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RESUMO:

Esta dissertação procura compreender como a performance ritual contribui na
elaboração e sustentação do ethos carismático em duas distintas instituições religiosas: a
Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil e a Igreja Católica Apostólica
Romana. Para isso, procuro verificar que recursos de performance são acionados no ritual
de cada um destes grupos carismáticos. Centro a análise na compreensão de como os
artificios da performance agem sobre os participantes do ritual. A fim de alcançar este
entendimento, são usados os pressupostos de teorias sobre ritual e performance.

Além de estudar o fenômeno supracitado nas duas igrejas separadamente, esta
dissertação propõe uma análise comparativa entre as mesmas. O trabalho foi construído
com base na pesquisa etnográfica realizada junto a comunidades carismáticas das
instituições religiosas em referência, situadas em algumas cidades da Região
Metropolitana de Porto Alegre.

Palavras-chave: Protestantismo, Catolicis~o, Performance, Movimento
Carismitico

ABSTRACT:

The objective of this dissertation is to understand how the ritual performance
contributes in the elaboration and support of the charismatic ethos in two distinct
religious institutions: the Evagelical Church of the Lutheran Confession in Brazil and the
Roman Catholic Church. In order to do that, I pursuit to verify which performance
resources are impelled in the ritual of each one of these charismatic groups. I focus the
analysis in the comprehension of how the performance artifice acts on the participants of
the ritual. In order to achieve this understanding, it is used the presupposed of ritual and
performance theories.

Besides studying the foresaid phenomenon in both churches separetely, The present
text proposes a comparative analysis between them. This dissertation was built based on
the ethnographic research realized into charismatic communities of the religious
institutions in reference, placed in some citie~ ofPorto Alegre Metropolitan Area.

Key-words: Protestantism, Catholicism, Performance, Charismatic Movement.
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Introdução

o fenômeno religioso na atualidade vem desperta..'ldoa atenção de inúmeros

pesquisadores das mais diversas áreas das ciências humanas. E não é para menos, se

tomarmos como parâmetro que os encontros religiosos têm sido responsáveis pelos

maiores eventos de massa no Brasil (Folha de São Paulo, 26/12/1999). Em especial, os

neopentecostais e carismáticos católicos são os que promovem os eventos mais

espetaculares. Concordamos com Corten (1996) quando diz que, tal como ocorreu com o

ideário da Teologia da Libertação, o qual teve ampla penetração em praticamente todas

as igrejas históricas, católica ou protestantes, o fenômeno da Renovação Carismática

trilha o mesmo caminho. Ou seja, há uma crescente pentecostalização no interior da

igreja católica e das igrejas protestantes históricas (Antoniazzi, 1994).

Nas décadas de 50 e 60, os movimentos carismáticos eram chamados de

pentecostalização das denominações históricas (Santos, 1977). No caso católico, o

Movimento era denominado Pentecostalismo Católico (Oliveira, 1977). M. das Dores

Ma~hado afirma que a tipologia distintiva entre pentecostal e carismático organiza-se ao

redor dos segmentos de classe social. A categoria pentecostal estaria reservada aos

;.
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segmentos populares; e a carismá,tica, aos das camadas médias (Machado, 1996).

Contudo, prefiro usar um outro critério de distinção, qual seja, a de pentecostal para as

expressões religiosas que ocorrem fora do âmbito das igrejas históricas e carismático,

para as expressões de religiosidade centradas na ênfase do Espírito Santo dentro das

agremiações religiosas históricas. O eixo não seria o de inscrição social dos movimentos,

mas de sua relação com a instituição de origem. Temos, assim, o tenno carismático entre

católicos e luteranos, e pentecostal, para aquelas que fundaram novas denominações.

Em tennos gerais, os pentecostais e os carismáticos têm como sua base teológica

uma leitura literal dos escritos do Livro dos Atos dos Apóstolos, onde se encontra a

ênfase do batismo no Espírito Santo. Para muito além de uma filiação nominal à

instituição religiosa, tal perspectiva requer do fiel uma conversão individual e uma

experiência do "batismo de fogo", a partir do qual há o desenvolvimento de dons

carismáticos.

Os movimentos religiosos que sublinham a importância da experiência do Espírito

Santo! são fenômenos religiosos centrados na questão emocional, afetiva. Caracterizam-

se, portanto, como "comunidades emocionais" que articulam uma recomposição da

expressão religiosa na modernidade. "Desqualificando as 'expressões intelectuais' da fé.

valorizando as manifestações sensíveis da presença divina no mundo, as correntes

emocionais contemporâneas tentam contornar este conflito estrutural da condição do

crente na modernidade" (Hervieu-Léger, 1997: 42).

Algumas igrejas históricas têm tomado a decisão de extrair de seus quadros

funcionais pessoas do clero que aderem ao modus operandi dos pentecostais. Este é o

1 Neleso EspíritoSanto detém um peso simbólicosignificativo:"menoscomoconhecimento
e mais comoexperiênciareligiosa-(Oral1998:153).

.!.
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caso, por exemplo, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil (IELB) e dos Batistas2. Já as

igrejas que o presente estudo contempla estão tentando, há anos, evitar uma cisão. Ou

seja, procuram achar caminhos que viabilizem a coexistência entre carismáticos e outras

tendências dentro destas instituições. Este trabalho abordará o movimento carismático na

Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (IECLB) e na Igreja Católica

Apostólica Romana.

O objetivo da presente dissertação é realizar um estudo comparativo entre as

religiosidades carismáticas das duas Igrejas históricas citadas, a saber: a Renovação

Carismática Católica (RCC) e o Movimento Carismático Luterano (sem nome oficial). O

eixo de análise centra-se numa abordagem da perfonnance ritual nestes dois grupos.

religiosos. O objetivo deste trabalho é realizar uma análise comparativa dos recursos de

perfonnance acionados nos dois movimentos carismáticos distintos. Não há como esgotar

a análise dos artifícios de perfonnance utilizados nos rituais. Em lugar disso, dei um

primeiro passo, estou ciente, na compreensão de quais são os artificios de comunicação

que o ritual coloca a sua disposição e como eles agem dentro dos momentos cultuais.

Minha intenção não é estabelecer paralelos entre os movimentos carismáticos

católico e luterano como um todo, embora vários elementos serão abordados, visando

situar o leitor dentro do conteúdo do presente texto. O objetivo, a meu ver alcançado, foi

comparar a perfonnance ritual de dois eventos cultuais específicos no seio de

movimentos carismáticos distintos. No intuito de captar os artifícios de performance

utilizados, considero importante localizar os ritos dentro das religiões citadas, elegendo

ritos lapidares ou típicos, bem visíveis nos cultos carismáticos luteranos e nos grupos de

ZUm dos pastores de uma das comunidades carismáticas luteranas pesquisadas era
egresso (convidado a se retirar) de uma igreja Batista de Canoas, que não aceitou as inovações
carismáticas introduzidas pelo pastor. Houve um conflito com "a Junta Batista do Estado,
sobretudo pela prática do exorcismo.
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oração carismáticos católicos. Optei por comparar os referidos grupos de oração com os

cultos mencionados, porque cada um deles constitui o rito básico no movimento

carismático de sua igreja, isto é: na igreja católica, a célula matter da Renovação

Carismática Católica é o grupo de oração (não a missa carismática); e, na IECLB, a base

do Movimento de Renovação Luterano é o culto.

O trabalho de campo circunscreveu~seaJrês comunidades carismáticas luteranas e

a três grupos de oração da RCC. A primeira comunidade luterana observada é a de

Mathias Velho, em Canoas. Mathias Velho é um bairro populoso, de classe baixa, onde

residem operários pouco qualificados da indústria e da construção civil. Este bairro é

conhecido no município por sua pobreza e alto índice de criminalidade. A segunda

comunidade é a de Cachoeirinha, localizada no bairro Parque Brasília, onde a maioria das

pessoas são de classe média baixa. A terceira comunidade é a do Arroio da Manteiga, um

bairro da cidade de São Leopoldo, com uma configuração social intermediária entre

Cachoeirinha e Mathias Velho. O foco de observação centrou-se na comunidade de

Mathias Velho, uma vez que o pastor desta comunidade é um dos líderes do movimento

carismático luterano no Brasil. A escolha dos locais para a pesquisa etnográfica se deve

ao fato de que as comunidades carismáticas de Mathias Velho e Cachoeirinha são as mais

representativas no Rio Grande do Sul, além de se situarem dentro de um raio geográfico

viável para a realização da pesquisa.

Dos três grupos de oração da RCC observados um se encontra na Catedral de Novo

Hamburgo e dois na cidade de São Leopoldo. A escolha destas comunidades se deu pelo

aspecto prático, uma vez que se situam próximas de minha moradia. No grupo de Novo

Hamburgo, agregam-se pessoas de maior poder aquisitivo,' podendo se destacar um

1.
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dirigente de uma importante fábrica de .calçados, profissionais liberais e pequenos

empresários bem sucedidos. Com essas breves referências sobre o status profissional de

seus freqüentadores, estou apontando para o que seria a situação socio-econômica dos

integrantes do núcleo central, dirigentes do grupo de oração. Este grupo, também

conhecido como núcleo apostólico, reúne apenas as lideranças que coordenam as

reuniões públicas do grupo de oração, também conhecido como grupão. Nas reuniões

públicas do grupo, a diversidade é maior, mas dificilmente se vê ali pessoas de baixo

poder aquisitivo e negros. Em São Leopoldo, um dos grupos de oração observados

localiza-se dentro do prédio do único Shopping da cidade. Na verdade, o complexo

comercial foi construído ao redor da capela. É possível ter acesso à capela pelo shopping,

mas também pela rua, de forma independente. Neste grupo, a presença feminina é mais

predominante do que em Novo Hamburgo. A inscrição social é variada mas percebe-se o

bom nível cultural do núcleo dirigente do grupo de oração. O último grupo localiza-se em

um bairro bastante populoso e central de São Leopoldo, na igreja Santa Catarina. O

público participante deste é fundamentalmente constituído por mulheres, a maioria donas

de casa. Foi neste grupo de oração que dedicamos maior atenção de observação.

Todos os grupos de oração encontram-se dentro de igrejas. Assim, minha inserção

em campo se deu através da descoberta dos horários de funcionamento dos grupos e

minha participação nos mesmos. Fui bem recebido em todos os grupos de oração. Logo

ao me apresentar como pesquisador, as pessoas começaram a falar sobre o grupo, sua

constituição, objetivo, etc. A exceção ficou por conta do grupo de oração da catedral de

Novo Hamburgo. Ali, os freqüentadores, e especialmente a liderança, queriam saber o

que eu estava pesquisando, quais os meus objetivos e conhecer minhas razões de estar ali

como pesquisador. Este também é o maior grupo dos três visitados. O número de pessoas

gira em tomo de noventa a cem pessoas. Pelo fato de a catedral ser central na cidade de
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Novo Hamburgo, o fluxo e o rodízio de pessoas é grande. Rostos desconhecidos entram e

saem com muita facilidade. Com exceção do momento litúrgico de recepção aos novos, o

grupo é bastante reticente. N; pessoas vão ao encontro dos desconhecidos depois que o

novato participa de no mínimo três a quatro reuniões. Num primeiro momento, esse era o

grupo que mais me interessava em acompanhar, tendo em vista seu número de

participantes e sua localização. Contudo, minhas tentativas de aproximação com as

pessoas e de entrevistas eram constantemente travadas. Com exceção das conversas que

se conseguia entabular durante os vinte minutos antes do início da reunião, não havia

mais abertura para diálogo. Procurei fazer entrevistas com os membros do grupo

coordenador e ninguém aceitou manifestar-se sobre o tema, a menos que falasse com o

líder, "seu" João. Para entrevistá-Io, enfrentei dois meses de espera e, ainda assim,

conversamos com todo o grupo reunido. Nenhuma entrevista foi dada individualmente.

Percebendo a continuada resistência do grupo, concentrei minha atenção em outro grupo,

ou seja, no de São Leopoldo, da Igreja Santa Catarina. Este grupo, ao contrário, colocou-

se de forma muito aberta. Os grupos de oração foram observados de maneira esporádica

de janeiro a agosto e, de forma intensiva, nos meses de setembro e outubro deste ano.

Os carismáticos luteranos das comunidades de Cachoeirinha e Mathias Velho

foram os que mais acompanhei, fazendo-Ihes visitas esporádicas e procurando conhecer

as pessoas e os ritos. As conversas com os participantes sempre foi muito amistosa e

receptiva. Era possível perceber uma abertura para o trabalho que estava sendo

empreendido por mim. Inclw;ive, fiquei sabendo que havia pessoas orando pela minha

"salvação". Contudo, justamente no final do primeiro semestre de 2000, quando iniciava

meu trabalho de campo de forma intensiva, ocorreu um fato desagradável com um outro

pesquisador da IECLB que fechou quase que por completo as portas das comunidades

carismáticas. A partir deste fato, passei a ser efetivamente visto como "alguém de fora",
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com a presença não muito desejada. Depois deste contratempo institucional, precisei me

esforçar bastante para entrar nas rodas de conversa, na tentativa àe conhecer as pessoas e

o movimento, o que nem sempre foi fácil.

Os procedimentos de investigação foram centrados o mais possível na observação

participante dos ritos dos grupos carismáticos de ambas as instituições, bem como em

conversas e entrevistas semi-abertas. Os pressupostos teóricos são, fundamentalmente,

aqueles que giram em torno do ritual e da performance, destacando-se as abordagens de

Turner e Tambiah, como veremos mais adiante.

Este trabalho é, antes de tudo, um exercício. Constitui-se desse modo porque

procura colocar em prática todo o ferramental teórico e metodológico. É, também, um

exercício pessoal de descentração e de superação de etnocentrismo. Este trabalho

apresenta-se como um resultado do quanto já foi possível trilhar este caminho~ pode,

também, apontar que ainda falta dar alguns passos nesse projeto.

Além da formação em Ciências Sociais pela UFRGS, sou graduado em Teologia

pela Escola Superior de Teologia da IECLB. Não integro o movimento carismático da

igreja. Ter um conhecimento adicional sobre a IECLB, ao invés de representar um

entrave, adquiriu importância na hora de analisar e compreender as falas, os símbolos,' a

história, ou seja, o texto etnográfico. Entre as dificuldades que uma maior proximidade

do objeto pode trazer e o enriquecimento que esse mesmo fato pode oferecer, apostei na

segunda, embora cônscio e atento a eventuais riscos. Considerei extremamente instigante

e enriquecedor fazer esse estranhamento. Como afirma Roberto DaMatta ao comentar a

tarefa do etnólogo como pesquisador, tem-se uma dupla tarefa que pode e deve ser

trazida para toda a antropologia como tal: "(a) transformar o exótico em familiar e/ou (b)

10
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transfonnar Ofamiliar em exótico" (DaMatta, 1990: 157). Pautei minha pesquisa por esta

ótica e caberá ao leitor verificar até que ponto consegui estranhar o familiar e familiarizar

o estranho.

A dissertação está organizada em seis capítulos. O primeiro oferece os principais

pontos teóricos pelos quais procurarei interpretar o fenômeno religioso observado. Os

principais conceitos deste capítulo são retomados quando necessário durante o trabalho,

ocorrendo, por vezes, alguma repetição dos mesmos.

O segundo e o terceiro capítulos são de cunho histórico, procurando apresentar uma

contextualização das instituições nas quais os grupos observados se inserem. A intenção

não é transfonnar estes capítulos em uma análise das instituições e dos processos de

renovação carismática. O objetivo é si~ o leitor minimamente dentro do contexto no

qual ocorreu a pesquisa. O capítulo histórico sobre a IECLB é consideravelmente maior

do que o dedicado à RCC. A razão é simples. A RCC é um movimento bastante

conhecido no mundo acadêmico, sendo a ele dedicados muitos estudos. Todavia, a

IECLB pennanece um tanto desconhecida para a academia, de fonna que percebi a

necessidade de uma contextualização mais ponnenorizada. Com relação aos dados a

respeito do movimento carismático católico apoiei-me mais em referências bibliográfiças

do que numa pesquisa própria.

Os capítulos quatro e cinco são dedicados à etnografia da performance ritual entre

carismáticos luteranos e católicos em seus respectivos momentos cultuais. Se a emoção é

o aspecto constitutivo da religiosidade moderna, é preciso que consigamos percebê-Ia na

L
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perfonnance rituae. Conforme Gauchet (apud Steil, 1994), abrindo-se para o

transcendente, o cristianismo acentua a subjetividade, tendendo a excluir a mediação

instituída. As formas emocionais, que tomam corpo nos mais diferentes cultos, sejam

pentecostais ou carismáticos, difer~mem sua melodramaticidade. Contudo, "o sucesso do

crescendo emocional e os efeitos da 'cura divina' dependem em parte da capacidade ou

do estilo de animação na igreja" (Corten, 1996:72).

Dedico das performances rituais.capítulo à comparaçãoo sexto

Fundamentalmente, centro a análise em dois aspectos: a) procurar perceber como o ritual

expressa a tensão entre o mundo imaginado (a vivência do pentecostes mítico) e o mundo

vivido, apon~ndo para o ritual enquanto performance de uma realidade duplex, e, b)

como o ritual utiliza múltiplos meios de comunicação na emissão de sua mensagem. Para

tanto. analiso e~p"'...cifkamenteuma parte do ritual: a oração. Encerro este capítulo com

uma breve análise comparativa, explicitando alguns dos pontos que emergiram da

pesquisa etnográfica e teórica.

3 Corten advoga que o pentecostalismo é a .principal transnacionalização religiosa do século
XX' e que este caracteriza-se .pela importância à emoção. (Corten. 1996: 63). O movimento
carismático inscreve-se dentro desta mesma linha de movimento religioso, com suas
idiossincrasias, evidentemente.

'.



Capítulo 1
Ritual e Performance

Reitero que o objetivo deste trabalho é analisar os ritos carismáticos enquanto atos

perfonnáticos. Por isso mesmo, a análise não estará firmada fundamentalmente sobre os

conteúdos narrados, mas sobre os próprios ritos como um lugar privilegiado do fluxo da

interação social. Dessa forma, sustento que toda a expressividade faz parte de um gênero

dramático, marcado "por qualidades estéticas e emergentes através da interação social"

(Langdon, 1999: 14). Com isso, procuro ir além dos conteúdos, fixando a atenção na

maneira como o estético da expressão transmite uma mensagem; ou seja, como a

mensagem é dramatizada. Para isso, neste capítulo, em um primeiro momento explicito

alguns dos pressupostos do estudo da performance na Antropologia. Em seguida, fazendo

uso das referências teóricas de Tambiah, estreito o foco de análise sobre o ritual enquanto

perfonnance.
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1.1 - Fundamentos teóricos para uma análise sobre ritual e performance

Para Schiffelin (1997) e Langdon (1999), a noção de perfonnance surge de dois

paradigmas na Antropologia: a vida social como drama (Turner, Geertz e outros) e a

perfonnance como evento, isto é, como uma totalidade estética em um amplo contexto

social. Esta última evoluiu dentro do campo de pesquisas da etnografia da fala (Bauman e

outros).

Para Turner, o movimento de uma comunidade é percebido como o desenrolar de

um drama social. O drama social é analisado como tendo quatro fases: ruptura das

nonnas que governam as relações sociais; crise, na qual há a tendência para o

dilatamento da ruptura; ação (pública) reparadora, remediadora ou restabelecedora

(redressive action); e o desfecho, que pode ser de dois tipos: a) restauração da paz,

reintegrando o grupo social contestador, b) reconhecimento social da ruptura, o que

conduziria ao cisma. O foco deste autor centra-se na terceira fase do drama: o da ação

reparadora (Turner, 1987).

A terceira etapa carrega consigo o que Turner tem chamado de fase liminar,

caracterizada pela separação da vida mundana e pela presença de idéias ambíguas

(Turner, 1990: 11). A liminaridade não lida exclusivamente com processos de passagens,

mas abrange os fenômenos antiestruturais (Cabral, 1996).

A vida cotidiana, diz Turner, está presente de um modo "indicativo", isto é, onde se

espera o funcionamento de uma racionalidade de senso comum. Já a fase liminar é

denominada de "modo subjuntivo", na qual floresce a fantasia, a conjectura, o desej04

(Turner, 1990: 11). É a fase liminar que possibilita revelar e expressar os sentimentos

4 Podemos aliar esta idéia, fazendo uso dos termos de Weber, com a comunidade

carismática que se preocupa com algo a mais do que as necessidades básicas (1997: B47, 867).

L
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conflitantes com a realidade. "Na ação simbólica da fase liminar, a estrutura é invertida, e

o que é escondido na vida cotidiana, é revelado" (Langdon, 1999: 22) Na liminaridade, a

vida social "está constantemente presente, e, por outro [lado], é permanentemente

recriada" (Cabral, 1996: 33). As narrativas e rituais, ou as narrativas ritualizadas,

produzidas por um grupo, expressam os dramas sociais.

Para Turner, os rituais de restauração são melhor percebidos nas cerimônias de

"crises de vida". Os ritos de aflição e de crise de vida5retratam e, simbolicamente,

resolvem conflitos arquetípicos, separando-os da vida social que constantemente os gera.

A partir dos rituais, qualquer sociedade está melhor equipada para negociar com a

realidade (Turner, 1990: 11). Assim, a própria dinâmica da estrutura social é percebida

como integrada através do conflito (Cabral, 1996). Como os rituais tratam da

manipulação simbólica, são eles que possibilitam a eficácia simbólica6 a partir do que

Lévi-Strauss denominou mito vivido (Lévi-Strauss 1985: 232-236). É nesta terceira

etapa, portanto, que a manipulação simbólica se desenvolve de forma mais aguda.

"No ritual, há a possibilidade de ver que as concepções da religião
são verídicas, que as diretivas religiosas são corretas, exatamente nesta
fusão do mundo vivido e do idealizado sob o conjunto das formas
simbólicas"(Mercante,1999:6).

5 O referido autor faz uma distinção entre cerimônias de crise de vida e rituais de aflição. As
primeiras estariam mais ligadas aos ritos de passagem, como ritos de puberdade, casamento,
etc. Os rituais curativos ou de aflição se refeririam aos episódios de possessão, de transe e de
pessoas doentes transformadas em objeto do ritual. Mas os dois tipos de rituais estão incluídos
na terceirafasedo dramasocial(Turner,1990: 11).

6 Miceli, na introdução ao livro "A Economia das Trocas Lingüísticas., extraindo algumas
sínteses do pensamento de Bourdieu, acentua o peso dado por este último ao poder simbólico.
O simbólico, destaca Miceli, tem um duplo poder: por um lado, "permite exprimir o sofrimento, a
decepção, a alegria (...) e, num outro registro, veicular os anseios, as expectativas, as
identidades" (Bourdieu, 1998: 14). Quer dizer: os rituais, como forma privilegiada de
manipulação simbólica, permitem a observação e análise das questões que estão em debate e
num embate dentro de um determinado grupo social.

L
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Enfatizando a liminaridade no processo ritual, Tumer nota que dela emerge uma

experiência de communitps, uma sensação de homogeneidade, ligada a apelos

emOCIOnaIS.A liminaridade é experimentada como uma antiestrutura do mundo

estruturado. Ela reafirma a estrutura pela sua negação, por ser, justamente, liminar,

eremera. É o momento do sagrado, no qual ocorre, privilegiadamente, a efervescência

criadora de uma sociedade. Em um espaço liminar, de onde o sentimento do sagrado

emerge, "um senso de harmonia com o universo" permite uma fonte de busca de poder

freqüentemente inibida na vida cotidiana das sociedades. Este autor acredita ser o

aumento de excitação social capaz de liberar uma fonte de energia dos participantes

individuais (Tumer, 1990). Para ele,;então, os atos performáticos encontram sua origem

neste "núcleo subjuntivo, liminar, reflexivo e exploratório do drama social" (Tumer,

1990: 13).

Entre outros, o texto de Tumer "Anthropology of performance" mostra,

especialmente, a tentativa de aproximar a concepção de drama social ao conceito de

performance. Ali, ele define ritual como uma "perfomance transformativa que revela as

principais classificações, categorias e contradições de um processo cultural" (Tumer

1987: 75).

Langdon, referindo-se a esta "fase" do autor, destaca que, com a introdução do

conceito de "performance cultural", Tumer alia lado a lado atos perfonnativos por

excelência, como o teatro, concertos, etc, a "ritos, rezas, cerimônias, festivais,

casamentos" (Langdon, 1999:23). Nas palavras de Tumer,

"Quando nós esquadrinhamos os ricos dados colocados pelas
Ciências Sociais e as humanidades em perfomances, podemos classificá-
los em 'perfonnances sociais' (incluindo dramas sociais) e 'perfonnances
culturais' (incluindo estética ou dramas de fase). Como eu disse antes, o
material básico da vida social é a perfomance, "a apresentação do eu na
vida cotidiana" (como Goffman intitulou um de seus livros). O self é
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apresentado pela performance de papéis, por um desempenho que quebra
papéis e por declarar, a um determinado público, que sofreu uma
transformação de estado e status, tendo sido salvo ou condenado, elevado
ou rebaixado" (Tumer, 1990: 81l

o drama social ritualizado toma-se um momento de reflexividade, onde o grupo e o

indivíduo pensam sobre si e sobre o mundo, conhecendo-se melhor. Tumer definiu os

seres humanos como Homoperformans, no sentido de que a pessoa é um animal que se

auto-performa. "Suas performances são, deste modo, reflexivas, em performando ele

mesmo se revela a si próprio" (in performing reveals himselfto himself) (Tumer, 1990:

81). Concluímos esta parte com uma afirmação de Langdon:

"Performances culturais originam-se nos dramas sociais, mas vão
além de simplesmente 'pensar' sobre a sociedade. São momentos
liminares caracterizados por reflexividade, criatividade e inversão, e,
conseqüentemente, podem ser agentes ativos de mudança" (Langdon,
1999: 24).

A segunda referência no entendimento do estudo de perforrnance surge, sobretudo,

no campo da etnografia da fala. A perforrnance, neste sentido, é entendida como um

evento de interação social. Estes estudos estão centrados na compreensão da estrutura

destes eventos, "os significados pelos quais estão carregados (ou têm seu efeito) e suas

relações com o contexto social" (the means by which they are carried out (our have their

efect), and their relation to social context) (Schieffelin, 1997: 195). Langdon argumenta

que a diferença entre esta abordagem e a de Tumer encontra-se no tipo de análise e

enfoque, e não nos conceitos ~entrais. A perspectiva analítica da etnografia da fala

"surge da preocupação de como as culturas constróem e produzem
seus gêneros particulares de performance. Dito mais simplesmente, esta

7 Todos os textos em inglês foram por mim traduzidos de forma livre, isto é, sem o rigor de
um tradutor profissional. Se, eventualmente, se perde em precisão, ganha-se na maior fluência
da leitura. Como alguns vocábulos não possuem equivalente perfeito no português (exemplo:
performance e seus derivados), tomei a liberdade de construir neologismos quando necessário.

L~
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abordagem parte de uma definição de quais são as características de
performance e preocupa-se com as situações e os atos da performance nos
seus contextos específicos" (Langdon, 1999:24-25).

Assim, esta perspectiva de análise da performance procura ressaltar a maneira, o

modo de expressar as mensagens, e não propriamente o conteúdo das mensagens. O seu

foco permanece centrado em como as performances são construídas pela interação social

em um evento performático.

Especificamente, a etnografia da fala procura captar a narração performativa em

um contexto social e seu estilo poético, "que transformam o momento de contar num

momento dramático e divertido para os participantes" (Langdon, 1999:25).

A exemplo de Turner, Bauman entende a performance como um ato

metacomunicativo, cuja essência reside no pressuposto de uma competência

comunicativa, destacando o modo pelo qual a comunicação verbal é realizada "acima e

além de seu conteúdo referencial" (Bauman, 1993: 182). As performances "objetivam

invocar uma realidade imaginativa ou uma intensificação da experiência entre os

espectadores e provoca (bring about) uma consciência alterada de sua situação e/ou um

sentido de liberdade emocional (emotional release)" (Schieffelin, 1997: 195). O ato da

fala é entendido como uma habilidade para expressar-se de um modo apropriado,

socialmente reconhecido como tal. Uma performance utiliza uma estrutura fixa de

sentidos, construída socialmente a partir de recursos contextuais que classificam e

enquadram o ato performativo. Esta classificação ou códigos podem incluir fórmulas

especiais (era uma vez...~Senhor Jesus, nesta noite...), a estilização da fala com um ritmo

.L.
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apropriado e determinado, o uso de paralelism08, das figuras de linguagem, etc. No caso

de comunidades religiosas, é facilmente perceptível, por exemplo, que existe uma

propensão a lançar mão da tradição (a Bíblia, por exemplo) como uma referência para

alcançar uma maior competência comunicativa. A performance tem, portanto, recursos

específicos que fazem parte de um contexto e que possuem um objetivo para alcançar um

determinado fim (Bauman, 1993).

Poderíamos dizer também que há várias formas de articular e organizar estes dois

enfoques de análise performativa da interação social de um evento (no sentido de

Bauman) ou de uma performance cultural (nos termos de Tumer).

Schieffe1in, por exemplo, argumenta que centrar a atenção na dimensão não

discursiva do ritual não significa apenas reconhecer a importância destes elementos, mas

"compreender exatamente como [estes elementos] funcionam (work)" (Schieffelin, 1985:

708). O estudo de Bloch (1975), apesar de inúmeras críticas a ele dirigidas, também

possui várias e relevantes considerações que vão na mesma direção. Para Bloch, a

oratória em sociedades tradicionais é articulada de forma a enquadrar e fixar formas e

fórmulas lingüísticas, suprimindo muito da espontaneidade e diminuindo a importância

das referências semânticas. Isso nos leva a considerar o rito como uma performance,

onde o ritual, por si próprio, carrega significados que estão além da semântica, e que,

sobretudo, o rito está prenhe de um simbolismo que alcança a eficácia pela ritualização.

A padronização formal está saturada de significados.

8 Paralelismo é um artifício básico de coesão de um discurso. O paralelismo é
fundamentalmente de dois tipos: sintático e temático. O paralelismo sintático pode ser percebido
nas reiterações de uma frase; um artifício, poético e retórico, de coesão em um discurso. O
paralelismo indica redundância de elementos apresentados na frase que podem acrescentar
novas informações e/ou ajudam a avançar na narrativa. O paralelismo temático constitui-se na
repetição de um elemento do enredo, redundância que reafirma o centro da história e que pode
servirpara ampliar o enredo (Bauman, 1993).

