
 

 

 

 PROTESTANTISMO 

PENTECOSTAL 

  

 

 

Gutierres Fernandes Siqueira 

 

 

O caráter carismático da Eclésia Reformada 



P á g i n a  | 2 

 

 

2015 Gutierres Fernandes Siqueira 

É proibida a reprodução ou cópia desta obra sem indicação da 

fonte. Respeite a propriedade intelectual.  

Esta obra cita as Sagradas Escrituras na versão Almeida Revista 

Corrigida 2009, cujos direitos autorais são da Sociedade Bíblica 

do Brasil (SBB), exceto indicação ao contrário.  

1º edição: novembro de 2015  

Publicado no Brasil pelo Blog Teologia Pentecostal, cujo editor é 

Gutierres Fernandes Siqueira. Acesse: 

www.teologiapentecostal.com 

SIQUEIRA, Gutierres Fernandes. Protestantismo Pentecostal: O 

caráter carismático da Eclésia Reformada. 1 ed. São Paulo: Blog 

Teologia Pentecostal E-books, 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.teologiapentecostal.com/


P á g i n a  | 3 

 

Sumário 

PREFÁCIO ............................................................................................................... 4 

A Reforma Protestante e o pentecostalismo .................................................. 6 

Os pilares do 

protestantismo..................................................................................................10 

A influência da Reforma Protestante na cultura ocidental: dois 

exemplos!..........................................................................................................13 

A Igreja Pentecostal é 

Protestante?.....................................................................................................16 

É o pentecostalismo um mal ao 

protestantismo?...............................................................................................19 

Como definir um “pentecostalismo 

saudável”?........................................................................................................22 

O pentecostalismo ainda é o 

mesmo?............................................................................................................24 

O pentecostalismo contribuiu teologicamente com o 

cristianismo?.....................................................................................................26 

São os pentecostais contra a suficiência das 

Escrituras?.........................................................................................................46 

A “Declaração de Fé das Assembleias de Deus” e o seu momento 

histórico.............................................................................................................50 

Apêndice..........................................................................................................56 

Apêndice..........................................................................................................60 

 

 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a  | 4 

 

PREFÁCIO 

 

Este e-book pretende tocar a música que faz do 

protestantismo e do pentecostalismo parceiros de uma 

mesma dança. O pentecostalismo não está apartado 

da Reforma e nem é uma distorção desse movimento, 

mas apenas e tão somente sua continuidade. Não é 

uma coreografia distinta, mas continuada e fluida na 

contramão da formalização excessiva da fé. Ser 

reformado é se voltar constantemente às raízes dos 

valores e ensinos da Igreja Apostólica. A reforma 

continuada não é chancela para modismos, mas uma 

reflexão de quão distante estamos dos valores da Igreja 

de Nosso Senhor. O pentecostalismo é apenas o resgate 

de um desses valores: o aspecto carismático da Eclésia. 

Sem carisma a Igreja carece de edificação mútua e 

congregacional, é logo manca e raquítica na 

evangelização e missões transculturais. 

 

Ser reformado significa também: liberdade religiosa, 

sacerdócio universal de todos os crentes, separação da 

igreja e Estado, liberdade de pensamento e crença, 

morte da hierarquia sufocante, livre exame das 

Escrituras, mediação somente de Cristo, centralidade na 

pessoa e obra de Cristo, salvação pelos méritos de Cristo 

e não pelas nossas obras, pregação cristocêntrica e sem 

os estrelismos e sem as megalomanias dos “grandes 

lideres e poderosos santos”. Além, é claro, a base da fé 

é tão somente a revelação das Escrituras. Nenhum 

verdadeiro pentecostal nega tais valores, mas, pelo 

contrário, abraça-os com afinco.  

 

Sejamos constantemente reformados para 

aprofundamento da fé em Cristo Jesus, Nosso Senhor, 
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por meio do Espírito Santo para a Glória de Deus Pai. 

“Ecclesia Reformata et Semper Reformanda Est”, como 

declarou o reformador holandês Gisbertus Voetius (1589-

1676). A Igreja Reformada está sempre em reforma para 

suas raízes.  

 

Gutierres Fernandes Siqueira 

São Paulo (SP), primavera de 2015.  
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CAPÍTULO UM 

 

A Reforma Protestante e o 

pentecostalismo 

 

Eu era ainda novo convertido quando li uma série de 

artigos sobre o surgimento dos evangélicos no Brasil em 

uma grande revista evangélica. A historiadora falava 

dos presbiterianos, batistas, metodistas, anglicanos e dos 

congregacionais. Na época fiquei espantado porque a 

autora não citava as Assembleias de Deus. A proposta 

daquele texto era falar da história evangélica até as 

primeiras décadas do século XX, mas ela simplesmente 

ignorou aquela que veio a ser a maior denominação 

protestante do país. 

 

Desinformação? Não, era puro preconceito! Ainda há 

no meio tradicional muitos que ignoram o 

pentecostalismo como parte do protestantismo. Sim, 

reconheço que houve melhoras, mas há muito que 

avançar. E fico muito feliz de saber que muitos dos meus 

leitores são protestantes históricos. Há cinquenta anos 

era quase impossível ver algum tradicional lendo um 

pentecostal. Hoje, muitos já respeitam, mesmo que 

discordem em algumas questões teológicas, 

especialmente sobre a pneumatologia. 

 

Escrevo este texto com a esperança que nos próximos 

cinquenta anos possam enxergar o pentecostalismo 

como filho legítimo do protestantismo. Por quê? Ora, o 

pentecostalismo nasceu sobre a perspectiva de resgatar 



P á g i n a  | 7 

 

práticas carismáticas que podemos ler na história da 

Igreja. Nenhum pilar da Reforma foi rasgado. E dizer que 

a crença no dom de profecia destrói o Sola Scriptura é 

simplesmente desconhecer completamente a teologia 

dos dons.  

 

E os erros, exageros e movimentos heréticos que 

derivaram do pentecostalismo? Essa pergunta é o 

cúmulo do absurdo. Alguém poderia citar algum 

movimento cristão isento de problemas? Talvez o 

calvinismo? Ou quem sabe o metodismo? O 

puritanismo? O anglicanismo de Henrique? O 

catolicismo romano? O pentecostalismo gerou muitos 

problemas, mas a sua contribuição para o cristianismo é 

infinitamente maior. O importante é que o 

amadurecimento precisa ser cultivado.  

 

Quem é leitor dos meus textos sabe que eu, como 

pentecostal, não tenho nenhum pudor em apontar os 

problemas do movimento que faço parte. Além disso, a 

minha denominação não é preservada do meu espanto 

expresso em artigos e mais artigos. Eu sei que há muito 

emocionalismo barato, anti-intelectualismo preguiçoso, 

legalismo farisaico, liturgias anárquicas, pregações 

superficiais, músicas antropocêntricas, politicagem 

eclesiástica etc. e tal. Mas é legal saber que eu aprendi 

que tais coisas eram erradas com outros pentecostais.  

 

Qual a grande contribuição do pentecostalismo para o 

protestantismo neste século? O pentecostalismo é o 

bastião do cristianismo conservador. Essa é a opinião do 

respeitado historiador Philip Jenkins. No clássico A 

Próxima Cristandade lemos:  
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Para melhor ou para pior, é possível que as Igrejas 

dominantes do futuro tenham muito em comum com as 

da Europa medieval ou do início da era moderna. Pelos 

dados atuais, o futuro do cristianismo meridionalizado 

deverá ser nitidamente conservador 1.  

 

Com isso, o historiador galês quer dizer que veremos o 

aprofundamento da busca pelo sobrenatural graças ao 

avanço pentecostal. 

 

Por que o pentecostalismo não poderá aderir em massa 

para o liberalismo teológico? Ora, como ser pentecostal 

sem acreditar em milagres? Ou negando a vivicidade 

das Sagradas Escrituras? Ora, para falar “noutras 

línguas” é necessário uma crença muito forte na 

autoridade das Escrituras! Ser liberal (teologicamente, 

falando) e ao mesmo tempo ser pentecostal é uma 

verdadeira contradição.  

 

O crítico literário americano Harold Bloom afirmou há 

alguns anos para a Revista Época2 em tom de 

lamentação e exagero: “Os EUA estão se tornando um 

país essencialmente pentecostal”. Bom, se isso é 

verdade eu não sei, mas há previsões apontando que o 

mundo terá um bilhão de pentecostais em 2025, ou seja, 

o pentecostalismo representará 45% dos cristianismo 

segundo estimativa de Hartford Institute for Religion 

Research3. A força desse número mostra que uma 

guinada certa ou errada influenciará o cristianismo 

como um todo. 

 

                                                           
1 JENKINS, Philip. A Próxima Cristandade. A Chegada do Cristianismo 

Global. 1 ed. Rio de Janeiro: Record, 2004. p 24. 
2 Nem o Brasil está seguro. Revista Época. Edição 405 - Fev/2006. 
3 Pentecostais Serão um Bilhão no Mundo em 2025. Mensageiro da Paz, 

CPAD, ano 76, n 1.448, Janeiro 2006. 
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Portanto, quem sabe que daqui cinquenta anos quando 

um tradicional quiser buscar uma sólida teologia 

conservadora não tenha que entrar em um seminário 

pentecostal?! Espero sinceramente que o meu otimismo 

não seja ingênuo! E que possamos comemorar o 31 de 

outubro, o Dia da Reforma, como o nosso dia. 
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CAPÍTULO DOIS 

 

Os pilares do protestantismo  

 

Quais são os princípios fundamentais do protestantismo? 

A resposta parece simples, mas a definição é crucial 

para entendermos a identidade desse ramo da 

cristandade. É chover no molhado falar que a maior 

parte dos atuais protestantes não conhece a base de 

sua fé e muito menos sua história. No domingo posterior 

ao Dia da Reforma, por exemplo, antes do sermão do 

culto noturno eu perguntei para a congregação: “O 

que comemoramos ontem?” e a resposta de alguns foi: 

“o Halloween”. Certamente que tal desconhecimento 

não afeta apenas os meus pares, mas é um mal geral na 

Igreja Evangélica Brasileira. 

  

Vejamos os cinco fundamentos do protestantismo, pois 

o dia 31 de outubro não é marcado pelo Halloween ou 

pelas bruxas, mas pela fé na justiça de Deus. 

