política que se 

lhe apresenta, nada mais cabe a ele senão obedecer a essa orientação e orar pelas 

autoridades para que a paz e a justiça o alcancem.   

Vejamos mais uma passagem bíblica que trata tanto da posição daqueles 

indivíduos que devem submeter-se à autoridade, como também o responsável por 

exercer autoridade: 

Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e 
tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo; 
Não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de 
Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus; Servindo de boa vontade 
como ao Senhor, e não como aos homens. Sabendo que cada um receberá 
do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, 
fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que 
o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de 
pessoas. (Efésios 6:5-9) 

 

 É interessante notar o caráter servil que está presente na passagem bíblica 

acima e principalmente no fragmento da epistola de Pedro. Ora, uma vez que um 

indivíduo em particular e mesmo uma coletividade influenciada por tais princípios e 

valores os tomam como parâmetros para sua ação política no mundo, acabam por 

aceitar passivamente toda e qualquer estrutura de poder que se levante por iniciativa 

de um determinado grupo. Do ponto de vista desse cristianismo, a única coisa que 

não é aceitável é a negação dos princípios divinos, como a negação de Cristo, pelo 

qual se deve dar a vida. 

Parece-nos interessante, para explicar tal posição, uma reflexão realizada na 

Ideologia Alemã (1984), por Marx e Engels, em que eles acabam por fornecer uma 

razão pela qual tal “ética da convicção” é adotada (embora este seja um conceito 

weberiano): 

As ideias que esses indivíduos formam são representações ou da sua 
relação com a natureza ou da sua relação uns com os outros, ou sobre a 
sua própria natureza. É evidente que em todos estes casos estas 
representações são a expressão – consciente ou ilusória – das suas 
relações e atividades reais, da sua produção, do seu intercambio, da sua 
organização social e política.  A suposição oposta só é possível quando 
se pressupõe, além do espírito dos indivíduos reais e materialmente 
condicionados, ainda um espírito à parte. Se a expressão consciente das 
relações reais destes indivíduos é ilusória, eles nas suas representações 
colocam a realidade de cabeça para baixo, e isto por sua vez é uma 
consequência do seu modo de trabalho material limitado e das relações 
sociais limitadas que dele resultam. (ENGELS, 1984, p. 21). (Grifo nosso). 

http://www.bibliaonline.com.br/acf/ef/6/5-9
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 Ora, uma vez que todo sentido e, por conseguinte, as condutas cristãs aqui 

estudadas, ao menos do ponto de vista deles, encontram sua razão de ser em 

uma mente que está fora deles mesmos, qual seja, o “deus cristão” (Jeová), sua 

revelação mediante Jesus Cristo, e “sua Palavra” registrada em um livro sagrado, 

então suas ações não têm como alvo central as “coisas deste mundo”, mas sim a 

conquista do porvir, da vida eterna. Claro está que isto tem impacto direto na 

realidade econômica, política e social em cada sociedade, em maior ou menor grau, 

dependendo da quantidade e influencia de seus seguidores. Vale salientar, mais 

uma vez, que esta posição se assemelha à dos Jovens Hegelianos quando 

acreditam poderem mudar a realidade através do mundo das ideias, de suas 

consciências associadas a um poder sobrenatural/ transcendental, o qual repousa e 

se origina no deus cristão (Jeová), no poder investido no nome de Jesus (o qual 

reconcilia/religa o homem com Deus) e na revelação da vontade, desígnios e 

princípios de Deus presentes na Bíblia (Palavra de Deus).     
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4.0. CONCLUSÃO: O ENSINO RELIGIOSO PERANTE A “PÓS-MODERNIDADE”, UMA REALIDADE 

PARADOXAL 

 

Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu filho unigênito para que 
todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3:16) 

“(...) se o pós-modernismo é um fenômeno histórico, então a tentativa de 
conceitua-lo em termos de moral, ou de julgamentos moralizantes, tem que 
ser identificada como um erro categorial.” (JAMESON, 2010, p. 73). 

 

 O presente trabalho procurou realizar uma reflexão acerca de como o 

cristianismo (observado aqui a partir de um curso de ensino bíblico - CTBRB) se 

harmoniza ou entra em conflito com aspectos essenciais da contemporaneidade, por 

vezes denominada aqui de “pós-modernidade”. Tal reflexão tem sua importância 

porque, em geral, o fenômeno religioso que outrora fora condenado à morte pela 

modernidade parece ter ressuscitado em nossos dias, ou melhor, nunca morreu 

efetivamente, embora devamos reconhecer que a modernidade exerceu uma 

profunda secularização, destacadamente em países da Europa. 