L-
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Para Schieffelin, a contribuição de Bloch repousa exatamente no fato de que a

noção de eficácia simbólica não está baseada nos conteúdos semânticos, mas nos

aspectos "não proposicionais da performance e nas formas lingüísticas que moldam o

conteúdo dos eventos rituais e as relações entre os participantes" (Schieffelin 1985: 709).

Deixando de lado algumas críticas aos pressupostos de Bloch, Tambiah aproveita a idéia

deste último, assinalando como importante que, em um enredo ritual, existe uma

!
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"construção social, estética e ideológica, que está direta e recursivamente implicada na

expressão, realização e exercício do poder" (Tambiah, 1985: 155). Dessa forma, o autor

sugere que seja acrescentada à compreensão do enredo ritual, um significado duplo de

existência. Por um lado, representa o cosmos e, por outro, legitima a hierarquia social

(ibidem).

C. Riviere argumenta que a ritualização exige uma postura corporal na qual toda a

atitude verbal, gestual e postural impulsiona as pessoas a um sentimento de estarem

presentes diante de uma potência e, assim, o ritual é "um meio teatral de dar crédito a

uma superioridade, e, portanto, de obter respeito e honra através da ostentação de

símbolos" (Riviere, 1989: 31). Com isso, o autor destaca que a dramatização ritual

possibilita um deslocamento do individual ao coletivo, de modo que "sublinha a ligação a

certos valores primordiais e de que maneira orienta o grupo mobilizado no sentido das

reivenções da cultura e da criação de significados novos" (ibidem). A "socialização com

finalidade reeducativa supõe técnicas ritualizadas e de arregimentação": uso de uniforme,

disciplina, solidariedade, batismo, etc. (ibdem: 36).

Roland Barthes, citado por Bramlão, aponta na mesma direção. Para Barthes,

"O alcance ideológico dos conteúdos é algo percebido há muito
tempo, mas o conteúdo ideológico das formas, se quiserem, constitui, de
certo modo, uma das grandes possibilidades de trabalho do século"
(Brandão, s/d: 11).

~
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Enfim, performances, enquanto rituais,

"são expressões artísticas e culturais marcadas por um limite
temporal, seqüência de atividade, programa de atividades organizado,
conjunto de atores, platéias, um lugar e ocasião para a performance. (...)
Performances são uma orquestração de meios simbólicos comunicativos e
não expressões num único meio. Elas resultam num conjunto de
mensagens sutilmente variadas sendo comunicadas numa performance"
(Langdon, 1999: 23).

Mostrada a origem, a importância e algumas das ênfases da variedade dos estudos

de performance dentro das ciências sociais, cabe, agora, estreitar o foco na direção em

que penso trabalhar com os ritos carismáticos. Aqui, procuro seguir de perto as

considerações de Tambiah.

1. 2 - Ritual enquanto performance

o desafio é compreender como o ritual elabora e constitui o ethos carismático a

partir de sua performance. Parto da premissa de que a forma ritual, como cena do drama

social, está carregada de significado simbólico.

o ritual como performance é entendido como uma tentativa de interpretação do

mundo, isto é, tem a intenção de "transportar os poderes de uma realidade para capacitar

(empower) o mundo da existência cotidiana" (Sullivan, 1986: 21). Eis por que, no ritual,

repousam os conflitos sociais, os constrangimentos da estrutura social, bem como a

própria cosmologia do grupo (Tambiah, 1985). O ato performativo no ritual é, portanto,

uma possibilidade de arranjo dos conteúdos de determinada comunidade social. Qualquer

interação performativa está organizada de forma a direcionar o comportamento dos

participantes para um objetivo. Estas metas estão relacionadas com os valores do grupo e

I
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são organizadas de forma a serem julgadas e avaliadas, enquanto faladas (Sherzer e

Bauman, 1989).

Aproveitando as reflexões de Turner, é preciso destacar que temos, por um lado, o

ritual inserido em um processo social onde os participantes o realizam de forma

reflexiva. Não se trata, portanto, de algo fixo ou estático, mas consiste em um ato

humano em processo de "reflexividade". Por outro lado, o ritual não se constitui em um

processo amorfo. Ao contrário, possui uma estrutura, procedimentos que envolvem

tt
I

repetição, estilização, ordem9,mensagem e significado social. Portanto, as características

formais de um ritual são parte de sua mensagem. Sua forma tem significado (Turner,

1987:93). Por isso, Tambiah alerta para o fato de que as crenças não devem ser

compreendidas apenas a partir de sujeitos que as declaram, o que seria a perspectiva da

abordagem pelo conteúdo somente, mas que estas crenças performatizadas nos rituais

estão alicerçadas sobre mitos, ritos e representações coletivas.

"Quando as crenças são tomadas como sendo anteriores à ação
ritual, o posterior é considerado como derivativo e secundário, sendo
ignorado ou subvalorizado como meio para transmitir significados"
(Tambiah, 1985: 129).

É justamente a partir deste ponto, então, que o estudo de Tambiah se toma

particularmente importante. Sua ênfase é compreender a dimensão da forma do ritual,

relacionando-a com o significado contextual (ibdem: 124).

Para Tambiah, são cinco as principais características do ritual religioso:

São eventos percebidos como não-cotidianos; são extraordinários;

9 Os rituais são eventos organizados que podem conter elementos de espontaneidade, mas
que são predeterminados em tempos e lugares específicos.

1
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Ocorre uma mudança no uso de certos veículos e artificios de comunicação

como uma maneira de ativar a experiência com o sobrenatural;

O ritual procura trazer união e igualdade nos relacionamentos;

As regras de procedimento e as seqüências dos eventos são especificadas com

antecedência pelo ritual;

O ritual religioso se propõe a fazer urna troca entre o oculto e o humano via a

mediação de um oficiante, produzindo uma ordem e permitindo, com isso, a

continuidade da existência social (Tambiah, 1985: 125-128).

O autor conceitua o ritual como "um sistema de comunicação simbólica construído

culturalmente" (ibdem: 128). Todas estas características estão, de modo geral, ligadas às

afirmações de Turner sobre ritual. As características mencionadas, no entanto, ajudam-

nos a perceber, de forma bastante didática, os aspectos constitutivos do ritual tanto em

relação aos seus objetivos quanto à sua forma.

Se, como afirmou Tumer, as características formais de um ritual são parte de sua

mensagem, as formas rituais não constituem um mero acessório. É por isso que Tambiah,

assim como Tumer, considera que a ação ritual é performática. A ação ritual, em suas

características constitutivas, é performática em três sentidos:

No sentido performativo de Austin, em que dizer é fazer algo como um ato de

comunicação formal;

No sentido de uma performance organizada que usa múltiplos meios pelos

quais os participantes experimentam o evento intensamente;

No sentido dos valores indiciais (indexical), sendo anexado à e inferido por

atores durante a performance (ibdem).

No primeiro sentido, este autor afirma que todo o ato ritual é constituído pela

formalidade, onde se encontra o convencional, o estereótipo e a rigidez.

..L
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"Se as construções cosmológicas devem ser tomadas sobre a fé e
consideradas como imutáveis, então é um corolário necessário que os
ritos associados a elas sejam expressos em formas mais ou menos fixas,
sejam transmitidas relativamente inalteradas através do tempo e sejam
apresentadas e ordenadas repetidamente em ocasiões de crise ou
ordem" (Tambiah, 1985: 131).

Além disso, a cosmologia repetida em ritos realiza um duplo feito: projetar o tempo

presente dentro de um tempo mítico; e trazer o "momento do princípio", o reino divino,

para dentro do mundo humano, a fim de realizar uma limpeza e carregar o presente com

uma potencialidade moral (ibdem).

I
A formalidade do ritual está ligada a ações estereotipadas. Isso significa que há a

necessidade de um distanciamento psíquico em relação ao desempenho ritual, uma vez

que um comportamento convencionado não requer a expressão de intenções, emoções e

estado da mente dos indivíduos, de uma forma espontânea (Tambiah, 1985: 132). Quer

dizer: "os ritos não comunicam intenções, mas 'simulações' de intenção" (ibdem: 133).

Esse distanciamento separa as emoções privadas do compromisso com uma moralidade

pública. "Ritual não é uma 'expr~ssão livre de emoções', mas um ensaio disciplinado de

'atitudes corretas (ou apropriadas)" (right altitudes) (ibdem: 133-134). Isto nos remete ao

acento dado por B10ch ao formalismo dos atos ilocucionários que constituem os rituais

(Bloch, 1975).

É sobre esta formalidade e convencionalidade constitutiva dos rituais que o autor

encontra a base para afirmar o ritual como sendo um ato performático. Para fundamentar

seu ponto de vista, recorre às reflexões de Austin, que, por sua vez, mostram como um

ato de fala ilocucionári01oé o "fazer de uma ação". Os atos rituais, cuja performance

10 Para Maingueneau, analisando a teoria de Austin, do ato de linguagem, emergem dois
componentes: "seu conteúdo proposícionale sua força ilocutória.'Paulo vem?' e 'Paulo vem' têm
o mesmo conteúdo proposicional mas não a mesma força ilocutória;o primeiro é uma pergunta,
Osegundo, uma asserção" (Maingueneau 1998: 16).
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alcança a realização do efeitoperformativo, podem ser associados a dois tipos de

conseqüências perlocucionárias11 (funcionais). "Existem certos ritos constitutivos nos

quais certos efeitos perlocucionários são pressupostos pela força ilocucionária dos atos e

a atualidade toma lugar" (Tambia~ 1985: 135); por exemplo, a instalação de um rei.

"Mas existem também atos constitutivos os quais, embora realizem sua dimensão

performativa, podem, contudo, ser incertos da realização de seus efeitos perlocucionários

esperados" (ibdem); por exemplo, ritos de cura que podem ou não induzir o paciente à

cura.

1

!
! É esta também a posição de Bourdieu, para quem o efeito perlocucionário assenta-

se sobre a legitimidade dada pelo grupo social àquele que desempenha a ilocuçã012.Para

Bourdieu, a eficácia performativa do ritual se realiza completamente na medida em que o

oficiante do ato religioso ou mágico é reconhecido e incumbido de realizar este ato em

nome do próprio grupo. Assim, o oficiante toma-se uma espécie de moderador entre o

grupo e ele próprio. "É o grupo que, por seu intermédio, exerce sobre ele mesmo a

eficácia mágica contida no enunciado performativo" (Bourdieu, 1998:95).

Bourdieu alerta para o cuidado que se deve ter ao usar a lingüística, sem observar

que, por detrás da linguagem, encontram-se trocas lingüísticas que constituem relações

de poder simbólico. Por isso, qualquer relação social, incluídas as relações de dominação,

consiste em trocas lingüísticas que atualizam as relações de força dentro de um grupo

social. Por um lado, defende o autor, há um habitus lingüístico modelado socialmente;

I
j

"l

11Um ato perJocutórioé o efeito do ato, é "aquele que se realiza pelo fato de dizer" (Cervoni,
1989: 88). O ato ilocutório, então, é um ato de fala convencional. Por exemplo, dizer "eu batizo",
em certas circunstâncias felizes, por que socialmente legitimadas, é batizar. Mas o ato
perlocucionário, pode trazer efeitos diversos. "Enquanto o ato ilocutório é de natureza lingüística,
ligado à proferição de uma certa fórmula, o ato perlocutório escapa ao domínio da língua"
(Maingueneau, 1998: 17).

12Esta também é a posição das correntes pragmáticas da lingüística onde a legitimidade do
enunciador confere a autoridade do seu enunciado (Orlandi, 1999 e Maingueneau, 1998).
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por outro, "as estruturas do mercado lingüístico se impõem como um sistema de sanções

e de censuras específicas" (Bourdieu, 1998: 24). A força de uma palavra depende da

imersão dentro do contexto social de um determinado grupo: as palavras só existem

socialmente (Bourdieu, 1998).

o segundo sentido do ritual enquanto ato performático é tomado da aplicação da

teoria da informação à teoria do ritual. A intenção de Tambiah é destacar o papel da

redundância e da repetição nos processos rituais. Esta redundância ocorre não somente

pela repetição verbal, mas, sobretudo, pelo fato de que todos os meios de comunicação

estão voltados para declarar alguma informação/mensagem.Assim, diz ele,

"as mensagens podem ser repetidas de muitas maneiras. Elas
podem ser transmitidas simultaneamente em diversos canais (de
comunicação), permitindo ao receptor comparar as diversas mensagens
recebidas e chegar à mensagem correta" (Tambiah, 1985: 138).

A questão de como são expressas as emoções não é, portanto, algo menor dentro do

sentido que oficiante e participantes dão a determinadas falas, posturas e mensagens

carregadas de prosódia, de prolongamentos vocais, etc. Todos os meios comunicacionais

são acionados e apenas entendidos se conectados ao contexto e ao sentido que se quer

dar. A totalidade destes aspectos é denominada pelo autor em referência como de

redundância, de repetição para a clarificação da mensagem e para uma experiência

sensorial totalizante (ibdem: 139).

Existem vários tipos de redundância e repetição que ocorrem nos rituais. Alguns

parecem invariáveis e outros aparentemente estimulam o sentido criativo da variação.

Existem repetições dentro de alguma seqüência ritual e há repetições entre uma série de

ritos ligados.

.1

1
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Um exemplo de repetição não tediosa, mas de um trabalho complexo e interessante,

são os paralelismos. Paralelismo, como referido na nota 8, diz respeito ao artifício

poético de alguma recorrência, seja ela semântica, temática ou fonética (Tambiah, 1985:

140). É interessante que o paralelismo constitui um artifício persuasivo da fala formal, ou

do canto. O padrão formular descrito sugere a existência de "mecanismos segundo os

quais este tipo de redundância retórica 'gera' o projétil mágico (magical missile)"

(ibdem: 142).

Esses recursos da poesia oral encontrados nas orações e pregações são

extremamente importantes para acionar conteúdos metafóricos que mobilizam eficácia

simbólica e relações de poder. Estas 'vãomuito além de uma análise do conteúdo.

Existe, então, um padrão estético e lingüístico formal construído pelo grupo social.

Além de ser distintivo, estabelece relações de poder, pois se toma a voz do sagrado.

Esta posição também é defendida por Bloch:

"A formàlização da linguagem possibilita que um falante/orador
possa exercer coerção sobre o outro, o que pode ser visto como uma
forma de controle social. (...) Se, como tem sido sugerido por diversos
lingüistas, existe uma estreita conexão entre sintaxe e semântica, é
claro que uma mudança radical na sintaxe, e, neste caso, uma severa
restrição, implica igualmente em uma mudança radical na natureza do
conteúdo proposicional da linguagem" (Bloch, 1975:20).

Tambiah sugere, ainda, que seja acrescentado ao

"fenômeno do emedo ritual, [que nele existe] um poderoso impulso
para ligá-Io ao fato da existência duplex do ritual, como uma entidade que
simbolicamente e/ou, inconicamente representa o cosmos e, ao mesmo
tempo, legitima e realiza indicialmente a hierarquia social" (at the same
time indexically legitimates and realizes social hierarchies) (Tambiah
1985: 155).

Assim, Tambiah entra no terceiro e último sentido performático dos atos rituais:
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"Os conceitos de símbolos indiciais ou ícones indiciais são úteis
para mostrar como partes importantes de uma apresentação ritual têm
um sentido (significado) simbólico ou icônico associado com o plano
cosmológico do conteúdo e, ao mesmo tempo, como aquelas mesmas
partes estão indicial ou existencialmente ligadas aos participantes do
ritual, criando, afirmando ou legitimando suas posições e poderes
sociais" (Tambiah, 1985: 156).

Dessa forma, as cerimônias educam as pessoas para a relevância da visão cósmica e

para o estabelecimento das hierarquias entre pessoas, a fim de instaurar uma ordem a ser

seguida.

Enfatizo que estas questões precisam fazer parte de uma análise do ritual, a fim de

poderem iluminar de que forma e com que potencial a manipulação dos símbolos opera

no ritual.

Esta reflexão busca iluminar o estudo dos rituais carismáticos. Ser carismático,

além de aceitar uma determinada cosmologia, significa também aprender a ser

carismático, em suas formas de linguagem, técnicas corporais e, portanto, na

incorporação de símbolos distintivos. Eis que forma se reveste de mensagem.

1



Capítulo 2

Aspectos históricos da Igreja Evangélica de Confissão
Luterana no Brasil - IECLB

Neste capítulo, não intenciono apresentar uma recuperação histórica do Movimento

Carismático. Constarão os dados suficientes para uma compreensão do que segue nos

demais capítulos. A ênfase é contextualizar o surgimento dos carismáticos no seio da

IECLB. Para tanto, inicio por aspectos históricos gerais do surgimento desta

denominação religiosa, sua constituição e alguns elementos da dinâmica institucional

(partes 2.1 a 2.6). Dedico o outro segmento do capítulo para o desenvolvimento e a

composição dos carismáticos, enquanto movimento, a partir da história de vida de

pastores que deram visibilidade à expressão carismática dentro dos muros da igreja

luterana (partes 2.7 a 2.8), procurando mapear como tem se dado até agora a relação

entre o Movimento e a Instituição.

2.1 -A questão religiosa no Brasil imperial

o Tratado de Comércioe Navegação,finnado entre Portugale Grã-Bretanhaem
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1810, previa que, no Brasil, houvesse a possibilidade de existir liberdade religiOSê,visto

tratar-se de um país católico e considerando-se que os ingleses tinham o anglicanismo

como religião oficial. Apesar de permanecerem muitas restrições à liberdade religiosa,

esta foi a primeira fenda que rompeu a exclusividade da igreja católica no Brasil. Às

salas de reunião dos grupos religiosos não-católicos era vetada a possibilidade de terem

aparência externa de templo, bem como fazerem qualquer tipo de crítica pública à

religião católica. Com a inserção do Anglicanismo iniciava, mesmo que lentamente, o

pluralismo religioso no país. Em 1820, os ingleses fundaram um templo anglicano

próprio em terras brasileiras, o qual, entretanto, se limitava aos estrangeiros de língua

inglesa (Fischer, 1989).

Essas restrições, no entanto, não eram aceitas de forma passiva. Muitos protestantes

pleiteavam, junto ao Império, a possibilidade de haver igualdade jurídica com os

cidadãos católicos uma vez que seus casamentos não eram reconhecidos e que nem

podiam possuir um cemitério próprio. Isto mudou somente com o advento da República,

em 1889. O protestantismo missionário, que se instalou no Brasil com os metodistas

(1835-1847, e definitivamente em 1867), congregacionalistas (1855) e, a partir daí, com

os batistas e episcopais, foi decididamente anticatólico. Ao mesmo tempo, este

protestantismo de missão se ligou ideologicamente ao projeto liberal. Seus aliados mais

consistentes foram os liberais, "via de regra maçons" (Fischer, 1989: 71). Apesar disto,

em geral, o citado protestantismo não se engajou no projeto abolicionista brasileiro. Era

teologicamente conservador demais para isto.

..
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2.2 - Imigração alemã: a origem da IECLB

A IECLB nasceu de uma concatenação entre política internacional e nacional. Ao

longo do século XIX, as populações européias estavam submetidas a uma grande miséria.

A contínua crise econômica, que se abatia sobre o velho mundo, fez com que os menos

privilegiados arriscassem uma mudança aventureira de vida: migrar para outros países.

Algumas comunidades européias chegaram a pagar a passagem de ida para alguns de

seus mais desafortunados cidadãos. Atenuaram, assim; em parte, o problema social destas

cidades. Entre estes imigrantes, muitos eram protestantes das mais diversas confissões,

como luteranos, valdenses, anabatistas, sendo diversas as expressões de "piedade

religiosa" (Dreher, 1989). Muitos destes acabaram por constituir, mais tarde, a Igreja

Evangélica de Confissão Luterana no Brasil.

No Brasil, com a proclamação da independência, era preciso garantir as fronteiras

e, para tanto, tornava-se necessário, além de um exército, uma população que ocupasse as

regiões em conflito, servindo, também, de apoio logístico às tropas imperiais.

Precisavam-se de colonos. Além disso, a elite branca sentia a necessidade de

"branqueamento" da raça, tendo em vista as insurreições anti-escravocratas ocorridas no

Haiti, as quais resultaram na eliminação da minoria branca. O império britânico, por

outro lado, pressionava para haver a absolvição da escravatura. Uma primeira

conseqüência se poderia observar nas futuras gerações dentro da IECLB: os imigrantes

"foram trazidos contra o elemento negro, subtituíram a mão-de-obra escrava" (Dreher,

1989: 96). O luteranismo, portanto, não foi fruto do protestantismo de missão, mas da

imigração, uma vez que em tomo de 60% dos alemães que aqui aportaram eram

protestantes; o restante era católico.

L.
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Os imigrantes luteranos não vieram para estas terras por motivos religiosos, mas

motivados por razões sócio-econômicas. A imigração alemã no Brasil aconteceu a partir

dos anos de 1823 e 1824.

"A imigração concentrou-se especialmente nas três Províncias
sulinas do Brasil: Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Grupos
menores também se fizeram presentes no Brasil-Central: Espírito Santo,
Minas Gerais, São Paulo e Rio de janeiro. Os imigrantes eram, em sua
maioria, agricultores e jornaleiros provenientes da Pomerânia e do
Hunsrück. Seu sistema econômico é o do pequeno agricultor, fato que até
hoje (o texto original, escrito para a tese de doutorado, é de 1975)
caracteriza a IECLB: a maioria de seus membros se constitui de pequenos
agricultores" (Dreher, 1984: 15).

Em meados do século XIX, uma lei da Igreja Prussiana possibilitava às

comunidades luteranas espalhadas pelo mundo filiarem~se àquela igreja. Esta adesão,

entre outras .vantagens de status, viabilizava o envio de uma substanciosa ajuda

pecuniária e de pessoal. A Igreja Prussiana oferecia a possibilidade de pastores

ordenados, que até então eram poucos, se instalarem em terras brasileiras, com seu

salário garantido pela instituição estrangeira. O mesmo ocorreu na "Igreja Alemã" da

Argentina, em 1845, conforme relata Soneira (1996). Com o envio de pastores, estes

\

\
\

formaram e/ou organizaram escolas, elevando o nível cultural dos colonos imigrados e de

seus descendentes, mas também acentuando a vinculação étnica. Como social e

culturalmente estas comunidades de imigrantes ficaram marginalizadas, tomou-se rápido

e fácil fOljar uma consciência étnica forte, a qual levou muitas pessoas, sobretudo as do

quadro institucional - os pastores - a identificar e sublinhar a inseparabilidade entre

gennanismo e luteranismo (Dreher, 1984 e 1989). Após a unificação alemã em 1870,

cresceu, entre os imigrantes, um forte espírito germanista, sobretudo entre os pastores

ordenados oriundos da Alemanha (Freston, 1998, e Dreher, 1984).

Marcante é que essa identidade com o exterior não se circunscrevia apenas às

~
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comunidades gennânicas. "No século XIX, as igrejas no Brasil orientaram-se

preferencialmente para fora: os católicos, para Roma; os evangélicos de língua aiemã,

para a Alemanha; e os outros evangélicos, para os Estados Unidos da América" (Fischer,

1989: 71).

Como a carência de assistência espiritual era wna constante entre os imigrantes, a

convite de wn pastor do Rio Grande do Sn1. wna igreja luterana dos Estados Unidos

enviou pastores para o Brasil. o que resultou, mais tarde, em wna outra denominação

luterana nas terras brasileiras: a Igreja Evangélica Luterana do Brasil (IELB). fortemente

vinculada e fInanceiramente dependente. até há bem pouco tempo. do Sínodo Missouri

daquele país.

2.3 - Período das duas Grandes Guerras

Com a irrupção da Primeira Guerra, os estreitos laços com a Igreja na Alemanha

trouxeram prejuízos às comunidades alemãs. O primeiro é que o auxílio financeiro e de

pessoal foi interrompido. Um segundo desenlace foi inevitável: a identificação destas

comunidades como sendo o "inimigo" gennânico.

Com a interrupção das relações das comunidades brasileiras com as germânicas,.
aflorou. entre lideranças eclesiásticas no Brasil. a idéia de formar os pastores, em futuro

próximo, no próprio país. Criou-se. co~ este fim. em 1921. wn "Pré-Seminário

Evangélico". Contudo. os estudantes tinham que terminar os seus estudos em faculdades

de Teologia da Alemanha. Assim, terminada a Guerra, as relações entre luteranos do

Brasil e da Alemanha se intensifIcaram.
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"No período entre-guerras o relacionamento de Igreja e gennanidade
foi, pois, extraordinariamente estreito. Foi ele promovido pelos pastores
provenientes da Alemanha, pelas organizações que os enviavam e pela
política, ocorrida na Alemanha, na qual, inicialmente, nada mais se via
que uma renovação do povo alemão" (Dreher, 1984: 19)

Devido à aproximação da Segunda Guerra, a situação da igreja luterana no Brasil

voltou a enfrentar dificuldades com o Estado Brasileiro. A partir de 1930, o governo

Vargas, entre outras razões, sob inspiração do ideário modernista e de brasilidade, numa

tentativa de integrar as diversas etnias, proibiu o uso de língua estrangeira para o ensino

regular nas escolas. Em 1939, esta prescrição foi estendida para os cultos, sendo,

portanto, vetado o uso de língua estrangeira em ofícios religiosos. A maioria das pessoas

que freqüentava as comunidades, encrostadas em regiões de 'colonização alemã, sequer

entendiam o português. Muitos pastores alemães foram "afastados" pelo governo

brasileiro de suas atribuições profissionais. A situação, em tennos eclesiásticos, tornau-se

extremamente difícil. Contudo, havia muitas comunidades luteranas onde especialmente

os jovens já nem entendiam mais o alemão. Isto acontecia sobretudo no Rio Grande do

Sul e nos centros urbanos. Por exemplo, já em 1925, "90% da população de São

Leopoldo tinha como língua do cotidiano o português" (Dreher, apud, Gertz, 1998: 19).

Interessa-me assinalar, além de contextualizar a origem da IECLB em solo

brasileiro, o fato de que em todo esse processo histórico, sobretudo após a Primeira

Guerra, duas correntes de pensamento discutiam acaloradamente seus pontos de vista.

Registre-se que as discussões aconteciam mais entre ;)s pastores do que entre os demais

membros das comunidades. Um grupo defendia manter a filiação à gennanidade; outro,

buscava uma identificação cada vez maior (dentro, é claro, dos parâmetros históricos da

época) com o povo e a nacionalidade brasileira. Parece ter sido este um dos grandes eixos

de discussão, dentro do que depois viria a ser a IECLB, até q final da Segunda Guerra
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Mundial. Evidentemente, quanto mais pastores nascidos no Brasil se formavam, mais

forte ficava a posição dos que defendiam a "indiginização" da "Igreja dos Alemães".

Com a emergência das duas grandes Guerras e, com elas, de todas as mazelas que

se abateram sobre os germâ!1icos,desde muito cedo aprofundou-se uma separação (senão

aversão) entre igreja e política, bem como entre moralidade pública e privada. Gertz

(1998) relata sobre uma pesquisa realizada entre comunidades de imigrantes alemãs na

década de trinta, a qual constatava uma impressionanate subserviência às autoridades e

um notável espírito de conformismo, resultando num grande desprezo pelas coisas da

política.

2.4 - O pós-guerra e a consolidaçãoda IECLB

Após a Segunda Guerra Mundial, ocorre um processo de aceleração da

"nacionalização" das igrejas de imigração (Soneira, 1996). Era a segunda vez na história

ql!~os governos nacionais perseguiam principalmente as igrejas de origem alemã, como

também as comunidades italianas. "O pós-guerra marcou o início do divórcio entre fé e

germanismo" (Freston, 1998: 64).

Depois da Segunda Grande Guerra, a então Federação Sinodal integrou-se cada vez

mais na sociedade brasileira, refletindo criticamente também sobre as políticas

desenvolvidas pelo governo. Em 1962, é trocado o nome de Federação Sinodal por

IECLB. Em 1968, ela se reorganiza com uma administração central sediada em Porto

Alegre (Dreher, 1984y

Como já foi mencionado, a formação de um quadro institucional de pastores

oriundos do país, pouco a pouco fez surgir uma preocupação com a situação sócio-
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política brasileira. Mas, com certeza, a visibilidade pública desta preoçupação ocorreu

apenas a partir da não realização da 5° Assembléia Geral da Federação Luterana Mundial,

em 1970, prevista para acontecer no Brasil. A mudança de local para outro país se deu

em função de uma retaliação ao Regime Ditatorial e da postura omissa da IECLB em

I

l

I

relação aos direitos humanos. Desse episódio, resultou o Manifesto de Curitiba, o qual

foi entregue ao presidente Médici. Entretanto, esse manifesto não era fruto de uma

postura homogênea na Igreja. "O Manifesto foi resultado da atuação de um grupo de

pressão crítica. Sem dúvida, os brios ofendidos ajudaram a maioria da liderança. a

concordar com tal documento" (Freston, 1998: 65).

Assim, a IECLB foi a única Igreja protestante a contestar oficialmente a repressão.

Para prosseguir neste projeto de contestação, já em 1970, a liderança da Igreja via como

fundamental aliar-se à Igreja católica, a fim de adquirir mais representatividade e obter

\
\

maior respaldo. Isto não deixou de trazer conflitos internos, sempre administrados,

evitando rompimentos ou cismas. O modelo deste protestantismo é bastante diverso do

encontrado nos primórdios do Império brasileiro. Para Freston, a IECLB é "o único

grande grupo protestante no Brasil que é igreja no sentido sociológico" 13,com posturas e

conflitos "próprios de uma igreja" (ibdem: 62-63).

\
I
I

2. 5 - A IECLB e seus Movimentos

I
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Esse amplo contexto levou a que muitos teólogos luteranos aliassem-se ao

paradigma da Teologia da Libertação. Para Freston (1998), não há'nenhuma estranheza

para o fato de que justamente na IECLB também surjani Comunidades Eclesiais de Base.

13O autor segue a tipologia colocada por Weber e aprofundadaporTroelstsch.
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Mas tudo isso não se deu sem conflitos. Por um lado, procurou-se, com este novo

paradigma, unI alcance sobre a população pobre luterana; por outro, temeu-se que esta

orientação pastoral redundasse em uma maior evasão do quadro de membros. A IECLB

perdeu membros com a mesma rapidez da igreja católica, devido a esta aproximação

maior com questões e temas sócio-políticos14.

Novamente, houve, grosso modo, uma polarização da Igreja. Por um lado, o

paradigma da Teologia da Libertação tornou-se majoritário dentro do ensino teológico.

Por outro, surgiu, neste contexto, um movimento interno chamado Enconlrão. Este

procurou resgatar a piedade individual. Sua proposta de missão é conversionista.