 

Somente a Fé. Ao contrário do pensamento moderno, as 

Escrituras ensinam que o homem é essencialmente mal, 

e isso qualquer um ancorado na própria realidade pode 

perceber. Então, como alguém nessa situação de 

miséria moral e espiritual é declarado inocente diante 

do Justo Juiz? O protestantismo diz: somente pela fé, ou 

seja, a justificação vem pela confiança no Cristo 

Crucificado, naquele que assume toda a nossa culpa e 

responsabilidade. “O justo viverá pela fé”, disse o 

profeta hebreu Habacuque ressoado pelo apóstolo 

Paulo. 
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Somente a Escritura. A autoridade em matéria de fé do 

protestante não é a palavra do clérigo, a tradição dos 

seus avós, a visão do profeta, as resoluções de um 

concílio, os delírios do vidente, a revelação do 

carismático, as utopias do revolucionário ou as teorias 

do cientista social. É tão somente as Sagradas Escrituras, 

a Palavra do Santo Deus. A Palavra é a autoridade, e 

não determinada escola de interpretação. O livre 

exame das Escrituras não significa a livre interpretação 

ou uma criatividade exegética. Como texto, a Escritura 

possui uma só mensagem que nos desafia a cada dia.  

    

Somente Cristo. Não há nenhum outro mediador entre 

Deus e o homem, senão Cristo.  O que liga o homem a 

Deus não é o sacerdócio do líder religioso, nem a 

confissão auricular, nem a magia do animista... Todos os 

homens podem ter o livre acesso a Deus por meio de 

Jesus Cristo. Todo homem nascido de novo é um 

sacerdote. O véu do templo já está rasgado! 

    

Somente a Graça. A salvação, entendida como a 

comunhão eterna com Deus, não é fruto do mérito, do 

esforço ou das obras humanas. É mérito, esforço e obra 

apenas e tão somente de Cristo Jesus. A graça é a 

palavra certa para definir esse novo relacionamento 

com Deus. É o favor imerecido vindo do Todo Poderoso, 

o Senhor Soberano que se derrama em misericórdia. 

    

Somente a Deus a Glória. A glória pertence apenas a 

Ele. Não há líder religioso, político ou militar que mereça 

as honras que a Deus é devida. Nem os homens virtuosos 

do passado, nem os virtuosos do presente merecem a 

exaltação que é dada ao Nome que está acima de 

todos os nomes. 
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Sejamos protestantes com fundamento. 
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CAPÍTULO TRÊS 

 

A influência da Reforma Protestante na 

cultura ocidental: dois exemplos! 

 

A Reforma Protestante não representa apenas uma 

renovação da cristandade a partir de uma ou outra 

ênfase teológica, litúrgica e eclesiástica. O grande 

trabalho e a coragem do monge agostiniano Martinho 

Lutero representou avanços importantes na cultura 

ocidental. Da liberdade de expressão ao acesso à 

educação pública, o “princípio protestante” moldou 

inúmeros valores então estabelecidos. 

 

 Vejamos dois exemplos desse legado. 

 

Indivíduo. É a partir da crença no "sacerdócio universal 

de todos os crentes" que a ideia de indivíduo ganha 

ainda mais força.  Ou seja, se todo homem regenerado 

é um sacerdote com livre acesso a Deus, logo, por que 

ele mesmo dependeria de decisões coletivas e distantes 

de si? A mediação do abstrato coletivo já não tem a 

mesma força. O protestantismo favorece a ideia de 

indivíduo, do homem que responde por si, do sujeito que 

tem responsabilidades próprias, que não depende do 

perdão de um sacerdote para encontrar a paz de 

espírito. Agora, o fortalecimento do indivíduo não é o 

mesmo que individualismo ou sociopatia, logo porque 

ninguém é uma ilha e a importância da congregação 

dos santos continua ativa no seio evangélico. No 

entanto, a congregação não é mais um meio salvífico e 
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nem funciona como garantia do paraíso. Não é à toa 

que a ideia de autonomia seja tão forte em nações de 

formação protestante. 

 

Educação. Outro ganho da Reforma é a educação. O 

lema “somente as Escrituras” fortalece a figura do leitor 

e, ainda mais, do Livro dos livros. Há agora o livre exame 

da Sagrada Letra!  Assim como o judeu, o protestante é 

conhecido como o “povo do livro”.  As grandes 

empresas evangélicas são editoras, e não emissoras de 

rádio e TV. A Conde de Sarzedas, uma via comercial no 

centro de São Paulo (SP), por exemplo, é conhecida 

como a “rua dos crentes” e a maior parte das lojas são 

livrarias. Ou seja, mesmo no Brasil da baixa leitura o 

evangélico ainda lê mais do que a média da 

população. E a Bíblia não é apenas a Sagrada Escritura, 

mas um conjunto rico de 66 livros que incluem gêneros 

como poesia, prosa, história, literatura de sabedoria, 

literatura apocalíptica etc. Não há como absorver 

tamanha diversidade sem impacto social. Por muitos 

anos, é bom lembrar, em comunidades carentes do 

interior do país o único livro que muitos tinham era a 

“Bíblia dos crentes” e o evangélico, mesmo analfabeto, 

fazia o esforço de leitura para alcançar a oportunidade 

de pregar e estudar a Palavra. É, também, com o 

protestantismo em sua insistência educacional que se 

iniciou o impulso à escola pública começando pela 

Escola Bíblica Dominical. 

 

--------- 

 

Bom, fiquemos nesses dois exemplos, pois a lista é 

grande e aberta. O pulsar do dia 31 de outubro de 1517 

ainda constrói caminhos que não conhecemos em sua 

inteireza. A Reforma é um ganho acima de tudo para o 
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cristão, que passou a recuperar a fé em Cristo e não em 

suas obras, mas também transformou o Ocidente para 

melhor. Nenhum grupo dentro do protestantismo é dono 

da Reforma e muito menos de suas consequências. O 

"princípio protestante" é justamente o protesto constante 

a qualquer reivindicação absoluta de realidades 

relativas. Portanto, o essencial para a Reforma está tão 

somente e suficientemente em cinco fundamentos: 

Somente a Fé, Somente a Escritura, Somente Cristo, 

Somente a Graça e Somente a Deus a Glória.     Vamos 

continuar a levantar essas bandeiras para o avanço da 

igreja e da sociedade. 
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CAPÍTULO QUATRO 

A Igreja Pentecostal é Protestante? 

 

Por que o pentecostalismo não pode ser colocado 

como um grupo marginalizado do protestantismo? A 

resposta está nos “cinco solas”, ou seja, nas máximas 

latinas que definem a essência de uma Igreja 

Protestante.  

 

1) Uma igreja protestante não é definida pela liturgia. A 

Igreja Anglicana tem uma liturgia muito diferente da 

Igreja Congregacional. 2) Não é definida pela 

arquitetura. Os templos clássicos presbiterianos são bem 

diferentes das igrejas reformadas emergentes como a 

Mars Hill Church. 3) Não é definida pelo regime de 

governo. A Igreja Batista é congregacional, enquanto a 

Igreja Metodista é normalmente episcopal. 4) Não é 

definida pelas doutrinas secundárias. A Igreja 

Presbiteriana é calvinista, enquanto que os metodistas 

são arminianos.  

 

Então, o único ponto de toque entre todas as 

denominações protestantes são os “cinco solas”. E, por 

isso, as principais igrejas pentecostais são herdeiras 

legítimas da Reforma. O pentecostalismo não é 

deuterorreformacional, mas está ligada intimamente às 

ideias a seguir: 

 

Sola fide (Somente a fé); 

Sola scriptura (Somente a Escritura); 

Solus Christus (Somente Cristo); 
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Sola gratia (Somente a graça); 

Soli Deo gloria (Glória a Deus somente). 

 

Quer um exemplo? Vejamos o Sola fide (Somente a Fé). 

As principais igrejas pentecostais trabalham com a 

doutrina da justificação pela fé. Vejamos o que a 

Confissão de Fé das Assembleias de Deus diz:  

 

Cremos... No perdão dos pecados, na salvação 

presente e perfeita e na eterna justificação da alma 

recebidos gratuitamente de Deus pela fé no sacrifício 

efetuado por Jesus Cristo em nosso favor (At 10.43; Rm 

10.13; 3.24-26 e Hb 7.25; 5.9). 

 

A Confissão de Fé da Igreja O Brasil para Cristo diz: 

 

Cremos que o homem, havendo caído em pecado, foi 

destituído da glória de Deus, e que todos foram sujeitos 

à mesma condenação, para que unicamente por Jesus 

Cristo, desde de que em arrependimento e fé geradora 

de obras, fossem restaurados a Deus. E que, para tanto, 

necessitam os homens do novo nascimento, o que 

ocorre segundo o poder atuante do Espírito Santo e da 

Palavra de Deus. Que o homem, nascido de novo, já 

tem seus pecados perdoados para não viver mais 

segundo o poder do pecado, mas segundo a salvação 

presente e eterna justificação provida graciosamente 

por Deus segundo a fé no sacrifício de Jesus Cristo em 

seu favor (Rm 3:23; At 3:19; 2:38; Jo 3:5-7; Rm 5:1,2; Tt 3:4-

7).  

 

E um parêntese: Acho totalmente errado usar o termo 

“reformado” para designar somente calvinistas. Acho 

errado, mas uso o termo nesse sentido na maior parte 

das vezes. Infelizmente, o conceito já se consolidou. É 
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errado porque “reformado”, como disse acima, está 

relacionado aos Solas e não à TULIP.  

 

Portanto, manifesto o meu protesto contra aqueles que 

se esquecem do pentecostalismo como uma Reforma 

continuada. Era Calvino que dizia: “Igreja reformada, 

sempre se reformando”? 
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CAPÍTULO CINCO 

 

É o pentecostalismo um mal ao 

protestantismo? 

 

Por um motivo não muito claro, especialmente nos 

últimos meses, vários blogs começaram campanhas 

contra o pentecostalismo. O que mais impressiona 

nesses ataques é a ignorância sobre o caráter 

carismático da cristandade. Esses tratam o 

pentecostalismo, mesmo na sua vertente clássica, como 

um câncer para a igreja protestante moderna. Os 

pentecostais merecem essa ojeriza pelos demais 

protestantes? Evidente que não. Aliás, desde sempre o 

pentecostalismo sofreu com ataques preconceituosos 

do fundamentalismo tipicamente americano de 

segunda geração.  E o que impera nesse grupo 

normalmente é a má vontade como o outro. 

 

A multiformidade da Igreja Cristã é rejeitada pelos 

fundamentalistas contemporâneos, mas é apreciada 

por teólogos protestantes de uma linha mais, digamos, 

inteligente e elevada. Alister McGrath, um dos maiores 

eruditos do evangelicalismo e professor da Universidade 

de Oxford, escreveu resumidamente e propriamente 

sobre o pentecostalismo: 

 

O pentecostalismo deve ser entendido como parte de 

um processo protestante de reflexão, reconsideração e 

regeneração. Ele não é consequência de uma “nova 

Reforma”, mas o resultado legítimo do programa 
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contínuo que caracteriza e define o protestantismo 

desde seu início. O pentecostalismo, como a maioria 

dos outros movimentos do protestantismo, fundamenta-

se no que aconteceu antes. Seu igualitarismo espiritual é 

claramente a redescoberta e a reafirmação da doutrina 

protestante clássica do “sacerdócio de todos os 

crentes”. Sua ênfase na importância da experiência e 

na necessidade de transformação remonta ao pietismo 

anterior, em especial, como desenvolvido na tradição 

de santidade. Contudo, o pentecostalismo uniu e casou 

essas percepções em sua própria percepção distintiva 

da vida cristã e de como Deus é encontrado e 

anunciado. Ele oferece um novo paradigma de 

autoexpressão para o protestantismo, antes, 

considerado marginal e levemente excêntrico pelos 

crentes da corrente principal; cem anos depois, o 

pentecostalismo, cada vez mais, passa, ele mesmo, a 

definir e a determinar essa mesma corrente principal.4 

 

Como discordar de McGrath? O pentecostalismo é 

apenas uma consequência lógica do aspecto 

reformacional da Igreja pós-Lutero. Não é e nunca 

pretendeu ser uma Nova Reforma, mas é o resgate e a 

junção dos elementos esquecidos ou adormecidos. 