  Mas um dos argumentos mais comuns entre aqueles que observam, mesmo 

que superficialmente, o fenômeno religioso, é a ideia de que em nossos dias tal 

fenômeno encontra um ambiente social, político e cultural mais propício ao seu 

desenvolvimento. Este trabalho não nega tal constatação, no entanto, procura 

demonstrar a singularidade do cristianismo na dinâmica cultural da pós-

modernidade, uma vez que, como vimos, a consciência pós-moderna, segundo 

(BAUMAN, 2001), tem grande dificuldade de pensar em termos de “verdade”, pois, 

em sua compreensão todo o comportamento humano, bem como a maneira deste 

ser de pensar, são condicionados culturalmente não sendo este comportamento, ou 

seus pensamentos, frutos de uma lei moral universal idealizada por um ser 

superior, criador de todas as coisas e que transcende a nossa dimensão física.  

Ora, para o Cristianismo é justamente disso que se trata. Quando falamos de 

Cristianismo, estamos falando de um metarrelato que dá suporte a toda uma 

maneira de os indivíduos conduzirem suas vidas, pautando-se em princípios 

supostamente “universais”, “verdadeiros” e “corretos” advindos de um ser onisciente, 

onipotente e onipresente, o qual teria criado o homem para viver segundo estes 

princípios e, uma vez que o homem “pecou”, isto é, transgrediu seus desígnios, 

perdeu a comunhão com esse ser ( o deus cristão). Mas tamanho seria o amor 
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desse deus pela sua criação, que teria enviado seu filho único para ser sacrificado 

em pagamento aos “pecados” de toda a humanidade. Recordemo-nos do que 

Lyotard (1998, p. 12) afirma sobre o saber de caráter narrativo:  

 

(...) seu modelo está relacionado às ideias de equilíbrio interior e de 
conviviabilidade, comparadas às quais o saber contemporâneo empalidece, 
sobretudo se tiver que sofrer uma exteriorização em relação àquele que 
sabe e uma alienação em relação aos seus usuários bem maiores do que 
antes.  

  
 

É importante que observemos a maneira como esse metarrelato é a base de todo o 

ensino teológico cristão. Mas vimos com Lyotard (1998) que, na condição cultural 

pós-moderna, os metarrelatos passam por uma crise segundo a qual eles já não 

gozam de confiança por parte dos indivíduos. Estes metarrelatos, ou longas 

narrativas, são relegados ao nível da fantasia, do mitológico ou, no mínimo, do 

utópico ou irrealizável. O próprio marxismo é uma vítima dessa superficialidade 

característica de nossos dias. Como vimos com Jameson (2006), esse discurso 

teórico contemporâneo tem se colocado no propósito de criticar negativamente e 

desacreditar, entre outros construtos intelectuais, o modelo hermenêutico do dentro 

e do fora, isto é, os modelos de profundidade em geral, caricaturando-os, 

desprezando suas conquistas e estigmatizando-os de ideológicos e metafísicos. 

Relembremos o que afirma nosso autor: 

 

(...) seria então inconsistente defender a verdade de seus achados teóricos 
em uma situação em que o próprio conceito de “verdade” é parte de uma 
bagagem metafísica que o pós-estruturalismo procura abandonar.  O que 
gostaríamos de, ao menos sugerir, é que a crítica pós-estruturalista da 
hermenêutica, daquilo a que vou chamar mais adiante de modelo de 
profundidade, nos é útil como um sintoma bastante significativo da cultura 
pós-moderna, que é o nosso assunto aqui. (JAMESON, 2006, p. 40).  

 

 De fato, concordamos, em parte, com a proposição de Lyotard. 

Consideramos não a falência total das metanarrativas, mas o seu sensível 

enfraquecimento. 

Um dos motivos de tal enfraquecimento pode estar na frustração da 

consciência moderna; a consciência pós-moderna (BAUMAN, 2001) é a consciência 

de um fracasso, qual seja, o fracasso das promessas feitas pelo mundo moderno 

que ansiava por acabar com todas as superstições (termo que designava o próprio 

fenômeno religioso), com todas as crenças tradicionais e romper efetivamente com o 
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mundo das “trevas” através do saber científico. O fato é que, segundo Lyotard, a 

própria exteriorização do saber33 e as mudanças no processo de sua aquisição 

contribuíram para o enfraquecimento de elaborações conceituais centrais do 

pensamento moderno, como a “verdade”, a “totalidade”, a “razão” e o “progresso”. 

Ora, por mais que pareça contraditório, estes conceitos modernos não se opunham 

com tanto força ao cristianismo como as ideias pós-modernas se opõem, pois, as 

elaborações modernas traziam em seu cerne a “crença” de que efetivamente esses 

fenômenos existiam e poderiam ser alcançados através do exercício do 

pensamento, ou melhor, da reflexão racionalmente orientada. A consciência pós-

moderna, pelo contrário, já não “crê”, já não aceita as ideias de “verdade” e 

“progresso”, por exemplo.  Lembremo-nos da contribuição de Santiago (1998, p. 