2.6 - O Movimento Encontrão

o Encontrão teve seu início na década de 60, por influênciade um missionário

luterano vindo dos Estados Unidos da América, chamado John Aamot. "Sua ênfase na

conversão e avivamento espiritual, embora minoritária na IECLB, encontrava eco na

tradição pietista alemã" (Freston, 1998: 70). É preciso também lembrar, entretanto, que

esta foi uma década de grande expansão pentecostal. É verdade que ela ocorria mais nas

regiões não sulistas do país, onde se encontra o grosso da membresia da IECLB. De

qualquer forma, não devemos esquecer este contexto maior, o qual também favorecià o

surgimento deste tipo de espiritualidade.

14 A estatística interna da IECLB tem como dado que, no ano de 1997, havia 703.113
membros em suas fileiras. O ano base de 1998 alcançou um total de 703.843 membros. Quer
dizer, em um ano houve um incremento de 730 pessoas em todo o Brasil, crescimento de 0,1%.
É claro, trata-se de uma estatística que trabalha com a bOa vontade das comunidades em
informar corretamente os dados. Sabe-se que muitas sequer informam. Mas, de qualquer forma,
os números apontam para um estagnação com jeito de retrocesso. Isto se confirma, por
exemplo, pelo fato de a mesma estatística apontar que houve um crescimento de 10% no
número de cultos feitos nestes períodos. Mas também informa que os batismos diminuíram
3,73% (Boletim Informativo da IECLB, n° 169, de 29/11/1999: 12).
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Este missionário luterano norte-americano, depois de passar um período no norte

do Paraná, tomou-se o pároco da Comunidade Evangélica de Novo Hamburgo, Rio

Grande do Sul. "Sua proposta de evangelizar, discipular e treinar fez com que o seu

trabalho transcendesse os limites da membresia tradicional e fonnal da comunidade

luterana e, assim, também da germanidade" (Weingaertner, 1998: 5). Para Weingaertner,

professor de um dos centros de formação da IECLB, o Movimento Encontrão passou por

duas crises. A primeira aconteceu na década de 80, com o auge da Teologia da

Libertação e com a segunda geração de pastores deste Movimento, os quais requeriam,

dentro da visão conversionista, uma maior preocupação com questões sociais. Desta

tensão interna do Movimento surgiram vários projetos sociais. Uma segunda crise é

. datada do início da década de 90, no confronto com a "questão carismática". "Na medida

em que saímos dos redutos tradicionais, defrontamo-nos com as igrejas pentecostais. Sua

ousadia questiona os luteranos" (Weingaertner, 1998:6).

Contrapondo estes dois movimentos dentro da IECLB, Freston coloca que a

Teologia da Libertação Luterana

"Encarna um modelo pastoral tipo igreja e perpetua o contexto
étnico (já que não é conversionista). O Encontrão representa um modelo
pastoral tipo denominação e um progressivo rompimento com as
fronteiias étnicas. São propostas alternativas de naturalização da IECLB.
A Teologia da Libertação Luterana implicaria (na prática) uma 'igreja
minoritária' (D'Epinay) teuto-brasileir~ agindo pastoralmente no papel çle
substituta da 'igreja majoritária' entre a massa protestante, de origem
alemã, e politicamente no papel de parceira menor da igreja católica, na
transformaçã~ da sociedade brasileira. Ao evangelica1ismo luterano do
Encontrão implicaria uma gradual transformação da IECLB em
'denominação meta-étnica' (D'Epinay), mesmo mantendo traços de
igreja, agindo pastoralmente em efetiva concorrência com a igreja católica
e politicamente independente dela (embora não necessariamente em
oposição a ela). Esses modelos diferentes implicam posturas diversas
diante do mercadoreligioso.À Teologiada Libertaçãoimplicanuma ação
defensiva contra as 'seitas', buscando maximizara reserva cativa que a
IECLB aindapossui.Ao Encontrãosignificaaceitaros termosdojogo das
'seitas' e tentar oferecer um 'produto' melhor, inclusive para fora -da
comunidade alemã. A suamaneira,ambosoferecemuma proposta para
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inverter o declínio numérico" (Freston, 1998:71).

Freston assinala que, apesar de toda a pressão do mercado religioso, a lealdade aos

critérios de etnia, família, tradição e localidade ainda protegem a IECLB. Apesar disto, o

declínio numérico em seu quadro de membresia "acabará obrigando-a a lançar-se no

I

\
I

mercado" (Freston, 1998: 72). Talvez, sem notar, esta realidade já fazia parte da IECLB

com o surgimento do movimento carismátic015.

2.7 - O Movimento Carismático Luterano

o movimento carismático na IECLB surgi~ de forma "espontânea". Isto é, alguns

pastores começaram a fazer experi~ncias carismáticas a partir de crises pessoais diante de

seus modelos pastorais. Os pastores carismáticos luteranos, apesar de suas propensões

I
I
i
I

I

,
!
I

fundamentalistas, não foram sectários nos moldes do pentecostalismo. Eles reiteraram

seu desejo de permanecer no seio da instituição de onde provêm. Trata-se de uma

característica do movimento que confirma a análise de Freston (1998).

Através de dados comuns das biografias dos pastores que aderiram ao

carismatismo, foram buscados traços recorrentes, auxiliando, primeiramente, a mapear o

processo de "carismatização" da IECLB. Em segundo, ajudaram a perceber que a crise

I

I
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atual da instituição Igreja em estudo afeta diretamente os seus obreiros. Eles não

conseguiram mais descobrir o seu papel. Sucumbiram ao mercado religioso.

Ressentiram-se da suposta falta de respostas para as pessoas, uma vez que o pluralismo

religioso parece atender as demandas que eles não conseguem. Assim, também os

15"O povo quer uma relação mais íntima com Deus. diz o pastor carismático Mario Silveira,
de Cachoerinha, numa entrevista ao jornal Rio dos Sinos (editado em março de 1999). "As

1.
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referidos pastores viam suas paróquias esvaziarem-se, ou, no mínimo, terem apenas um

rol de membrcs nominais, mas não participantes. Dentro deste quadro, trago um pouco

da história de vida destes líderes carismáticos luteranos.

2.7.1- Da conversão à crise vocacional

Quando iniciei a pesquisa com os pastores, em 1999, os entrevistados provinham

de uma mesma linha teológica. Dentro da IECLB, eles estão identificados como

participantes do Movimento Encontrão. Esta tendência tem como base teológico-

pedagógica um tripé: conversão, pediatria e discipulado. Portanto, trata-se de um

movimento conversionista, colocando-se antagonicamente àqueles que seguem a

Teologia da Liberação, pois, para estes, a "conversão" é compreendida como

"conscientização" política. As duas principais linhas teológicas mobilizadas na IECLB

fazem uma suposta divisão entre conservadores e progressistas na igreja.

Todos os pastores incluídos no presente estudo, portanto, passaram pela

experiência da conversão. Nem todos são provenientes de famílias luteranas. A maioria é

fruto de casamentos religiosamente mistos. As experiências conversionistas, em todos os

casos, se deram na adolescência ou juventude, quando da participação em grupos de

jovens da igreja. Depois desta vivência, colocaram-se "à disposição de Deus para servi~lo

no ministério pastoral", expressão recorrentemente usada por estes pastores.

Estes convertidos foram para a Faculdade de Teologia da IECLB. Lá encontraram

um ambiente dominado pela racionalidade teológica européia e pela leitura

"latinoamericana da Bíblia". Muitos professores são internacionalmente reconhecidos

igrejas pentecostais já levaram muitos fiéis luteranos. É hora de suprir esta lacuna de pessoas
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como expoentes da Teologia da Libertação integrados nas fileiras protestantes. Muitos

destes jovens, senão todos, tiveram aí uma séria crise de fé. Afinal, aquilo que era

profundamente existencial, a fé, tornava-se objeto de análise e de estudo, por assim dizer,

"científico". O método de estudo de teologia adotado era o histórico-critico.

Saíram da Faculdade confusos existencial e teologicamente, uns mais outros

menos, além da natural insegurança dos principiantes na atividade profissional do

pastorado. Em todos os casos, geralmente a primeira experiência comunitária foi

frustrante. Para alguns destes pastores, inclusive a segunda o foi. Instalou-se, assim, a

crise vocacional, ministerial, portanto, pessoal. Alguns dos depoimentos o atestam, como

se lê nos relatos seguintes. O pastor Lúcio16se expressa assim:

"Quando eu me formei, foi em 85, eu fui enviado para uma cidade da
Bahia. E lá, logo, logo no princípio, eu já enfrentei a crise de pastorado.
Senti assim, muito vazio, muita...a coisa não ia para frente. Algwna
coisa estava..., senti que estava errada. Muito esforço, muito trabalho,
pouco retorno."

Já o pastor Haroldo descreveu sua história desta forma:

"Terminei a Faculdade de Teologia e fui para Minas. Em Minas, foi wn
tempo assim, bom: comunidade pequena, do interior, tudo novo para
mim. Roça, nunca vivi na roça. Tive que aprender o que é pé de café, o
que é plantio de feijão, milho. Era a conversa daquele povo. Tive que
me adaptar ao rural. Uma experiência boa neste sentido: me doar wn
pouco. Também foi uma experiência boa, de edificação deles, mas,
pessoalmente, foi um tempo muito frustrante para mim como pastor. Eu
me senti muito frustrado, porque achei que não realizei nada naqueles
quase quatro anos. Achei o meu pastorado muito medíocre naquele
tempo. Eu não orava. Eu orava muito pouco. Orava o extremamente
necessário, antes de dormir, quando levantava, antes de pregar e coisas
desse tipo."

que querem ser saciadas na fé" (Rio dos Sinos, março de 1999: 6).

16 Os nomes foram alterados, sendo somente mantidos os nômes verdadeiros quando se
trata de falas obtidas através de meiosde comunicaçãopúblicos,comojornaise boletins.
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Eles enfrentaram crises vocacionais, ministeriais17. Ressentiam-se de não

conseguirem dar uma resposta convincente frente às demanàas religiosas que se

colocavam, ou não encontravam em suas práticas algo que lhes fosse significativo.

Este vazio ministerial deve ser colocado dentro de um quadro geral. Há, como

muitos pesquisadores e religiosos atestam, uma crise no modelo tradicional-litúrgico das

igrejas históricas. Além disso, existe uma constante comparação quantitativa entre os

cultos destes pastores com os de igrejas neopentecostais. Este parece ser um fator

adicional a influenciar o a.gravamentodestas crises, pois a realidade neopentecostal acaba

por exercer um grande fascínio ao apresentar facilidades sem precedentes para aumentar

o número de adeptos (Gomes, 1994: 227). Estavam à procura de uma prática religiosa

eficaz.

Existe uma forte concorrência religiosa, destacada pelo pastor Lúcio da seguinte

forma:

"A gente tem visto, no decorrer dos anos, as pessoas se afastarem da
igreja em busca de uma igreja mais viva; de um lugar onde possam
celebrar fé de maneira mais solta, mais aberta, mais livre. Tanto é que,
na minha cidade, por exemplo, tu podes ir em todas as igrejas
pentecostais que tem lá, você vê ex-Iuterano lá dentro. Você pergunta:
- Por que você está aqui?
- Ah, porque a nossa igreja é morta, porque a nossa igreja é tradicional.
Então eu acho que, ou a gente permite que haja uma mudança ou então
eu não sei qual é o futuro da IECLB no Brasil".

Vale a pena, ainda, registrar um curto, mas lapidar relato da crise destes pastores.

Contou-me o pastor Eurico:

"Eu comecei o trabalho animado, mas chegou um.ponto, no ano de 83,
84, onde a frustração chegou ao auge e onde eu senti que precisava
redimensionar o meu trabalho e também a própria vida. Muitas

17Relativo a ministro religioso.

1-
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frustrações na vida pessoal, muita briga na igreja, muita confusão onde
eu sai atrás de tudo aquilo que eu achava que podia me ajudar."

2.7.2 -Da crise ao contato com pentecostais

Os depoimentos acima apresentados demonstram a frustração com a vocação e já

apontam o caminho que os pastores procuraram percorrer. Sairiam em busca de tudo

aquilo que os pudesse ajudar. O mercado religioso se impunha. Eles saíram à procura de

soluções. As demandas religiosas do povo, isto é, a busca por soluções para seus

problemas, não encontradas nas comunidades destes pastores, aprofundam o sentimento

de impotência. Olhando ao seu redor, viam as igrejas pentecostais crescendo~ e as

históricas, as suas, diminuindo ou estagnadas.

I
I
\

Todos eles, de modos particulares, colocaram-se a caminho, ou para conversar com

pastores pentecostais, ou para comprar um grande volume de literatura pentecostal. Um

obreiro até expediu correspondência a pastores de outras igrejas históricas que adotaram

a prática carismática.

"Eu lembro que eu escrevi uma carta para um pessoal carismático da
IELB que haviam saído. Mas, até então, eu nem sabia o que era ser
carismático, o que era ser pentecostal. Eu escrevi uma carta assim, mais
em forma de desabafo" (Lúcio, pastor).

A aproximação com o mundo pentecostal normalmente foi feita com reserva por

parte dos paStores da IECLB. Como fazem questão de frisar, entre o período de
I

\
I
l
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aproximação e o batismo do Espírito Santo, passou um bom tempo; geralmente não

inferior a um ano. Este período de procura por "algo mais" foi precedido de muita

oração. Há toda uma intensificação da vida espiritual. Inteirados da doutrina pentecostal

sobre o Espírito Santo, os pastores buscavam a "plenitude do Espírito".

1
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"Comecei a participar também do conselho de pastores evangélicos em
Juiz de Fora e, lá, o grupo é carismático, o grupo é pentecostal. Eu pensei
assim: - Bom, ou eu me jogo de cabeça, sem restrição, ou eu vou ser um
simples pastor luterano aqui no meio, visto até com certo preconceito
como luterano, mas eu fiquei naquela assim. Um dia, veio um missionário.
Ele é brasileiro. Ele é brasileiro, mas ele é radicado nos EUA, Rique Bom
Fim. O nome dele é Ricardo Bom Fim. O cara pregou e tudo. Eu vi
seriedade na coisa e, quando ele acabou a pregação, ele disse: -Olha, eu
quero dar oportunidade, agora, ~ra quem está num vazio ministerial e
sente que precisa de uma força, que está buscando a plenitude do Espírito
Santo. Eu pensei: É para mim, e fui lá" (Lúcio, pastor).

Após um tempo de idas e vindas, de contados com pentecostais e bloqueios

quebrados, todos eles receberam o dom de línguas, o qual, em seu entender, atesta a sua

"plenitude". O recebimento do Espírito Santo sempre foi precedido por impósição de

mãos em círculos de oração ou em cultos de igrejas pentecostais de segunda onda

(Freston, 1994).

2.7.3- Da euforia à tensão

A experiência do batismo no Espírito Santo foi descrita como algo gratificante,

alegre, prazeroso, que trouxe serenidadea todos os entrevistados.As emoções que os

acompanhavam foram colocadas em relevo. Para estes pastores, constituiu uma

experiência positiva em todos os sentidos. Começaram, então, a ocorrer as mudanças na

vida pessoal e ministerial.

A partir desta experiência, os cultos sofreram modificações. As ênfases do trabalho

sacerdotal mudaram. Instalaram-se, invariavelmente, tensões entre os membros ditos

tradicionais e os que abraçaram a nova proposta. Os pastores iniciaram as práticas

co~ecidas no l1eopentecostalismo: curas, exorcismo, visões / revelação, discernimento

de espíritos. Alguns romperam completamente com as tradições litúrgicas; outros, não.

-
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No entanto, todos se sentiam pressionados: por um lado, por aqueles que não viam

sentido em tais mudanças; por üutro, pelos que não encontravam significado em nada que

fosse tradicional. Houve um período de negociação em torno destas questões.

"Eu tava que tava. Voltei para Monte Mor e ninguém me segura. Foi
de muita tensão ali, porque eu queria. Aquilo era bom demais para mim e
eu, naqueles tempos, nem queria mais orar em português. Eu só queria
orar em línguas. No culto, eu não orava em línguas, mas eu queria. Eu só
queria isso, era bom demais. Eu já queria impor a mão em todo mundo.
Queria explicar para todo mundo. Eu comprei inimizades, comprei
dificuldades, comprei problemas. Comecei a achar que era uma igreja fria,
de gente velha, que não queria um avivamento, um monte de coisas.
Típico. Aí eu quis sair da igreja também, quis ir embora. Nesse tempo,
veio um pastor amigo meu, luterano, lá em casa. Eu disse para ele que eu
ia embora, porque isso, porque aquilo, porque pa, pa, pa e pa. Enchi,
desabafei com ele. Este pastor me sentou na cadeira e passou 'a hora'. E,
eu, num tempo atrás, eu tinha perguntado se ele queria ser meu pastor. Ele
topava ser o meu pastor. Mas isto foi antes de tudo isso acontecer. E ele
aceitou.E quandoisso aconteceu,ele me disse:-'Você disse que era para
eu ser o teu pastor. Agora você vai me ouvir'. Foi ele que me acomodou.
Daí eu comecei a sentar um pouco mais a poeira. Comecei a entender
melhor as coisas" (Haroldo).

De acordo com o relato, essa experiência com o Espírito Santo não estava isenta de

dificuldades ou tensões. Para os pastores pesquisados, fazer esta opção significou

enfrentar conflitos em suas comunidades. Esses estremecimentos ocorreram

fundamentalmente em dois momentos. O primeiro, foi o da experiência com o batismo

no Espírito Santo, fazendo com que os pastores quisessem romper com o tradicional.

Nada mais importava se não propiciasse que mais pessoas chegassem ao batismo no

Espírito Santo.

Com o tempo, houve uma acomodação entre o conservador e o renovado, entre a

instituição (entendida, aqui, apenas como a comunidade local) e o carisma. No entanto, o

processo nem sempre foi pacífico. Na maior parte das vezes, por decidirem permanecer

dentro da IECLB, estes pastores acabavam vendo desligarem-se de seus quadros tanto os

mais tradicionais quanto os mais intransigentescarismáticose afoitos por mudanças.
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Estes pastores, por fim, estavam em busca de uma adequação entre instituição e carisma.

o segundo momento ocorreu quando outras pessoas da comunidade passaram pelo

batismo e igualmente quiseram romper com o tradicional. Haroldo relata:

"Diversas pessoas, naquela noite, receberam (o Espírito Santo),
oraram comigo. Nas outras noites, também. E, agora, eu me vi na
condição de ter que administrar esse pessoal nas mesmas coisas que eu
passei. Foi muito interessante isso. Queriam revolucionar. Eu dizia: -
'Calma, calma irmão'. Ao mesmo tempo, devia cuidar para não apagar o
fogo. Não apagar o fogo, mas direcionar a coisa. Foi um processo também
muito dificil, mas bom para mim. Me amadureceu bastante neste sentido,
porque eu já tinha convicção que o meu lugar era na igreja. Eu não ia mais
sair. Eu tinha que trabalhar para eles não saírem".

Com a implementação carismática, houve uma maior freqüência nos cultos,

sobretudo de pessoas com fonnação religiosa variada. É possível dizer, como os pastores

mesmo atestam, que existia uma forte procura por parte de pessoas de origem católica

com passagens pelos cultos afro. Como não estavam comprometidos com a tradição e a

história do protestantismo, guiavam-se pelo que sentiam ou viam em outras igrejas

pentecostais. Assim, "eles identificam, existe uma identificação contra a tradição. Tudo

o que é tradição tem que cair fora. As velas se identificam com a igreja católica. Tudo o

que é católico, é demoníaco, é idolatria ", disse o pastor Lúcio Ele informou não

concordar com esta afirmação, mas houve fortes grupos dentro da comunidade que

pensavam desta fonna e pressionavam-no para que se livrasse dos símbolos litúrgicôs.

Outros pastores, no entanto, estimularam esta forma de pensamento.

Com a entrada do carismatismo na IECLB, houve uma forte tendência de os

carismáticos se contraporem a tudo o que fosse tradicional. Nesta oposição contrastiva

com a tradição, buscaram a sua identidade. Após a experiência com o batismo do Espírito

Santo, a tradição passou a ser vista como algo pronto e que impossibilitaria a plena ação
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do Espírito Santo. Um pastor atestou:

"Por trás de tudo isso,existeaquelamentalidadede que tudo o que vem
pronto, tudo o que vem montado, esquematizado, não dá, não permite a
ação do Espírito Santo. Então, você não deve ter liturgia. Você não
deve preparar nada. O pastor não precisa preparar a prédica. Você
chega na hora do culto, abre a Bíblia e o Espírito Santo vai te mandar
falar. É essa a mentalidade que está por trás dessa rebeldia de querer
eliminar tudo, tudo aquilo que está pronto, que está organizado"
(Lúcio).

Muitas pessoas que assim pensavam eram fIeqüentadoras de outros cultos

pentecostais e/ou leitoras de sua grande produção literária. Se não, de onde viria essa

enorme rejeição à tradição? Existem motivações diversas. Cito, aqui, apenas uma,

encontrada no livro de Edir Macedo, quando afinna crer que

"há um demônio chamado exu tradição, que penetra sorrateiramente,
obrigando os membros da Igreja a atentarem tão somente para usos e
costumes e nonnas eclesiásticas, de modo que entra a fraqueza
espiritual na comunidade e esta se esquece dos princípios elementares
da fé" (Macedo, 1988: 133).

Depois da experiência carismática destes pastores, onde curas e exorCismos

acabaram por entrar na rotina do seu trabalho, afluiu, a estas comunidades, um grande

número de pessoas de origem religiosa diversa. Católicos se converteram, membros

luteranos e não luteranos ligados ou simpatizantes dos cultos afIo deixaram suas antigas

práticas. Como é fácil concluir, acentuou-se a guerra espiritual (Oro, 1997). Es~s

pessoas romperam com sua identidade religiosa anterior. Esta ruptura foi sempre

dramática ou dramatizada. Grande parte estava ligada ao catolicismo, marcado

identitariamente por inúmeros ritos, leis e adoração a santos. Tudo o que é ritual e

tradicional era apontado por estes como sendo católico; portanto, idolátrico. Estes ritos

não pennitiam, a seu ver, ofluir do Espírito Santo.
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o Espírito Santo é percebido, assim, como capaz de romper regras e tradições.

Estes pastores buscaram trabalhar, em suas comunidades locais, de fonua que mais

pessoas se sentiss\.;m participantes da vida da comunidade; que fossem menos passivas. A

ênfase conversionista foi acentuada. O batismo do Espírito Santo constituía "um

revestimento de poder. O Espírito de Deus conseguepôr em serviço. É uma 'turbinada '.

Você recebe um turbo que o Espírito Santo quer dar para todo o crente que quer servir",

pensa o pastor Haroldo

Mesmo com a opção de não se desvincularem da igreja-mãe, estes pastores, em

meio aos citados conflitos e em função deles, protagonizaram transfonuações litúrgicas

em seus cultos. As referidas mudanças serão detalhadas no capítulo sobre ritual.

2.7.4 -Aspectos organizacionais de uma comunidade carismática

Apesar de toda a transfonnação, as comunidades carismáticas pennanecem um

polo aglutinador de muitas pessoas ligadas à IECLB pela etnia. Embora haja uma grande

heterogeneidade étnica e social nestas comunidades, elas ainda são freqüentadas por um

número considerável de pessoas de origem alemã. Estas famílias, em sua maioria, são

oriundas do interior, tendo uma geração já nascida na cidade. As comunidades

observadas receberam membros das mais diversas cidades do Rio Grande do Sul, m'as

também de Santa Catarina e do Paraná, em menor número.

Entre os membros mais ativos destas comunidades, além dos de origem germânica

e luterana tradicional, afluem para seus cultos muitos católicos não praticantes, os quais

foram convidados por vizinhos ou amigos luteranos. O casamento misto, isto é, onde um

dos pares é luterano e outro não, também é bastante comum..Usualmente, ocorre que o
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par não luterano se interessa mais pela vida comunitária do que o membro tradicional.

"Os novos membros são mais missionários que os antigos. Se identificam com a Igreja.

Já os luteranos de berço não têm tanto entusiasmo, pois é tradição" disse um pastor

carismático. Ademais, membros de outras igrejas evangélicas chegam a estas

comunidades e pennanecem como participantes assíduos. As comunidades observadas

recebem membros egressos das igrejas Quadrangular e Universal, entre outras. Como a

teologia carismática possui um acento na guerra espiritual, muitos que a ela aderem são

provindos das religiões afro e, em menor número, do espiritismo. Este caleidoscópio de

religiões pennite assegurar a existência de trânsito religioso característico do dia-a-dia

destas comunidades carismáticas.

Por decidirem pennanecer na instituição religiosa, todas as atividades religiosas

típicas de comunidades luteranas foram mantidas nas comunidades carismáticas, a saber:

cultos nos domingos pela manhã, Ensino Confinnatório18, grupos de senhoras, de jovens,

diretoria 19, visitadores, espaço cultual para crianças, entre outros. Mas todos,

evidentemente, passaram a ter uma nova fonna, uma nova dinâmica e uma nova

concepção teológica, a saber: seguir a cartilha carismática centrada na experiência do

Espírito Santo. Além destes grupos tradicionais, novas atividades são implementadas,

como, por exemplo, grupo de louvor (onde se organizam os conjuntos musicais),

fonnação de obreiros20, grupo de alfabetização. Cada comunidade é livre para constituir

18A catequese é a atividade homóloga entre católicos, visando basicamente o ensino da fé
cristã para pré-adolescentes.

19 Trata-se de um conselho, o qual é co-responsável com o pastoi pela administração da
comunidade.

20Obreiros possui duas conotações distintas que dependem do contexto em que são usados.
A tECLB é constituída por um quadro de obreiros. isto quer dizer: o clero. Mas as comunidades
carismáticas usam a palavra obreiros para designar aquelas pessoas que são mais do que
meros participantes em seus cultos. Trata-se daquelas que ajudam em atividades específicas
dentro da comunidade. Quando os pastores carismáticos pedem o auxílio dos obreiros para
realizar orações, exorcismo, etc., referem-se a estas pessoas reconhecidas pela comunidade
como auxiliares em tarefas especificas sem uma vinculação institucional.

~
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os grupos que julgar necessários e importantes, o que justifica a variedade que se pode

encontmr.

As comunidades carismáticas luteranas gaúchas situam-se na periferia das cidades.

De modo geral, elas têm uma expressiva afluência de pessoas de classe baixa, operários

pouco qualificados da indústria e da construção civil. Alguns ainda analfabetos quando

entraram na vida comunitária. Há comunidades carismáticas que oferecem cursos de

alfabetização. Quando não é este o caso, muitos membros se sentem motivados a

aprender a ler e a escrever em escolas regulares. Além destes, encontrei empregados do

comérci;), alguns poucos pequenos empresários, donos de relojoarias, contadores,

barbeiros, etc. Não por último, cite-se !Js desempregados e outros com problemas

econômicos que também acorrem aos cultos.

A oposição entre tradicional e renovado é mais visível e sempre destacada na

questão musical e litúrgica. Constantemente, ouve-se a referência de pastores e leigos de

que os cultos carismáticos são modernos enquanto que os cultos tradicionais teriam

parado no tempo. Para estes, o culto precisaria, inadiavelmente, modernizar-se. Nesta

perspectiva, praticamente tudo se coloca como confronto: os cultos tradicionais são

percebidos como frios, formais e estáticos versus cultos carismáticos animados,

emocionais, afetivos e movimentados; discurso tradicional morno, pouco palpável e
.

muito conceitual contraposto a um discurso carismático de guerra espiritual, concreto,

tangível, orientador e fundamentalista (não no sentido biblista, mas de regras

comportamentais mais ou menos rígidas); público fechado etnicamente nas comunidades

tradicionais, por isso, germânico e intelectualizado versusum público aberto

etnicamente, por conseguinte, brasileiro, popular, mestiço/negro e pobre nas

comunidades carismáticas; igreja pobre com membros ricos versus igreja rica com
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muitos pobres21.

o culto centrado na emocionalidadeé contraposto à racionalidadedos cultos

tradicionais. O ícone desta modemidade é a música sempre acompanhada por uma banda

com instrumentos amplificáveis em oposição ao tradicional órgão ou hamônio. Esta

questão litúrgica é sinônimo da busca por brasilidade, jovialidade e modemidade22. O

culto tradicional é visto pelos carismáticos como germânico, parado no tempo, antigo e

velho.

Apesar da ênfase no dízimo, ainda não há um acentuado discurso sobre a

prosperidade nas comunidades luteranas de cunho carismátic023. Conforme Wilson

21 Quando, em 1997, observei alguns .cultosde comunidades carismáticas, era fácil perceber
que este Movimento concorria diretamente com o público-alvo costumeiro das igrejas de
pentecostalismo autônomo ou neopentecostalismo (conceito usado por Oro, 1996). Os
freqüentadores mais assíduos dos cultos eram provindos da população urbana empobrecida.
Hoje, esta realidade alterou-se um pouco. E possível encontrar, no pátio das igrejas
carismáticas, carros do ano e até carro irr.;:>ortado.Parece que as comunidades em referência
estão se voltando mais conscientemente aos membros tradicionais de suas comunidades, mais
abonados economicamente, sem abrir mão de seus cultos de inspiração carismática. Por
exemplo: há um acento nas curas e nos exorcismos, sendo que estas práticas continuam sendo
constitutivas dos cultos em questão e a porta de entrada para muitos.

22 Em uma das comunidades em cujos cultos participei, destaca-se um conflito existente
entre os que são mais tradicionais e os que querem uma renovação. Consiste, portanto, em uma
comunidade a oscilar entre tradicional e carismática, tendendo muito mais para a renovação, já
que ela foi, por muito tempo, liderada por um pastor que também era um dos coordenadores do
Movimento Encontrão. Um dos cultos no qual participei foi celebrado buscando alcançar o fervor
dos cultos de estilo carismático. Neste culto noturno, um jovem com sua guitarra foi
especialmente trazido de outra comunidade carismática. Havia um microfone para o oficiante,
que, neste caso, foi o presidente da paróquia, sendo, mais tarde, usado também pelo pregador.
Os jovens dirigentes do canto igualmente se utilizavam do microfone. Mas o mais
impressionante foi que, no templo, havia somente 26 pessoas. Neste caso, não haveria
necessidade do uso do microfone. Entretanto, tem-se a impressão de que ele acaba
transcendendo o papel de instrumento de amplificação. Toda a parafernália musical e de
amplificação serve como identidade de um estilo de culto. Trata-se de símbolos de uma
concepção litúrgica. Estão afinados com a idéia de modernidade (aparelhos eletrônicos), de
renovação. Poder usá-lo, mesmo quando desnecessário, dá aos participantes a idéia de um
culto moderno, não tradicional.Enfim,estão afinadoscom um estilo de culto pentecostal já
consagrado.