 

É evidente que há inúmeros pentecostais problemáticos, 

heréticos e até moralmente duvidosos. Agora é 

necessário lembrar que o pentecostalismo cresceu 

muito e em pouco tempo e é até natural que surjam 

problemas de ordem doutrinária, litúrgica e até ética. O 

Movimento Pentecostal ainda é uma criança histórica 

dentro da cristandade. O primeiro centenário 

aconteceu apenas agora em 2001. Não se espera 

                                                           
4
 McGRATH, Alister. A Revolução Protestante. 1 ed. Brasília: Editora 

Palavra, 2012. p 428. 
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maturidade de uma criança, mas se sabe que é uma 

questão de tempo. E, ainda que a criança dê trabalho, 

ninguém em sã consciência a chama de um câncer 

indesejável. 

 

Um cristão tradicional, seja ele episcopal ou 

presbiteriano, deveria celebrar a expressão carismática 

do cristianismo moderno. É essa vertente que tem 

apresentado Jesus Cristo, o Salvador, em países como a 

Nigéria e a Coreia do Sul. É essa vertente que chega às 

favelas de Luanda e nos subúrbios de Buenos Aires. Sim, 

esses pentecostais não apresentam outro fundamento, 

senão o Cristo, o filho do Deus vivo. Eles não apresentam 

Cristo como o Desmitolizado, mas como o Ressuscitado. 

Quantos de vocês conheceram Jesus Cristo através da 

pregação de um pentecostal desajeitado, mas cheio 

de fervor evangelístico? 
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CAPÍTULO SEIS 

 

Como definir um “pentecostalismo 

saudável”? 

 

Se nós estamos indo a acabar com o padrão do Novo 

Testamento para uma espiritualidade cristã de acordo 

com a nossa própria experiência ou de nossas próprias 

opiniões, aonde vamos parar? [Donald Gee]5 

 

Uma leitora do blog Teologia Pentecostal me perguntou 

sobre como definir um pentecostalismo saudável. Bom, 

eu arrisco dois pontos: 

 

1. Eu definiria “pentecostalismo saudável” como mero 

cristianismo “acrescido” de carismas. Uso as aspas 

porque os carismas não são acréscimos para a doutrina 

cristã, mas parte da graça divina derramada sobre a 

Igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo. Além disso, o 

pentecostalismo defende a ideia da “segunda graça”, 

onde o homem regenerado e habitado pelo Espírito 

Santo é capacitado para o exercício do serviço cristão. 

Igualmente, tal serviço visa a edificação da Igreja e a 

evangelização. 

  

2. O pentecostalismo saudável é aquele onde os dons 

do Espírito visam exclusivamente à edificação da Igreja 

como o Corpo de Cristo. Os dons espirituais, portanto, 

                                                           
5 GEE, Donald. Concering Spiritual Gifts. 20 ed. Springfield: Gospel 

Publishing House, 2007. p 200. 
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não são usados como amuletos, objetos de glória 

humana, produtos espirituais para manipular o divino e 

nem guarda qualquer semelhança com crenças 

supersticiosas e místicas. É, também, uma experiência 

subjugada às Sagradas Escrituras. Nesse sentido, não há 

espaço para estrelismo, coronelismo eclesiástico, 

megalomania ou qualquer atitude centralizada e 

manipuladora de líderes que exercem o episcopado ou 

de membros que tentem centralizar o culto cristão em si 

na forma de espetáculo humano e ridículo.  
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CAPÍTULO SETE 

 

O pentecostalismo ainda é o mesmo? 

 

É impressão minha ou a pregação sobre batismo no 

Espírito Santo e dons espirituais é cada vez mais rara nas 

igrejas pentecostais? Bem que, na escala de urgência, a 

pregação sobre Cristo e a sua cruz é também raríssima e 

mais dramática em sua necessidade primordial. Sim, eu 

sei, todo tipo de pregação que não seja a “autoajuda 

vulgar” anda em baixa nos púlpitos pentecostais, mas, 

não deixa de ser interessante (e espantoso) que o 

pentecostalismo perca a sua principal referência 

doutrinária nos sermões.  

 

Não sei se é exagero, mas talvez já vivamos uma era 

pós-pentecostal. Não confunda essa afirmação com o 

neopentecostalismo, mesmo que exista uma ligação 

íntima entre os dois fenômenos. A era pós-pentecostal é 

a era das pregações sensacionalistas do passado, mas 

recheados de uma tônica centralizada no homem. É 

diferente daquela emoção produzida pela crença que 

o crente era um agente do Espírito Santo capacitado 

com poder para testemunho do Evangelho. A emoção 

de hoje é ver Deus como um agente serviçal e vassalo.  

 

O “cristianismo” contemporâneo em suas versões 

televisivas e festivas (neopentecostalismo) e em sua 

versão erudita e culta (liberalismo) rebaixou Deus ao 

homem de uma forma mais eficaz do que sonhavam 

aqueles mais fanáticos céticos no Iluminismo francês.  É 
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um "deus" pós-divino, mas como um grande mestre 

neutro e distribuidor de presentes.  

 

A era pós-pentecostal não é tradicional ou 

cessacionista, mas simplesmente ignorante sobre a sua 

própria doutrina. É emocionalista, mas com uma 

emoção canalizada na mensagem agradável aos 

ouvidos. O pós-pentecostalismo é ainda parecido com 

o antigo em termos de “anarquia litúrgica”, mas sem 

referência no dogma. É a era do pentecostalismo 

abraçado ao pós-modernismo. Sem firmeza doutrinária 

não há movimento que sobreviva muito tempo. 
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CAPÍTULO OITO 

 

O pentecostalismo contribuiu 

teologicamente com o cristianismo? 

 

Fazei-nos conhecer o Pai,  

e revelai-nos o Filho,  

para acreditar sempre em Vós,  

Espírito que de ambos procedeis.  

[...] 

 

Glória seja dada ao Pai,  

e ao Filho, que da morte 

ressuscitou, e ao [Espírito] Paráclito, 

pelos séculos dos séculos.  

Amém6 

 

É evidente que também a teologia evangélica, sendo 

ciência modesta, livre, crítica e alegre, só poderá ser 

possível e real dentro do campo de força do Espírito, só 

como teologia pneumática. Só poderá existir se tiver a 

coragem de confiar que o Espírito é a verdade, que ele 

levanta a pergunta pela verdade e simultaneamente a 

responde.7 

 

Nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. [Atos 

dos Apóstolos 19.2] 

                                                           
6 Trecho final do hino sacro Veni Creator Spiritus provavelmente 

composto no século IX. 
7 BARTH, Karl. Introdução à Teologia Evangélica. 7 ed. São Leopoldo: 

Editora Sinodal, 2002, p 37. 
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O pentecostalismo é uma força evangélica e cristã cujo 

papel é o resgate da Pessoa do Espírito Santo na 

condução da Igreja. Não é a criação de uma 

novidade, mas a lembrança de uma antiga verdade: o 

Espírito Santo está nesta terra para trabalhar pela e na 

Igreja. O pentecostalismo lembrou ao cristianismo que o 

Espírito Santo é apenas discreto, mas o seu trabalho é e 

deve ser visível e glorifica e deve glorificar a pessoa de 

Cristo Jesus.  

 

Antes de responder a essa pergunta que dá o título a 

este artigo é necessário entender que "contribuições 

teológicas" não acontecem apenas em ambientes 

acadêmicos, nos grandes concílios ou pelos livros 

influentes. A contribuição teológica, também, nasce na 

prática diária, na liturgia praticada, na oralidade, na 

tradição e nas ênfases de louvor. Portanto, é temerário 

afirmar que o Movimento Pentecostal em nada 

contribuiu para a teologia cristã propriamente dita, 

afirmação recorrente no seio reformado ou entre os 

desinformados na academia cristã. É desonestidade 

intelectual e histórica afirmar que o pentecostalismo, 

como principal movimento dentro da cristandade no 

começo do século XX, apenas afetou a Igreja Cristã na 

prática, na liturgia, na música, nos costumes, porém sem 

influenciar a teologia, a racionalidade e a maneira de 

pensar dos cristãos no dias de hoje.  

 

Como a velha discussão de quem nasceu primeiro, se o 

ovo ou a galinha, é redundante observar que não há 

prática (práxis) sem uma teologia por trás, seja essa 

teologia sofisticada ou limitada, correta ou equivocada. 

É evidente que o pentecostalismo não entra na 

categoria de uma sistematização escolástica ou como 
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uma teologia de cunho iluminista- e graças a Deus por 

isso. A contribuição doutrinária e intelectual, embora 

modesta, é existente e continua a influenciar metade 

da cristandade mundial. É humilde e pequena, em 

relação a outras teologias produzidas na patrística, na 

Idade Média ou na Reforma, mas cuja influência 

percorre de tal forma a cristandade que outras teologias 

ficam pequenas eclesiologicamente, cabe descatacar, 

diante dela.  

 

A forma como os pentecostais lidam com a produção 

teológica é importante diante do próprio tamanho do 

pentecostalismo na cristandade. Segundo as estimativas 

do World Christian Database, os pentecostais serão 1 

bilhão em 2025. O crescimento desse movimento é tão 

espantoso que o historiador episcopal Philip Jenkins 

pergunta: “Como havia apenas um punhado de 

pentecostais em 1900 e hoje eles somam várias 

centenas de milhões não seria razoável identificar isso 

como o movimento social de maior sucesso do século 

passado?”8. Portanto, por menor que seja a 

contribuição teólogica dos pentecostais o poder de 

influência entre as demais tradições cristãs é enorme 

apenas pela inércia do tamanho desse grupo. Assim 

como pequenas decisões da Igreja Apostólica Romana 

afetam todos os cristãos, seja esses católicos ou não, o 

mesmo se dá pelo pentecostalismo.  