127): 

 

(...) aos seus próprios olhos, a pós-modernidade é antitotalitária, isto é, 
democraticamente fragmentada e serve para afiar a nossa inteligência para 
o que é heterogêneo, marginal, marginalizado, cotidiano, a fim de que a 
razão histórica ali enxergue novos objetos de estudo. Perde-se a 
grandiosidade, ganha-se a tolerância. Em lugar do dever histórico do 
Homem, tem-se a integração plena do cidadão em comunidades. E é a 
estas “placas” (a palavra é de Lyotard) de sociabilidade que se dirige o olhar 
pós-moderno, buscando compreendê-las ao mesmo tempo na sua 
autenticidade e na sua precariedade.   

 
  Muito embora o metarrelato cristão não seja oriundo da modernidade, como o 

é a dialética do espírito, a emancipação do sujeito razoável e a democracia, o 

cristianismo também é atingido em cheio pela perspectiva antitotalitária e 

“tolerante”34 da pós-modernidade. Ora, nos parece que o desencantamento do 

mundo tão brilhantemente teorizado por Max Weber conduziu os homens a outro 

extremo em relação à ótica sobre o mundo: a incredulidade. 

 Não pode haver, na perspectiva do discurso cristão, maior barreira do que a 

“incredulidade”. Lembremo-nos que, segundo o texto bíblico, a salvação dos homens 

é alcançada mediante a fé (Ef. 2:8). Em outro episódio, o próprio Jesus não 

                                                           
33

Lyotard destaca inclusive a exteriorização em relação ao sujeito que sabe. 
34

 O próprio conceito de tolerância foi alterado na pós-modernidade, uma vez que seu sentido foi 
ampliado.  Se, originalmente, o conceito de tolerância estava ligado à ideia de que devemos respeitar 
as diferenças de opiniões, de crenças, de escolhas, no mundo contemporâneo, o discurso midiático 
nos conduz à ideia de que tolerar significa considerar todos os pontos de vista ou opiniões igualmente 
“verdadeiros”. Ora, mas esse fenômeno se dá porque a verdade não existe, não passando de uma 
construção social dos indivíduos, fruto do imaginário coletivo. 
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consegue operar mais milagres devido à “incredulidade” que caracterizou sua 

passagem por sua terra natal: 

E, chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga; e muitos, ouvindo 
o, se admiravam, dizendo: De onde lhe vêm estas coisas? e que sabedoria 
é esta que lhe foi dada? e como se fazem tais maravilhas por suas mãos? 
Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, e de José, e de 
Judas e de Simão? e não estão aqui conosco suas irmãs? E 
escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia: Não há profeta sem honra 
senão na sua pátria, entre os seus parentes, e na sua casa. E não podia 
fazer ali obras maravilhosas; somente curou alguns poucos enfermos, 
impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles [grifo 
nosso]. E percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. (Marcos 6.1-6) 

 

 Essa incredulidade acerca dos metarrelatos ou das grandes narrativas, 

segundo Lyotard (1998), acabaram por ocasionar a dissolução gradual do vínculo 

social que caracterizava a Modernidade. Nesse sentido, o Estado-nação, os partidos 

e as instituições – inclusive religiosas – já não conseguem, na pós-modernidade, 

atrair a pessoas no sentido de gerar vínculos sociais que confiram identidade. Isso 

diminui consideravelmente a possibilidade das manifestações e lutas coletivas, de 

modo que Lyotard afirma: “Cada qual é entregue a si mesmo. E cada qual sabe que 

este si mesmo é muito pouco.” (1998, p. 28). Observemos como essa dinâmica da 

pós-modernidade é contrária também ao cristianismo que se coloca não só como um 

projeto de santificação do homem, mas como um projeto de sociedade e de 

ajuntamento dos homens de todas as culturas e nações em torno de um deus único. 

Ora, esse caráter evangelístico (disseminação) e universalizante do cristianismo 

analisado, ainda superficialmente, neste trabalho é inseparável da “reivindicação da 

verdade absoluta” que o caracteriza. 

David Harvey (2010), como boa parte dos analistas da cultura 

contemporânea, reitera a constatação da crítica pós-moderna a três dos principais 

pilares da ‘modernidade’, quais sejam, a crença na Razão, na Verdade e no 

Progresso. Para ele estes pilares se tornaram, à segunda metade do século XX, 

alvos de questionamentos múltiplos. Como vimos Harvey (2010, p. 19) afirmar: “A 

fragmentação, a indeterminação e a intensa desconfiança de todos os discursos 

universais ou (para usar um termo favorito) “totalizantes” são o marco do 

pensamento pós-moderno.” 