23 O dízimo é um assunto recorrentenas falas dos pastores.Em uma das comunidades
visitadas,no fundo da igreja viam-seestampadoscartazesa respeitoda necessidadede ser
dizimis~a.Estescartazesforamconfeccionadospelasliderançasda comunidadeemum retiro de
planejamentoanual. Um maior númerode Rdizimistas.foi assumidocomo uma meta. Quando
perguntado a respeito dos cartazes,o pastor respondeu:RABíblia diz que, se a gente dá o
dízimo,seremosabençoadospor Deus.Se levannosisso a sério,as bênçãosvãoacontecerem
nossavida. Nãoquer dizer que as pessoasque nãodão o dfzimo,não serãoabençoadas.N6s
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Gomes, a tríade exorcismos, curas e ofertas está ancorada sobre uma mesma lógica: a de

tomar posse daquilo que é "necessário para uma vida feliz" (Gomes, 1994: 231). É

possível concluir, então, que o germe da Teologia da Prosperidade se encontra presente e

de fato está, todavia não em sua expressão máxima. Um dos pastores se referiu a ela

desta forma:

"Tu sabes que nós temos muito forte, na Igreja Luterana.,a Teologia da
Cruz, a Teologia do Sofrimento. Parece-me que se extremou muito,
acentuou-se muito o sofrimento. E aí surgem outras teologias, em
outros meios evangélicos, que polarizam. Foram ao outro extremo e
assim bagatelizaram a Teologia da Prosperidade, porque nas duas
teologias, Prosperidade e Cruz, tu.encontras um ponto de equilíbrio na
Bíblia. Não existe cristianismo verdadeiro sem cruz. Mas quem está
com o Senhor, também tem prosperidade. Eu acho que existe um ponto
de equilíbrio. Nós, como pastores, precisamos passar isso para o povo,
porque o povo acaba vendo isso em programas de televisão, rádio.
Hoje, tu não estás com teu rebanho só ouvindo a ti. Eles ouvem muitas
coisas. Então cabe a nós começar a filtrar isso aí. E isso tem que ser
com a Bíblia na mão. Mas a Teologia da Prosperidade tem muita coisa
com a qual eu tenho dificuldades. Agora, eu acho que alguma coisa dá
para se aprender dela" (peter).

2.8 - Relação entre Igreja e o Movimento Carismático

o estágio atual da IECLB no tocante ao movimentode renovaçãocarismática é

inicial e crescente. Majoritariamente, a igreja luterana em estudo mantém-se como

tradicional, apesar de suas duas fortes linhas teológicas já referidas anteriormente. A.
renovação carismática., no entanto, cresce lentamente, mas com vigor. Sólidas crenças e

união entre pastores fortalecem as principais lideranças do movimento, levando a direção

da igreja a promover diálogos importantes com os pastores em questão; Houve ainda um

momento de maior visibilidade deste movimento, quando foi realizada a 10Conferência

não devemos dar o dizimo com o intuitode troca, mas de obediência à palavra de Deus. É uma
questão de atitude de fé- (Pastor Rubem). A relação com o dinheiro obedece a lógica, que não
se quer regida pelo mercado, mas pela confiança na Providência Divina(Cesar,1992).



_u--- - --u--- o_oU-- -- - -

57

Nacional sobre o Espírito Santo (Nascimento,janeiro de 2000).

o fenômeno da modemidadecontemporâneaproduz, nos religiososobservados,

um sentimento de descentramento. Eles estão firmados com suas raízes no já referido

movimento de tendência evangelical24,o Encontrão, baseada em uma piedade pessoal.

Contudo, esta referida piedade, gradativamente mediada pela racionalidade teológica,

não lhes proporcionou privilégio algum diante da concorrência religiosa. Pelo contrário,

tal situação os fez procurar por "algo mais". Devido à crise atravessada, alguns pastores

assumiram a postura carismática. Outros pastores envolvidos com conflitos semelhantes

preferiram sair do pastorado, tomando os rumos mais diversos. Ocorre, igualmente, de

religiosos em crise contentarem-se com a rotina tradicional, não empreendendo maiores

esforços na tarefa profissional, ou, ainda, mergulharem em uma carga enorme de

trabalho, fugindo da crise. Enfim, a modemidade destradicionalizou o campo religioso,

fomentou crises, abriu possibilidades.

Os carismáticos luteranos possuem uma identificação com a IECLB, mesmo que

tênue. Essa identidade é percebida em uma estrutura de atendimento paroquial, ainda que

de conteúdo modificado, condizente com a história da IECLB25. Essa identificação se

comprova pela permanência dos pastores carismáticos nos quadros da igreja, mantida,

24 Esse movimento tem sua origem dentro da Igreja Anglicana da Inglaterra no século XVIII.
Encontra em John Stott um de seus maiores expoentes contemporâneos. Enfatiza a conversão
pessoal como condição precípua para o ser-cristão, e não compactua com o espontaneísmo
litúrgico. Não considera o academicismo como algo secundário, não é fundamentalista e possui
preocupação social. Parece, no entanto, não serem estas as características mais cultivadas
pelos evangelicais da IECLB. Para aprofundamento, CQnferirb8val~nti, 1998: 48-4Q.

25Com relação a isso, um pastor afirmou: "Estamos com os conflitos de novo com o pessoal
que, às vezes, exageram porque é uma coisa de fora. Mas por causa daqueles presbíteros que
caminharam juntos, hoje, nós podemos dizer assim: estamos constantemente conseguindo
avaliar a nossa caminhada sem cair num caminho que, simplesmente, é uma reprodução do
mundo pentecostal. Sempre esteve claro: nós não queremos ser pentecostais como outros, a
Assempléia de Deus, Deus é Amor e Universal, mas nós queremos ser carismáticos luteranos e
essa tem sido a minha posição então. Se vamos agQentar,eu não sei, mas isso é também o que
está na cabeça de nossos presbíteros: nós não queremos ser pentecostais. Nós queremos ser
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porém, a busca por uma identidade própria26.

o movimento carismático luterano coloca-se como portador de uma mensagem em

sua opinião esquecida, a saber, o poder do Espírito Santo. A partir da recuperação deste

mensagem aproximam-se da cosmologia e pedagogia pentecostais27. Além disso, o

movimento quer uma liturgia voltada para a brasilidade, a jovialidade e a modernidade.

Os carismáticos dão ênfase ao batismo do Espírito Santo, às curas e aos exorcismos. O

engajamento se dá pela conversão e não pela tradição. Há, também, a inserção de um

número representativo de pessoas egressas do pentecostalismo, inclusive sendo algumas

contratadas para serem obreiros, mesmo não tendo passado por um dos cursos de teologia

formais aceitos pela Igreja.

"A oposição às formas tradicionais de religiosidade constitui o cerne .
do ethos pentecostal. Qualquer comportamento reconhecido como típico
da tradição cultural brasileira e da identidade católica (...) é rechaçado pelo
pentecostalismo, 'na subcultura que cria e na identidade que espelha em
'suas pessoas'. Mas a rejeição ao mundo não implica aqui sua
transformação. Ao contrário: prega-se o recolhimento do fiel ao interior da
comunidade religiosa para se proteger das 'forças malignas' que regem o
mundo externo - a sociedadeinclusive"(Machado,1996:83).

É importante salientar que os carismáticos luteranos estão a meio caminho entre o

uma igrejarenovada que tem os dons do Esprrito,que caminhanisso, que cresce, que exerce a
sua tarefacomoservos e servas de Jesus Cristoe tenha essa capacidade"(Eurico).

26 O grupode pastores carismáticosreúne-sede duas a três vezes porano. Emum dos
primeirosencontros, foitomada a resoluçãode não sair da IEClB.A reuniãogirouem tomo da
seguinte temática: "O que fazer para não sair". Este conjuntode pastores deliberouo que um
deles assim resumiu:"Nóspraticamentefirmamosum pacto de que a gente só sai se expulsar.
Nós, por nós mesmos, não queremos sair, porque é a IECLBque a gente quer que seja
trabalhadanessa questão ai [o batismodo EsprritoSanto]. Cada um de nós poderia sair e
formaruma igrejinhade garagemtalvez.Reunirdez, quinzee pronto,e ficarrico,mas não é por
ar (Peter, pastor). Istonão impedeque estes carismáticosprocuremconstruira sua identidadea
partirda oposiçãoao jeitotradicionaldo ser-igreja.

27É interessante fazer uma diferenciaçãoentre carismáticose tradicionaisluteranosusando
as palavras de Brandão: "Para o protestantismohistóricoou o protestantismode imigração,a
sua forma de culto preserva a tradição evangélica restauradora que a sua Igreja reproduz
através dos anos, enquanto o pentecostalismoé uma expressão popularde banalizaçãoda 'fé
evangélica'. Se o protestante históricopossui o saber do culto,éle perdeu, no imagináriodo
pentecostal, o poder da fé" (Brandão, 1988: 35).
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pentecostalismo clássico, com sua ênfase no batismo do Espírito Santo, e as igrejaS

neopentecostais (Freston, 1994, Oro, 1992). O rumo que seguirão está em aberto. De

qualquer forma, convém notar que este carismatismo é concorrencial. Estão preocupados

em suprir a demanda religiosa, por vezes interessada em resultados imediatos, mas

investem igualmente em agregar um grande número de pessoas às suas atividades

eclesiásticas28. Três parecem ser os motivos de maior conflito entre carismáticos e a

Instituição: o (re)batismo de adultos, a guerra espiritual e o seguimento de uma ordem

litúrgica "não Iuterana" o

A Carta Pastoral, de 03 de dezembro de 199829,do pastor presidente da IECLB,

Huberto Kirchheim, dirigida a todas as lider~ças da Igreja, mostra a preocupação desta

Igreja com o movimento carismático. Relatando sobre a reunião de pastores Sinodais (o

equivalente a bispos na igreja católica), diz: o que "continua preocupando é a questão do

batismo e de manifestações carismáticas". Esta questão refere-se à prática adotada por

comunidades carismáticas de rebatizar pessoas já batizadas quando crianças. Conforme

dados coletados em conversas, há inclusive pessoas luteranas de berço que querem um

novo batismo nas águas e, por vezes, alcançaram realizar esta prática. Este mesmo

assunto já havia sido tema de uma Carta Pastoral anterior, de 18 de agosto de 199730.A

posição da Igreja é proibir que pessoas já "batizadas em nome do trino Deus" sejam

novamente batizadas, pois, segundo ela, quem pratica o rebatismo "se exclui da IECLB e

agride a ecumenicidade da Igreja".

28 É precisoconcordarcom Sanchis,quandodiz que o momentoatual no campo religioso
brasileiro é o de um .novo processo de definição e gerenciamento das identidades" (Sanchis,
1997: 113), até mesmo dentro de igrejas tradicionais, como a luterana e a católica.

29 Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil- .Carta de Apoio à Missão na IECLS"o
Documento interno da IECLB n° 11637/98.

30 Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil- .Cartada Apoio à Missão na IECLB".
Documento interno da IECLBn° 7679/97.

,~
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Dois são os eixos da questão: o primeiro é que o batismo, considerado um

sacramento, 6 um dogma~ o segundo, consiste em que a IECLB possui documentos

ecumênicos que garantem a isonomia entre batismos de várias igrejas, entre as quais a

igreja Católica.

o primeiro motivo constitui o mais polêmico. Esta questão é nodal pois relaciona-

se com a centralidadede um dos dogmasda Igreja: o sacramento.Para os luteranos, o

batismo é expressão da graça de Deus pelo qual o amor de Deus é percebido e

demonstrado aos seres humanos. Carismáticos, por vezes aceitam (re)batizar pois, para

eles, uma pessoa que se deixa envolver com as religiões afro e delas participa em seus

ritos, ao solicitar um novo batismo para romper com as ant!gas práticas "pagãs", deve ser

atendida por "motivos pastorais". Já a referida Instituição não aceita tal postura, a menos

que esta pessoa ainda não tenha sido batizada em nenhuma outra igreja cristã. Assim, "de

modo algum, porém, se deve efetuar um rebatismo, o que significaria bagatelizar a graça

batismal já recebida. Em verdade, um tal rebatismo não seria batismo nenhum, mas

abuso da prática batismal" (IECLB: às portas do novo milênio, caderno 1: 11). Para a

Instituição, estes (re)batismos não seriam mais do que atos mágicos. Além disso,

sobretudo no centro do país, muitos católicos que aderem à fé luterana requisitam um

novo batismo, o que novamente gera controvérsias entre movimento e instituição. Os

carismáticos advogam ser muito comum entre católicos a prática de batismos onde. a

fórmula trinitária é alterada para : "eu te batismo em nome do Pai, do Filho e da Virgem

" ao invés de Espírito Santo. Que eu tenha conhecimento, nenhum documento fala

destes casos, mas, se houver, é aceito um novobatism031. A questão é que, corno os

31 Estes casos foram levantados em uma reunião entre representantes do Movimento
Carismáticoe liderançasda IECLBocorridaem RodeioDoze,Santa Catarina,em 1998. Nesta
ocasião, os líderes da Igreja disseram duvidar da existência desta prática. Contudo, um
renomado professor de Teologia Sistemáticadisse ter, recentemente,sarda um documento

"-,~~.



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

61

batismos são feitos ainda criança, como se pode ter certeza de que aquela pessoa foi

batizada desta manei~? Parece que estes imponderáveis motivaram uma certa cautela por

parte da hierarquia da Igreja em questã\>o

o segundo ponto nodal, que parece suscitar mais discussão entre os carismáticos e

a instituição religiosa, é a questão da demonologia. O diabo e a origem do mal foram

tema de uma reflexão do Jornal Evangélico Luterano de junho de 1999 (Brakemeier,

1999). Neste, a proposta é que "a principal fonte do mal é o coração humano e os seus

desejos". Como a teologia da IECLB é bastante racionalista, seguindo a teologia alemã e

também ligada ao viés da Teologia da Libertação, identificar o sofrimento humano como

sendo de origem espiritual é esquecer que grande parte do sofrimento humano está ligada

a questões estruturais econômico-políticas da sociedade. Mas isso não impede que a

IECLB aceite com reservas, por exemplo, o exorcism032.Parece ser possível afirmar que

a discussão ao redor destes temas controversos é um constante jogo de readequação entre

carismáticos e Instituição.

O pastor sinodal Arzemiro Hoffinann, do Sínodo Rio dos Sinos, é o único, entre os

18 sínodos da IECLB, a apoiar abertamente o movimento carismático. No jornal Rio dos

oficial da igreja católica aludindo e condenando tais casos. Colocado isto, as lideranças
aceitaramque, nestes casos, fosse feitoo batismo. ,

32 "Um significativo número de comunidades da IECLB se pergunta pela postura correta
diante de casos de exorcismo. Trata-se de um assunto que ainda merece maior estudo e diálogo
interno na IECLB, mas considero essencial a observância de alguns critérios. Quando, por
e.xemplo, a comunidade detectar sintomas de possessão ou possível endemoninhamento,
necessário se faz um criterioso e abalizado estudo, assessoramento de especialistas na área da
saúde e envolvimento da liderança da comunidade para uma tomada de decisão o mais objetiva
possível. Como em outras áreas, também nesse assunto decisões monopolizadas pelo pastor
ou pastora e, mesmo, por um pequeno grupo exclusivo, abrem portas ao abuso e à
arbitrariedade. Constatada a veracidade do caso, o exorcismo .dar-se-á pela oração, com o
envolvimento do pastor ou pastora e da liderança da comunidade. A cura requer discrição, em
respeito ao paciente e à sobriedade do Esprrito. De modo algum, a oração deve ser desvirtuada,
pelo exorcismo, em espetáculo para a atração de novos fiéis. (IECLB:Às Portas do Novo
Milênio,caderno 1: 16). Este texto revela muitas tensões dentro da Igreja, sobretudo onde se
encontram pastores carismáticos que não conseguem a adesão de uma maioria na comunidade
onde atuam.
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Sinos,de abril de 1?99 -veículo de comunicação deste sínodo -é possível encontrar uma

página inteira procurando estabelecer os pontos fortes e fracos do Movimento

Carismático Luterano. Os pontos fortes, confonne o jornal, são os cultos animados bem

como "levar a sério necessidades bem concretas da população urbana" e "novo fervor

evangelístico". Os pontos fracos, que precisam ser corrigidos, são: "o exercício de dons

recebe mais valor que o caráter transfonnador" (da sociedade); "pouco espaço para

aceitar cristãos diferentes, especialmente comunidades com outra maneira de celebrar";

"há quem veja demônio em tudo que desconhece" (grifo. meu); "sua compreensão

individualista da revelação bíblica produz um comportamento de insubmissão às

autoridades constituídas na Igreja e um legalismo incompatível com os ensinamentos do

. Senhor". Por fim, conclui, "o ímpeto inovadorsempre deve-desafiar a instituição. A

instituição, por sua vez, deverá questionar e buscar o discernimento espiritual daquilo

que em seu meio acontece" (Todos os trechos foram retirados do jornal Rio dos Sinos,

abril de. 1999: 6). Esta posição dialogal pennite uma considerável liberdade aos

carismáticos luteranos, ao mesmo tempo em que abre as portas da instituição para

controlar melhor o que ocorre no seio destas comunidades33.

A terceira questão em torno da qual gira uma importante discussão na IECLB é o

abandono, por parte de pastores e comunidades carismáticas, de elementos litúrgicos de

identificação com o credo luterano. O que preocupa a hierarquia da Igreja é o fato de os

carismáticos, quase em sua totalidade, abrirem mão do uso do talar (veste litúrgica),

33 No jornal Rio dos Sinos, na edição de novembro de 1999, o diálogo com o movimento
carismático continua. Em matéria não assinada, mas com certeza do conhecimento do pastor
sinodal, Arzemiro Hoffmann, o jornal afirma que a renovação carismática "dá provas de ser
capaz de levar a sério os problemas espirituais: sabe comunicar-se com o povo empobrecido,
sabe ultrapassar fronteiras religiosas e culturais e acentua a presença do Espírito Santo.. Mas
alerta para o fato de que "atrás dos problemas espirituais. existem questões tanto "conjunturais
como éstruturais de nossa sociedade, cujo resultado se manifesta em todo o tipo de violência..
Advoga, ainda, que as soluções para problemas tão graves .reque~m um conjugação da fé com
o amor, da espiritualidade com a cidadania, da salvação individual com a transformação social..:
(Riodos Sinos,novembrode 1899:6).
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trocando-o por temos (bem alinhados, como foi possível constatar). Assemelham-se,

assim, ao estilo estético dos pastores da IURD. Em uma reunião do Conselho da Igreja, o

pastor presidente

"defendeu que (LIECLB tem que se fixar sobre alguns consensos
mínimos sobre os critérios de atuação da Igreja. Ele mencionou, por
exemplo, a importância de o culto conter os elementos universais
constitutivos (intróito, confissão de pecados, palavra, oferta, intercessão,
sacramento, envio e bênção), da comunidade cristã se expressar através de
símbolos, do uso do talar e outros" (Nascimento, abril de 2000: 5).

Enfim, este quadro parece apontar para o confronto entre uma espiritualidade de

cunho individual e a proposta da Igreja de ser universal.

Como abordado nesse capítulo, a IECLB é uma igreja que nasce do transplante de

pessoas da Europa para o Brasil. As comunidades que se instalaram no país, por vezes,

acabaram ficando isoladas. A ligação com a Alemanha, também por intennédio dos

pastores dela provindos, gerou um acentuado espírito gennanista entre os imigrantes.

Especialmente em virtude de uma realidade conjuntural adversa (as duas grandes

Guerras), essa denominação religiosa finnou-se como igreja autóctone. A recusa da

Federação Luterana Mundial de realizar, no Brasil, sua Assembléia, tomou-se wn

impulso necessário para o auto-reconhecimento de sua nacionalidade brasileira e

portanto, de que era também responsável pelo que acontecia no país.

A igreja, como qualquer instituição humana, é composta por facções e movimentos.

Foi destacado o movimento Encontrão por ser, de certa fonna, o berço do Movimento

Carismático Luterano. Por fim, foram abordados os principais estágios pelos quais

passaram os pastores da IECLB até sua opção pelo exercício pentecostal de suas

espiritualidades.



Capítulo 3

Aspectos históricos da Renovação Carismática Católica

Como no capítulo anterior, serão pontuados somente alguns aspectos históricos do

movimento carismático católico com vistas a ajudar na compreensão do que segue no

presente trabalho. Por isso mesmo, não será feita uma discussão sócio-antropológica do

desenvolvimento dos movimentos carismáticos dentro da sociedade34, nem dentro de

suas próprias igrejas. Contudo, não desejo me esquivar de traçar as principais linhas de

análise que têm sido realizadas, sobretudo em relação ao segundo aspecto: o da relação

entre movimentos carismáticos e suas instituições de origem.

3.1 Os primórdios da RCC

A origem do movimento da Renovação Carismática Católica (RCC) data de

fevereiro de 1967, quando, por ocasião de um retiro de um grupo de professores e

alunos da Universidade de Duquesne, em Pittsburg, Pensilvânia, influenciados por

34 Para a qual remetemos o leitor ao primeiro capítulo do livra de M. das Dores Machado,
1996,que traz uma síntese do desenvolvimentodestas relações.
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leituras e contatos com pentecostais35,buscaram o batismo no Espírito Santo (Machado,

1996). Enquanto oravam neste rctim de uma semana, muitos foram batizados no

Espírito Santo (Galindo, 1995).

Nestes primeiros tempos, houve um estímulo à santificação como meio de

alcançar a experiência do batismo no Espírito Santo. A partir de então, a articulação de

encontros nacionais e internacionais foi apenas uma questão de tempo, bem como uma

adesão maior da parte de clérigos (Machado, 1996). Esta experiência levou o grupo

carismático e a hierarquia da igreja católica a reflexões que possibilitaram a adequação

das vivências e dogmas pentecostais aos princípios da igreja católica. Uma data

importante para perceber o processo de cooptação da Instituição em relação ao

Movimento é 1975, quando a Conferência Carismática anual é transferida dos EUA

para Roma (Csordas, 1997). Na relação com a Igreja, o movimentocarismático foi

disciplina40 por algumas prátiCas,a fim de evitar possíveis cismas, bem como demarcar

as fronteiras com os pentecostais.Este é o caso da insistênciada devoção à Virgem

Maria dentro do grupos de oração36(Machado, 1996).

3.2 - Organização da RCC no Brasil

A articulação e organização do movimento carismático iniciou no Brasil em 1969~

tendo sido trazido, dos EUA, por dois padres jesuítas, os quais, no entanto, usaram

estratégias diferentes para o crescimento do referido movimento. O padre Hatoldo

35 Mais precisamente episcopais e presbiterianos. Em virtude disto, Prandi (1997) acentua
que houve uma grande influência do pietismo norte-americano dos séculos XVII e XVIII, o qual
era revisitado naquele momento.

36 .
Mesmo que esta devoção, em sua ênfase, não seja homogênea, como demonstra

Machado (1996), nos grupos observados pode-se perceber um acento bastante grande, sendo
possrvel inferir tratar-se este de um dos elementos que dão visibilidade ao grau de relação de
conflitoelou adaptação entre Movimentoe Igreja.
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Rahm centralizou suas atividades em tomo das "Fazendas do Senhor Jesus", que servem

como estímulo para a recuperação de drogaditos. Já o padre Eduardo Dougherty, depois

de implantar e solidificar o Movimento em São Paulo, "começa a viajar e a organizar o

movimento em outras regiões" (Machado, 1996: 49 e Prandi, 1997). Em dezembro de

1981, o padre Dougherty fundou a Associação do Senhor Jesus. Essa organização

gerencia seis programas que vão ao ar pela Rede Vida de televisão. São eles: Louvemos

ao Senhor, Palavras que Não Passam, Canto da Hora, Anunciamos Jesus, A Palavra de

Deus e Com Maria (Grigoletto, 2000). Oro explica que apenas um programa de

televisão é gerenciado por esta organização com veiculação nacional: "Anunciamos

Jesus" (Oro, 1996: 105).

A RCC possui um Conselho Nacional formado por bispos conselheiros e

coordenadores dos Estados, além de convidados. Este Conselho, por sua vez, possui

uma Comissão Nacional, que é o seu órgão executivo. A presença de bispos tanto no

Conselho quanto na Comissão Nacional é uma recomendação da Conferência Nacional

de Bispos do Brasil - CNBB. O escritórionacionalda RCC está sediadoem Brasília,

onde também fica a sede da CNBB. As equipes diocesanas da RCC encontram-se

espalhadas pelo Brasil; e os Grupos de Oração reúnem-se nas paróquias (Oro, 1996). A

célula matter da RCC constitui-se nos grupos de oração.

3.2.1- Aspectos organizacionais de um grupo de oração

Os grupos de oração têm seu lugar preferencial de atuação e encontro nas

dependências fisicas das comunidades católicas. Estes grupos sempre foram

estimulados e permanecem vinculados à Instituição e ao papa. Sua função, então, é

percebida como a necessidade de "trazer à tona os carismas já presentes na igreja
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católica, mas às vezes em estado latente" (Oliveira, 1977: 27). Prandi e Souza percebem

que o Movimento configura-se como wna organização de leigos onde "os grupos de

oração são a base da vida carismática" (prandi; Souza, 1996: 63). Trata-se de wn

movimento que usa como estratégia de crescimento a "aderência à estrutura

eclesiástica" (Prandi; Souza, 1996:64). Há wna estreita ligação entre carismas (os dons,

do qual o Espírito Santo e a religiosidade específica nele implícita é o principal) e

sacramentos; entre grupos carismáticos e a hierarquia eclesiástica - "os sacerdotes têm

wna posição de destaque" (Oliveira, 1977: 27). Existe uma igualdade na recepção eno

exercício dos carismas entre clero e leigos, apesar de serem os "sacerdotes que dão ao

movimento sua orientação" (ibdem). Muitos grupos possuem apenas lideranças leigas

sendo que, em grupos -onde religiosos participam, automaticamente é delegado a eles o

papel de liderança. Por possuírem um forte acento de orientaÇão leiga, não raro

manifestam-se tensões entre o laicato e o clero (Kraustofl, 1998).

A ênfase na vivência religiosa 6 dada à experiência com o Espírito Santo. O

"mistério da Trindade" (teologia sistematizada por Dom Suenens, bispo que aderiu ao

movimento) é uma tentativa de re-atualizar a experiência de pentecostes, mas com

estreita ligação com os pressupostos teológicos do catolicismo. Apesar de sua

proximidade teológica com o pentecostalismo, a RCC não busca tensionar sua relação

com a Instituição (Oliveira, 1977). Teologicamente, o carismatismo sofreu grande

influência do movimento pietista norte-americano (Prandi, 1997: 49). Nesta teologia,

dois pontos parecem fundamentais: a vida nova e o Senhorio de Jesus Cristo. É nesta

perspectiva que se articula o batismo no Espírito Santo, a libertação e a evangelização.

Oliveira já havia notado esta ênfase. Assim, a mensagem central do carismatismo

católico, para este autor, poderia ser resumido como a afirmação do senhorio, do poder

e do amor de Deus sobre e para com todos deste mundo, bein como a idéia "de que o



,o'

68

Reino de Deus não está na vida depois da morte, mas começa já nesta vida, no coração

de cada um" (Oliveira, 1977: 28). Esta mensagem central leva os participantes a uma

visão de mundo otimista e a uma religiosidade intimista.

"A vivência religiosa intimista se expressa na importância atribuída
ao dom da cura. Ao contrário dos pentecostais protestantes, que
enfatizam a cura fisica, a RCC dá mais importância à chamada' cura
interior': a libertação das angústias, dos males internos, dos conflitos
interiores" (ibdem).

Além disso, o autor nota que "as orações e os cânticos parecem ser o núcleo das

reuniões da RCC" (ibdem), de forma que o clima das reuniões, atingido por esta

estrutura, leva as pessoas a manifestarem o dom de línguas. Para Oliveira, as reuniões

dos carismáticos são tranqüilàs e o falar e cantar em línguas é feito com muita

tranqüilidade.

Os grupos de oração se reúnem uma vez por semana, normalmente durante à

noite, a fim de não conflitar com o dia da "santa missa". Existem grupos de oração

diurnos, mas os mais freqüentados e mais heterogêneos em termos de participação são

os que ocorrem durante o horário noturno. Estes grupos viabilizam a participação das

pessoas que trabalham e/ou estudam durante o dia.

A coordenação da RCC considera importante existir uma variedade de outros

grupos dentro da organização de um grupo de oração. Como exemplos, podemos citar: o

conjunto musical, o núcleo de servos, o grupo de intercessores e o grupo de

perseverança. Ocorre que os grupos de oração passam por subdivisões internas, de

acordo com os dons que as pessoas acreditam terem recebido.

Como já disse na introdução, durante o trabalho de campo foram observados três

grupos de oração da RCC. Um localizado na Catedral em' Novo Hamburgo e dois na
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cidade de São Leopoldo. No grupo de Novo Hamburgo agregam-se pessoas de maior

poder aquisitivo, podendo-se destacar um dirigente de wna grande fábrica de calçados,

profissionais liberais e pequenos empresários bem sucedidos. Também existe entre eles

operários de fábricas. A descrição que aqui faço é sobretudo constitutiva do núcleo

central e dirigente do grupo de oração. Nas reuniões públicas do gIUpOa diversidade é

maior, mas dificilmente é possível observar pessoas de baixo poder aquisitivo e negros.

Em São Leopoldo, um dos grupos de oração observados localiza-se dentro do prédio do

Sinos Shopping. Na verdade, o complexo comercial foi construído ao redor da capela.

Neste grupo a presença feminina é mais predominante que em Novo Hamburgo. A

inscrição social é variada, mas percebe-se o bom nível cultural do núcleo dirigente do

grupo de oração. O último grupo localiza-se num-bairro bastante Populoso e central de

São Leopoldo, na igreja Santa Catarina. O público participante deste grupo é

fundamentalmente de mulheres, em sua maioria donas de casa. Há também um bom

número de trabalhadoras do comércio, a maioria tendo o seu próprio estabelecimento,

como padarias, casa de artigos esportivos, atacadistas de doces, ou, ainda, gerentes de

pequenas lojas.

Nas cidades de Novo Hamburgo e São Leopoldo, não tive conhecimento de existir

nenhuma comunidade que efetivamente seja carismática, isto é, em que o padre pertença

ao Movimento de Renovação Carismática. Assim sendo, não encontrei nenhuma

paróquia em que as atividades da paróquia obedeçam em sua totalidade a orientação

doutrinária e vivencial da RCC.