 

Outro erro comum é pensar na contribuição teológica 

como uma inovação pura ou numa experiência única e 

isolada. Não existe formulação nata na teologia cristã. A 

teologia parte de uma base revelacional, portanto, não 

há como falar em originalidade. “Em termos de reflexão 

                                                           
8 JENKINS, Philip. A Próxima Cristandade. 1 ed. Rio de Janeiro: Editora 

Record, 2004. p 24. 
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científica e teológica, ninguém, além de Deus, cria do 

nada”, escreveu João Marcos Lima. Ele continua: “Não 

há na vida humana algo como puro início. Construímos 

sobre a base que os outros colocaram”9. O Movimento 

Pentecostal é uma evolução do pensamento 

wesleyano, do movimento da Santidade, da teologia 

dos avivamentos, do pietismo, da Reforma, do 

montanismo, do milenarismo etc. Ou seja, é ao mesmo 

tempo uma reação consciente ou não ao racionalismo, 

à escolástica, ao nominalismo, ao clericalismo etc. Assim 

como um pentecostal é a miscelânea de várias 

tradições cristãs, outras correntes cristãs sofrem 

influências teológicas da mesma nascente tradição 

pentecostal. O pentecostal, como os demais homens 

racionais, não é tabula rasa, pois influencia enquanto é 

influenciado.  

 

Espírito Santo: o Deus esquecido 

 

Bom, mas qual a efetiva contribuição do 

pentecostalismo para a teologia cristã? Certamente é o 

resgate do Espírito Santo do ostracismo. Sim, a palavra é 

forte e pode até ser injusta, mas com os pentecostais 

houve uma nova onde de produção pneumatológica. 

Isso é fato e história e não arrogância ou pretensão dos 

pentecostais. Por exemplo, até o século passado havia 

inúmeras teologias sistemáticas que trabalhavam a 

doutrina de Deus e de Cristo, mas não o Espírito Santo. 

Até hoje é comum alguns protestantes manifestarem 

dúvidas se podem orar diretamente para a Pessoa do 

Espírito Santo. É bem verdade que esse "esquecimento" 

era um mal maior no Ocidente (ou ainda é em parte) 

do que na Igreja Oriental, mas conhecida como Igreja 

                                                           
9 LIMA, João Marcos de. Jesus, Nossa Mística. 1 ed. São Paulo: Edições 

Loyola, 2007. p 175. 
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Católica Ortodoxa. Os orientais, conhecidos como Pais 

Gregos, desenvolveram uma pneumatologia mais 

completa. 

 

A teologia cristã pode ser dividida em três grandes 

períodos: Patrística, Escolástica e Moderna. No primeiro 

período a problemática era a cristologia, a soteriologia 

e a dogma trinitário. Na Escolástica a problemática 

principal era a Teologia Natural, a relação de Deus com 

o homem (justificação pela fé) e o dogma como 

mediação da racionalidade com a fé. No período 

moderno, que é o atual, o grande assunto da teologia é 

a antropologia, o próprio homem. É nesse contexto que 

nasce o liberalismo teológico e até mesmo as 

manifestações populares do neopentecostalismo. Veja 

que se essa divisão simples é um bom resumo de dois 

séculos de teologia cristã há um detalhe interessante: a 

pneumatologia está numa posição secundária.  

 

A doutrina do Espírito Santo desenvolveu-se de maneira 

lenta e progressiva nos primeiros séculos da Igreja Cristã 

até o Concílio de Niceia em 325 d.C. A preocupação 

principal da cristandade era a controvérsia cristológica 

e no terceiro século a questão trinitária ganhou 

relevância. Além disso, a Igreja Cristã vivia sob intensa 

perseguição e houve no decorrer dos tempos um 

distanciamento do ministério do Espírito Santo. No 

segundo e no terceiro séculos a manifestação 

carismática ficou associada aos movimentos heréticos 

do montanismo e do gnosticismo e, obviamente, o 

desenvolvimento do estudo sobre a obra do Espírito 

Santo, e não necessariamente da pessoa do Espírito, 

ficou seriamente prejudicado.  
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Houve entre os Pais da Igreja algumas importantes 

exceções no estudo pneumatológico. Entre eles esteve 

o norte-africano Tertuliano envolvido polemicamente 

com os montanistas. Outro nome importante na 

patrística foi Basílio de Cesareia com seu O Tratado 

Sobre o Espírito Santo10, considerado o principal estudo 

pneumatológico nos primeiros séculos da Igreja Cristã.  

Os chamados pais gregos foram mais atuantes na 

questão do Pneuma.  

 

O Espírito Santo não estava no foco do debate 

reformado no século XVI. E nem se pode culpá-los por 

isso, pois a vida é curta para tantas controvérsias 

teológicas. Diante e depois da rigidez escolástica e do 

racionalismo iluminista a doutrina do Espírito Santo 

ganhou novo fôlego no começo do século XX. É 

importante repetir que o pentecostalismo não 

redescobriu o Espírito Santo. O Espírito Santo nunca 

esteve ausente da Igreja de Cristo. Sempre e sempre o 

Espírito soprará sobre a sua Santa Igreja.  Não é cabível 

a ideia de uma ausência do Espírito neste mundo, 

mesmo nos cenários mais tenebrosos (cf. João 16.7-15). 

Porém, o pentecostalismo provocou uma chacoalhada 

intelectual na busca pela pneumatologia, seja pelos 

pentecostais em busca de excelência acadêmica seja 

pelos não-pentecostais reagindo ao pentecostalismo. 

 

Sobre especificamente o período de João Calvino o 

teólogo Augustus Nicodemus escreveu:  

 

Em primeiro lugar, a doutrina do Espírito Santo não era o 

foco do debate de Calvino com a igreja católica 

romana da sua época, e nem da sua polêmica com os 

                                                           
10 Publicado no Brasil como: Patrística: Basílio de Cesareia. 1 ed. São 

Paulo: Editora Paulus, 2012. vol. 14. 
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reformadores radicais, os Anabatistas e os "Entusiastas", 

conhecidos como a ala esquerda da Reforma. Calvino 

só tratou da obra do Espírito Santo na medida em que 

esse assunto se relacionava com os pontos críticos em 

debate, como a doutrina da salvação, da santificação, 

das Escrituras, e dos sacramentos. [...] E por fim, não se 

pode exigir de Calvino (e nem dos autores da Confissão 

de Fé) uma abordagem do assunto que seja aguçada 

pelas questões relacionadas com o surgimento do 

movimento pentecostal, séculos após a sua morte.11 

 

As palavras de Nicodemos mostram como, de fato, 

outras preocupações não ajudaram a teologia 

reformada a refletir o necessário sobre o assunto. E, 

também, como aquele que é conhecido como o 

principal sistematizador da pneumatologia reformada 

sequer é reconhecido entre os seus pares como tal.  

 

Há quem considere exagero falar que o cristianismo 

ocidental e o protestantismo, em particular, esqueceram 

do Espírito Santo na formulação teológica. O teólogo 

calvinista Sinclair B. Ferguson cita, por exemplo, que 

João Calvino era conhecido como o “teólogo do 

Espírito Santo” e lembra outras produções 

pneumatológicas na tradição calvinista como o 

Discourse on the Holy Spirit do teólogo puritano John 

Owen e o grande livro The Work of the Holy Spirit  do 

holandês Abraham Kuyper12. Agora, o próprio Ferguson 

reconhece que o conhecimento sobre a pessoa e a 

obra do Espírito Santo é deficiente entre os cristãos. O 

Espírito Santo permanece, escreve Ferguson, “para 

                                                           
11 NICODEMUS, Augustus. Calvino, o Teólogo do Espírito Santo. 1 ed. São 

Paulo: PES, 1998. p 4. 
12 Ambos publicados em português: OWEN, John. O Espírito Santo. 1 ed. 

Recife: Editora Os Puritanos, 2012. KUYPER, Abraham. A Obra do Espírito 

Santo. 1 ed. São Paulo: Editora Cultura Cristã, 2010. 
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muitos cristãos, um aspecto anônimo, descorado, do ser 

divino”13.  

 

Não é exagero afirmar que a produção 

pneumatológica é pequena diante de toda a 

complexa estrutura teólogica existente. Veja como é 

fácil, por exemplo, achar livros de cristologia, 

hermenêutica, teologia paulina e até homilética, mas o 

mesmo não pode ser dito da pneumatologia até os dias 

de hoje. Na língua inglesa essa realidade já vem 

mudando desde o começo da segunda metade do 

século XX. Em português, a língua oficial do segundo 

maior país cristão do mundo, ainda há um caminho 

longo pela frente. E outro ponto: citar dois ou três livros 

num universo de três séculos é pouco e, ainda mais, 

quando sabemos que esses livros não foram as principais 

obras dos autores citados. Owen é mais lembrado como 

o comentarista de Romanos e sobre a teologia da 

mortificação do que como teólogo do Espírito Santo. E o 

que dizer de Kuyper? A sua relevância está na 

contribuição da construção de teologia da cultura, da 

cosmovisão e da política. E Calvino? Na verdade 

passará a eternidade conhecido como um teólogo de 

soteriologia.  

 

Onde está o capítulo sobre pneumatologia? 

 

É possível citar como exemplo algumas das principais 

teologias sistemáticas consumidas pela igreja 

evangelical com seu “esquecimento” da pessoa do 

Espírito Santo. É interessante pegar uma obra referencial 

entre os calvinistas conservadores como a Reformed 

Dogmatics de Louis Berkhof escrita ainda década de 

                                                           
13 FERGUSON, Sinclair B. O Espírito Santo. 1 ed. Recife: Editora Os 

Puritanos, 2000. p 10, 11. 
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1930 e republicada na década seguinte como 

Systematic Theology14. Embora fale do Espírito Santo no 

capítulo dedicado à Trindade, mas essa Pessoa da 

Santíssima Trindade não ganha nenhuma seção 

especial como a Pessoa de Deus Pai e de Cristo Jesus.  

 

Em outras teologias sistemáticas chama a atenção que, 

mesmo com capítulos dedicados exclusivamente ao 

Espírito Santo, este é marginalizado como um dos últimos 

da obra. Como exemplo se pode citar Esboço de 

Teologia Sistemática escrita pelo batista Alva Bee 

Langston15. Outro exemplo é a grande obra do teólogo 

batista Augustus Hopkins Strong publicada no início do 

século XX16. O neocalvinista Hermann Bavinck em 

Magnalia Dei dedica, curiosamente, um capítulo ao 

dom do Espírito Santo sem abranger a obra dessa 

pessoa divina.17 

 

O engraçado é que, teoricamente, as teologias 

sistemáticas tomam emprestado a estrutura do Credo 

Apostólico, mas ainda assim muitas simplesmente 

ignoram a pneumatologia. Isso é interessante porque 

                                                           
14 Em português é republicada pela Editora Cultura Cristã como 

[Teologia Sistemática. 1 ed. Campinas: Luz para o Caminho, 1990]. Uma 

teologia sistemática “arminiana” que poderia ser citada é Finney's 

Systematic Theology [Teologia Sistemática de Charles Finney. 1 ed. Rio 

de Janeiro: CPAD, 2001] publicada em 1891, mas essa obra apesar de 

não dedicar uma seção ao Espírito Santo é mais uma obra de Teologia 

Moral do que propriamente uma teologia sistemática. Portanto, o 

paralelo fica inviabilizado. 
15 É publicado pela editora JUERP como [Esboço de Teologia 

Sistemática. 1 ed. Rio de Janeiro: Casa Publicadora Batista, 1959]. 
16 Systematic Theology - [Teologia Sistemática. 1 ed. São Paulo: Editora 

Hagnos, 2003. volume 2]. Embora, faça-se justiça, a obra também não 

trata exaustivamente de Cristo Jesus. É mais dedicada a pessoa de 

Deus pai e Sua obra. 
17 Capítulo 19. [Teologia Sistemática: Fundamentos da Fé Cristã. 1ed. 