Mas Harvey rejeita a tese lançada por Lyotard de uma era pós-industrial. Para 

Harvey, a pós-modernidade se trata de mais um arranjo na superestrutura do 
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capitalismo resultante de mudanças em sua dinâmica de acumulação. Nesse ponto, 

embora não tenhamos observado na instituição analisada (o CTBRB) a defesa do 

consumismo como pressuposto essencial para a vida de um cristão “abençoado por 

Deus”, de um “cristão de sucesso”, não podemos negar que esse é um aspecto 

central no protestantismo contemporâneo. É nesse sentido que podemos observar a 

teologia da prosperidade como um elemento bastante presente em grande parte 

dos discursos do protestantismo contemporâneo, e esse aspecto se harmoniza 

perfeitamente com a nova lógica de acumulação do capital, a qual estimula, através 

das mais diversas formas simbólicas, o consumismo, isto é, o desejo e o impulso 

pela compra. Nesse sentido, Harvey concorda com Jameson quando este afirma 

que: “A sociedade da imagem e da propaganda sem dúvida comprovam a 

transformação gradual das mercadorias em imagens libidinais delas mesmas, ou 

seja, quase que em produtos culturais” (JAMESON, 2001, p. 64). Sem dúvida, a 

teologia da prosperidade é um aspecto do “cristianismo” exercido na 

contemporaneidade que merece uma análise específica e que contribua para trazer 

luz acerca do uso do metarrelato cristão a serviço do capitalismo.35    

 Nas elaborações de Jameson (2006), encontramos outro aspecto da pós-

modernidade – compreendida enquanto lógica cultural do capitalismo tardio – que é 

“nocivo” ao desenvolvimento da fé cristã. Trata-se do que Jameson (2006, p. 16) 

denomina de enfraquecimento da história. Segundo nosso autor, as pessoas perdem 

a noção de um passado – da tradição, do pertencimento a um grupo de maior 

coesão. Assim, a tradição já não se impõe com tanta força sobre os indivíduos, uma 

vez que já não se faz tão presente em sua memória e na memória daqueles que o 

cercam, além de não ser considerada mais indispensável à construção de sua 

identidade e personalidade. 

 Se tomarmos alguma contribuições de Bauman para pensar o Cristianismo na 

contemporaneidade – ou na modernidade líquida/ fluida – veremos que sua análise 

aponta para um cenário altamente desfavorável a qualquer tipo de discurso e 

ideologia que se reporte a verdades absolutas ou eternas, uma vez que a vocação 

de “derreter sólidos” (Bauman, 2001) é algo que teria surgido desde o advento da 

                                                           
35

 Como afirmamos mais acima, tal análise foi frustrada, ou pelo menos, inviabilizada neste trabalho, 
uma vez que, após a análise do material (apostilas) do Centro de Treinamento Bíblico RHEMA Brasil, 
não pudemos constatar a presença de uma perspectiva de “Teologia da prosperidade” que se 
harmonizasse com o sistema capitalista. Mas não podemos negar que tal teologia pode vir a 
favorecer o acúmulo do capital. 
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modernidade sólida. Como observamos na primeira parte deste trabalho, a 

modernidade já trazia em si os germes, o DNA da liquefação permanente, ou da 

permanente característica de “derreter os sólidos”, perante a qual ela mesma – a 

modernidade – não pode se manter imune quanto à manutenção de seus construtos, 

dado seu caráter dinâmico. 

 Ora, segundo Bauman, essa característica da modernidade sólida de 

“derreter sólidos” e sua capacidade de rejeitar a construção e acomodação de 

tradições e valores é algo ainda presente na modernidade fluida e ainda mais 

aguçado; logo podemos perceber que os ensinos veiculados pelo RHEMA Brasil, 

supostamente pautados na “Palavra de Deus” e em “verdades absolutas” não 

encontram um ambiente confortável à sua instalação em nossos dias. 

Como vimos em nosso diagnostico da pós-modernidade (Capítulo I), para 

Bauman, categorias e instituições como classe e família – aspecto este central no 

cristianismo – passam, na modernidade fluida, por uma desintegração – ou, pelo 

menos uma reformulação sem precedentes – que as tornam líquidas, voláteis, 

instáveis e altamente inseguras para a formação da própria identidade dos 

indivíduos. As instituições que exerciam um poder de cunho hereditário sobre os 

indivíduos já não são garantia de disseminação eficiente de valores e de sua 

interiorização por parte dos homens e mulheres da contemporaneidade. O 

matrimônio, a paternidade, a orientação sexual, ideias como liberdade e submissão, 