O que ocorre é que os grupos da Renovação se estruturam como um movimento

dentro das comunidades constituídas. Por isso, pelo menos nos grupos observados,

pertencer à RCC é reunir-se, além de em outras atividades paroquiais, em um tempo e

local específicocom a finalidadede se encontrar.É possíveldizer que em tennos de
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vivência comunitária a RCC é uma experiência paralela à vida de muitas paróquias

católicas.

3.4 - Relação entre a Igreja e o Movimento Carismático37

Prandi e Souza (1996) defendem que o catolicismo destes últimos cinqüenta anos,

especialmenteno Brasil, concebeu dois filhos antagônicos,ambos fundamentadose

requerendo "a paternidade" da grande reforma católica do século XX, o Concílio

Vaticano ll. Ao historiar o nascimento e o desenvolvimento das Comunidades Eclesiais

de Base (CEBs) e da RCC, os autores mostram como é possível a conciliação de

movimentos dentro da mesma-instituição que, pelo menos em um primeiro momento,

mostravam-se tão antagônicos. Estes autores revelam a possibilidade histÓrica que a

RCC encontrou dentro do catolicismo brasileiro para o seu crescimento. O catolicismo

daquela época era o mais "progressista de toda a América Latina" (prandi; Souza, 1996:

62). A RCC surgia como reação à Teologia da Libertação e também como uma

possibilidade de reequilibrar a distribuição de poder dentro da CNBB. Assim, muitos

bispos, mesmo não concordando com a linha teológica da RCC, apoiavam este

movimento como um antídoto às CEBs. Nesse sentido, o texto dos referidos autores

sugere também que a própria RCC emergia como um movimento de luta interna e

externa. De luta interna e conservadora, pois a RCC percebia-se como antagônica às

CEBs, à politização das mesmas e encarando-as como t:m movimento "sem

37 Como aponta Soneira (1998: nota 1), a RCC é um dos sete maiores movimentos
católicos do Mundo. "Muy recientemente, en mayo de 1998, el Consejo Pontificio para 105
Laicos convoc6 en Roma a un congreso con el lema "MovimiÉ;mtoseclesiales: comuni6n y
misi6n en los albores dei 111Milenio". EI Papa eligi6, en virtud de su extensi6n y su
representatividad universal, aios siete más grandes movimientos de Iglesia en Ia actualidad:
Comuni6n y Liberaci6n, Camino Neocatecumenal, Legionariosde Cristo, Opus Dei, Comunidad
Emmanuel,Focolaresy Renovaci6nCarismática.AIfinaldei encuéntro,representantes de los .

distintosmovimientosse reunieron con el Papa. La realidadde esta convocatoriamuestraIa
extensi6n y IaimportanciaalcanzadaporIaRCCen IaIglesia-.

.--.
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espiritual idade". De luta externa, mas igualmente conservadora, pois é, talvez, um dos

poucos movimentes católicos que consegue colocar-se dentro do mercado de bens

simbólicos e lutar de igual para igual com o pentecostalismo, o qual ameaçava seguir

tirando fatias substanciais do "bolo" de católicos. Se os carismáticos requerem a

paternidade do Concílio Vaticano II para enquadrar-se dentro da instituição, pouco

importa. A questão é que os carismáticos assumiram para eles a missão de evangelizar o

mundo, proposta pelo Concílio, e impondo-se a meta de possibilitar a experiência

carismática de fonna massiva (Kraustofl, 1998).

Qualquer processo de renovação no seio de uma instituição "sofre abalos e passa

por contradições" (Prandi, 1997: 41). Concessões de parte a parte precisam ser feitas

para acomodar um novo movimento em uma estrutura "tradicional". Dessa fonna, "o

mesmo espírito que produz a libertação é o Espírito que acomoda a vontade dos leigos à

vontade da hierarquia" (prandi, 1997:42). A hierarquia pressionou o movimento, a fim

de confonnar-se identitariamente pelo menos a partir de três aspectos: não se poderia

abandonar a liturgia "sob a pena de haver uma descaracterização do movimento

enquanto católico" (prandi,. 1997: 42); segundo, a necessidade de preservar a reza do

terço, como "o resgate de uma tradição antiga" (prandi, 1997: 43), mesmo que, na

prática, haja grande displicência ao redor desta questão; terceiro, é a ligação do

Movimento Carismático ao culto mariano (prandi, 1997).

Na relação entre Movimento e Instituição, a pesquisa de Oro (1996) percebe os

mesmos acentos. A partir de uma perspectiva das ações da hierarquia católica frente 2

debandada de católicos para religiosidades mais emocionais, Oro traça, além das

posições frente ao pentecostalismo, também as estratégiásda igreja católica com vistas

a estancar a saída de membros. Grosso modo, este autor agrupa em três as estratégias da

Instituição, sendo elas: o retomo à devoção aos santos, o apoio à Renovação
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Carismática Católica e o incentivo ao uso dos meios de comunicação de massa. Toma-

se interessante mencionar, agora, apenas as duas primeiras.

Em relação ao retomo à devoção, este autor ressalta iniciativas como:

"devoção aos santos e veneração de suas imagens nas igrejas, práticas
ritualísticas de bênçãos (de moradias, carros, pessoas, água e objetos),
terços em família, novenas, missões populares, procissões e romarias,
missas com intenções especiais: saúde, família, almas, etc; incentivo às
associações religiosas de leigos como Apostolado da Oração,
Congregação Mariana, valorização de gestos e símbolos, uso de símbolos
comuns antes do Concílio como vestes religiosas" (Oro, 1996: 97).

Além disso, menciona, em pé de página, algo de suma importância para. quem

acompanhou grupos de oração da Diocese de Novo Hamburgo. Analisando o

Documento do Primeiro Sínodo da Divcese de Novo Hamburgo, realizado em 1990, o

autor fez a seguinte citação:

"visando' a nova evangelização para as ovelhas tresmalhadas da
diocese', preconiza a todo o clero que estimule, além da freqüência aos
sacramentos, a valorização da religiosidade popular, realizando bênçãos,
procissões, romarias, liturgia das Horas, particulannente no oficio da
manhã e da tarde, a devoção a Virgem Maria e aos santos, a manutenção
moderada das imagens sagradas nas igrejas, jejum e penitência às sextas-
feiras, e celebraçãoda encomendaçãodos defuntose das missas de 70 e
300dias" (Oro, 1996: 97).

Nos grupos de oração acompanhados nessa diocese, observei que, na primeira

reunião do mês, há uma missa em lugar do grupo de oração, a qual é celebrada pelo

padre local ou um convidado pelo próprio grupo de oração. As missas seguem mais ou

menos a mesma seqüência ritual. Terminada a Eucaristia, o padre convida todas as

pessoas que trouxeram sal, que o ergam, para que reze sobre o mesmo, pedindo as

bênçãos de Deus e que o mal se afaste. O povo ergue os pacotes de sal e o Padre reza,

levantando uma cruz. Ainda com os pacotes de sal ao alto, o Padre os abençoa. Assim,

simbolicamente, ao usarem o sal, as pessoas ficam protegidas do mal. Essa prática, bem

..
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como as demais que passarei a descrever, são obviamente conhecidas de todos, pois o

sal, bem como os outros objetos nominados, vão sendo erguidos instantaneamente. A

comunidade vem à missa preparada para esse momento.

Depois, é solicitado que sejam erguidas as chaves dos carros. O Padre passa a

rezar, pedindo proteção aos motoristas, etc. Segue-sea bênção sobre as chaves das

casas. A comunidade vai erguendo suas chaves, devota~e o oficiante sempre rezando

com o crucifixo ao alto ou à frente. Convida, então, a que sejam levantados os objetos

de devoção, como terços, bíblias e outros, os quais abençoa. As próximas a receberem a

atenção do Padre são as carteiras profissionais, sobre as quais ele pede a bênção de São

José Operário.

Um momento de visível emoção na comW1Ídadefica por conta da bênção sobre as

roupas, fotos e outros pertences de pessoas enfermas trazidas pelos presentes. Diversos

familiares beijam as roupas de seus doentes ou as apertam contra o peito, após terem

sido abençoadas coletivamente pelo Padre.

Para concluir esta parte, convida a comW1Ídadea erguer a água e, com as mãos em

forma de bênção, diz palavras ecologicamente corretas sobre o valor e a importância da

água para as pessoas e o planeta. Surgem, nesse instante, muitas garrafinhas de água,

erguidas inclusive por crianças. Detalhe interessante: as garrafas precisam estar abertas,
.

o que é de conhecimento .de todos, wna vez que não é avisado. Os presentes parecem

saber como funciona, pois vão, automaticamente, tirando as tampinhas das garrafas.

Por fim, oferece à comW1Ídadea água benta. Todos se levantam e o Padre vai

andando, seguido por assistentes, por toda a igreja, lentamente, jogando a água com

cuidado, procurando atingir a todos os presentes. A comW1Ídadea recebe com devoção.

Esta parte da missa demora wn tempo considerável, demopstrando sua importância
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dentro da concepção carismática. Deve-se dizer, que estas missas. são geralmente

freqüentadas por quase o dobro do número de pessoas regular nos grupos de oração.

Tendo terminadoeste rito, as pessoassão convidadasa virem à frente.Uma ao

lado da outra, ajoelham-se diante do altar. O padre toma o Santíssimo e o leva,

lentamente, passando de pessoa para pessoa, e todas, invariavelmente, tocam neste

escultura em forma de sol, com inúmerosraios saindo do círculo central e com uma

hóstia em seu centro. Dependendodo padre, as pessoas ficam mais ou menos tempo

tocando o Santíssimo.

A diocese de Novo Hamburgo, onde atua um bispo conservador, dá apoio à RCC

para que esta ajude as "ovelhas tresmalhadas" a não se "perderem", aderindo às

"seitas". E o faz, conduzindo a fustituição a estar presente dentro dos grupos de-oração,

por meio da presença do padre, e, também, através de uma missa em horário de reunião

do grupo de oração.

Passemos, agora, a centrar a atenção sobre os rituais cultuais dos carismáticos

luteranos (capítulo 4) e católicos (capítulo 5).
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Capítulo4
O Rito CultualentreCarismáticosLuteranos

Seguindo Tumer, é possível ,afinnar que o ritual religioso, entendido como

momento liminar, ancorado na fase de restauração dentro do drama social é, ~le próprio,

e~pressão e, ao mesmo tempo, recriação da vida social.

Os ritos, longe de serem algo fixo, estão embebidos do que Turner (1987) chamou

de drama social, isto é, algo fluído, mutável; enquanto performance cultUral, os ritos

constituem espaços de reflexividade de onde emerge uma realidade contextual; enfim,

que eles, por desempenharem um papel semelhante ao da narrativa, expressam

momentos dramáticos da vida social e "estabelece(m) um paradigma de como entender

o presente" (Langdon, 1999: 20).

O ritual é uma possibilidade de arranjo dos conteúdos de uma determinada

comunidade. Confonne Scherzer e Bau.-nan (1989), qualquer interação perfonnativa

direciona o comportamento dos participantes para um objetivo. Estes objetivos estão

relacio'nados com os valores do grupo e são organizados de fonna a serem avaliados na

medida em que são perfonnados.
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Trabalhar com os valores de um grupo social é trabalhar com sua cosmologia,

pois é sobre esta última que os primeiros se assentam, e reciprocamente, se modificam.

Trabalhar com a cosmologia de um grupo religioso é inserir-se dentro de um mundo de

mitos onde se encontram deuses, demônios, en.fIm,o sobrenatural.

Neste capítulo serão, inicialmente descritos os aspectos cosmológicos maIS

relevantes entre os carismáticos luteranos, a Em de compreender melhor a dramatização

no ritual. A seguir, serão abordados os elementosorganizadorese performáticosdos

rituais entre os carismáticos luteranos.

4.1 - Cosmologia

Sendo uma religião cristã, o luteranismo possui também a crença na Trindade, isto

é, em um Deus que se manifesta em três «pessoas": Deus Pai, Filho e Espírito Santo.

Deus Pai, o Criador; Filho, o Salvador e o Espírito Santo, a energia divina presente na

vida do cristão. No calendário cristão, três são as maiores festividades: Natal - epifania

que irrompe em forma humana: Jesus -; a Páscoa- morte e ressurreiçãode Jesus como

prova da vitória divina, e de todos que nele crêem, sobre a morte, assegurando vida

eterna -; e, por fim, Pentecostes -lembrança do agir divino a partir dos seres humanos e

o início da Igreja.

Para os carismáticos, bem como para os pentecostais (no sentido amplo), o

pentecostes é uma realidade presente na vida dos cristãos. Todos aqueles que

experimentam o batismo no Espírito Santo, .experimentam o pentecostes na sua própria

vida. Conforme o relato bíblico, no primeiro pentecostes, os discípulos de Jesus

receberam o Espírito Santo, a energia divina em suas vidas. e quatro foram os sinais que
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o acompanharam:línguas de fogo sobre suas cabeças, falaram em línguas que não

conheciam,perderamo medo de evangelizar38e receberampoderpara curar (Atos dos

Apóstolos, capo 2, 3 e 4).

Com exceção do primeiro sinal, os pentecostaisem geral, e os carismáticos

luteranos em sua esteira, valorizam grandemente as três últimas manifestações como

sinais de uma comunidade que permite "fluir" o Espírito Santo na vida de seus

membros.

No luteranismo, os santos não são aceitos como sendo uma mediação do poder

divino. Opõe-se com veemência contra a prática do catolicismo tradicional de veneração

aos santos e as suas imagens, que considera idolatria. Neste sentido, os carismáticos

luteranos preferem não ser chamados de carismáticos, mas de Movimento de Renovação

Espiritual. O acento na palavra Renovação se dá porque se querem ligados à tradição

luterana. A ênfase no termo Espiritual visa distingui-Ios do movimento católico. O

termo carismático, em parte, os incomoda, pois não querem ver o seu exercício de

espiritual idade conectado de nenhuma forma com os carismáticos católicos, por serem

idólatras, a seu ver.

A visão de mundo, entre os carismáticos luteranos, assim como expresso em

muitos de seus cultos, é fundamentalmente formulada numa perspectiva dualista: divin<)

e demoníaco, céu e inferno, sendo a passagem terrena das pessoas a possibilidade de

escolha entre um lado ou outro: entre o lado divino ou diabólico. Tudo o que não

conduz a Deus, conduz ao diabo. Assim sendo, "quem se filia em filosofias de homens,

38 ~vangelizar é entendido como missão básica de cada cristão. A missão é falar sobre o
propósito. ou.os planos de Deus para as pessoas. Isso quer dizer. grosso modo, promessa de
salvação e vida eterna para os que crêem e morte eterna ou inferno para os que não crêem.
Seguindo a perspectiva desenvolvida por Mauss (1988), sobre a dádiva. é possfvel inferir que a
evangelização é a contraprestaçãohumanada dádivarecebidano planoespiritual.

fi
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já está nas trevas. Só Jesus é luz. Ele é a luz do Pai" (pregação do culto carismático do

dia 03/09/2000). Para eles, as filosofias de homens constituem-se em tudo aquilo que

não é bíblico39.

Para estes carismáticos, o cos:nos é polarizado entre Deus e o diabo. Quem não é

de Deus, é do diabo. Mas, existem momentos em que há uma flexibilização desta visão.

No mês de julho de 2000, houve um sepultamento, cabendo ao pastor de Mathias Velho,

o já citado bairro de Canoas, realizar o oficio. No culto de oração memorial (algo

semelhante à missa de sétimo dia), o pastor enfatizou o amor incondicional de Deus. Na

verdade, ;) morto era homossexual, portador do ffiV e usuário de drogas (pelo que se

soube, ele veio a falecer em virtude de un:taoverdose). Reunia várias características,

portanto, para que o pastor tivesse como tom de sua pregação o terrível fim que espera

as pessoas "dirigidas pelo demônio". Mas, nesta ocasião, houve uma flexibilização

desse discurso tão comum entre carismáticos. Ocorre que a pessoa falecida era neto de

uma antiga zeladora da igreja, que, ainda hoje, participa dessa comunidade. Além disso,

o falecido, em sua adolescência, havia sido um membro ativo do grupo de jovens local.

Aparentemente em virtude dos interlocutores que a ele se apresentavam n~ momento

cultual, o pastor enfatizou o amor incondicional de Deus que pode, no último momento,

39Esta é uma questão importante. Quando os carismáticos se referem ao conteúdo bíblicd,
o fazem sempre em dois sentidos. Primeiro, apegam-se à letra. O que não estiver contido
dentro dos escritos da sagrada escritura não é de Deus. Na prática isso quer dizer que o que
não possui base bíblica é considerado invenção humana ou decorrência de "filosofia de
homens.; por exemplo, os santos católicos. Nesse sentido, trazem também uma crítica à igreja
tradicional, pois esta não dá crédito' às manifestações dos dons espirituais como cura,
glossolalia, profecia, etc. Para eles, os luteranos relativizam demasiadamente os ensinamentos
bíblicos e, por isso, não experimentam o poder de Deus. Então, tOdosos ensinamentos e os
dogmas cristãos são prismados pela literalidade dos escritos bíblicos. No segundo sentido,
relaciona-se à hermenêutica própria deste gn.ipo. A Bíblia tem. como chave hermenêutica a
obra redentora de Cristo e o poder e presença do Espírito Santo. Toda a Bíblia é lida por este
prisma. Dessa forma, pessoas reconhecidamente éticas, mas não cristãs, não podem se salvar
porque não confiam na obra redentora de Cristo, não entregam seus .corações a Jesus., não
confessam os seus pecados, etc. A única possibilidade de salva~? é enquadrar-se dentro do.
modelo de ser cristão por eles concebido, ou, num enunciado êmico, .0 modelo bíblico de
salvação. .

-
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ter aceito o arrependimentodesse "seu filho desviado". O futuro eterno do morto,

portanto, não era necessariamente o inferno, mas somente Deus e o falecido sabiam o

que houve nos últimos momentos.Essa certa elasticidadenão condenava,a priori, o

morto, mas também não abria mão da necessidadede uma conduta ética na vida,

entendida como vinculada à aceitação de Jesus, ou, em outros tennos, à conversão.

Quem sabe tenha sido essa a última atitude do rapaz, disse o pastor. A flexibilização

percebida nesse caso não é o que comumente se ouve nas pregações dessa comunidade.

Na tentativa de compreender a razão para o relatado, pode-se dizer que possivelmente

tenha havido um certo constrarigimento causado pela audiência.

Como referido, nos cultos, esta flexibilização não ~ tão evidente, nem comum.

Prevalece a mensagem na ótica da dicotomia entre bem e mal, Deus e diabo, fornecendo

o material necessário para a "guerra espiritual". Deus possui anjos, arcanjos e outros

seres celestiais, que são seus mensageiros, não apenas junto aos seres humanos, mas

também dos acontecimentos no plano terreno com o divino. Os anjos são igualmente

entidades protetoras das pessoas. Assim como Deus, o diabo também possui seus anjos.

Há, portanto, uma correlação hierárquicade forças no mundo espiritual. Segundo o

pastor Rubem, o diabo coordena o mal, mas a execução está a cargo de seus anjos que

estão estrategicamente colocados no mundo. Existem "demônios territoriais" que são

responsáveis por detenninadas áreas geográficas. Em função disto, como contraposição,

acredita que existam "anjos territoriais". Para defender este ponto de vista, disse: "Na

história do profeta Daniel diz que o arcanjo Mi~el estava lutando contra os reis da

Pérsia (territórios), por isso demoroupara atender a Danief'.

O mal é hierarquicamente inferior ao bem, mas superior aos seres humanos. Para

os carismáticos, somente os que professam e vivenciam sua fé em Deus estão realmente

protegidos. Mesmo assim, os cristãos podem "dar brecha" pa.ra a atuação do diabo.

.-JI
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Essas "brechas" são identificadascom o ocultismo,os vícios e a ida em lugares não

aceitos como sendo da "vontade de Deus", como danceterias, por exemplo.

Parecem ser três as principais ênfases dos carismáticosluteranos:batismo no

Espírito Santo, cura e "expulsão de demônios". Estes dois últimos estão bastante

relacionados pois muitas vezes os problemas de saúde são "diagnosticados" com tendo

fundo maligno, sendo necessário que a pessoa tenha que passar primeiro por um

processo de libertação,para alcançara cura. A coleta de dinheiroé também bastante

enfatizada 40.

4.2- O espaço ritual

o templo da Comunidade Evangélica de Mathias Velho é wna construção

relativamente nova. Todo o espaço em que se encontra o templo, as casas dQpastor e da

zeladora, bem como o estacionamento, é cercado com grades com altura aproximada de

dois metros. Nos dias de culto, o portão do estacionamento fica aberto, por onde passam

quase todas as pessoas que pretendemparticipar do evento religioso. Semprehá um

homem idoso cuidando quem entra e quem sai do pátio da igreja. Quando não há culto,

as pessoas precisam passar por um portão normal, menor. Nele está instalado um

sistemade porteiroeletrônicocom uma câmarade vídeo de segurança.Apesardisto,já.

aconteceram assaltos dentro do pátio e até, uma vez, durante um culto celebrado nas

terças-feiras à tarde. Justifica-se, portanto, todo este aparato de segurança. É um bairro

40 Entre estes carismáticos, encontra-se uma forte ênfas~ nas dádivas em dinheiro, mas
não são entendidas como uma possibilidade de ganhar mais pelo fato de dar mais. A
possibilidade de receber mais ao ser dizimista, ou ao contribuir com ofertas regulares para
igreja, 'não é desconhecida, nem descartada. Contudo, a oferta é enfatizada como resposta de
gratidão a Deus, e não como uma aposta, como vemos nos templos da IURD. Contudo, penso
que a questão fica em aberto, carecendo de mais pesquisa. Na compreensão dos fiéis, existe
uma diferenciação entre dar dinheiro e receber bênçãos?

"
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predominantemente habitado por operários de baixo poder aquisitivo..Deve-se dizer que

este bairro é famoso pelo seu alto índice de criminalidade.

o templo é concebido como um prédio multifuncional.Constitui-sede dois

andares. No térreo, encontra-seum grande salão e duas outras salas. Elas são usadas

para realizar atividades específicas dos grupos da comunidade, como grupos de jovens,

de crianças, de senhoras e reuniões de toda a ordem. Existem, ainda no térreo, banheiros

masculino e feminino. O alcance ao segundoandar acontecepor intermédiode uma

rampa. A entrada é lateral, já que a frente do prédio dá para a rua.

A igreja toma praticamente todo o segundo andar, ficando reservadas duas

pequenas mas confortáveis e acolhedoras salas contíguas. Na primeira, está instalada a

secretaria da comunidade, sendo a segunda uma espécie de sacristia. Esta última sala

tem uma porta de ligação com a parte frontal da igreja~de forma que é muitas vezes

usada, durante o culto, quando pessoas "endemoninhadas" passam mal, ou tornam-se

resistentes à expulsão de demônios.

. Defronte este "sobrado", de frente para a rua, portanto nos fundos do templo,

encontra-se estampado, em metal, o símbolo da IECLB e, sob o símbolo, lê-se por

extenso o nome da igreja. Nesta parte da frente, uma imponente parede inteiriça compõe

a torre. Enfim, o prédio, mesmo sendo de dois andares e multifuncional, procuro\!

conservar esteticamente a semelhança com templos tradicionais.

O templo em si caracteriza-sepor ser bastante simples. O piso é forrado por

lajotas marrom-escuros. As cadeiras são removíveis, de assento plástico alaranjado. Elas

.":íJ:
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estão dispostas em duas fileiras de dez colunas. O templo abriga umas trezentas pessoas.

H~ também, nos fundos, um mezanin041,tão característico dos templos luteranos.

O espaço ritual é também simbólico. Consiste em um lugar que "infonna" a

memória e a cultura de um detenninado grupo social. Por isso é necessário referir-se,

também, à construção litúrgica do espaço. Isto é, a decoração ajuda a perceber parte da

modus vivendi do comunidade.

Na parte da frente da nave do templo foi construído um palco, dois degraus acima

do restante da nave. Nele, encontram-se o altar, o púlpito e, do lado esquerdo de quem

olha, reúne-se o conjunto musical. O altar, dentro da "tradição" luterana, usualmente

constitui-se de velas, paramentos42, flores, um crucifixo' e uma Bíblia aberta sobre o

altar. Nesta comunidade não são colocadas velas43, nem crucifixo, e, dificihnente,

flores. Mas o mais significativo é que os paramentos são muito esporadicamente

trocados. Durante quase o ano inteiro pennanecem os paramentos alusivos a

pentecostes, à descida do Espírito Santo. Assim, metaforicamente, os paramentos

deslocam a comunidade para o tempo que procuram reviver. É o ethos carismático se

revela e reafirma à comunidade de fiéis pela estética do espaço. .

4.3 - A seqüência ritual

Como referido anterionnente, as comunidades carismáticas luternnas possuem

41 É o espaçoondenormalmenteficariao corodacomunidade.

42 São panõs com estampas que aludem ao tempo que a comunidade está inserida dentro
do ciclo litúrgico. Os principais tempos deste ciclo são: a páscoa, o pentecostes, o advento e o
natat Cada um destes tempos do calendário é aludido com uma cor diferente de panõs.

43 Segundodeclaraçãode pastorescarismáticos,esteselementossão tiradosdo altar para
não lembrarem fdolos, ou não fomentarem idolatria. Isto está referido em uma das entrevistas
colocadanocapftulo2,o qualfalasobrea históriadomovimentocarismático.

'.,,'.'.'..
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uma série de atividades próprias de comunidades religiosas. Nas duas comunidades

carismáticas que mais freqüentei, Mathias Velho e Cachoeirinha, ocorrem três cultos

públicos durante a semana. Um, acontece durante a tarde, outro à noite, em algum dia

da semana. Há, ainda, o culto que ocorre dentro do horário tradicional, isto é, domingos

pela manhã.

A diferença básica entre os cultos noturnos .e os de domingo, em relação aos

diurnos, é que estes últimos atingem uma audiência predominantemente feminina. Além

disso, é possível encontrar uma maior heterogeneidade de público neste culto. Tomam

parte, muitas pessoas pobres, negras, algumas de tisionomia doente. É um culto,

portanto, que centra seu enfoque nas curas, nos endemoninhamentos,na oração por

.desempregados e nos testemunhos de bênçãos recebidas. É um culto de duração média

de duas horas e meia a três horas.

Tomemos como exemplo os cultos de quinta-feira à noite e domingo de manhã,

em Mathias Velho, Canoas, os quais possuem: praticamente a mesma estrutura

seqüeilcial no rito cultual.

..IIC""
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com ~uitos

Oração em pequenos grupos, encerrada pelo dirigente, sendo que seu enfoque
,rivilegiaa adoração.
Este segmento, chamado de momento de .louvor, ocupa a maior parte do culto:

usualmentede 40 minutosa umahora.. .

Faz-se mais uma oração. O enfoque DrivilegÍaa
Seguem-se mais algumas músicas.
As crianças são convidadas a irem à frente, cantam um hino, e, depois, deslocam-se

para um complexo próprio, a fim de desenvolverem atividades lúdicas apropriadas a.
sua faixa etária. Estas crianças são acompanhadas por voluntários, sendo a maioria

I

:
deles meninas adolescentes.

Fala livree de t°!1!vigoroso .

Enfoque privilegiado: pedido de poder e autoridade para a realização de curas.
Constitui-se na parte onde quase todos os que ~sistem ao culto, vão à frente para

receber orações, conselhos,'etc.É um momento que pode durar até uma hora. Os que
não têm maior interesse vão embora ou formam-se pequenos grupos de conversa
dentro da mÓDriaigreia44.

Agrupando a seqüência ritual em uma.estrutura mais enxuta, notemos que o ritual

se organiza ao redor de quatro núcleos. São eles:

Recepção e saudação

Elevação espiritual: o louvor

Pregação

"Ministração"

44 Esta parte caracteriza-se como o ritual de aflição (Tumer, 1990). Mesmo
momentaneamente não explorando esta questão, para uma análise mais profunda do ritual,
não há como não tratá.,.locomo central. Como veremos, não é apenas o culto que desemboca
da ministração, mas todo o ritual está direcionado à ele. Poderramos dizer, portanto, que ele é
o ápice do ritual, o fecho pelo qual as pessoas, simbolicamente, exPrimem as demandas geràis
dos participantes (Bourdieu, 1998).

'.
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4.3.1 - Recepção e saudação

Como em muitas igrejas pentecostais, a recepção, o afeto e o carinho das pessoas

é sempre algo que impressiona. Não é diferente entre os luteranos. Mesmo com pessoas

que vêm pela primeira vez ao templo, a recepção é sempre afetiva. Apenas como

exemplo, cito duas senhoras, cujo primeiro contato com essa comunidade pude

presenciar. Depois de aproximadamenteuns cinco minutos sentadas, aguardando o

início do culto, foram cumprimentadas pelo pastor e, logo em seguida, por outras

pessoas que estavam no culto. Uma senhora sentou-se ao lado delas. Ficou conversando

com elas durante uns dez minutos. Começou o culto e esta as convidou a

acompanharem-na, sentando mais à ftente.

A recepção é mais do que apenas uma' acolhida. As pessoas consideram a

recepção aos novos como uma oportunidade de conduzi-Ias ao contato com o divino.

Interessar-se pelas pessoas que começam a se aproximar das comunidades, relaciona-se

a dois princípios importantes. De um lado, receber bem os novos significa uma

oportunidade de evangelizá-Ios agregando-os à comunidade de fiéis. Mas, além disso,

afetividade é algo marcante nos relacionamentos entre os membros da igreja. Ser

cordial, mostrar seu bem-estar com a vida é demonstrar estar vivendo em intimidade

com Deus, ou, ainda, estar exercitando os ftutos do Espírito45. Ser uma comunidade

calorosa significa, para estes cristãos, constituir-se em uma comunidade onde o fluir do

Espírito Santo é vivenciado através das qualidades tidas como resultado da ação do

Espírito Santo. Assim, a chegada das pessoas é experimeiltàda como uma quebra. Isto é,

sai-se do não sagrado, do mundo tido como mo, competitivo e indiferente e,

'~
:;

45 Conforme relato bíblico que diz: -Mas o fruto do Espírito é: amor, alegria, paz,
longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas
coisas não há lei-. Gálatas5.22,23.

-"L
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evidentemente, lugar da ação do demônio, para o ambiente sagrado, de encontro com

Deus, onde é procurado vivenciar o amor, etc..