Santa Bárbara d´Oeste: SOCEP, 2001]. 
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uma leitura do Credo Apóstolo mostra como este está 

subdivido em três camadas onde o encerramento se dá 

pela Pessoa do Espírito Santo, o terceiro “creio”. A 

teologia cristã, como trinitariana, exigiria o esforço dos 

teólogos sistemáticos a mostrar mais um pouco do 

Espírito Santo, mas como este texto mostra, o 

esquecimento é um fato, não mero pedetismo 

arrogante dos pentecostais como “redescobridores” da 

pólvora.  

 

A panpneuma dos liberais 

 

Numa linha mais de neo-ortodoxa radical à liberal o 

Espírito Santo é exaustivamente tratado, ao contrário 

das sistemáticas conservadoras, mas ao mesmo tempo 

perde pessoalidade e personalidade.  O Espírito Santo, 

quando muito é tratado com “e” minúsculo18, é visto 

como a essência da comunidade e da vida cristã. 

Teólogos liberais, por exemplo, defendem uma 

“pneumatologia cósmica”, onde todo o universo está 

no Espírito Santo. É uma espécie de panteísmo do 

Espírito ou panpneuma (tudo é o Espírito e o Espírito é 

tudo). A pneumatologia cósmica é uma consequência 

lógica da doutrina do Cristo Cósmico19. O teólogo 

católico Luz Carlos Susin, por exemplo, expressa de 

forma resumida a abrangência da cosmologia do 

Espírito, assim segundo sua própria crença:  

 

                                                           
18 TILLICH, Paul. Teologia Sistemática. 1 ed. São Leopoldo: Sinodal, 2005. 

p 567. A publicação original desta obra é de 1951. 
19 Como lembra Carson o apelo dessa crença é vago porque esse Jesus 

transmite o conteúdo que o próprio indivíduo quer. O mesmo vale para 

o panteísmo da pneumatologia cósmica. Veja: CARSON, D. A. O Deus 

Amordaçado. 1 ed. São Paulo: Shedd Publicações, 2013. p 44. Leia 

também: O Cristianismo e a Nova Era. 1 ed. Campinas: Ecclesiae, 2013. 

p 66-72. 
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Hoje, a consciência religiosa cristã reclama 

naturalmente, ao lado de uma cristologia cósmica das 

sementes do Verbo, também uma pneumatologia 

cósmica [...] A Ecologia, a nova física, a revalorização 

da corporeidade, o novo encantamento do universo 

habitado pelo mistério, reclamam uma teologia do 

Espírito Santo como Espírito de Deus em todo o universo. 

Ou, também, todo o universo no Espírito Santo. 20 

 

Portanto, essa postura moderna e ou pós-moderna de 

identificar o Espírito Santo como a essência do ser, a 

comunidade na individualidade, em nada resgata a 

figura bíblica da pessoa divina, mas, ao contrário, 

distorce segundo critérios esotéricos e de autoajuda 

numa linguagem avançada e erudita, mas recheada 

do antropocentrismo típico da “busca interior”. É apenas 

uma nova roupagem para o velho discurso New Age.  

 

O desenvolvimento da teologia pentecostal 

 

A teologia pentecostal não é propriamente uma 

teologia, ou seja, não pretende construir uma nova 

cosmovisão sobre e da cristandade. Ela é, na sua 

modesta contribuição, apenas e tão somente 

pneumatologia. E isso não é pouco, especialmente 

                                                           
20 SUSIN, Luiz Carlos. Espírito Santo: Seio maternal de Deus. HACKMANN, 

Geraldo L. B. (org.) Sub umbris fideliter. 1 ed. 1 ed. Porto Alegre: 

EDIPUCRS, 1999. p 228. Para livros que trabalham a partir de uma 

pespectiva da pneumatologia cósmica veja, por exemplo: ROCHA, 

Alessandro. Espírito Santo: Aspectos de uma Pneumatologia Solidária à 

Condição Humana. 1 ed. São Paulo: Editora Vida, 2008; BOFF, Leonardo. 

O Espírito Santo: Fogo interior, doador de vida e Pai dos pobres. 1 ed. 

Petrópolis, Vozes, 2013. No fundo Boff usa elementos da piedade cristã 

com a crença num Estado total. Não seria exagero afirmar que a 

consequência lógica dessa mistura nefasta é o fascismo. Veja: 

DOOYEWWERD, Herman. Estado e Soberania. 1 ed. São Paulo: Edições 

Vida Nova, p 41. 
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levando em conta a ignorância sobre a pessoa e obra 

do Espírito Santo no ser humano como indivíduo e como 

comunidade constituída a partir da Igreja. A teologia 

pentecostal é, portanto, uma leitura de como, por 

exemplo, a pneumatologia influencia a forma como a 

eclesiologia pode ser formada. Não é uma nova 

eclesiologia, uma nova missiologia ou uma nova 

hermenêutica, mas apenas como entender as 

implicações de ter o Espírito Santo presente no mundo 

como o verdadeiro e único vicário (substituto) de Cristo. 

O fato de Cristo viver entre os discípulos como homem 

trouxe sérias implicações para eles e para a Igreja 

primitiva e o mesmo acontece na Era Cristã com a 

presença constante (e discreta) do Santo Espírito. A 

teologia pentecostal, portanto, pretende responder a 

isso: como a presença constante, iluminadora e 

renovadora do Espírito Santo como substituto de Cristo 

na terra influencia diretamente a maneira cristã de viver, 

pensar e agir.  

 

A fonte primeira, decisiva e essencial de qualquer 

teologia é a Revelação Escrita. “Fazer teologia é ver 

finalmente tudo à ‘luz da Palavra’”, como escreve 

Clodovis Boff21. E como não poderia ser diferente para 

uma teologia baseada nas Escrituras, a pneumatologia 

da teologia pentecostal depende fortemente de uma 

complexa estrutura hermenêutica onde o papel de 

Lucas, o médico historiador, é essencial como teólogo 

do Espírito Santo. A teologia lucana no duplo livro do 

Evangelho de Lucas e nos Atos dos Apóstolos aponta, 

segunda a interpretação da pneumatologia 

pentecostal, para um desenvolvimento teológico sobre 

o papel do Espírito Santo na comunidade cristã primitiva 

                                                           
21 BOFF, Clodovis. Teoria do Método Teológico. 1 ed. Petrópolis: Editora 

Vozes, p 28. 
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que não serve apenas como narrativa, mas sim e 

também como normativa para a Igreja Cristã no 

decorrer dos séculos. Como  será visto mais adiante, 

essa é a estrutura e o método usado pelos pentecostais 

para introduzir a sua contribuição no universo de estudos 

do Novo Testamento, da eclesiologia, da missiologia e 

da própria pneumatologia.  

 

Dito isto, onde ficou a produção pneumatológica dos 

pentecostais? Essa não é pequena e nem trivial, mas é o 

coração da própria produção carismática. E, como 

movimento, começou relativamente cedo. Os próprios 

pentecostais, e até alguns não pentecostais, 

consideram que a primeira obra relacionada ao 

pentecostalismo é Religious Affections de Jonathan 

Edwards escrita em 1746. Outras obras antes do 

Avivamento de Topeka em 1901 podem ser 

mencionadas como Tongue of Fire do wesleyano William 

Arthur (1856); Spiritual Gifts and Graces do evangelista 

metodista William Baxter Godbey e Pentecostal Papers: 

Or, The Gift of the Holy Ghost do episcopal Samuel Keen 

(1895). O que caracteriza essas obras é o destaque para 

a experiência espiritual, a “segunda bênção” e para 

com os dons, ou seja, como a obra do Espírito e não 

necessariamente com sua Pessoa.  

 

Depois de Topeka e Azuza vários livros foram escritos, 

inclusive pelos pioneiros do pentecostalismo moderno 

como o controverso Charles Fox Parham (1873-1929), 

que produziu uma obra de escatologia onde destacava 

o papel central de Israel no fim dos tempos e das línguas 

como processo avivalístico de testemunho e 

evangelização mundial; William J. Seymour (1870-1922), 

que escreveu uma obra sobre doutrinas da Azusa Street 

Apostolic Faith Mission pela qual é possível ver forte 
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influência do wesleyanismo; F. F. Bosworth (1877-1958), 

que já naquela época (1918) levantava 

questionamentos sobre o papel das línguas no Batismo 

no Espírito Santo como evidência física inicial, sendo 

talvez a primeira controvérsia teológica dentro do 

próprio Movimento Pentecostal.22 

 

No Brasil, o primeiro livro escrito por um pentecostal 

nativo foi Pentecostes para Todos (1931) pelo jornalista 

Emílio Conde. Nele Conde já inicia o livro defendendo a 

personalidade do Espírito Santo e depois parte para 

temas mais caros aos pentecostais como o Batismo no 

Espírito Santo. Um pouco antes, mas na mesma época, o 

teólogo Donald Gee, das Assembleias de Deus da 

Inglaterra, publicava sua principal obra Concerning 

Spiritual Gifts (1928) [traduzido como Acerca dos Dons 

Espirituais pela Editora Vida em 1987] sobre os dons 

espirituais e que marca o pentecostalismo até os nossos 

dias. Outra obra importante de Gee é Pentecost (1932) 

[traduzido em 2000 pela CPAD com o título infeliz de 

Como Receber o Batismo no Espírito Santo] onde ele 

trabalha especialmente a questão litúrgica da ordem 

do culto no contexto carismático.  