ou respeito, são constantemente refeitos, reinventados, resignificados e 

caracterizados por uma singular instabilidade. Esse cenário entra em conflito com as 

ideias cristãs propagadas pelo centro de Treinamento Bíblico RHEMA Brasil e 

dificulta significativamente o poder persuasivo do discurso cristão. Vale destacar 

que, para Bauman, a dificuldade de orientação política, ética e moral dos indivíduos 

no mundo contemporâneo não é fruto da ausência de valores, mas pelo contrário; o 

autor em questão afirma que os valores são tantos e tão diversificados que os 

indivíduos se vêem perante uma realidade em que eles têm diante de si a tarefa de 

eleger “aqueles valores que o interessam”. Mas esse fenômeno se dá de tal maneira 

fluida que esses valores passam a variar nas “mãos” das pessoas, de modo que em 

dias, semanas ou meses os valores que alguém definira para sua orientação podem 

ser radicalmente alterados em si ou trocados. Sobre esse aspecto Bauman é claro: 
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Hoje, os padrões e configurações não são mais "dados' e menos ainda 
"autoevidentes"; eles são muitos, chocando-se entre si e contradizendo-se 
em seus comandos conflitantes, de tal forma que todos e cada um foram 
desprovidos de boa parte de seus poderes de coercitivamente compelir e 
restringir. (BAUMAN, 2001, p. 14). 

 

  

Observamos, nesse sentido, que as ideias que dão corpo à ideologia – 

entendida como elemento capaz de contribuir para a manutenção de superestrutura  

de exploração de um grupo sobre um indivíduo ou conjunto de indivíduos (ENGELS, 

1984) –  disseminada pelo Centro de Treinamento Bíblico RHEMA Brasil não 

encontram na pós-modernidade um ambiente cultural propício ao seu 

desenvolvimento. Trata-se de um ambiente marcado pela negação do alcance da 

“verdade”, onde o “pluralismo” e a “tolerância” surgem como elementos que 

contornam a possibilidade de conflitos culturais e políticos e exercem o que é 

comumente denominado de “politicamente correto”. Embora possamos observar 

que, em nossos dias, as ideias cristãs ainda sejam altamente disseminadas, seria 

errônea a inferência de que tais ideias sejam realmente aceitas como “verdades” 

pelos seus receptores. Mas, ainda que estes reconheçam este discurso cristão e sua 

ideologia como “verdades”, verificar se tais princípios são colocados efetivamente 

em prática é uma questão que mereceria, sem dúvida, um amplo e cuidadoso 

trabalho de caráter antropológico. 

 Nesse cenário, é fundamental que percebamos a condição dialética em que 

encontram os indivíduos em dias “pós-modernos”, pois, de maneira paradoxal, esta 

fase cultural do capitalismo tardio (JAMESON, 2006) se caracteriza por aspectos 

que são negativos aos princípios e valores cristãos e, portanto, à fé cristã, como já 

citamos anteriormente, quando falamos da “verdade”, do pluralismo e da 

incredulidade característica de nossos dias. Por outro lado, e de maneira simultânea, 

esse mesmo momento histórico favorece à confissão religiosa cristã, assim como 

favorece a qualquer tipo de manifestação religiosa (o que está em jogo é o bem-

estar do indivíduo). E favorece porque, como afirma Bauman: 

 

“(...) Viver entre uma multidão de valores, normas e estilos de vida em 
competição, sem uma garantia firme e confiável de estarmos certos, é 
perigoso e cobra um alto preço psicológico. Não surpreende que a atração 
da segunda resposta, de fugir da escolha responsável, ganhe força. Como 
diz Julia Kristeva (em Nações sem nacionalismo), "é rara a pessoa que não 
invoca uma proteção primal para compensar a desordem pessoal" E todos 
nós, em medida maior ou menor, às vezes mais e às vezes menos, nos 
encontramos em Estado de "desordem pessoal' Vez por outra, sonhamos 
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com uma "grande simplificação"; sem aviso, nos envolvemos em fantasias 
regressivas cuja principal inspiração são o útero materno e o lar protegido 
por muros. A busca de um abrigo primal é o "outro" da responsabilidade, 
exatamente como o desvio e a rebelião eram o "outro" da conformidade. O 
anseio por um abrigo primal veio hoje a substituir a rebelião, que deixou de 
ser uma opção razoável; (...)” (BAUMAN, 2001, p. 243-244) 

 

Nesse sentido, o preço psicológico que a cultura pós-moderna – mais uma 

vez, entendida aqui enquanto lógica do capitalismo tardio, ou seja, não é algo que 

flutua no vazio, mas tem uma base material bem definida – cobra dos indivíduos os 

conduz a uma sensação de desorientação, de uma ausência de certezas e 

princípios que lhe causam, uma espécie de “mal-estar da pós-modernidade”. Como 

Bauman frisa acima, essa desordem pessoal pode ser uma das motivações para a 

busca de um abrigo primal, o qual pode ser uma religião como o cristianismo de 

cunho protestante, destacadamente em nossos dias as denominações pentecostais 

ou neopentecostais as quais demonstram um crescimento que há muito vem 

chamando a atenção de centros de pesquisa estatística e de sociólogos em todo o 

Brasil, como Antônio Flávio Pierucci36. 