Como já referido anteriormente, a composição dos participantes do culto é

heterogênea em relação a questão étnica, social e etária. Etnicamente, percebe-se um

bom número de pessoas de origem alemã, 40% a 50%. A etnicidade desta comunidade

também está entrecruzada com a questão social. A maioria de pessoas adultas mais ou

menos bem vestidas e que vem ao culto de automóvel,é branca.A outra metade dos

participantes são empregados de baixa qualificação que moram no bairro Mathias

Velho. Há pessoas negras mas não em grande número, normalmente girando em tomo

de 10%. A participação de jovens chega a ser de 40%. O estilo de música e o conjunto

musical exercem especial fascinação sobre eles. Os jovens participam de forma mais

solta nos ritos cultuais, não sendo dificil ver moças dançando com grande energia no

fundo da igreja. Existem também muitos casais jovens e de meia idade que participam

dos cultos. O trabalho com jovens é muito intenso, com retiros, passeios, encontros

musicais (grupos de louvor), de forma que muitas famílias são atingidas primeiramente

através dos jovens que, quando engajados nas atividades da comunidade, acabam sendo

os "evangelizadores" dos pais. Por ser uma vila com altos índices de criminalidade e de

fácil acesso às drogas, muitos pais vêem com bom olhos a participação de seus filhos na

igreja, percebendo-a como um referencial de proteção contra todas as mazelas que

atingem a vida juvenil.

Retomemos ao rito. O culto, normalmente, começa com uma saudação formal do

dirigente. Contudo, antes deste início, já está sendo criada toda unia atmosfera onde se

quer tomar percebida a presença de Deus. Enquanto' as pessoas vão chegando, o

conjUntomusical toca e canta. Usualmente, a música inicia uns quinze minutos antes da

saudação formal. Cinco a dez minutos antes de iniciar o culto, o pastor e o dirigente

..
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reúnem:se com mais algW1Sobreiros para orar na sacristia. Depois deste momento, o

pastor ou coordenador do culto forma um círculo com o conjunto musical e ora durante

uns dois minutos, diante de toda a comunidade reunida. Cabe dizer, aqui, que a oração

deste grupinho não chega a ser ouvida pela comunidade, pois esta ainda se encontra no

momento de as pessoas se cumprimentarem e conversarem. Somente depois deste ritual

de orações é que o culto inicia. Ora, toda esta atmosfera cria na audiência uma sensação

de tempo sagrado e, portanto, os atos de fala assumem um estatuto de verdade divina,

muitas vezes complementada por orações iniciais em que o pastor pode dizer: "Tujá me

entregaste a pregação. Mas de nada adianta estas letras sem o teu Espírito Santo".

O culto é realizado por duas pessoas, as quais denomino dirigente e pregador ou

pastor. Normalmente, a primeira parte do culto é oficiada pelo dirigente, que pode ser o

pregador no culto seguinte. Quando da saudação formal, faz-se a abertura do culto com

a invocação trinitária. Trata-se de uma fórmula onde simplesmente é dito: "iniciamos

este culto em nome de Deus, Pai, Filho e EspíritoSanto". Há muita variação nesta

fórmula, mas a invocação ao Deus trino permanece. Em seguida, é lida uma passagem

bíblica, sobre a qual é feito um breve comentário.

4.3.2- Elevação espiritual: o louvor

Este segmento ritual inicia com uma ou duas músicas. Em seguida, a comunidade

faz orações em pequenos grupos. O dirigente finaliza esta parte orando ao microfone,

interrompendo muitos grupos que ainda oram.

A qualidade do grupo musical é fundamental para alcançar momentos de impacto

emocional sobre os fiéis. Normalmente os conjuntos responsáveis pelo andamento
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musical são constituídosde, no mínimo, quatro instrumentistase três vocalistas. No

grupo de canto da comunidade de Mathias Velho, por exemplo, são tocados um violão

elétrico, uma guitarra, um contrabaixo, uma bateria, um teclado e um saxofone. Além

deles, constituem o grupo mais três ou quatro moças que cantam, cada uma usando

individualmente um microfone. Alguns instrumentistas cantam, totalizando um vocal de

cinco a seis pessoas. O som é amplificado e as vozes afinadas garantem uma condução

firme e homogênea do canto, transformando-se em um instrumento de grande potencial

de veiculação emocional. O cuidado coma questão mUsicalé muito grande. Durante o

tempo que acompanhei intensivamente os cultos, houve três coletas específicas para a

compra de instrumentos e a melhoria da sonorização.

O recurso musical é expressivo e calisa um grande impacto. Somente sua ausência

pode nos dar uma idéia do que a música e a banda significam na performance ritual dos

cultos. Foi justamente isso que aconteceu em um culto de domingo pela manhã. O

grupo musical havia saído para tocar em um eventode maior envergaduraque estava

acontecendo em Cachoeirinha. Do referido conjunto, ficaram apenas três componentes

na comunidade local a saber: um guitarrista, um baterista e um contrabaixista. O rapaz

que tocava guitarra era também o vocalista. Em virtude da ausência dos demais

instrumentos, o jovem vocalista procurava animar a comunidade sem muito êxito. "Sem

os instrumentos musicais fica difIcir', dizia ele. "Mas mesmo assim, vamos louvar a

Deus de todo o coração". Normalmente, as pessoas batem palmas. Neste culto, quase

não havia "coreografia". Os poucos que levantavam as mãos, faziam-no timidamente.

Todas as comunidades carismáticas luteranas cujos cultos acompanhei fazem uso

de retroprojetor. Projetam a letra dos cantos na parede, de fOrnla que todos possam ler

~"
com facilidade. Há algumas vantagens neste método. Primeiro, a rotatividade musical é

"
uma possibilidade constante7 o que de fato acontece. Devo dizer que existem algumas .
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poucas excessões para essa regra, uma vez que constatei haverem determinados hinos

favoritos e mais repetidos. Assim, para ensinar uma nova música, basta colocar a letra

nwna lâmina e a comunidade a acompanhasem dificuldade.Não há necessidadede

imprimir um livreto ou hinário ou de usar vários hinários, o que poderia ser preciso para

obter maior variedade nas músicas. A segunda e principal, a meu ver, é que as pessoas

não precisam ficar segurando um hinário e, assim, seus braços estão livres para fazer

gestos, bem como para embalar o corpo. Todos olham para a frente. O conjunto musical

serve também como modelo de expressividade corporal para a comunidade. Ele toma-se

uma referência de técnicas corporais, ajudando a comunidade a se desinibir. Enfun, tudo

contribui para o envolvimento da pessoa no ritual, deixando-se levar pelo emocional. A

. música amplificada é constitutiva para a performance ritual. O clima emoCionalque"se

instaura, significando o encontro com De.us, uma exPeriência mística, é grandemente

potencializado pela música e sua execução dentro dos cultos. Ela está presente do início

ao final do culto. Quando não está cantando com a comunidade, a banda faz um fundo

musical nas orações e na ministração.A exceção fica por conta dos momentos de

pregação e de avisos. No mais, a música embala o ritual.

A seguir, serão descritas partes da musicalização de um culto observado,

objetivando tomar mais visíveis alguns de meus comentários. A partir dos muitos cultos

visitados, é possível afinnar tratar-se este de um culto carismático típico, podendo ser

usado como referência.

Ao focar a atenção na seqüência musical dentro do ritual, é possível observar que,

via de regra, a primeira coisa que ocorre em um culto carismático luterano é um canto.

Somente depois disto, o dirigente faz a saudação aos que estão no culto. A seguir, antes

de efetivamente iniciar uma seqüência musical, o dirigente procura despertar um

momento de efervescência comunitária. Algumas falas de dirigentes procuram estimular
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nos participantesa noção de que o louvoré a porta de entrada para o contato com o

divino. No momento cuitual em destaque, o dirigente falou:

''Nós queremos ter uma noite especial na presença de Deus. Você é
convidado a estar neste culto, nesta noite, com todo o seu coração, com
toda a sua força e com toda a sua alma. Se você sabe que o culto a Deus é
importante, eu quero que você saiba que este culto é muito mais
importante ainda, porque, nesta noite, o Senhor quer falar conosco. O
Senhor tem palavra para nós. Eu convido você para um grande momento
de louvor. E saiba que o louvor também é algo sério. Quando eu e você
estamos louvando, estamos louvando o Deus todo-poderoso e ele merece
o melhor de nosso louvor. Louve a Deus, mas louve de coração, louve

.com alegria. E já no tempo de louvor o Espírito Santo de Deus vai estar
agindo no meio de nós. Amém? (A comunidade responde: Amém!) Que
Deus abençoe!"

~om estas palavras, tem início o momento de louvor. Trata-se de um contínuo de

hinos, sem interrupção do dirigente, com a duração aproximada de 40 minutos, podendo

chegar até a uma hora de músicas sem pausa conduzidas pelo líder do grupo vocaL Os

hinos cantados são repetidos muitas vezes; no mínimo, três vezes. Mesmo aqueles que

chegam pela primeira vez ao culto, logo estão acompanhandoas canções, por serem

melodicamente fáceis e em função de suas repetições, possibilitam uma rápida

aprendizagem. Não raras vezes se pode observar pessoas chorando, casais se abraçando,

pessoas de olhos fechados buscando um contato com o sagrado. Neste contexto, a

redundância desempenha exatamente o papel de promover envolvimento emocional,

abrindo as pessoas para o sobrenatural. Mesmo aquelas que vêm pela primeira vez ao

templo, deixam-se levar por este entusiasmo emocional. Seus corpos, embora de forma

mais constrangida, balançam ao som melódico dos hinos, fecham 'os olhos, levantam

seus braços e percebem que o culto se torna um evento (CorteIl; 199.6)em suas vidas.

O vocalista da banda anuncia o canto, di3endo: "Santo, santo, santo é o Senhor,

digno de toda honra e glória. Vamos saudar ao Senhor com .~mforte aplauso (o que é.

feito .com grande entusiasmo). Todo o aplauso seja dado ao t$enhQrJesus,digno dei,;
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todo o louvor, de toda a honra e de toda a glória." Tudo isto já acontece com os

primeiros acordes da música, fazendo com que, simultaneamente à faia, esteja sendo

executado um fundo musical. Assim que as palmas cessam, todos começam a cantar:

/: Santo, santo, santo,
Santo santo, santo,
Santo é o Senhor, poderoso,
Digno de toda a glória,
Digno de toda a honra e de receber todo o louvor48:/

/:Louve, exalte ao Senhor
Louve seu nome para sempre:/

o canto é repetido três vezes, sendo na última execução, a sua parte final repetida

quatro vezes. O hino é bastante embalado, de forma a entusiasmar e movimentar as

pessoas que estão no culto. A coreografia mostra-se restrita, embora envolvente.

Resume-se a bater palmas, levantar os braços e balançar o corpo. Nesta música,

observa-se que dificilmente alguém"fecha os olhos e tenta buscar nela um clima de

meditação. A função destes hinos mais embalados é justamente motivar e movimentar.

Sem nenhuma quebra, após terminar esta canção, uma nova é iniciada, onde o

vocalista, sob os acordes da próxima música, tenta conectar com uma frase o nome do

canto com uma postura de adoração, dizendo: "Louvado seja o .nome do Senhor.

Celebremos ao Senhor com nosso canto".

/: Celebrai, celebrai a Cristo, celebrai
Celebrai, celebrai a Cristo, celebrai :/
/: Ressuscitou, ressuscitou, e hoje vive para sempre :/

Também esta música possui um ritmo acelerado, sendo acompanhada de palmas.

Como se trata de um hino pequeno, é repetido quatro vezes.

46 Os sinais I: e :1significam que a parte do canto que está entre estes sinais é cantada
duas vezes.
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Após estes dois primeiros cantos, inicia-se uma seqüência de músicas mais lentas.

Na medida em que o tempo avança, as músicas vão se tornando mais lentas, melódicas,

propiciando momentos mais intimistas. As letras dos cantos enfocam principalmente o

poder, a grandeza e o cuidado de Deus. Tornam-se oração, como na seguinte:

/: Estamos aqui pra te adorar, em tuapresença, pra te exaltar
Nossos olhos contemplam tuaface de amor,
tudo que temos, tudo que somos, é teu Senhor:/
/:Nossas vidas estão guardadas em tuas mãos, estão escondidas em teu coração
Pois somos raça eleita, sacerdócio real, povo santo de Deus,
afim de proclamar teu reino, ÓSenhor:/

Este hino foi repetido três vezes. Assim, não há como não aprender o canto e não

participar. A coreografia musical é bastante simples..A maioria levanta os braços com

as mãos espalmadas para cima e fecha os olhos. As vocalistas do conjunto musical dão

o tom de contemplaçãopara o momento.Elas fechamos olhos, colocamas mãos no

peito. Enfim, corpo e música remetem as pessoas para a experiência mística. A emoção

vai tomando conta. Neste momento, não é raro ver pessoas derramarem lágrimas. Sem

qualquer interrupção, outra música é entoada.

/:Não há Deus maior, não há Deus melhor.
Não há tão grande como nosso Deus :/
Criou o céu, criou a terra,
criou o sol e as estrelas
Tudo ele fez, tudo criou, tudoformou
Para o seu louvor, para o seu louvor
Para o seu, para o seu,
Para o seu louvor

Este canto foi igualmente repetido quatro vezes. A música é calma e melódica. As

pessoas fecham os olhos e deixam seus corpos balançarem com vagar e leveza ao som

quatemário da música. Muitos levantam as mãos. O momento é de conduzir as pessoas

para dentro de si. O hino sugere que a proteção de Deus está com todos. A música da

banda enche o ambiente. Os cantos são repetidosmuitas vezes e, na medida em que
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cantam, cada vez mais pessoas vão levantando as mãos. Uma técnica recorrente neste

meio é, ao final da música, o vocalista pêdir que somente as vozes continuem cantando.

Ocorre uma quebra que potencializa ainda mais a emoção, pois todos se sentem um.

Neste momento, na maioria das vezes os vocais fecham os olhos, juntam as mãos e

cantam como se estivessem orando. Outras vezes, levantanl os braços, no que são

acompanhados pelos participantes do culto. Consiste em uma técnica que, além de

quebrar com o fundo musical e o som eletrônico, deixando apenas as vozes, procura

trazer uma mensagem de canto como oração. Neste caso, o canto serve para falar com

Deus, transcendendo o simples ato de cantar. Constitui-se em um momento que procura

transmitir uma vinculação pessoal com o divino. Estes recursos são praticamente
'.

.inexistentes entre carismáticos católicos. O encontro cultual continua com mais uma

série de cantos, interrompida apenas para uma oração.

Após este longo tempo de músicas, é aberto um espaço para serem dados avisos à

comunidade. Nesse período, também ocorre a saída das crianças, que se dirigem ao

andar inferior para ouvir histórias bíblicas e desenvolver atividades lúdicas. Em seguida,

canta-se mais um ou dois hinos e as pessoas se dirigem à frente, a fim de colocar sobre

o altar a sua oferta em dinheiro. Em seguida, vem a pregação.

4.3.3 - Pregação

As prédicas são sempre precedidas de oração. O dirigente convida o pastor para

subir ao altar. Sobre ele impõe uma das mãos e ora. A temática da oração é sempre a

mesma, isto é, constitui-se em um pedido de bênção sobre .0pregador e sua mensagem.

Dessa forma, a oração serve como um elo entre pregação e a palavra divina. A oração,
.'

que funciona como um ritual de entronização (Turner, 1990), fornece um quadro para a
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audiência, que coJoca a pregação não apenas como palavra humana sobre a vontade de

Deus, mas como sendo fala divina.

A exemplo dos carismáticos católicos, os temas das pregações são

privilegiadamente as partes narrativas da Bíblia. Tomando estas histórias como

temáticas preferenciais, as pregações tomam-se alegóricas, onde o cristão ouvinte pode

se espelhar no personagem bíblico. As palavras doutrinárias existem somente em

referência aos personagens bíblicos destacados nas pregações. Isto possibilita uma
\

grande empatia entre a audiência e o livro sagrado, trazendo o tempo mítico para o

presente e conduzindo o presente para dentro do tempo mítico. Além disso, o uso da

metáfora (Csordas, 1997) é abundante Para expressar a mensagem que se procura

passar.

4.3.4 - "Ministração"

A ministração é, sem dúvida, a grande novidade do Movimento de Renovação

Carismática dentro dos cultos luteranos. Um pastor definiu a ministração como:

"esse acréscimo de se ficar ali orando pelas pessoas que têm
necessidade, sempre com imposição de mãos, ou ainda um breve
aconselhamento. E ali, também, que se agenda aconselhamentos. Temos
um grupo de aconselhamento. Então ali acontecem muitas coisas. Não e
só oração. É um dar atenção às pessoas, é ouvir um pouco também. E,
não há dúvida, é um horário para interceder para que Deus interfira na
história daquela pessoa. Mas isso nós temos chamado de ministração"
(peter).

Na ministração, a interação entre audiência e pastor é alterada. Durante todo o

culto o pastor ficava distante, no altar. No momento da ministração, as pessoas vão para

a ftente e ficam diante do pastor. Enquanto ele fala, os obreiros vão chegando e
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começam a orar com imposição de mãos sobre as pessoas. O pastor mesmo, não

deixando sCümicrofone de lado, impõe as mãos sobre pessoas e ora por elas. Assim ele

vai dando o tom das orações que são feitas pelos obreiros. Se, em meio às pessoas,

surge alguém endemoninhado, o pastor dirige-se para ele, e ora ordenando, "sai espírito

maligno". Os toques com as mãos são constantes. Os obreiros que ajudam o pastor,

obedecem a divisão de gênero. Mulheres oram com mulheres e homens com homens.

Enquanto os obreiros oram com imposição de mãos, toda a comunidade ora em voz alta,

participando daquele momento com muito entusiasmo.

Em uma das comunidades carismáticas, foi possível observar que os obreiros

faziam muito mais uso de óleo para ungir as pessoas. Contudo, QS obreiros não

impunham as mãos, apenas as estendiam sobre as pessoas. Sobre isso, assIm se

expressou o pastor:

"Tem alguns obreiros que até foram excluídos de poder orar com as
pessoas. Eles empurravam a pessoa para ela cair e receber o dom do
Espírito Santo e isto não é aceitável. Justamente por causa disso, é
praticamente uma regra não encostar mais nas pessoas, porque isto gera
uma desconfiança: 'se a pessoa cair é porque fulano empurrou'. Eu
mesmo tive a experiência de um pastor que colocou uma mão na minha
testa e outra na nuca, depois ele começou a soltar a mão que estava na
nuca e dar uma pequena pressionada na testa, consequentemente eu ia
cair para trás. Esse tipo de coisa tenta-se evitar. Percebe-se que os cara
tem técnica e acho isso gravíssimo. Não se brinca com essas coisas"
(Rubem)

A partir das observações, pode-se dizer que na ministração ocorrem três

atividades.

A primeira é dedicada à oração pelas pessoas. Algumas vão à frente simplesmente

por quererem que um dos presbíteros lá postados converse com elas, ore por elas e lhes

imponha as mãos. Os presbíteros são pessoas conhecÍdas do pastor, sendo por ele

previamente destacados para a tarefa de interceder pelos participantes do culto. Muitos

presentes esperam este momento de intercessão. Ele serve como pedido eleajuda. O
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intercessor invariavelmente toca e abraça o fiel que chega para a oração. As pessoas

acorrem em um misto de respeito e ansiedade. Muitos buscam o recebimento concreto

de bênçãos áe Deus. Há pessoas que vão orar para pedir a presença do Espírito Santo e

o seu poder. Muitas vezes os obreiros ungem com óleo os que ali se apresentam. É um

momento também usado para aconselhamento. E, não raras as vezes, pessoas contam

umas às outras revelações recebidas de Deus, que versam sobre os mais variados temas.

Segundo, trata-se de um momento de intercessão por curas. Muitos atestam que

foram curados por estas orações. Com certeza, grande contingente de pessoas vem ao

culto para participar deste momento. Buscam a cura e a solução de problemas, ou, por

vezes, apenas compartilhar problemas e orar. Um dos pregadores conclamava os fiéis a

. participarem ativamente daquele espaço, dizendo:

"Onde você quer ver a mão de Deus? Coloque sua mão sobre a
enfermidade.Deus vai fazer maravilhasesta noite na vida daquelesque
estiverem orando. Nós repreendemostoda a força malignaque quer se
opor a ti, Senhor!.Quem estiver com dor, levante a mão. Queremos
repreendertodo o espíritomalignoda dor,da enfermidade".

Em terceiro lugar, e intimamente ligado ao aspecto anterior, cabe salientar que o

espaço da ministração constitui-se em um momento para a expulsão de demônios, como

costumam dizer. Quando as pessoas vêm à frente e pedem oração por curas fisicas, com

alguma freqüência a doença é percebida como "colocada" por um espírito demoníacQ,

sendo necessário, em seu entender, orar pela expulsão do mesmo.

Como exemplo, foi observado em um culto de Cachoeirinha, o pastor dizendo na

ministração: "Hoje nós queremos orar principalmente por aquelas pessoas que sentem

dores. Se você sente dor, pode vir, a menos que você queira voltar com dorpara casa ".

,.
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Ainda na ministração, Qpastor afirmou que não é ele quem cura, mas sua igreja.

Os obreiros vão à frente para "ministrar a cura de Deus". A comunidade fica de pé, o

teclado faz um fundo musical. O pastor pede que a comunidade estenda a sua mão sobre

todos aqueles que foram à frente e ora ao microfone:

"Toda a enfermidade vai sair. Sai, sai obra maligna". Alguém desfalece, se joga

para trás. Muitos da comunidade gritam sai, sai. Há uma expulsão de demônio. O pastor

continua a dizer "sai, espírito maligno. Saia de suas costas. Saia das pernas". A

pessoas convulsiona. "Em nome do Senhor, sai e não volte mais. Todo espírito

causador de dor, saia desta vida e não volte mais".

No final o pastor ainda pergunta para os que estavanrna frente: "Tem alguém com

dor? Dor de cabeça, dor no ombro?Não tem mais nada? Glória a Deus! Este Jesus é

maravilhoso!".
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Capítulo 5

O Rito CultuaI entre Carismáticos Católicos

Neste capítulo, será descrita a cosmologia religiosa dos carismáticos católicos que

se reúnem em grupos de oração. Em seguida, buscarei transcrever os momentos rituais

mais significativos, acentuando o uso de alguns artificios de performance acionados

durante o rito cultual desses carismáticos.

5.1 - Cosmologia

A descrição da cosmologia da RCC não é tomada, aqui, como um dado que paira

acima das relações sociais. Antes, elas estão intrincadas. Neste sentido, a prese~te

descrição cosmológica e mitológica, mesmo possuindo um sem-número de traços

possíveis de serem encontrados entre os mais diversos grupos católicos (porque fazem

parte de uma determinada instituição), é também a expressão de um grupo determinado,

pois é dentro deste grupo que as concepções de mundo que passarão a ser descritos foram

sendo expressos. Portanto, a própria cosmologia consiste em um resultado do trabalho
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etnográfico. Isso implica, automaticamente, a própria percepção do pesqllisador sobre a

descrição.

Entre os carismáticos, como no catolicismo em geral, crê-se nwn poder superior,

divino, único, apresentado como Deus, Senhor e Criador do universo. Deste Deus

emergem dois importantes poderes "personificados": o Filho e o Espírito Santo. Estes

três poderes formam apenas wn, enquanto ser divino, embora ocupem papéis específicos

na sistematização teológica e religiosa, assim como na relação entre o fiel e o ser divino.

Encontramos também como mediadora privilegiada entre o crente e a divindade,

Maria, mãe de Jesus, elevada a wn quarto poder que, se racionalmente não é identificada

completamente com o ser superior, na prática cotidiana da religiosidade consiste de fato

em wna divindade. Para muitos carismáticos dos grupos observados, Maria adquire o

mesmo papel do Filho, isto é, wn mediador entre o ser supremo e os seres hwnanos.

Pode-se dizer, sem muito esforço de observação, que Maria se equipara em importância

ao próprio Jesus. Este lugar de destaque é revelado, por exemplo, pela quantidade de

"Ave-Marias" rezadas durante wn encontro do grupo de oração, mas, sobretudo, pelo

objetivo que procuram alcançar ao realizarem tal ato. Por exemplo~após a saudação das

pessoas que chegam pela primeira vez ao grupo de oração, costuma-se rezar a Ave

Maria. Além de dar wna identificação clara do grupo como sendo católico, o objetivo de

tal reza é esclarecedor. Após os cumprimentos pela chegada dos novos ao grupo, a (o)

dirigente solicita que se reze, dizendo: "Vamos rezar por vocês, por seus familiares, e

por tudo o que vocês vieram receber. Ave Maria, cheia de graça... Vamos rezar mais

uma Ave Maria também por nosso familiares e por todas aquelas pessoas que nos

pediram oração. Ave Maria, cheia de ". Maria é percebida como divina, pois ela

possui o poder da proteção e do atendimento de pedidos. Esta posição de mediadora

privilegiada é divinizada também nos discursos que se ouvem entre carismáticos. A partir
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do grupo de oração de São Leopoldo, da comunidade de Santa Catarina, foi organizada

uma tarde de louvor para a qual foram convidados outros grupos de oração da cidade.

Durante a tarde, houveram três pregações que formaram o centro discursivo do evento.

Esta estrutura de encontro ao redor de três reflexões é também usada nas grandes

concentrações dos carismáticos, por exemplo, o Cenáculo47.A primeira destas reflexões

foi realizada por um casal carismático de uma cidade vizinha. O tema sobre o qual se

propuseram a falar foi a importância da Virgem Maria para a vida dos cristãos (católicos,

evidentemente ).

Ná Tarde de Louvor, após a saudação e alguns hinos, houve uma pequena

procissão dentro do templo intitulada "Apr~sentação de Maria". Esta procissão iniciou na

entrada principal do templo, com um casal trazendo a imagem de Maria nas mãos,

seguidos por dois assistentes atrás deles. O casal adentrou no templo com a imagem de

Maria e a colocou no 3:ltar.Enquanto isso, todos cantavam um hino que tinha Maria

como tema. Em seguida, foi realizada uma oração: "Maria, nossa mãe, alcança-nos com

teu manto protetor, rogam os teusfilhos, mãe. Mãe, interceda por cada um de nós, teus

filhos, teus filhos que buscam perdão. Perdoa Mãe", etc. Em seguida, o casal realizou

sua reflexão, afirmando, entre outras coisas, que

"Não podemos separar Jesus de Maria. Olhar para Jesus é olhar para
Maria. Quem olha para Jesus vê Maria! Maria é a mãe da igreja, mãe.da
Eucaristia. Maria nasceu sem pecado original. (...) Maria teve o seu
pentecostes particular, ela é cheia do Espírito Santo. Jesus veio no
Espírito Santo de Deus em Nossa Senhora.(...) O Espírito Santo formou
o corpo e o sangue de Jesus no ventre de Maria. Esta foi a primeira
Eucaristia, o priineiro sacrário, o primeiro Corpus Cristi. (...) Em
Pentecostes, ela (Maria) foi a fundadora da Igreja, Pedro foi substituído
por outros Papas. Maria não foi. (...) Maria também ressuscitou. Ela é
co-redentora. Ela nasceu sem pecado. Esta foi a ação de Deus, porque é
lógico, natural e racional. Ela foi ressus'citada por Deus como exemplo.

47 O Cenáculo é uma atividade de massa organizada pelos caJismáticos, normalmente
no âmbitodas dioceses a que pertencem.
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Seu corpo foi glorificado. (...) Se ela não foi ressuscitada, se ela não foi
elevada, nem glorificada, se isto não tivesse acontecido, ela não falaria
para as pessoas em suas aparições. Ela sequer apareceria para os seres
humanos. (...) A salvação veio por meio de Maria. É ela que vai abrir o
caminho para a segunda vinda de Jesus".

Na visão do mundo sobrenatural, os carismáticos possuem, então, um ser divino de

onde emergem três figuras: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Jesus, sendo

Deus, é reconhecido como filho deste. Jesus é compreendido como Deus que se fez

homem. Maria, sua mãe, ao contrário, é reconhecida como humana, mas que é, feita

divina pelo papel que desempenhou como mediadora fisica entre Deus e os seres

humanos, gerando em seu ventre matemo um ser divino.

Mas o mundo sobrenatural. é ainda povoado por outra força cósmica, a do mal, o

diabo. Hierarquicamente, ele está abaixo do poder de Deus e age com o consentimento da

divindade. O demônio é percebido como sendo independentede Deus, pois é o seu

oposto. Ao mesmo tempo, está subordinado a Deus, unia vez que o poder do mal é visto

como inferior. Assim, se por um lado o diabo tem autonomia para fazer o mal, essa

autonomia é controlada pelo próprio ser divino, já que, se Deus não quiser, o mal não

pode atacar a quem a divindade não permitir.

De qualquer forma, estes poderes espirituais são constantemente acionados pela

pessoa católica. Além disso, acreditam em um grande panteão de santos, o qual' é

acionado nos rituais dos grupos de oração. As mediações oferecidas pelos santos sofrem

uma diminuição de importância se comparadas ao catolicismo tradicional. Parece que o

acento entre a relação do fiel e a divindade possibilita o retraimento dos diversos níveis

de mediação entre Deus e o ser humano. Uma serva do grupo de São Leopoldo disse que

antes de entrar para o grupo de oração fazia muitas promessas e costumava participar em

romarias: "E eu tinha minhas manias de promessa. Hoje, eu não faço mais" (Miriam).
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Em suma, o que a RCC procuraenfatizarem seus encontrosé a possibilidadede haver

uma relação pessoal com Deus. Esse Movimento postula que os grupos de oração serão

mais carismáticos quanto mais conseguirem possibilitar às pessoas experimentarem esta

proximidade com o divino. Essa também foi a percepção de Prandi (1997), que veiculou

ainda, como central, a mensagem de vida nova, para os carismáticos, entre outras.

Na cosmologia carismática, o mito do pentecostes é especialmente relevante. É a

partir dele que os carismáticos compreendem que recebem algo inédito ou sobrenatural

(o dom) e que podem, eles próprios, ser instrumentos do poder e da vontade divinos.