 

Contribuições pneumatológicas 

 

Mas, e sobre especificamente o Espírito Santo? E a 

pneumatologia de maneira geral? Nesse quesito os 

pentecostais escreveram igualmente. Os livros What 

Meaneth This? (1947) de Carl Brumback [tradução: Que 

Quer Isso Dizer? pela Editora Vida em 1960] e The Spirit 

                                                           
22 Para uma breve explicação sobre as três controvérsias iniciais na 

teologia pentecostal veja: McGEE, Gary B. Panorama Histórico em: 

HORTON, Stanley M. (ed). Teologia Sistemática: uma Pespectiva 

Pentecostal. 10 ed. Rio de Janeiro: CPAD, 2006. pp 19-21. 
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Himself (1949) de Ralph M. Riggs são exemplos entre 

tantos. Riggs, de maneira bem enfática, destaca logo 

no prefácio que o pentecostalismo está dentro de uma 

tradição ortodoxa da Igreja Cristã e como tal defende 

com vontade a divindade e personalidade do Espírito 

Santo. E esse destaque do Riggs é interessante porque a 

questão trinitária foi cara aos primeiros pentecostais. A 

partir da controvérsia com os unicistas houve a primeira 

divisão física entre os grupos dos pentecostais. Os 

apologistas de tradição pentecostal sempre se 

destacaram como defensores ferrenhos da doutrina 

trinitária e, no contexto brasileiro, assumiram a 

proeminência da apologia contra unicistas e 

modalistas23.  

 

Nas últimas décadas algumas obras eruditas de 

pneumatologia se destacam na produção pentecostal 

como o trabalho acadêmico, infelizmente não 

publicado24, do pastor assembleiano e doutor em 

teologia pela Nova York University Anthony D. Palma na 

sua tese de doutorado escrita no final da década de 

1960 e começo da década de 1970. Palma, através de 

estudos hermenêuticos, defendeu a distinção 

complementar entre as pneumatologias lucana e 

paulina. Em Paulo teríamos, segundo Palma, uma ênfase 

no Espírito como “transformador do íntimo” e em Lucas 

como Aquele que “reveste de poder”. Mas quem 

popularizou essa tese não foi Palma, mas o seu discípulo 

                                                           
23 Como exemplo os pentecostais Paulo Romeiro, Esequias Soares e 

Natanael Rinaldi, todos pentecostais, por muitos anos foram os principais 

apologistas como movimentos não-trinitários. Eles usaram 

especialmente a estrutura do Instituto Cristão de Pesquisas (ICT) para 

esse fim. 
24 Embora uma versão resumida possa ser lida em: PALMA, Anthony D. O 

Batismo no Espírito Santo e com Fogo. 1 ed. Rio de Janeiro: CPAD, 2002. 

Em inglês o título é apenas Baptism in the Holy Spirit (1999). 
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canadense Roger J. Stronstad, autor do livro The 

Charismatic Theology of St. Luke em 1984. O livro fez 

barulho na academia protestante norte-americana 

onde recebeu análises e críticas de teólogos como D. A. 

Carson e Anthony Hoekema. 

 

William Menzies25, que foi outro importante teólogo 

pentecostal, escreveu sobre a obra de seu colega 

Stronstad: 

 

A tese de Stronstad representa um desafio direto aos 

pontos de vista evangélicos tradicionais sobre o Espírito. 

Se Stronstad está certo, o aspecto carismático do 

Espírito, do qual Lucas dá testemunho, deve ser posto ao 

lado do aspecto soteriológico, tão preeminente nos 

escritos de Paulo. Pois uma teologia do Espírito 

verdadeiramente bíblica deve fazer justiça à 

pneumatologia de cada autor bíblico.  

 

Em Strontad aprendemos que a pneumatologia lucana 

é diferente da pneumatologia paulina. Mas atenção: é 

diferente, mas não contraditória. É diferente, mas ao 

mesmo tempo complementar.  Enquanto Lucas fala do 

Espírito e sua capacitação serviçal, o apóstolo Paulo 

destaca o papel do Espírito como agente salvador. A 

teologia do Espírito Santo em Lucas é carismática, 

enquanto em Paulo é soteriológica. Como já afirmado.  

 

Qual a base de Stronstad? Podemos dizer que o 

pentecostal canadense traz uma “nova perspetiva 

sobre Lucas”. Na hermenêutica de Stronstad vemos o 

destaque para a importância de uma teologia 

                                                           
25 MENZIES, William W. e MENZIES, Robert P. No Poder do Espírito: 

Fundamentos da Experiência Pentecostal, Uma Chamado ao Diálogo. 1 

ed. São Paulo: Editora Vida, 2002. p 60. 
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narrativa. A ideia hermenêutica central é que Lucas 

escrevia como historiador e teólogo, ou seja, temos a 

formação de uma teologia a partir da narrativa lucana. 

Stronstad faz um resumo de sua abordagem: “A fim de 

interpretar corretamente o registro lucano do Espírito 

Santo devemos resolver três problemas metodológicos 

fundamentais: 1) a homogeneidade literária e teológica 

de Lucas. 2) O caráter teológico da historiografia de 

Lucas, e 3) a independência teológica de Lucas”26. 

 

Portanto, longe de ser uma mera provocação litúrgica, 

o pentecostalismo e sua formação teológica é uma 

provocação hermenêutica. A contribuição para os 

estudos do Novo Testamento não é pequena e, assim, 

podemos analisar as propostas dos teólogos 

pentecostais da América do Norte com uma quebra de 

paradigma na leitura pneumatológica lucana e paulina. 

É certo que essa leitura acadêmica dos pentecostais 

está em um contexto de debates sobre a leitura do 

Novo Testamento. Não é um desenvolvimento isolado e, 

muito menos, está restrito ao ambiente pentecostal. 

 

Outros livros acadêmicos podem ser citados como 

produção pentecostal: What the Bible Says about the 

Holy Spirit (1976) de Stanley Horton [publicada no Brasil 

pela CPAD como A Doutrina do Espírito Santo no Antigo 

e Novo Testamento]; Abundant Living (1984), 

interessante obra do teólogo brasileiro Antonio Gilberto 

sobre o papel do Espírito Santo na formação do caráter 

cristão [publicado em português apenas no ano 2004 

pela CPAD com o título O Fruto do Espírito]; The First 

Epistle to the Corinthians (1987) de Gordon Fee, uma 

obra de referência inclusive para teólogos não-

                                                           
26 STRONSTAD, Roger. The Charismatic Theology of St. Luke. 1 ed. Grand 

Rapids: Baker Academic, 1984. p 3. 
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pentecostais como comentário da epístola paulina; 

Renewal Theology (1988) de J. Roman Williams 

[traduzido como Teologia Sistemática: Uma Pespectiva 

Pentecostal pela Editora Vida em 2011], uma 

abordagem simples, mas ampla sobre a pessoa e obra 

do Espírito; Paul, the Spirit and the People o f God (1994) 

novamente de Gordon Fee [traduzido pela United Press 

em 1997 e em 2015 pela Edições Vida Nova como 

Paulo, o Espírito e o Povo de Deus] onde ele trabalha a 

pneumatologia na teologia paulina, assunto até então 

sem tratamento conhecido ou publicado em língua 

inglesa, mesmo tendo sido este o tema de doutorado 

do famoso teólogo Clark Pinnock em The Concept of 

Spirit in the Epistles of Paul 1963); An Old Testament 

Theology of the Spirit of God (1995) de Wilf Hildebrandt 

[traduzido pela editora Academia Cristã e Edições 

Loyola em 2008 como Teologia do Espírito de Deus no 

Antigo Testamento]; Spirity and Power (2000) escrito 

pelos teólogos William e Robert Menzies [traduzido em 

2002 como No Poder do Espírito e publicado pela 

Editora Vida], onde nessa obra tratam em metade dela 

sobre questões controversas hermenêuticas da tese da 

distinção pneumatológica entre a teologia de Paulo e 

de Lucas; Gift and Giver: The Holy Spirit for Today (2001) 

de Craig S. Keener; Miracles: The Credibility of the New 

Testament Accounts (2011) de Craig S. Keener que é 

uma resposta à filosofia cética de David Hume, esta 

mesma adotada consciente ou não por diversos 

evangélicos conservadores cessacionistas ou pelos 

liberais de cunho iluminista e/ou pós-moderno. Todas 

essas obras mostram como é progressivo e cada vez 

mais estruturado o estudo do Espírito Santo entre os 

pentecostais. Esses continuam a avivar essa teologia do 

Pneuma.  
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Conclusão 

 

Esses livros se lidos sem preconceito podem mostrar ao 

teólogo não pentecostal como é rica essa tradição 

dentro do estudo do Espírito Santo. O pentecostalismo 

não ensinou apenas aos tradicionais como tocar uma 

guitarra ou como montar um coral black numa igreja de 

origem puritana. O pentecostalismo também não 

ensinou apenas um novo tipo de louvor ou como 

produzir culto com barulho. Não, isso seria reduzir o 

pentecostalismo a um movimento de adolescentes. 

Vejam só: os pentecostais ensinaram que o Espírito Santo 

não é uma peça calada e meramente simbólica de 

Cristo. Ele é o Vicário, ou seja, Ele veio para substituir de 

maneira factual a pessoa de Cristo nesta terra e na 

Igreja. O Espírito é aquele que aviva a Igreja e a 

capacita para o serviço na comunidade e pela 

comunidade e no mundo e pelo mundo. O Espírito 

Santo é o impulso e força missional da Igreja, pois a 

capacita com dons para que esses sirvam no propósito 

de edificação e crescimento do Corpo de Cristo. E, 

acima de tudo, o Espírito Santo é aquele quem 

convence o “mundo do pecado, da justiça e do juízo” 

(João 16.8). Sem o pentecostalismo talvez o Vicário de 

Cristo fosse relegado a outros personagens como o 

próprio clérigo. O pentecostalismo lembrou em voz alta 

que Ele está aqui e não há substituto a altura para Cristo 

do que a pessoa divina do Espírito Santo, que é também 

o Espírito de Cristo. E uma igreja com uma 

pneumatologia forte é uma igreja com uma missão 

forte. Como escreveu o alemão Reinhard Bonnke, um 

típico evangelista pentecostal, “o que recentemente se 

tem conhecido do Espírito Santo- principalmente por 

experiência- ultrapassou todas as barreiras, ligou crentes 
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de todos os nomes e diversidades por todo o globo, e 

produziu uma nova paixão evangelística”27.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27 BONNKE, Reinhard. Espírito Santo: Revelação e Revolução. 1 ed. Belo 

Horizonte: Bello Publicações, 2014. p 81.   
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CAPÍTULO NOVE 

 

São os pentecostais contra a suficiência 

das Escrituras? 

 

A acusação mais comum e desonesta contra os 

pentecostais é apontar que esse movimento não 

sustenta a suficiência das Escrituras. Ao defender 

profecias e línguas contemporâneas, dizem os críticos, o 

pentecostalismo nivela a Palavra de Deus às 

experiências emocionais. Será verdade? Com a palavra 

os próprios pentecostais... 

--------------------- 

“Estamos medindo tudo pela Palavra, toda experiência 

deve medir-se pela Bíblia. Alguns dizem que isso é 

exagero, mas se vivemos mui apegados à Palavra, essas 

contas as ajustaremos com o Senhor quando o 

encontrarmos nos ares”.  William Joseph Seymour (1870-

1922), evangelista e pioneiro do pentecostalismo norte-

americano. 