Finalmente, tratando de um aspecto extremamente importante e que, nos 

parece, mudou significativamente de direção em relação a tempos anteriores, refere-

se à ligação entre o protestantismo e o capitalismo. De fato, há em nossos dias um 

componente novo que é a teologia da prosperidade. Infelizmente, o presente 

trabalho não poderá afirmar com propriedade o papel desse tipo de teologia em 

relação ao capitalismo, uma vez no Centro de Treinamento Bíblico RHEMA Brasil 

não foi constatada a presença de um ensino que conduzisse os fiéis cristãos na 

direção de um consumismo desenfreado que contribuísse para a acumulação 

capitalista contemporânea. Não queremos, no entanto, afirmar que não exista tal 

ensino ou tal predisposição em relação a outras denominações evangélicas. De fato, 

parece haver uma conexão bastante intrínseca entre o que vemos hoje em relação a 

cantores do “mundo gospel”, do cinema (sobretudo norte-americano) e demais 

meios de produção cultural,  Cevasco bem relaciona abaixo: 

  

                                                           
36

 PIERUCCI, Antônio Flávio. A realidade social das religiões no Brasil. São Paulo: Hucitec, 1996. Já 
neste obra, Pierucci constatava em proporção menor do que em nossos dias, a maneira como as 
Igrejas Protestante Reformadas vinham diminuindo seu ritmo de crescimento enquanto as Igrejas 
protestantes pentecostais e neo-pentecostais vinham num ritmo acentuado de crescimento. Mais 
tarde, Pierucci irá perceber que a maior perda em relação à quantidade de praticantes, foi das 
religiões de cunho afro-brasileiro.   
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Hucitec
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Se antes a cultura podia até ser vista como o espaço possível de 
contradição, hoje ela funciona de forma simbiótica com a economia: a 
produção de mercadorias serve a estilos de vida que são criações da 
cultura e até mesmo a alta especulação financeira se apóia em argumentos 
culturais, como o da “confiança” que se pode ter em certas culturas 
nacionais ou as mudanças de “humor” que derrubam índices e arrasam 
economias. A produção cultural se tornou econômica, orientada para a 
produção de mercadorias: basta pensar nos investimentos que funcionam 
como garantias de filmes de Hollywood (CEVASCO, 2010, p. 12).   

 

 Mas o fato é que, diferentemente das elaborações das confissões reformadas 

tradicionais, onde o ascetismo intramundano era posto na ordem do dia como um 

meio que possibilitara ao indivíduo, como teorizamos com Weber, cogitar a sua 

posição em relação à “graça de Deus”, uma vez que ele não tinha a certeza de ser 

um escolhido, um eleito de Deus a ser salvo, a doutrina da pré-destinação, a qual 

possibilitava tal esforço, já não é majoritária, o que parece ter uma influencia 

imprescindível na disposição evangélica contemporânea em relação à sua produção 

material. Em geral, o arminianismo37 tem se tornado hegemônico no meio evangélico 

uma vez que as denominações pentecostais e neopentecostais adotam essa 

perspectiva em relação à lógica da salvação do homem, onde a salvação não é 

resultante de uma pré-destinação, embora por sua presciência absoluta “Deus” 

saiba quais serão salvos. Nessa tradição, o homem tem a liberdade de aceitar ou 

não a graça em sua vida através da decisão de tornar-se discípulo de Cristo e, 

dessa maneira, receber o “dom da salvação”. Como vimos, “se você confessar com 

a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou 

dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para justiça, e com a boca 

se confessa para salvação.” (Romanos 10:9-10). 

Ora, tal perspectiva parece ter um impacto direto na orientação que os 

indivíduos que professam a fé cristã adotam para suas vidas, uma vez que a 

salvação já não é algo “incerto”, quase “insondável”, mas que é uma decisão por 

parte do indivíduo que foi possibilitada por uma ação da graça de Deus mediante o 