Irmã Zilá resumiu o evento do Pentecostes, desta forma:

''Não vou dizer 'os Carismáticos', não. Eu prefiro dizer uma
'Renovação Carismática'.Renovaçãodoscarismas.Os carismasquem dá, ,
os dons, é o Espírito Santo. Não somos nós. Então quem está despertando
isto tudo é o Espírito Santo. É uma ação bem nova do Espírito Santo.
Então, a gente sabe que nós estamos no ano da trindade. A criação é
atribuída a Deus Pai. A salvação é atribuída a Jesus, a segunda pessoa da
Santíssima Trindade. E toda a santificação, agora, é a época do Espírito
Santo. Então, aquilo que veio a partir da vinda do Espírito Santo sobre os
apóstolos, que fala em Atos dos Apóstolos, Jesus tinha prometido: o
Espírito Santo. E eles (os apóstolos) voltaram a Jerusalém depois que
Jesus tinha subido ao céu. Aconteceu cinqüenta dias depois da
ressurreição e eles, então, receberam em oração a ação do Espírito Santo.
Eles, ainda medrosos, eles abriram a porta da casa onde estavam
escondidos quando receberam em cheio o Espírito Santo, que veio sobre
os apóstolos na forma de línguas de fogo e eles começaram a falar em
várias línguas. Línguas, no sentido de ..., havia uma infinidade de pessoas
de nacionalidades diferentes que estavam ali reunidos e todos eJes
escutaram eles (apóstolos) na mesma língua. Então, aquele grande
milagre, pode-se fazer um paralelo: aquilo que, no início do mundo, a
Torre de BabeI foi a confusão das línguas, e se dispersaram porque não se
entendiam mais, ali em Atos, vindo do Espírito Santo, ele uniu as pessoas.
Falando uma língua só, as nações restantes, os povos daquele tempo, ali
reunidos, eles entenderam o que os apóstolos falaram. E de tal maneira foi
esta ação do Espírito Santo que, aquele dia, mais de três mil pessoas se
converteram. Simplesmente São Pedro falou, ele quase que iletrado, e três
mil pessoas aderiram à transformação toda que teve. Depois, São Paulo,
até foi dia 25 (janeiro) teve a festa da conversão de São Paulo. Ele, de
perseguidor, se tomou o grande apóstolo. Então, sempre tem de haver uma
transformação. Então, como se dá esta transformação? Os apóstolos, todos
reunidos no cenáculo, transformaram-se de homens medrosos que tinham

.~
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medo de tudo, para aquelas pessoas que não tinham mais medo de nada.
Quando, depois, Pedro e João entraram um dia na igreja (sinagoga), e
foram presos, foram perguntados por que estavam pregando o nome do
Senhor Jesus. 'Nós (os fariseus ou líderes do povo judeu de então)
proibimos de voces falarem neste nome'. Então, disse São Pedro: 'mas o
que convém? Nós obedecermos a vocês ou obedecermos antes a Deus?
Nós não podemos deixar de falar daquilo que nós vimos e ouvimos, aquilo
que nós sentimos e aquilo que nós experienciamos'. Então, é isso que
acontece em muitas pessoas na Renovação. De pessoas medrosas, de
pessoas acanhadas que depois de um retiro voltam outras pessoas para
casa".

o evento de Pentecostes, como narrado no escrito bíblico, torna-se o fato fundador

da identidade da RCC. Este relato bíblico torna-se o 'mito de origem. Os carismas são

entendidos como a manifestação concreta e sensível da presença de Deus no seio da

comunidade. Assim, o relato de Pentecostes é reatualizado no ritual. Pentecostes, como

mito fundador, toma-se um "sistema semiológico que reconstrói no imaginário dos seus

adeptos a continuidade entre o passado e o presente" (Sena, 1998).

Entretanto, o mito de origem não se esgota no relato bíblico. Por pretender ser um

movimento católico, os carismáticos atribuem ao Concílio Vaticano II o grande momento

de abertura para a ação do Espírito Santo (prandi, 1996: 62). Na percepção de Itmã Zilá,

este início de Renovação na igreja católica foi assim descrito:

"no convento, entrei em 1957, fiquei irmã. Depois disso, teve o
Concílio (Vaticano II) de 1964 e terminou em 67. Ali, sim, teve um
desabrochar, uma nova vida na Igreja. Isto a partir do João XXIII. Nosso
Papa, saudoso Papa João XXIII, que é considerado o Papa da Bondade, «le
era muito bondoso mesmo. Até pensavam que o que é que este velhinho
vai poder fazer, mas ele é justamente que abriu as portas e as janelas do
Vaticano e disse: deixa entrar um ar diferente, um ar do Espírito".

Desta forma, a igreja Católica, para a RCC, torna-se um centro privilegiado da

manifestação do Espírito Santo. O grupo de oração pode, então, ser compreendido como

um espaço de onde emerge sua identidade, mais especificamente uma identidade

complementar: a de carismáticos e a de católicos. O grupo carismático, em suas
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atividades, articula a vivência de Pentecostes como .experiência pessoal da fé, com os

elementos tradicionais do catolicismo, formando o núcleo da identidade cio carismático

católico. Nos contatos tidos, elementos como a Eucaristia, o Santíssimo, o culto à Maria,

o terço, entre outros, são redimensionados e adquirem um novo valor para aqueles que se

engajam na experiência carismática. Assim se expressou uma fiel carismática:

"E o momento importante para nós' da Renovação Carismática, o
momento culminante, é na eucaristia, em qualquer missa. O momento da
eucaristia é um momento de entrega, que nós cremos que Jesus está
presente. Se tu fechar os teus olhos no momento da eucaristia, né, no
momento em que o padre levanta a hóstia, tu não abaixa a tua cabeça, olha
para Jesus, tu tem que olhar, ficar de ttente para o Deus. Então eu olho
para esse Jesus e falo pra ele aquilo que mais me vem a alma, me vem ao
coração. Se tu tens o desejo de concluir uma coisa, de resolver alguma
coisa na tua família, então aquele é o momento de entregar pra ele. Então,
nós, os carismáticos, temos essa vivência da eucaristia, desse' Jesus
presente, de pegar a hóstia, de conversar com ele, de botar na nossa mão e
de conversar com ele. É uma experiência fantástica" (Ângela).

O ser carismático é uma identidade assmnida a partir de experiências com o divino.

Os carimáticos, como movimento, possuem uma série de atividades que participam para

o construção da pessoa carismática, como descrito em capítulo anterior. Mas, se o ethos

carismático é construído na articulação de várias esferas de participação, é o grupo de

oração a célula matter da RCC (Oliveira, 1977:26). Vejamos como se articula o ritual no

d - 48
grupo e oraçao .

48 Um trabalho que efetua uma análise da cosmologia religiosa de católicos e
pentecostais, simultaneamente, foi realizado por Pablo Seman em sua tese de doutorado
(Seman, 2000).
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5.2- O espaço ritual

o templo da comunidade de Santa Catarina, em São Leopoldo, é wna construção

ampla, encravada em wna curva-esquina no centro de wn bairro populoso de São

Leopoldo. Ao lado do templo, instalou-se um supermercado de porte médio para grande,

de wna rede de supermercados local. Sua localização traz a possibilidade de wn

constante fluxo de pessoas no templo. De fato, a igreja permanece aberta o dia inteiro,

das 7 horas da manhã às 20h. Muitas pessoas passam primeiro pela igreja, indo, depois,

realizar suas compras. Quase sempre, há pessoas no recinto, fazendo suas orações e

meditações.

- -- A igreja abriga de modo confortável cerca de mil pessoas. Mesmo assim, não tem

wn ar intimidador. As paredes contém pinturas com cores vivas é alegres, ilustradas com

motivos de passagens bíblicas, como o momento da intervenção divina no sacrificio do

filho de Abraão, Isaac, etc.

Na parte da frente da igreja, em toda a sua largura, encontra-se o altar. No lado

esquerdo de quem olha para frente está depositada uma caixa de vidro com a imagem do

Cristo, deitado, morto. Esta imagem está presente em muitas igrejas católicas. No vão

principal, bem ao centro, encontra-se a mesa do ofertório, da eucaristia. Na parede,

podem ser avistadas três pinturas. Da esquerda para a direita: a primeira retrata, o

nascimento de Jesus; a segunda, sua crucificação; a terceira, ilustra sua ressurreição. Bem

no centro deste espaço, aos pés da pintura sobre a crucificação, pode-se ver wn grande

móvel, com vários detalhes que dão a idéia de wn castelo. Sobre suas diversas torres,

jarros com flores artificiais as enfeitam. É o sacrário, lugar onde se guardam as hóstias

sagradas. Ao centro deste móvel há duas aberturas fechadas por pequenas cortinas. Na

;.-"" parte inferior encontra-se o Santíssimo: wna escultura em fo'rma de cruz, contendo, em

"

°.
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seu centro, wna hóstia. No sacrário, junto com o Santíssimo, são guardadas as hóstias

destinadas às próximas missas, bem como o material usado nas eucaristias, cálice, jarra e

cibóri049.No lado direito, encontra-se a pia batismal. Na parede deste espaço existe uma

pintura retratando o batismo de Cristo no rio Jordão. Este ambiente é também ocupado

pelo grupo musical da Renovação, ou por outros grupos musicais que participam das

missas. Mais perto dos bancos, mas ainda ocupando este vão principal da igreja, está

instalado wn pequeno púlpito, a partir do qual são feitas as leituras bíblicas nas missas

regulares. Este púlpito é ocupado pelos dirigentes da Renovação em suas reuniões de

segundas-feiras à noite. O grupo de oração da RCC ocupa o lado direito, para quem

entra, do templo. Ali reúnem-se, semanalmente, em tomo de quarenta ou mais pessoas.

5.3 - Seqüência Ritual

o objetivo é perceber como a perfonnance da estrutura do drama litúrgico influi na

experiência do ser carismático, na medida em que liga cosmologia,mitos e dramas

sociais no rito. Além disso, o ritual expressa as relações de poder entre o grupo e deste

com a Instituição que o abriga.

Na prática, cada uma destas partes da seqüência ritual poderiam render, por si só,

um bom capítulo de análise da perfonnance ritual. A intenção é compreender com~ a

articulação destas várias partes do drama ritual possibilitam uma percepção diferente da

emergência da cosmovisão dos participantes. Tendo como objetivo perceber a construção

do ethos carismático a partir da perfonnance ritual, não analisarei as perfonnances de

outras interações sociais fora do espaço do grupo de oração. Desta fonna, creio ser

49 Recipiente onde são guardadas as hóstias.
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possível aprofunda.r e explorar as possibilidades de interpretação antropológica a partir

destes rituais que, na maioria das vezes, tomam-se a porta de entrada para a RCC.

Entrar dentro de wn grupo de oração carismático é adentrar o mundo religioso

católico. Creio ser importante que se diga isto, porque, desta forma, já colocamos que o

ritual carismático não quer se apresentar como algo distinto do catolicismo, mas, sim,

modificado, vivificado, rejuvenescido.

Os grupos de oração obedecem wna estrutura básica sugerida pela Coordenação

Nacional. No entanto, a seqüência é alterada quase que semanalmente. DificÍimente se vê

wna ordem cultual sendo repetida por duas semanas seguidas. Isto não quer dizer que

aspectos básicos não permaneçam. Os elementos constitutivos permanecem, mas vão

sendo alterados na ordem ritual. Em virtude destas altemâncias, -colocaremos abaixo

aquilo que a Coordenação sugere como seqüência ritual ideal.

50 Contudo, o que se observou foi que a manifestação de carismas, como oração em
línguas e profecias, nunca ocorreu neste momento, mas acqntecia sempre nos momentos
denominados de Clamor ou de louvor, uma vez que ali, exPlicitamente, havia a invocação
do Espírito Santo.

Saudação

Acolhida à Trindade Consiste em momentos de cantos, oração em línguas e profecias)\).

Leitura do Evangelho: Comentário E a pregação do dia, propriamente dita

Ato Penitencial Consiste em momentos de oração com pedido de perdão, cura interior e,
eventualmente, pedidos por cura fisica

Louvor Momento dedicado a agradecimentos ou súplicas, com algum tempo
reservado para testemunhos

Clamor Momento de adoração, pedindo pelo batismo no Espírito Santo

Apresentação dos novos

Avisos

Intercessão Momento de pedidos específicos por pessoas relacionadas ao grupo de
oração

Encerramento Despedida, normalmente feita com um canto
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A Coordenação propõe, ainda, que, em cada grupo de oração, não falte nunca uma

estrutura mínima sugerida por um desenho de um trem no qual a locomotiva é a

pregação. O trem possui ainda quatro vagões: o primeiro, é o ato penitencial; seguindo-se

o do momento de louvor; o terceiro vagão é o chamado pelo batismo no Espírito Santo; e

o último, o de intercessão. Esta estrutura mínima é o que efetivamente se observa nos

rituais da RCC, mas a sua ordem é alterada conforme o dirigente. Assim, de acordo com

a sugestão da coordenação da RCC, pregação, ato penitencial, louvor, batismo no

Espírito Santo e intercessão são os elementos centrais do ritual de um grupo de oração.

A seqüência ritual de um grupo de oração é bastante elástica. Sua trama litúrgica

alterna os principais elementos acima colocados. De forma que, durante as seis semanas

seguidas em que o grupo de oração foi acompanhado, nenhuma vez observou-se a

seqüência ritual sendo repetida. Os elementos internos do ritual deslocavam-se,

dependendo do dirigente que conduzia a reunião. Isso não quer dizer que o mesmo ocorra

em todos os grupos de oração da RCC. No grupo de oração da Catedral em Novo

Hamburgo, também foi possível perceber esta liberdade de arranjo na seqüência ritual,

mas em menor escala. Esta organização bastante livre no ritual do grupo de oração

também comunica. Vou me ater, mais adiante, no significado desta característica.

,
I
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Partindo do que a coordenação da RCC sugere como seqüência ritual necessária, e a

partir de nossas observações, é possível construir uma estrutura ritual ideal-típica muito

significativa. Esta seqüência pode ser assim estruturada:

Recepção e saudação;

Preparação para o "Comentário do Evangelho" (Pregação);

Pregação;

Exercício de carismas;

Encerramento.

I
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Tomo como exemplo privilegiado o grupo de oração da Igreja Santa Catarina, em

São Leopoldo. O primeiro momento do ritual é a própria chegada das pessoas.

5.3.1 Recepção e saudação

O grupo de oração inicia às 19h e 3Ominutos.Faltando três quartos de hora para o

início, a igreja encontra-se apenas com transeuntes. As pessoas vão chegando, uma a

uma. Provavelmente estas pessoas não sabem que dentro em pouco começa um grupo de

oração da Renovação Carismática Católica. Chegam no templo, procuram o recipiente

adequado onde se encontra a água benta. Umedecem seus dedos com a água e fazem o

sinal da cruz. Adentram no templo. A maioria procura um refúgio para orar. No fundo da

igreja, encontra-se uma imagem do Cristo crucificado, postado em um canto do templo.

Ao lado dele, mas antes de chegar à imagem do crucifixo, há outra imagem, a de Nossa

Senhora, mãe de Jesus51.Diante do crucifixo de um metro e meio, encontra-se um móvel

onde o fiel pode ajoelhar-se, apoiar seus braços e olhar para o crucifixo. Entra um

homem, dirige-se àquela imagem do crucificado e pára por um momento diante de Nossa

Senhora. Em seguida, ajoelha-se, cotovelos no móvel, rosto entre as mãos, assumindo

uma postura de prostração, recolhimento interno.

Após algum tempo, entra pela porta principal uma jovem senhora. Unge-se com

água benta. Faz o sinal da cruz. Olha para os lados, vê as imagens e faz menção de ir até

elas, toma consciência do senhor rezando aos pés da imagem do Cristo crucificado, recua

e volta para o corredor central. Vai até quase a frente da igreja, entra pelo meio dos

51 O espaço revelaalgoda cosmologia.Antesde chegarà imagemdo Cristo,passa-se
pela imagem da mãe. Assim como em suas orações suplicam pela intercessão da mãe de
Jesus a Deus Pai e a ele próprio.
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bancos, mas não se senta. Ajoelha-se. Enfim, gestos, expressão corporal que lhes dá uma

identidade.

Mais perto do momento de iniciar o grupo de oração, mais pessoas chegam. Uma

mãe, sua filha adolescente e o filho no final da inf'ancia resolvem sair do templo. Suas

mãos procuram a água benta, fazem o sinal da cruz, curvam os joelhos e saem do templo.

Chega uma freira, seguida por um participante do grupo musical que animará a reunião, o

Sérgio. A freira se ajoelha bem diante do Sacrário, onde fica colocado o Santíssimo.

Sérgio também se ajoelha, mais afastado, mas direcionado ao local onde o Santíssimo

está depositad052. Depois de algum tempo, faz o sinal da cruz e se levanta. São

expressões corporais que explicitaIn uma identidade. Mais pessoas vão chegando.

Começa o burburinho, os abraços, sorrisos, falatórios. As pessoas se cumprimentam com

a saudação: "a paz de Cristo" e outras formas tão características de um grupo de oração

da Renovação. A maioria dos participantes é constituída de senhoras de meia idade e

idosas.

Toda a postura corporal, como o sinal da cruz, as expressões faciais que se

modificam, são pequenos sinais de um novo tempo que se inicia. Para as pessoas que

participam, emerge um tempo liminal por adentrar em um espaço simbólico e sacral.

A coordenadora da reunião, Ângela, senta-sejunto aos músicos. Aparentemente dá-

se, neste instante, a escolha dos hinos a serem cantados na reunião. Folheiam seus

hinários e pastas, procurando entrelaçar músicas com o tema da reunião. Buscam, assim,

uma unidade no momento cultual, bem como a afirmação da mensagem por diversas

. . .
manelfas sensonaIs.

I
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52 O Santíssimo,como se pode perceber apenas por estes usos do corpo, é
considerado figura central entre os carismáticos. Já os transeuntes não ligados ao
Movimento, parecem preferir as imagens de santos e do Cristo.
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Esperando pelo início da reunião, as pessoas parecem alheias ao grupo que prepara

a reunião. Suas preocupações não parecem ser a organização, mas colocam-se como

espectadoras que sabem da importância da sua participação para o grupo, para si mesmas

e para os demais membros, buscando, naquela interação, um contato com o divino.

Nesta noite, irmã Irmã Zilá, a principal coordenadora e pregadora do grupo de

oração, não se sente muito bem. Mesmo assim, cumprimenta a todos. Ela é sempre uma

das figuras mais carinhosas e receptivas do grupo. Normalmente, nenhuma pessoa fica

sem o seu "boa noite, a paz de Cristo". Além disso, interessa-se logo por aqueles que

sabe serem novos no grupo. Quer saber como chegaram até ali, o que as(os) trouxe,

enfim, procura colocar as pessoas bem à vontade e ajuda para que elas se sintam bem.

A conversa continua enquanto não inicia o momento cultual. Muitas destas

senhoras compartilham outras atividades dentro da paróquia, como, por exemplo, realizar

um "sopão" para pessoas carentes, ou, ainda, fazem parte de grupos de oração familiar,

onde um pequeno núcleo de senhoras se reúne e, juntas, rezam por suas famílias e por

outros que lhes são próximos. Desta forma, as conversas se sucedem com algum

entusiasmo, pois elas compartilham sobre outros eventos que enriquecem sua relação de

amizade.

I
~
I

Pela chegada das pessoas, nas rodas de conversas já vai se instalando um tempo

liminal. Um tempo de ter tempo para conversar, para estar ali.

Ângela, usualmente, dirige o grupo de oração até o momento do "comentário do

f

I

I
I

'i'

Evangelho", invariavelmenterealizadopor Irmã Zilá. As duas são o esteio do grupo.

Ângelaé umadas poucaspessoasdo grupoque alcançouo statusde serva, isto é, quejá

realizou os três retiros e mais a Escola Paulo Apóstolo. Ao todo, menos de seis pessoas

sãoefetivamentereconhecidascomoservasno grupo.Ângela,tendoescolhidoos hinos

~-
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da noite junto com o grupo musical, dirige-se ao centro do altar onde fica o Santíssimo,

ajoelha-se e ali permanece rezando. Logo em seguida, juntam-se a ela outras pessoas,

como Irmã Zilá e Miriam, todas servas e responsáveis por alguma fala durante o

momento cultual. Esta é uma prática corriqueira neste grupo, que ocorreu todas as vezes

que participei nos encontros. Momentos antes de iniciarem a atividade cultual, ajoelhadas

diante do Sacrário, recolhem-se, rogando pelo bom andamento do evento que está por

iniciar e pedindo que o Espírito Santo derrame suas bênçãos sobre as pessoas. Elas

levantam-se e dirigem-se para os bancos. O grupo musical inicia a fase de testes nos

microfones e nos violões amplificados.

O espaço ocupado pelo movimento carismático nesta comunidade, que é a igreja,

suscita algumas questões. A ocupação da igreja, e não de uma sala qualquer, parece

mostrar a conexão que o movimento faz com sua Igreja. Ocupa um espaço sagrado

tradicional, nele exercita sua espiritualidade e concecta sua expressividade corporal ao

espaço tradicional. Configura, assim, a aceitação de uma tradição que é colocada de lado

pelos carismáticos luteranos.

Miriam tira, de sua sacola, alguns livros com as letras das músicas cantadas nas

reuniões. Um livro intitulado "Louvemos o Senhor" parece ser o cancioneiro oficial do

movimento de Renovação Carismática Católica, o qual, anualmente, faz uma revisão das

músicas ali impressas. Esta revisão resulta na retirada de alguns hinos e na introdução de

novos. Além destes hinários, Miriam é responsável pela caixinha de pedidos de oração. É

sua esta tarefa, pois, como serva batizada no Espírito Santo, "recebeu como dom" ser

intercessora. Todas as quintas-feiras pela manhã, por volta das 7h, ela e mais no mínimo

uma senhora (o grupo é oficialmente composto por quatro senhoras), abrem a caixa de

pedidos, olham o seu conteúdo, intercedem pelos pedidos ali deixados, bem como por
,

outros assuntos que sempre estão na pauta de oração: pedidos pelQ papa, pelo padret
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pelos poderes políticos constituídos, pelos govemantes do município, do Estado e do

País. Pedidos de oração são deixados pelas pessoas no anàamento do ritual. As pessoas

pegam pequenos pedaços de papel, já preparados para este fim, nele escrevem seus

pedidos e os depositam na caixa. Os bilhetes não são assinados e seu conteúdo não é

revelado à comunidade.

A coordenação da RCC considera importante que exista uma variedade de outros

grupos dentro da organização de um grupo de oração. Como exemplos, podemos citar: o

conjunto musical, o núcleo de servos, o grupo de intercessores e o grupo de perseverança.

Ocorre que os grupos de oração passam por subdivisões internas, conforme relatado, de

acordo com os dons que as pes~oas acreditam terem recebido. É possível pensar que há

wn estímulo de especialização de atividades dentro dos grupos.

O conjunto musical conta apenas com wn ou dois violões e mais wna vocalista. Às

vezes, o violonista canta junto com ela, mas quase sempre é a voz desta que sobressai. É

possível dizer, sem dúvida, que se trata de wn dos grupos de canto mais tímidos, em

tennos musicais, que tive a oportunidade de ver nos grupos de oração. Mesmo assim, há

wn esforço muito grande para que, através da música, se imprima o elemento emocional

dentro do rito cultual.

Ângela posta-se no púlpito secundário do templo, no lado direito de quem entra.

Testa seu microfone com wna expressão característica: "Jesus, wn, dois, testando".

Trata-se de wna fonna recorrente nos três grupos de oração que tive a oportunidade de

observar mais detalhadamente. Enfim, tendo acertado seu microfone, inicia o rito

propriamente dito.

Depois de cwnprimentar os presentes a partir do púlpito onde se posta, a dirigente

píOcura levar os participantes a experimentarem wn momento emocional, na medida em



114

que salienta que inicia um momento epifànico do sagrado: "Hoje, é uma noite especial.

Hoje, Jesus está aqui. Ele nos chamou. Hoje, temos um encontro com Ele". Constitui-se

como a definitiva ruptura da cotidianidade. Entra-se em um tempo ritual no qual a

presença de Deus é referendada: o sagrado irrompe. O ritual adquire uma função

mediadora: ao mesmo tempo separa e conecta o cotidiano ao sagrado.

5.3.2- Preparação para o "Comentário do Evangelho" (Pregação)

O ritual tem continuidade, na forma de momentos intervalares de fala, com os

cantos. Os momentos rituais seguintes são a acolhida à Santíssima Trindade, à Maria e o

ato penitencial, todos enquadrados pela fala, a fim de que os participantes possuam uma

orientação sobre o momento litúrgico em que se encontram. Mas são as músicas cantadas

pelos participantes que realizam subjetivamente o momento enunciado pela dirigente.

Os cantos desempenham um papel importante nos rituais desenvolvidos pela RCC.

As músicas servem como elos articulares entre as partes faladas do ritual. Os cantos

aparecem durante todo o ritual. Constituem a massa que cimenta e articula os diversos

momentos rituais do grupo de oração. Juntamente com as orações, os hinos são a via

privilegiada de emoções, de expressividade corporal e de interiorização da mensagem.

Os hinos são acompanhados por conjuntos musicais. Cada grupo musical se

organiza de maneira diferente; isto é: os instrumentos tocados no grupo, a quantidad,~de

pessoas que o compõe, o número de vocalistas, etc. Cada um destes aspectos possibilita

uma performance musical diferente. O grupo que se reúne na catedral em Novo

Hamburgo é um grupo de oração mais antigo, sendo referência para muitos outros dentro

da diocese. Neste grupo, a equipe musical é constituída de violão (tocado por um homem
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de meia idade, que é, também, o principal vocal masculino), teclado (tocado por um

jovem de aproximada...l1ente 17 anos), guitarra (tocada por uma moça, também

adolescente) e vozes (comumente feitas por três ou quatro mulheres de idades variadas).

o referido conjunto musical causa um impacto bastante positivo entre os participantes,

uma vez que o envolvimento que esta constituição consegue alcançar é bastante

satisfatória. Diferentemente ocorre no grupo de oração observado em São Leopoldo, na

igreja Santa Catarina, onde o conjunto musical, na maioria das vezes, restringe-se a uma

pessoa no vocal e outra no violão. No mês de outubro, um outro violonista, Sérgio,

participou dos encontros. Trata-se de uma pessoa engajada na igreja católica. Atualmente

é um dos coordenadores do movimento jovem "Onda". Por sua experiência, este homem

de meia idade, portador de uma bela voz, anima mais os encontros do que a constituição

do grupo musical anterior, onde o violonista não cantava. A diferença é perceptível na

participação das pessoas que, com esta nova constituição, permanecem mais tempo em

pé cantando, fazendo uso, por conseguinte, de uma maior expressividade corporal e de

um maior envolvimento emocional. A "comunidade emocional", portanto, depende da

articulação de vários elementos para a sua constituição, das quais a música é uma via

privilegiada.

Nos cantos, a coreografia é constante e, eu diria, obrigatória. Estas coreografias ou

técnicas corporais aplicadas à música têm como um dos objetivos o envolvimento

emocional dos participantes. Ninguém, na verdade, é obrigado a fazer os gestos que

acompanham o canto, mas parece acontecer, em alguns casos, (je pessoas se sentirem

constrangidas a acompanhá-Ios, uma vez que o número de participantes do grupo (entre

trinta e cinqüenta pessoas) não é tão grande que alguém pudesse passar despercebido,

;~~ Ainda assim, observei algumas poucas pessoas que não acompanharam os gestos, e

...; outras, que o faziam tímida ou constrangidamente. Nessas situações encontram-se
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especialmente os novos no grupo. Os dirigentes iniciam esse momento com declarações

como: "Estamos aqui esta noite para agradecer a Deus. Agraáecer. porque Ele deu

nossas perninhas para andar, nossos olhinhos para ver, nossas mãos para erguer os

braços pra louvar a Ele". De uma certa fonua, fica difícil recusar-se a participar da

coreografia musical igualmente devido ao fato de que o gestual é justificado como

importante para o louvor a Deus.

Uma serva do grupo expressou-se assim a respeito da necessidade de postura

corporal:

"Às vezes, a gente faz um acolhimento maior. Nós, os carismáticos,
já estamos vivendo aquilo intensamente; até pelos cantos. Os cantos têm
mu,ita unção. Se tu rezares eles com vontade e não de braços cruzados,
algo assim como: 'Vem, Vem, Espírito Santo' (canta); tu tens uma fonua;
mas se tu pedir, fechar os 'teus olhos e cantar é muito mais ungido. Tu
recebe, tu sente, às vezes te dá um calorão, te dá um suador, te dá um, um,
um, tremor, te dá um vento. Alguma coisa que tu começa a sentir que tu
tem uma... quando tu abre os teus olhos, tu sente que tu tem uma energia,
que tu tá diferente, que tu tá... maravilhado" (Ângela).

Toda a seqüência ritual de um grupo de oração é entremeada de comentários do

dirigente que servem como pontes ou vínculos entre as partes. Temos, por exemplo, uma

fala de ligação, quando a dirigente diz: "Nós não fizemos a acolhida à Santisslma

Trindade. Já vamos fazer a acolhida à Santlssima Trindade". Anuncia então o canto 725

do hinário oficial da RCC "Louvemos o Senhor". Entre o anúncio da música e o início s:la

execução ocorrem hiatos que rompem uma crescente cadeia emocional. Não que a

emocionalidade não exista, mas ela não é potencializada em virtude destas interrupções.

Enquanto cantam o hino: Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do

Espírito Santo. estamos aqui, todos ficam de pé, fazem gestos, deixam-se balançar pela

música, pelo sentimento. Durante a música inicial, os presentes vão fazendo o sinal da

cruz em seu corpo. O gestual que acompanha este hino pode ser assim descrito:
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Em nome do Pai (mão direita nafronte),
em nome do Filho (mão direita sobre o peito),
em nome do Espírito (mão do lado esquerdo do peito)
Santo (mão do lado direito do peito, completando o sinal da cruz).
Estamos aqui (mãos espalmadas para cima, braços erguidos, numa posição que

sugere, ao mesmo tempo, entrega e recebimento).

Este é o início ritual da maioria dos encontros dos grupos de oração observados. É

importante ressaltar que, ao começarem não apenas com a fórmula trinitária, mas

igualmente com o sinal da cruz, caracterizam-se como católicos. As técnicas corporais

entre os carismáticos constituem-se de dois códigos que, para estes fiéis, não são

antagônicos, porém se sobrepõem. Um código de gestos rituais envolve a instituição

Igreja, com suas técnicas corporais específicas (o sinal da cruz, ajoelhar-se nos bancos,

benzer-se com água benta na entrada ou na saída da igreja, etc.). Outro código é o do

gestual carismático propriamente dito (ficar em pé enquanto cantam, levantar os braços,

etc.). Já no primeiro instante, a identidade está clara. Trata-se de um movimento de leigos

titualizado e identificado com a Instituição da qual faz parte. Assim se expressou a

dirigente, em uma das reuniões de um grupo de oração, afirmando, já nos momentos

InICIaIs:

"Jesus tem uma Igreja. Jesus fonnou uma Igreja. Essa Igreja precisa
pregar. Enquanto Renovação, somos Igreja. Ser da Renovação é ser
Católico. Se a Igreja diz que vai para essa direção, eu vou com ela. Se ela
diz que vai para lá (aponta com o braço), eu vou com ela, porque é o
Espírito Santo que guia a Igreja".