---------------------  

“Se temos o Espírito Santo, podemos provar os espíritos, 

porque tudo o que o Espírito Santo faz é confirmado 

pela Palavra. Não queremos nos fiar em línguas e 

interpretações. Precisamos avaliar as línguas e 

demonstrações à luz da Palavra. E, se elas não 

concordarem com a Palavra, não devemos aceitá-las. 

Tudo precisa ser avaliado segundo o padrão da 

Palavra”. Maria Woodworth Etter (1844-1924), 

evangelista e pioneira do pentecostalismo norte-

americano. 
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--------------------- 

“Existem graves problemas sendo levantados pelo 

hábito de dar e receber ‘mensagens’ pessoais de 

orientação por meio dos dons do Espírito [...] A Bíblia dá 

lugar para tal direção vinda do Espírito Santo [...] Tudo 

isso, porém, deve ser mantido na devida proporção. O 

exame das Escrituras mostrará que, de fato, os primeiros 

cristãos não recebiam continuamente tais vozes do céu. 

Na maioria dos casos, eles tomavam suas decisões pelo 

uso do que normalmente chamamos ‘senso comum 

santificado’ e viviam normalmente. Muitos de nossos 

erros na área dos dons espirituais surgem quando 

queremos que o extraordinário e o excepcional sejam 

transformados no frequente e no habitual. Que todos os 

que desenvolvem desejo excessivo pelas 'mensagens' 

possam aprender com os enormes desastres de 

gerações passadas e com nossos contemporâneos [...] 

As Sagradas Escrituras é que são a lâmpada dos nossos 

passos e a luz que clareia o nosso caminho.” Donald 

Gee (1891 - 1966), teólogo e pioneiro do 

pentecostalismo na Inglaterra. 

--------------------- 

“Se o espírito de qualquer profecia prejudica o esquema 

geral da revelação bíblica e os propósitos de Deus no 

Evangelho, e não se relaciona de forma alguma a eles, 

então não devemos levar tal palavra a sério. Essa 

‘profecia’ pode ser alguma coisa diabólica ou, mais 

provavelmente, pode ser fruto da imaginação 

humana.” Reinhard Bonnke (1940-), evangelista alemão. 

--------------------- 

“A autoridade máxima em matéria de fé, a norma 

infalível da vida espiritual, a temos completa e perfeita 

no Antigo e no Novo Testamento. Nem podemos crer 

que possuam realmente o dom de profecia aqueles que 

pretendem serem profetas, sem se submeterem às 
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normas estabelecidas pela Palavra de Deus e ensinadas 

por aqueles a quem Ele chamou, ungiu e confirmou 

como seus ministros, para o bem de sua Igreja. [...] O 

dom de profecia no Novo Testamento não tem a 

finalidade de estabelecer normas para a vida cristã, 

para o governo da Igreja e para a maneira de agir dos 

ministros, especialmente se tais ‘normas’ são contrárias 

às doutrinas neotestamentárias.” Estevam Ângelo de 

Souza (1922 - 1996), escritor e pastor da Assembleia de 

Deus em São Luís (MA). 

--------------------- 

“O avivamento de que necessitamos deve ser de busca 

e de ensino da Palavra de Deus. [...] Nunca devemos 

interpretar a Bíblia à luz das nossas experiências 

espirituais, mas interpretar as nossas experiências 

espirituais à luz da Palavra de Deus. Do contrário, 

cairemos no experiencialismo extremado e antibíblico, 

como estamos vendo acontecer nos dias de hoje.” 

Antonio Gilberto da Silva (1929-), teólogo assembleiano 

e consultor doutrinário da CPAD. 

--------------------- 

“Em nenhum incidente registrado no NT o dom de 

profecia foi usado para dirigir pessoas em casos que 

pudessem ser resolvidos pelos princípios bíblicos. As 

decisões no tocante à moralidade, compra e venda, ao 

casamento , ao lar e à família devem ser tomadas 

mediante a aplicação e obediência aos princípios 

bíblicos da Palavra de Deus e não meramente à base 

de uma ‘profecia’”. Donald Stamps (1938-1991), editor 

da Bíblia de Estudo Pentecostal. 

--------------------- 

“O Movimento Pentecostal, embora acredite na 

atualidade do batismo no Espírito Santo e nos dons 

espirituais, jamais aceitou outra fonte de autoridade que 

contrarie a Bíblia Sagrada nem que se considere igual 
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ou superior a esta. É claro que tem havido desvios 

doutrinários isolados. Estes, porém, são de imediato 

rechaçados e postos na marginalidade.”  Claudionor 

Corrêa de Andrade (1955-), teólogo assembleiano e 

consultor doutrinário. 

--------------------- 

 

E aqui eu poderia passar horas copilando as palavras de 

outros líderes pentecostais, mas esses exemplos são 

suficientes para expor a ignorância daqueles que 

afirmar ser o pentecostalismo contra a suficiência das 

Escrituras. Não é porque algum desavisado fez ou fala 

bobagens que todo pentecostalismo deva sofrer 

generalizações. Um pouco de respeito e conhecimento 

faz bem a todos. 
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CAPÍTULO DEZ 

 

A “Declaração de Fé das Assembleias de 

Deus” e o seu momento histórico 

 

A Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil 

(CGADB) criou uma comissão especial para a 

elaboração de uma inédita Declaração de Fé das 

Assembleias de Deus. A previsão é que essa comissão 

conclua o trabalho em 2017. Nesses próximos meses 

alguns fóruns serão realizados em todo o país para que 

a elaboração do documento tenha a contribuição da 

igreja nacional.   

 

A Assembleia de Deus não está formulando um credo.  

A palavra Credo está sempre associada aos primeiros 

documentos da Igreja Cristã antes da primeira cisão 

entre a igreja ocidental e oriental. Nesse grupo de 

documentos há o Credo Apostólico, o Credo Niceno e o 

Credo Atanasiano. O que caracteriza o Credo é o seu 

caráter ecumênico (serve a todas as tradições cristãs- 

católica, ortodoxa e protestante), histórico, devocional 

e sacramental. Os assembleianos também não estão 

formulando uma Confissão de Fé ou um Catecismo 

Maior. Essas nomenclaturas normalmente estão 

associadas aos documentos do período da Reforma 

Protestante. Nesse grupo de documentos há o 

Catecismo Maior de Lutero, a Confissão de Fé Belga, o 

Catecismo de Heidelberg, a Confissão de Fé de 

Westminster, os 39 Artigos da Religião etc. O que a 

Assembleia de Deus está fazendo é uma Declaração de 
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Fé, um documento que naturalmente sofrerá influências 

dos credos da tradição cristã e das confissões 

reformadas. 

 

Até a presente data o único documento doutrinário 

institucional das Assembleias de Deus brasileira é o 

Cremos. O Cremos, um texto conciso e simples, é um 

resumo das Verdades Fundamentais- que é a 

declaração de fé das Assembleias de Deus norte-

americana (AG). Adaptar o documento americano 

para a igreja brasileira foi uma iniciativa do pastor 

Alcebíades Pereira de Vasconcelos (1914-1988). 

Vasconcelos trabalhava com a perspectiva que a igreja 

brasileira precisava de consolidação. O Cremos teve a 

primeira publicação em junho de 1969 no jornal 

Mensageiro da Paz, órgão oficial de comunicação de 

denominação. 

 

“Declaração das Verdades Fundamentais” 

 

Inicialmente com o nome Declaração de Verdades, as 

Assembleias de Deus nos Estados Unidos (AG) 

prepararam esse documento ainda em 1916, ou seja, 

apenas dois anos após a fundação oficial da 

denominação. No Concílio Geral da AG em 1961 foi 

aprovado o atual documento Declaração das 

Verdades Fundamentais com 16 pontos. A única 

diferença entre os dois papéis era a expressão “inteira 

santificação”, que, ao ser excluída na nova declaração 

de 1961, retirava da doutrina assembleiana a influência 

wesleyana. 

 

Desde cedo a AG teve forte preocupação doutrinária. 

Isso porque no seu começo alguns grupos defendiam 

doutrinas não trinitárias e pregavam um 
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restauracionismo além dos limites da ortodoxia. Outro 

debate importante na época girou em torno da 

santificação- onde a visão próxima da tradição 

reformada do evangelista William Howard Durham sobre 

a “obra consumada no Calvário” acabou 

prevalecendo em relação à santificação como 

“segundo obra da graça” de Charles Fox Parham e 

William Seymour, ambos de origem no Movimento da 

Santidade que, por outro lado, teve decisiva influência 

da doutrina da “perfeição cristã” de John Wesley. 

 

Ao contrário da irmã americana, a Assembleia de Deus 

no Brasil só agora determinou a criação de sua própria 

Declaração de Fé, mas o debate não é recente. Desde 

a década de 1960 pastores mais esclarecidos, como o 

próprio Alcebíades Vasconcelos, alertavam sobre a 

necessidade de oficialização doutrinária. E, é claro, tais 

pastores sofreram a oposição daqueles líderes que 

temiam o tradicionalismo nas Assembleias de Deus. 

 

A necessidade de posição na catolicidade da igreja 

 

Embora o Cremos seja ortodoxo e consistente há a 

necessidade de um documento mais amplo. E, talvez, 

essa seja a principal novidade da declaração que está 

sendo elaborada, pois esta não ficará restrita aos atuais 

temas do Cremos (trindade, salvação, santificação, 

escatologia, ordenanças etc.), mas também trará a 

posição da denominação em assuntos de ética e 

moralidade (divórcio e segundo casamento, 

homossexualidade, aborto, eutanásia, etc.). É 

importante que não somente a igreja tenha posição, 

mas saiba o conteúdo da daquilo que acredita.   
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Espera-se que o documento não seja excessivamente 

hermético e nem caia na tentação de fechar qualquer 

assunto não essencial como fundamental. Ainda que 

aja a necessidade de um aprofundamento, esse 

processo não deve ser feito à custa da consciência que 

o “Espírito sopra onde quer” e que a Igreja não pode 

viver em função do denominacionalismo, ainda que 

seja ela mesma uma denominação histórica. A AD é 

apenas parte da cristandade e sempre precisa lembrar 

aos seus membros deste fato. A igreja do Senhor nunca 

é uma seita, ou seja, fechada em si como o grupo 

iluminado e exclusivo.  O pastor E. N. Bell, o formulador 

da Declaração de Verdades da AG em 1916, 

humildemente declarou sobre o documento pronto: “a 

fraseologia empregada em tal declaração não é 

inspirada e nem a defendemos contenciosamente” 

(grifo meu)28. Que esse seja o lema dessa nova 

Declaração de Fé. 