                                                           
37 O Arminianismo (também chamado tradição reformada arminiana, a fé reformada arminiana, 

ou teologia reformada arminiana) é uma escola de pensamento soterológica de dentro do 
cristianismo protestante, baseada sobre ideias do teólogo reformado holandes Jacobus Arminius 
(1560 – 1609). 
 A aceitação doutrinária se estende por boa parte do cristianismo desde os primeiros argumentos 
entre Atanásio e Orígenes, até a defesa de Agostinho de Hipona do "pecado original." Os dois 
principais pontos dessa tradição são: a) a eleição (e condenação no dia do jugamento) foi 
condicionada pela fé racional ou não-fé do homem;  b) a expiação, embora qualitativamente suficiente 
à todos os homens, só é eficaz ao homem de fé;          
 

http://www.bibliaonline.com.br/acf/rm/10/9-10
http://pt.wikipedia.org/wiki/Soteriologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Protestantismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Te%C3%B3logo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_Reformada_Neerlandesa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_Baixos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jacobus_Arminius
http://pt.wikipedia.org/wiki/Atan%C3%A1sio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Or%C3%ADgenes
http://pt.wikipedia.org/wiki/Agostinho_de_Hipona
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pecado_original
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sacrifício de Jesus Cristo. Assim, o ascetismo intramundano teorizado por Weber  

que operava neste mundo, mas não para ele perde parte de seu vigor. Refletindo 

acerca da Ética protestante e o Espírito do capitalismo, Weber, segundo Aron, 

admite o fim de uma justificativa auxiliar e de caráter transcendental para a legitimar 

o sistema capitalista de produção: 

 

Hoje, já não há necessidade de motivação metafísica ou moral para que os 
indivíduos se conformem com a lei do capitalismo. Do ponto de vista 
histórico-sociológico, é preciso ainda distinguir entre a explicação da 
formação do regime e a explicação do funcionamento do regime.  Hoje 
pouco nos importa saber se o indivíduo que se encontra dentro de uma 
grande sociedade industrial é católico, protestante ou judeu; se é luterano 
ou calvinista; se vê uma relação entre seu êxito econômico e as promessas 
de salvação. O sistema existe, funciona, e é o meio social que comanda os 
comportamentos econômicos: “Os puritanos queriam ser homens de 
profissão e nós estamos condenados a sê-lo... Hoje o espírito do ascetismo 
religioso fugiu da gaiola – definitivamente? Quem poderia dizê-lo?... De 
qualquer forma, o capitalismo vitorioso já não tem necessidade desse apoio, 
uma vez que se sustenta sobre uma base mecânica.” (ibid., PP. 245-6). 
Muito diferente, porém, é o problema de saber como este sistema foi 
instituído. E não está excluído que motivações psicorreligiosas tenham 
intervido na sua constituição. A hipótese avançada por Weber é que uma 
certa interpretação do protestantismo criou algumas das motivações que 
favoreceram a formação do regime capitalista.  (ARON, 2003, p. 780 
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ANEXO 1 

 

Modernismo                                           pós-modernismo  

romantismo/simbolismo..........................parafísica/dadaísmo 

forma(conjuntiva,fechada)..................... antiforma(disjuntiva,aberta) 

propósito..................................................jogo 

projeto......................................................acaso 

hierarquia.................................................anarquia 

domínio/logos..........................................exaustão/silêncio 

objeto de arte/obra acabada....................processo/performance/happening 

distância...................................................participação 

criação/totalização/síntese.......................descriação/desconstrução/antítese 

presença...................................................ausência 

centração ................................................dispersão 

gênero/fronteira........................................texto/intertexto 

semântica.................................................retórica 

paradigma................................................sintagma 

hipotaxe...................................................parataxe 

matáfora...................................................metonímia 

seleção....................................................combinação 

raiz/profundidade.....................................rizoma/superfície 

interpretação/leitura.................................contra ainterpretação/desleitura 

significado................................................significante 

lisible (legível)..........................................scriptible (escrevível) 

narrativa/grande histoire..........................antinarrativa/petite histoire 

código mestre...........................................idioleto 

sintoma....................................................desejo 

tipo...........................................................mutante 

genital/fálico.............................................polimorfo/andrógino 

paranóia...................................................esquizofrenia 

origem/causa............................................diferença-diferença/vestígio 

Deus Pai...................................................Espírito Santo 

metafísica.................................................ironia 
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determinação............................................indeterminação 

transcendência.........................................imanência 

Fonte: Hassan (1985, 123-4) 
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ANEXO 2 

DECLARAÇÃO DE FÉ 

CREMOS NAS ESCRITURAS  

A Bíblia é a Palavra inspirada de Deus, produto de homens santos do passado que 
falaram e escreveram conforme eram movidos pelo Espírito Santo. Aceitamos a 
Nova Aliança, registrada no Novo Testamento, como nosso guia infalível em 
assuntos concernentes à conduta e doutrina (2Tm 3.16, 1Ts 2.13 e 1Pe 1.21). 

CREMOS NA TRINDADE  

Nosso Deus é um, mas é manifesto em três pessoas – o Pai, o Filho e o Espírito 
Santo. São co-iguais (Fl 2.6). Deus Pai é a Fonte da Palavra (Logos) e o Gerador da 
vida (Jo 14.28: 16.28 e 1.14). O Filho é a Palavra revestida de carne, Aquele que foi 
gerado e existe com o Pai desde o princípio (Jo 1.1; 1.18 e 1.14). O Espírito Santo 
procede tanto do Pai como do Filho, e é eterno (Jo 15.26). 

CREMOS NO HOMEM, SUA QUEDA E REDENÇÃO  

O homem é um ser criado, feito à imagem e semelhança de Deus; contudo, através 
da transgressão e queda de Adão o pecado entrou no mundo. “Porque todos 
pecaram e destituídos estão da glória de Deus”. Assim está escrito: “Não há um 
justo, nem um sequer”. Jesus Cristo, o Filho de Deus, foi manifestado para desfazer 
as obras do diabo. Deu Sua vida e derramou o Seu sangue para redimir e restaurar 
o homem para com Deus (Rm 5.14; 3.10; 3.23 e 1Jo 3.8). A Salvação é o dom de 
Deus para o homem, não opera através das obras da lei, mas sim pela graça, por 
meio da fé em Jesus Cristo, e produz obras agradáveis a Deus (Ef 2.8). 

CREMOS NA VIDA ETERNA E NO NOVO NASCIMENTO  

O primeiro passo do homem em direção à salvação é a tristeza piedosa que resulta 
em arrependimento. O Novo Nascimento é necessário para todos os homens e 
quando cumprido produz Vida Eterna (2Co 7.10, 1Jo 5.12 e Jo 3.3-5). 

CREMOS NO BATISMO NAS ÁGUAS  

O batismo nas águas é por imersão, constitui um mandamento expresso do nosso 
Senhor para os crentes. A ordenança é o símbolo da identificação de cristão com 
Cristo em Sua morte, sepultamento e ressurreição (Mt 28.19, Rm 6.4, Cl 2.12, At 
8.36-39). Concernente ao batismo nas águas, uma regra é adotada: A saber: “Sobre 
a tua confissão de fé no Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, e pela Sua 
autoridade, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém”. 

CREMOS NO BATISMO NO ESPÍRITO SANTO  

O batismo no Espírito Santo e fogo é um dom de Deus como foi prometido pelo 
Senhor Jesus Cristo para todos os crentes desta dispensação. É recebido 
subsequentemente ao Novo Nascimento. Essa experiência é acompanhada pela 
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evidência inicial de falar em outras línguas conforme o próprio Espírito Santo 
concede (Mt 3.11, Jo 14.16 e 17, At 1.8, 2.38 e 39, 19.1-7 e 2.4). 

CREMOS NA SANTIFICAÇÃO  

A Bíblia ensina que sem santificação ninguém pode ver o Senhor. Cremos na 
doutrina da Santificação como uma obra definitiva e progressiva da graça; 
começando no momento da regeneração e tendo continuidade até a consumação da 
salvação (Hb 12.14, 1Ts 5.23, 2Pe 3.18, 2Co 3.18, Fl 3.12-14 e 1Co 1.30). 

CREMOS NA CURA DIVINA  

A cura é para doenças físicas do corpo humano e é operada pelo poder de Deus 
através da oração da fé e pela imposição de mãos. Foi providenciada pela expiação 
de Cristo e é um privilégio de todo o membro da Igreja hoje (Mc 16.18, Tg 5.14-25, 1 
Pe 2.24, Mt 8.17 e Is 53.4 e 5). 

CREMOS NA RESSURREIÇÃO DOS JUSTOS E NA VOLTA DE NOSSO SENHOR 

Os anjos disseram: “O mesmo Jesus voltará da mesma maneira que o vistes subir”. 
Sua volta é iminente. E quando Ele vier “…os mortos em Cristo ressuscitarão 
primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com 
eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares…” (At 1.11, 1Ts 4.16 e 17). Depois 
da Tribulação Ele voltará a terra como Rei dos reis e sacerdotes, reinará mil anos 
(Ap 2.6). 

CREMOS NO INFERNO E NO CASTIGO ETERNO  

Aquele que morre fisicamente em seus pecados, sem Cristo, está sem esperança e 
perdido eternamente no Lago de Fogo; portando não há mais oportunidade no 
futuro, para ouvir o Evangelho do arrependimento. O Lago de Fogo é literal. Os 
termos “eterno” e “para sempre”, usados para descrever a duração da punição do 
castigo no Lago de Fogo, traz o mesmo sentido e significação da existência sem fim 
que é usada para indicar a duração do gozo e êxtase dos santos na presença de 
Deus (Hb 9.27 e Ap 19.20). 
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