 

Outra posição que cabe destacar é de Jacó Armínio, 

que longe da controvérsia soteriológica, declarou pela 

moderação na relação entre as confissões e seus 

rebeldes: 

 

Mas o Sínodo não deverá assumir a autoridade de impor 

aos outros, pela força, as resoluções que possam ter sido 

aprovadas por consentimento unânime. Pois esta 

reflexão sempre deve ser sugerida: “Embora este Sínodo 

                                                           
28 HORTON, Stanley M. e MENZIES, William W. Doutrinas Bíblicas: Os 

Fundamentos da Nossa Fé. 8 ed. Rio de Janeiro: CPAD, 2010.  p 11. Bell 

ainda declarou: Essas Assembleias opõem-se a toda Alta Crítica radical 

da Bíblia, a todo o modernismo, a toda a incredulidade na igreja e à 

filiação a ela de pessoas não-salvas, cheias de pecado e de 

mundanismo; e acreditam em todas as verdades bíblicas genuínas 

sustentadas por todas as igrejas verdadeiramente evangélicas 

[HORTON, Stanley M. (Ed.) Teologia Sistemática: uma Perspectiva 

Pentecostal. 8 ed. Rio de Janeiro: CPAD, 2003. p 21.] 
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possa parecer ter feito todas as coisas conscientemente, 

é possível que, afinal, possa ter cometido um erro de 

juízo”. Essa modéstia e moderação de mente terão 

maior poder e maior influência que qualquer rigor 

excessivo possa ter sobre a consciência dos dissidentes 

obstinados, e sobre todo o grupo de fiéis, porque 

segundo Lactâncio, 'Para recomendar a fé aos outros 

devemos fazer dela assunto de persuasão, e não de 

compulsão'. Tertuliano também diz: “Nada está mais 

distante de ser algo religioso do que o emprego da 

coerção a respeito da religião”.29 

 

É importante sempre defender as doutrinas da 

denominação sem, é claro, esquecer-se da 

catolicidade da igreja, ou seja, lembrando que a Igreja 

do Senhor tem um caráter além do tempo, do espaço, 

da cultura e das histórias locais. A denominação não 

pode usar o combate ao sincretismo como desculpa 

para o sectarismo, como bem escreveu o teólogo Justo 

González: 

 

No entanto, o que muitas vezes não vemos é que o 

sincretismo e o sectarismo caminham paralelamente, 

que é muito fácil usar a ameaça do sincretismo como 

desculpa para sectarismo, e que, inclusive, o sincretismo 

pode ser sectário. Como o próprio nome indica, uma 

seita é um grupo que toma uma parte da realidade e 

da experiência como se fosse o todo. O termo “seita”, 

por si mesmo, não diz nada acerca da verdade ou 

falsidade, ortodoxia ou heterodoxia dos ensinamentos 

de um grupo. O que quer dizer é que um grupo, não 

importa o quanto ortodoxo seja, se equivoca quando 

considera que seu próprio âmbito da realidade, sua 

                                                           
29 ARMÍNIO, Jacó. As Obras de Armínio. 1 ed. Rio de Janeiro: CPAD, 

2015. p 174. 
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própria perspectiva limitada são toda a realidade ou a 

única perspectiva possível. Uma seita pode, então, ser 

perfeitamente ortodoxa. Certamente, pode ser mais 

ortodoxa que qualquer outro grupo. Mas, enquanto se 

considera como a única ortodoxia possível, torna-se 

sectária.30 

 

Portanto, o momento é histórico e relevante, mas ao 

mesmo tempo, como dito acima, se deve evitar 

qualquer tentação sectária. Que o documento seja 

claro o suficiente para evitar interpretações dúbias em 

questões essenciais e seja livre o suficiente nas 

controvérsias não essenciais. E, ao mesmo tempo, que 

honre às Sagradas Escrituras e a tradição pentecostal-

assembleiana. O desafio não é fácil e a comunidade 

assembleiana faz bem ao orar por esse período de 

elaboração e meditação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30 GONZÁLEZ, Justo L. Mapas Para a História Futura da Igreja. 1 ed. Rio de 

Janeiro: CPAD, 2006. p 99. 
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APÊNDICE 1 

Os pseudopentecostais e a distorção da 

Reforma 

 

Entrevista feita ao blog Teologia Pentecostal com o 

bispo anglicano Robinson Cavalcanti (1944- 2012) em 

novembro de 2008.  

 

Edward Robinson de Barros Cavalcanti era teólogo, 

cientista político e bispo da Igreja Anglicana do Cone 

Sul da América, dirigindo a diocese de Recife. Mais 

conhecido como Dom Robinson Cavalcanti, o bispo de 

Olinda escreveu mais de dez obras, sendo que o último 

livro Reforçando as Trincheiras (Editora Vida) trata sobre 

o problema da homossexualidade na Igreja Anglicana e 

a relata a luta travada por ele contra a intolerância dos 

liberais teológicos.  

 

Nesta entrevista Cavalcanti tratará sobre 

pentecostalismo, sendo um assunto que ele escrevia 

constantemente em sua coluna na revista Ultimato. 

 

Blog Teologia Pentecostal- Qual a sua avaliação sobre o 

evangelicalismo no Brasil? Quais os pontos positivos e 

negativos que o senhor apontaria como mais 

significativos? 

 

Robinson Cavalcanti- As Igrejas Históricas; 

Congregacional, Presbiteriana, Metodista, Batista e 

Anglicana chegaram ao Brasil na segunda metade do 

século XIX todas de linha teológica evangélica, e assim, 
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em sua grande maioria tem se mantido. O Movimento 

Pentecostal e o Movimento de Renovação Espiritual 

também preservaram essa posição. Minorias liberais e o 

pseudo-pentecostalismo é que são vozes destoantes. A 

ênfase na autoridade da Palavra de Deus e na 

necessidade de conversão são os pontos mais positivos, 

a ausência de obras sociais e a débil presença política 

transformadora são pontos negativos. O anti-

intelectualismo e o legalismo são aspectos 

preocupantes, que necessitam ser superados. 

 

02. Em artigo para a revista Ultimato o senhor escreveu 

que uma associação maior entre tradicionais (ou 

reformados) e pentecostais clássicos ascende para a 

formação de um “bloco histórico”. Em que aspectos os 

pentecostais clássicos podem contribuir teologicamente 

para os reformados-tradicionais? 

 

Um “Bloco Histórico” de diálogo e cooperação entre as 

igrejas históricas e as igrejas pentecostais clássicas 

fortaleceriam a presença evangélica no Brasil, nos 

diferenciariam das propostas falsas e promoveriam um 

enriquecimento mútuo. Nós temos uma longa história e 

uma teologia madura; vocês têm uma mobilização e 

um entusiasmo pela missão. Esses aspectos não são 

excludentes, mas complementares. Preconceitos e 

visões distorcidas mútuas do passado devem ser 

superadas, para o bem de todos, da Igreja e do País. 

 

03. Autores anglicanos com C.S. Lewis, John Stott, J.I. 

Packer e mais recentemente Alister McGrath fazem 

sucesso entre seminaristas pentecostais. Na Comunhão 

Anglicana pelo mundo há uma relação teológica e 

comunal mais estreita com os pentecostais? 
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A Grande maioria dos líderes de peso na Comunhão 

Anglicana crêem na contemporaneidade dos dons 

espirituais, temos um Movimento Anglicano de 

Renovação (Carismática), e a Conferência de Lambeth 

(que reúne os bispos do mundo inteiro) já aprovou uma 

Resolução nos exortando a uma aproximação positiva 

com o mundo pentecostal. Em nossa Diocese do Recife 

quase todo mundo é “musarella e calabresa”, ou seja, 

meio histórico e meio renovado... 

 

04. Quando a palavra “evangélico” é pronunciada logo 

boa parte das pessoas associam tal expressão às 

chamadas igrejas neopentecostais. Por que os 

protestantes históricos perderam representatividade 

diante do crescimento "neo" pentecostal? 

 

Os pseudo-pentecostais investiram pesado na mídia, 

adquiriram imensa visibilidade, chamaram para si uma 

identidade evangélica que não têm. Os demais grupos 

foram mais tímidos, e isso foi um prejuízo para todos – 

históricos e pentecostais. No bom sentido, temos que ser 

mais agressivos, mais presentes, retomando a bandeira 

que nos pertence. 

 

05. O senhor tem defendido que boa parte das igrejas 

neopentecostais deveriam receber a nomenclatura de 

pseudopentecostais. Por que essas novas igrejas não 

podem ser encaixadas no evangelicalismo? 

 

O Protestantismo se pauta por uma ênfase na 

autoridade e no ensino da Bíblia e da salvação somente 

pela Graça mediante a fé em nosso Senhor e Salvador 

Jesus Cristo. O Evangelicalismo tem o seu eixo central na 

experiência de conversão, de novo nascimento. 

Valorizamos os ensinos da Reforma. Temos preocupação 
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com a ética e com a sã doutrina. Essas não são marcas 

do pseudo-pentecostalismo, que, como seitas para-

protestantes, se constituem em outro fenômeno religioso. 
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APÊNDICE 2 

Os pentecostais e a Reforma Protestante  

 

Ainda falando sobre a Reforma Protestante, segue 

abaixo a resposta do pastor Paulo Romeiro sobre a 

importância dos pentecostais para esse seguimento do 

cristianismo. O pastor Paulo Romeiro é mestre em 

teologia pelo Gordon-Conwell Theological Seminary, em 

Boston nos EUA e doutor em Ciências da Religião pela 

Universidade Metodista de São Paulo. Atualmente o 

pastor integra o corpo docente da tradicional 

Universidade Presbiteriana Mackenzie. Romeiro é de 

tradição pentecostal e dirigente de uma igreja na zona 

sul de São Paulo, cuja teologia é assembleiana. 

 

Blog Teologia Pentecostal: Qual o papel do 

pentecostalismo na construção de um protestantismo 

mais autêntico aos seus propósitos originais? 

 

Paulo Romeiro: Creio que o pentecostalismo, mais do 

que as igrejas protestantes históricas, tem um poder 

muito grande de mobilizar as massas. Com isso, o 

pentecostalismo tem a oportunidade de colocar muita 

gente em contato com a Bíblia Sagrada, a principal 

ferramenta de trabalho do protestantismo. Muitos 

crentes do pentecostalismo estão descobrindo a 

teologia e estão buscando educação teológica em 

instituições de linha reformada. Um dos exemplos é a 

EST, a Faculdade de Teologia da Universidade 

Mackenzie, que recebe cada vez mais, alunos de 

segmentos pentecostais. Isso explica também a 

preocupação de vários pentecostais interessados na 

produção de obras confiáveis e na pesquisa 
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acadêmica. É bom lembrar que a CPAD tem publicado, 

nos últimos anos, excelentes obras por excelentes 

autores, respeitados também pelos irmãos de linha 

reformada. Creio que com isso, o pentecostalismo passa 

a contribuir para o fortalecimento do protestantismo no 

Brasil. 

 

 

 