Assim continua durante todo o tempo: identidade reafirmada em meIO a um

discurso de refonna, de busca por renovação. Acima e antes de tudo, todos têm

consciência de serem católicos. Esta identidade é ritualizada e reafirmada a cada

momento. Entendem que todos os que dela não participam, seja porque não são católicos
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ou por não mais se considerarem católicos, precisam de conversão. Outros, maIS

identificados com o catolicismo, precisam ser "reavivados".

Após a saudação à Santíssima Trindade, segue-se o canto de um número expressivo

de hinos, intercalados por breves comentários da dirigente. Abaixo, resgato mais um

exemplo de canto e sua expressividade corporal:

Eu53sou feliz (todos começam a bater palmas), porque meu Cristo quer (bis)
Felicidade não é coisa qualquer,
Eu sou feliz, porque meu Cristo quer.
Eu canto a glória... (além das palmas, muitos deixam o corpo ser levado pelo ritmo

da música, promovendo um leve balançopendular do corpo). Cantar a glória ....
Eu digo: amém ... 'Eu venho ao culto (estas inserções não estão tradicionalmente

no hinário. Aqui se trata de uma continuação espontânea da letra musical. Estes
improvisos, e, portanto, o fato de a música ser repetida em um maior número de v€fzes,
traz um envolvimento emocional aumentado. Quanto mais vezes se repete uma música,
mais ela parece possibilitar o envolvimento emocional) ... Eu bato palmas ... Amo o
irmão... (neste ponto, em lugar de bater palmas, as pessoas abraçam-se, sorriem,
acolhem e são acolhidas. Agora em conjunto. seus corpos balançam, abraçados.) Amo a
Jesus ... (a dirigente e todos depois dela, olham para o vão principal do altar, no qual
encontra-se, ao fundo, a pintura de Jesus crucificado. Ao dirigirem seus corpos e seus
olhares para aquele ponto, levantam uma, ou até mesmo as duas mãos em sua direção)
Amo Maria ... (todos voltam a bater palmas e seus corpos balançam com muito mais
entusiasmo e desenvoltura).

Há sempre entre-tempos, vazios entre falas e cantos. A razão para tal é que a

dirigente parece procurar o que será feito no momento seguinte, qual o canto que deve

ser entoado. Isto traz um hiato, uma certa quebra emocional. Enquanto cantam, as

pessoas estão sendo levadas num crescente envolvimento emocional. A seqüênçia

intercalar de fala-canto diminui o potencial emocional dos cantos.

A dirigente anuncia o instante do pedido de perdão, o ato penitencial. O hino 637

terá a função de conduzir "os corações" para este momento penitenciae4.

53 O canto sem a descrição do gestual:
Eu sou feliz porque meu Cristo quer (bis)

Felicidade não é coisa qualquer, eu sou feliz porque meu Cristo quer.
Eu canto a glória ... Cantar a glória Eu digo amém ... Eu venho ao culto ... Eu bato

palmas... Amoo innão ... Amoa Jesus ... Amoa Maria...
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Aqui, entendo que podem ser apontadas algumas diferenças da força ilocw;ionária

entre rituais distintos: o grupo de oração e a missa. Poderíamos dizer que a força do

primeiro advém da emoção e do envolvimento que o ritual conseguir suscitar, enquanto o

segundo se assenta sobre o carisma de função: o padre. Nas missas, o padre, pelo poder e

pela legitimidade que lhe são outorgados pela Instituição e pela Gomunidadede ouvintes,

declara os pecados perdoados, por exemplo. No grupo de oração, o dirigente apenas

declara que o momento seguinte será o do ato penitencial. Mas a força de legitimidade

não é dada unicamente pelas suas palavras. Ocorre pela música, sendo, por isso, uma

postura corporal compatível e necessária para a entronização subjetiva e mística do

enunciado.

Para que os cantos atinjam este objetivo, não importa simplesmente que eles sejam

executados. É preciso que a música seja performatizada. Quais características

possibilitam um acento de carga emociOnal na execução das músicas e quais são os

obstáculos? Evidentemente, um especialista nesta área traria maiores contribuições.

Contudo, mesmo que de forma limitada, destacarei elementos que, para mim, ficaram

patentes para a obstacularização ou contribuição para a emotividade.

A performance dos cantos impregna uma maior emocionalidade quando conjuga

dois fatores: a expressividade corporal e a repetição dos cantos. Por conseguinte, é menor

a carga de emoção quando estas duas condições não são satisfeitas. Há, entretanto, um

54 Outra forma recorrente do ato penitencialé propiciarum momento de "oração..
Registrei um exemplo deste modelo no grupo de oração de Novo Hamburgo. Lá, a
dirigente convidou a comunidade para uma oração. Contudo, nenhuma oração foi feita,
tomando como parâmetro o gênero narrativo convencionado como oração (Csordas,
1997). A dirigente pediu que todos ficassem em silêncio, pois s6 assim haveria a
possibilidade de se comunicar com Deus. Mas o momento de silêncio se resumia à
platéia. Ela falou o tempo todo. Rogou que, ao fazerem a experiência da oração, todos
formassem mentalmente a imagem de Jesus, a imagem do sagrado coração de Jesus.
Ninguém ora alto, como entre os pentecostais. Entre os participantes, há silêncio.
Somente a dirigente fala. Pede que todos entreguem as sitUações difíceis a Jesus; que
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outro elemento na seqüência ritual detenninante na potencialização ou não da emoção

nos cantos: trata-se da forma como se dá a seqüência ritual. Quanto maior o número de

interrupções entre uma seqüência de cantos, menor a potencialização emocional. Esta

questão tomou-se mais visível quando da minha participação dos dois grupos de oração,

de Novo Hamburgo e de São Leopoldo. No grupo de Novo Hamburgo, a seqüência de

cantos é, por vezes, interrompida apenas para o anúncio do número do próximo hino.

Ocorre também, durante o ritual, que as falas dos dirigentes, antes de anunciarem os

hinos, vão dirigindo a atenção para o momento em que o ritual se encontra e, portanto,

anunciam por que motivo o hino é cantado; por exemplo: quando da confissão de

pecados, ou de intercessão, ou ainda de acolhida à "Santíssima Trindade". No grupo de

oração de São Leopoldo, o fluxo dos cantos é menor. As interrupções não apenas são em

maior quantidade como também ocupam um tempo maior.

Nota-se, então, que as músicas obedecem um certo contexto. Certos cantos são

entoados em momentos definidos dentro do ritual. Dessa fonna, os cantos são a

determinação de uma semântica própria, com acentos ordenados e pré-fixados pelas

próprias músicas cantadas. Assim, eles agem como restritivos com relação ao conteúdo

falado dentro de um grupo de oração. O livro de cantos, o hinário, carrega uma forte

determinação sobre o entendimento de conteúdos propostos pelo grupo. Desse modo, o

hinário torna-se um elemento substancial na formação da identidade do grupo. Dando

uma rápida olhada em seu índice, o livro de cantos possui 68 músicas referindo-se à

Maria (ou mãe de Deus, mãezinha e outras nomeações correlatas) e seu papel na vida dos

carismáticos, enquanto apenas 48 hinos estão diretamente ligados a Jesus (ou Cristo e

outras expressões equivalentes). Os hinos que se referem diretamente ao Espírito Santo

coloquem os seus pedidos diante do sagrado coração de Jesus. No entanto, não se dirige
à divindade, mas suas falasresumem-sea palavrasdecomandoparaa audiência.
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em seus títulos somam 32. No final do livro de cantos em questão, existem sugestões de

hinos para (Ü-v"ersaspartes litúrgicas. Para a parte referente ao Espírito Santo, foram

compilados pelos editores 37 hinos. No tema Maria, 49 músicas foram arroladas.

Em suma, nesta parte da seqüência ritual, que denominamos de preparação à

pregação, está colocada a maioria dos elementos constitutivos da identidade católica, ou

seja, acolhida à Santíssima Trindade, à Maria e o ato penitencial. Estes traços identitários

do catolicismo tradicional estão presentes de fonna a tornar evidente que se trata de um

grupo católico. É claro que os citados elementos estão articulados de uma maneira

diferente; sua força ilocucionária não advém da instituição, mas desloca-se para o

subjetivo. Por querer alcançar o subjetivo, o elemento emocional torna-s.efundamental no

ritual carismático.

5.3.3 - Pregação

A pregação entre carismáticos católicos nonnalmente é realizada por um leigo. Nos

dois grupos acompanhados com mais freqüência durante a fase de observação, foi

possível notar existir uma diferença que, penso, ser o resultado da organização interna do

grupo de oração. Nos encontros da Catedral, em Novo Hamburgo, o uso do púlpito é

realizado por homens e mulheres pertencentes ao grupo de coordenação. Já em são

Leopoldo, a pregação está sempre a cargo de uma religiosa, a Innã Zilá. O grupo de

oração de Novo Hamburgo existe há mais tempo e está mais organizado. As pessoas que

fazem uso da palavra, seja o dirigente ou pregador do encontro, são escolhidos quase

com uma semana de antecedência, na reunião do núcleo de servos daquele grupo. O

grupo de São Leopoldo reúne-se com regularidade há apenas um pouco mais de três

anos. Ele foi fundado em junho de 1997. Logo depois de seu início, Innã Zilá foi



- --- - -- - - - - --- -------------.

122

transferida de Santa Cruz do Sul para São Leopoldo. Como participava ativamente de um

grupo carismático em Santa Cruz do Sul, aqui logo procurou se integrar também em um

grupo. Como o grupo estava iniciando suas atividades, delegou a ela, uma religiosa,

participante antiga da RCC, a tarefa de coordenar o grupo de oração. Usando a irmã

como parâmetro, as pessoas não se sentem à vontade para fazerem a pregação. Dessa

forma, é normal que a irmã faça o comentário, embotando novas lideranças. Essa

diferença na organização do grupo é performado, por exemplo, no momento da pregação.

Em Novo Hamburgo, aquele que fará o "comentário do Evangelho" é chamado para a

frente e normalmente o dirigente ora com ele, impondo sobre seu ombro uma das mãos.

Entretanto, em São Leopoldo, Irmã Zilá simplesmente é chamada para o "comentário". É

como se ela não precisasse do ritual de oração que, de uma certa forma, toma-se um rito

de investidura (Tumer, 1974: 120-125)~de capacitação da pessoa para aquele momento.

Apesar desta diferença, as mensagens obedecem mais ou menos uma mesma lógica de

apresentação.

5.3.4 - Exercício dos carismas

o exercício dos carismas é entendido pelos carismáticos como a manifestação de

Deus na vida humana. O Espírito Santo é o capacitor de energia para o surgimento e o

exercício dos carismas55. O batismo no Espírito Santo é entendido como o momento

ritual onde ocorre a vazão d~ energia divina no ser humano. Em outros termos, o batismo

55 Os carismas básicos na RCC são retirados de fontes bíblicas, sobretudo dos escritos
do apóstolo Paulo. A partir destes relatos bíblicos, oito são os dons carismáticos (Corten,
1996: 47). Estes carismas poderiam ser assim agrupadas: 1) carismas da palavra: o falar
em línguas, espécie de linguagem sem sintaxe que expressa fundamentalmente
sentimentos (Baptista, 1989); o da interpretação (destas linguagens); a profecia, momento
ritual em que o próprio Deus "fala" por meio do fiel em tom solene; o dom da
evangelização. 2) caris mas da ação: que são os dons de cura (e de intercessão pelas
pessoas); de fazer milagres. 3) carismas da cognição: que sãoos dons relacionadosà
sabedoria(e de ciência);e o dom de discernimento (de espíritos e situações confusas).
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no Espírito Santo "não é um batismo sacramental, é um batismo emocional" (Corten,

1996: 44).

A exemplo dos cantos, as orações encerram um grande potencial emotivo pois é,

por excelência, a perfomance da tentativa de comunicação entre o humano e o divino. A

oração pode ser um momento dioIÚsico,prazeroso, mas também agonístico, no sentido de

que este se constitui em um estado de luta pela vida (saúde), de luta por ser uma busca de

preenchimento do vazio humano (espiritual ou de sentido de vida) pela plenitude do

divino. Esta relação direta entre Deus e as pessoas encerra uma série de alternativas de

sentimentos, emoções e / ou propósitos.

Conforme Csordas (1997), é possível fazer uma âistinção didãtica entre as orações.

realizadas pelos carismáticos. Segundo este autor, entre os carismáticos,'a oração à

deidade é de quatro tipos básicos: de adoração, de petição ou intercessão, de busca por

orientação e, por último, de oração dirigida à busca por autoridade para a expulsão e/ou

repreensão aos demônios.

Entre os grupos carismáticos observados, fundamentalmente são três os tipos de

orações que mais emergem: a de adoração e louvor (agradecimentos), a de busca por

orientação e a de petição, que mescla tanto o ato penitencial (ato de pedir perdão) quanto

o de intercessão (manifestação do poder de Deus interferindo na vida de pessoas doentes

e/ou com problemas familiares). Estes são os momentos de oração mais recorrentes.

É normalmente na oração de louvor que emerge o fenômeno de "falar em línguas".

Esta experiência carismática de glossolalia, é, para os carismáticos católicos, ao mesmo

tempo, um aprendizado e um abrir-se para Deus. Ou, poderíamos dizer, para eles, existe

uma possibilidade de aprender a abrir-se a Deus. Innã Zilá coloca esta experiência da
,)!."~

seguinte forma:

..
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"A oração em línguas é uma oração que surge como se fosse uma
criança. Para a gente explic?r o dom-de línguas para as pessoas, a gente
faz mais ou menos este paralelo, essa analogia. A criança quando começa
a balbuciar ela só diz pá, pá, pá, pá ... ma, ma, ma, ma ... só. Ela começa a
pedir coisas mais ou menos silabicamente. Os pais entendem o que ela
quer. Semelhante também é este nosso balbucio diante do Senhor. A
pessoa vai emprestando a sua língua, os seus lábios e soltando a voz. Há
pessoas que só dizem glória, glória, glória a ti, Senhor, glória, glória,
glória a ti, Senhor, e, depois, daqui pra a frente vem outras sílabas, vem
outras palavras, e este é quase um sinal certo de que a pessoa recebeu este
batismo no Espírito Santo, recebeu esta transformação, quando ela
consegue soltar a língua. Então, é um soltar-se, é um não ficar pensando o
que é que eu vou dizer, ou falar, o que é que os outros vão pensar. Não. É
uma entrega" (Irmã Zilá).

Ângela, outra serva da RCC, falando sobre este carisma, diz:

"E tu sabes, pors:Iueé o seguinte, tu aprende, tu desenvolve, se tu
tens interesse, né, tu recebe o batismo no Espírito Santo. (...) Oração em
línguas é uma entrega. (...) Com o tempo, tu vai pronunciando as palavras
como um bebê, como um abobado. (...) Maria, Maria, Maria ... então tu
entra e, um dia, o Espírito Santo te dá uma oração".

O dom de línguas, apesar de ser pontuado pelos carismáticos como um momento

especial na vida dos cristãos, é mais entendido como um aprendizado do que unicamente

uma dádiva. O falar em línguas se impõe como um dom aprendido. Nos momentos

dedicados à experiência de orar, ou cantar em línguas, percebe-se que praticamente todas

as pessoas recitam sílabas soltas, mas foneticamente muito parecidas. Ocorre de forma

muito semelhante ao descrito por Irmã Zilá Pode-se dizer que, neste momento, po4CO

existe de êxtase. O momento é bastante formalizado. Ao mesmo tempo, é quando o ritual

pode ser percebido como um momento mnemônico do Pentescostes, como relatado na

Bíblia. O mito de Pentecostes é atualizado. Os carismáticos entram no tempo mítico

trazendo o passado para o presente.
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5.3.5 - Encerramento

A parte final do ritual é reservada privilegiadamente para a recepção às pessoas que

estão participando pela primeira vez no grupo de oração. Há também um espaço para

avisos do grupo. Normalmente, a reunião é finalizada com uma oração e/ou canto.

1
I,

1
1I

I

j

c;;



.
I

,

1

\
~,
t
~ Od

I

1

Capítulo 6

Performances Rituais: comparando luteranos e católicos

Nos capítulos anteriores, são descritos os rituais carismáticos luterano e católico

dentro do micro-cosmos que foi possível observar. Tal descrição, mesmo que de fonna

deficiente e seletiva, teve como objetivo possibilitar ao leitor entrar nos mundos cultuais

observados. Outra razão para tal descrição foi demonstrar que os rituais, mesmo sendo

uma realidade multifacetada e polifônica, devem ser compreendidos como um "pensar

sobre si mesmo" (Turner, 1990). Toda a seqüência ritual, bem como partes distintas dos

mesmos, comunicam ou narram uma história. No presente capítulo pretendo enfocar

alguns aspectos que ajudam a compreender qual e como é realizada a narração dos ritos

carismáticos. Para tanto, será usado como eixo de análise o referencial teórico, tentando

explorar a força heurística ali colocada. Assim, procuro mostrar que o ritual constitui-se

em um evento vivido e eficaz.
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6.1 - O ritual enquanto estrutura duplex

Tambiah (1985) sugere que o ritual performa uma realidade duplex. Isto é, por um

lado, apresenta e reatualiza a cosmologia sobre a qual se assenta. Por outro, o ritual tende

a performar as relações de poder que se encontram em uma determinada realidade.

6.1.1 - Carismáticos luteranos

Como já mencionado, o ritual procura enfatizar a possibilidade de reviver o mito de

Pentecostes. A vida de oração do cristão é acentuada e exercida dentro dos cultos como a

única maneira de receber a plenitude do Espírito Santo no batismo no Espírito Sant056.

Segundo os carismáticos luteranos, viver o batismo no Espírito Santo é viver com o

poder de Deus. Isso é entendido a partir de práticas carismáticas conhecidas, como:

oração por curas, dom de línguas (como uma das manifestações externas do batismo no

Espírito Santo), a ciência de uma guerra espiritual e, por conseguinte, o poder e o dever

do exercício de expulsões do demônios. Se, como penso, ficou demonstrada a ligação

entre ritual e cosmologia nos capítulos anteriores, como é possível perceber a relação

entre o movimento carismático e a Instituição?

A hierarquia dentro de uma comunidade carismática luterana é bastante.
perceptível. Existe o pastor da comunidade reconhecido pela instituição. Junto com o

56 Uma luterana, católica de origem, expressou que o batismo no Espírito Santo é fruto de
muita busca e oração. Sobre sua experiência pessoal, relata:

"Foi num momento muito, muito especial que eu estava orando.com Deus. Eu estava no meu
quarto, orando. Estava abrindo o meu coração. Sabia que havia muitas coisas que gostaria que
Espírito Santo tomasse controle. A Bíbliafala do fruto do Espírito Santo. E eu vi esta passagem
e eu disse que eu quero isso para mim também. Quero alegria, quero paz, quero bom ânimo,
quero paciência, quero domínio próprio, mansidão. Quero isto para minha vida. Foi em um
momento que eu estava orando e estava dizendo: olha Espírito Santo. eu quero isso de ti. Eu
quero este fruto que tu dás. Eu sinto que preciso disto. (Judite, obreira emMathiasVelho).
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pastor, na medida em que o trabalho pastoral cresce, a comunidade pode convidar uma

outra pessoa. Quando essa pessoa não tem um curso formal de teologia, chamam-na de

obreiro. Este participa da maioria dos ritos cultuais com o pastor, ora como dirigente, ora

como pregador. Ao redor deles reúne-se um expressivo número de leigos, igualmente

chamados de obreiros, os quais desenvolvem os mais variados tipos de serviço: visitação

a pessoas em suas casas, evangelização, orações por pessoas enfermas, etc. Na

impossibilidade do pastor, por vezes assumem cultos. No rito cultual, seus serviços são

requeridos no momento da ministração, quando se reúne diante do altar um grande

número de pessoas para receber unção e oração. Existe um cultivado espírito de

companheirismo e camaradagem no culto que, de certa forma, mascara uma estrutura

hierárquica de status. Por outro lado, é também no rito cultual que estas distinções

aparecem pelos papéis assumidos pelas pessoas dentro da organização ritual.

Quando uma comunidade se torna carismática, ela o faz porque o seu líder

espiritual já o é. Entre os luteranos, a condução e o sustento de uma comunidade

carismática cabem ao pastor. Como foi possível ver no capítulo sobre a história do

movimento carismático no meio luterano, o pastor torna-se c<trismáticoe a comunidade

inicialmente resiste. Por fim, a comunidade toda assume a direção do pastor; porém não

sem tensões e conflitos. Aqueles que porventura não aceitam essa nova orientação, ou

tomam certa distância ou migram para outras comunidades não carismáticas da

redondeza. Dessa forma, vemos nas comunidades carismáticas uma certa homogeneidade

de pensamento. Há conflitos, mas o pólo mais fraco são as vozes dissidentes. Os

conflitos que se instalam acabam ocorrendo entre clero e clero, isto é, entre pastores

carismáticos e a direção da Instituição que, no plano executivo, é formada quase que

exclusivamente por pastores.
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Os cultos, quase em sua totalidade, rompem com os padrões rituais tradicionais da

igreja mãe, a IECLB. Entendo como a razão para esta quebra o fato de a experiência do

Espírito Santo ser aceita como unicamente pertencente ao sujeito. Na visão carismática

luterana, nenhuma tradição pode mediar a ação do Espírito Santo. Esse entendimento a

respeito do papel do Espírito Santo e da igreja é bem diferente entre católicos, para quem

o "Espírito Santo conduz a igreja". No meio carismático luterano, cabe um trocadilho

para definir esta questão, a saber: o Espírito Santo conduz contra a igreja. Em outras

palavras: se entre os carismáticos católicos o Espírito Santo "guia a Igreja", entre os

carismáticos iuteranos guia os sujeitos, dependendo das circunstâncias, até contra a

Igreja.

Para Oro, os pentecostais têm o Espírito Santo como promotor da comunhão entre

os cristãos mas, ao mesmo tempo, entendem que a terceira pessoa da trindade se opõe à

institucionalização, promovendo divisões. "Esse fato, conforme a posição hierárquica do

crente, os momentos e as circunstâncias, é percebido como prejudicial ou salutar, já que

revela o 'sopro' do Espírito" (Oro 1998: 152). Também entre carismáticos luteranos, a

subjetiva relação do crente com Deus não necessita de mediações institucionais. A

experiência subjetiva é o valor englobante, a tradição, o englobado, para usar os termos

de Dumont (1985).

6.1.2 - Carismáticos católicos

O ritual performa a cosmologia do catolicismo tradicional, com a presença da

Trindade, mas, sobretudo, com o papel mediador de Maria. O ritual do grupo de oração

procura inscrever-se como herdeira de um tempo primordial: o Pentecostes bíblico. No

ritual, a cosmologia liga a tradição católica e o Pentecostes mítico. O resultadoé a
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articulação de uma identidade ambivalente (Fernandes, 1996; Sena, 1998; Barbosa Neto,

2000). No ritual do gmpo de oração, justamente pela fidelidade à religião católica, ocorre

uma reinvenção do mesmo, uma vez que estes elementos do catolicismo tradicional

incorporados no ritual do grupo de oração são performados de uma maneira distinta de

uma missa, por exemplo. A experiência subjetiva dá um novo significado à tradição

religiosa católica.

Ora, esta resignificação de elementos do catolicismo tradicional pressupõe a

aceitação de um jogo de relações de poder. Parte deste jogo é a aceitação tácita do

catolicismo como expressão do verdadeiro caminho do cristianismo. Relembro uma fala

da dirigente em uma das re.uniões,quando disse "Ser da Renovação é ser Católico. Se a

Igreja diz que vai para essa direção, eu vou com ela. Se ela diz que vai para lá (aponta

com o braço), eu vou com ela, porque é o Espírito Santo que guia a Igreja".

Como mencionado, a RCC tem se esforçado para propiciar uma organização

interna do Movimento de modo a possibilitar a que seja simultaneamente carismático e

católico. Esta organização envolve uma padronização da ação do Movimento através da

institucionalização das lideranças. Fundamentalmente, a citada padronização ocorre por

meio das Escolas Paulo Apóstolo. Elas formam o núcleo de servos de cada grupo de

oração. Para se ter acesso à palavra dentro dos grupos de oração é preciso ter obedecido

uma cerLa quantidade de regras, isto é, ter passado por três retiros e por todos os

encontros da Escola Paulo Apóstolo (esta formalidade não é requerida apenas daqueles

que dão seus testemunhos). A fim de adquirir o direito de falar, é necessário ter rea1izado

a obrigação de ter "aprendido a falar,.57.É neste sentido que Sena (1998) sugere ser a

57A dirigente do grupo de oração de São Leopoldo se expressou da seguinte forma em uma
reunião: "Se vocês safrem do grupo de oração, aqui do nosso bairró,e forem em um outro grupo
de oração da RCC, vocês vão encontrar esse mesmo crescimento que é acolhida. Então, nós
temos como seguir.Nós somosensinados.N6snão inventamos. Nós estudamos prá isso.

----
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Escola Paulo Apóstolo, instrumento de preparação de servos dentro da RCC, o momento

de "gramaticalização" do Movimento uma vez que "autoriza" a pessoa a falar dentro das

concepções aprendidas.

A RCC constitui-se em uma ruptura com o tradicional, porquanto não se funda

sobre o conhecimento, mas sobre a experiência. Contudo, esta experiência, em certa

medida, procura acentuar a tradição pela "gramaticalização" da experiência.

6.2 - Sinestesia no ritual: o caso da oração

Fazendo uso de aspectos da teoria da informação, Ta.r!lbiah(1985) procura e}Çplorar

as possibilidades da sinestesia58no ritual. Nas palavras deste autor, .

"as mensagens podem ser repetidas de muitas maneiras. Elas
podem ser transmitidas simultaneamente em diversos canais (de
comunicação), pennitindo ao receptor comparar as diversas mensagens

- recebidase chegarà mensagemcorreta"(Tambi~ 1985:138).

Para Tambiah, a fonnalização e a convencionalidade do ritual obedecem

fundamentalmente dois conjuntos de características. O primeiro é denominado de

"condensação e fusão" (Tambiah 1985: 137). Esta característica é assinalada pelo autor

como estando relacionada a partes da seqüência ritual. O autor afirma a existência de

Então, quem nos coloca isso é a própria diocese. Nós temos que fazer assim. Então, é
respeitado, é feito aqui e no Brasil inteiro. (...) Se vocês participarem de outros grupos, em
outras capelas, em grupos de oração da mesma RCC, então vai ser assim. Então, nós nos
preocupamos, nós estudamos e quem fez a escola Paulo Apóstolo, já tem um crescimento
maior, então já sabe bem direitinho como funciona..

58 Conforme Sullivan, a sinestesia (synesthesia) pode ser entendida com uma "unidade de
sentidos. (senses) (1986: 6). A autora afirma que a sinestesia vem sendo tomada por teóricos
para "descrever o processo que eles têm chamado 'condensação' ou 'fusão' ou redundância"
(1986: 7). No texto de Sullivan, aparece a definição de muitos autores sobre o processo de
sinestesia, entre eles o de Birdwhistell, o qual defende que a performance oferece uma
"consciência de ordem em muitos nrveis: afetiva, acústica, .lingürstica, cinética (kinesic),
semântica e assim por diante. (Sullivan, 1986: 8).
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certos rituais de cura que têm como padrão estrutural duas metades, sendo a segunda

"uma versão mais potente e forte da primeira metade" (ibdem: 145). A seqüência ritual,

então, pode ser percebida como uma dimensão vertical onde as partes conectadas

dinamicamente agem umas sobre as outras, alcançando um alto nível de integração

(idem). Um segundo conjunto de características é o da redundância. Como já abordado

em capítulo anterior, ocorrem vários tipos de redundância e repetição nos rituais. Alguns

parecem invariáveis e outros aparentemente estimulam o sentido criativo da variação.

Além disso, se a emoção é um dos aspectos constitutivos da religiosidade moderna

(Hervieu-Léger, 1997), se não o principal deles, é preciso que consigamos percebê-Ia na

performance ritual. Aqui, as noções de repetição e redundância, ligadas aos aspectos de

convencionalidade e formalização, oferecem um dos meios apropriados à verificação

deste quesito. As formas emocionais, que tomam corpo nos mais diferentes cultos, sejam

pentecostais ou carismáticos, diferem em sua melodramaticidade. Contudo, "o sucesso do

crescendo emocional e os efeitos da 'cura divina' dependem em parte da capacidade ou

do estilo de animação na igreja" (Corten, 1996: 72). Vejamos como o emocional se

conecta na performance ritual. Para' sua análise, tomo como parâmetro a oração, por

tratar-se de um dos veículos privilegiados da emoção.

Possuindo como foco central a vivência do mito de Pentecostes, observamos que

diversos canais de comunicação procuram evidenciar o objetivo desejado. Há muitos

meios de comunicação pelos quais se procura evidenciar esta verdade. A seqüência ritual

dos cultos empenha-se por alcançar momentos de alta emocionalidade, pois o mito de

Pentecostes é vivenciado individualmente pelo batismo no Espírito Santo, constituindo

uma experiência existencial e emocional (Corten, 1996). Não se trata de qualquer

emocionalidade, mas aquela que possibilita uma relação inquestionável com o divino.
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Os cantos e as orações são os dois momentos de maior expressividade emocional

dentro dos rituais carismáticos observados. Tendo isto em vista, analisarei uma oração

feita durante um culto entre carismáticos católicos e outra proferida no meio carismático

luterano. Através desta comparação, poderemos estabelecer uma analogia entre estas

duas situações rituais, assim como entre os artificios de fonnalidade, redundância e de

múltiplos meios acionados no momento das orações (Tambiah, 1985). As duas preces

escolbidas são orações iniciais dos respectivos eventos cultuais. Ambas possuem a

petição como o aspecto privilegiado de suas ênfases. As rezas serão analisadas a partir de

algumas ferramentas da etnografia da fala, propostas por Tambiah (1985) no seu trabalho

que seguimos como referência.

A arte verbal empregada no estilo narrativo da oração carismática constitui-se em

uma fala que procura abrir a pessoa ou o grupo a uma receptividade ao Espírito Santo. As

palavras estão carregadas de um poder evocatório de emoções. Enfim, "a oração só age

pela palavra e a palavra é o que há de mais formal no mundo. Portanto, nunca o poder

eficaz da forma é tão aparente" (Mauss, 1999:249).

6.2.1 - Performance e orações

As orações que passo a analisar fazem parte do ritual cultual dos distintos grupos

carismáticos e estão moldadas por uma performance distintiva. Performance, como já

1 referido, é uma forma particular de comunicação, especialmente caraterizada por um

distanciamento do cotidiano (Tambiah, 1985~Bauman, 1993). O evento performativo

analisado comunica os principais temas da interação social. A linguagem é um dos

principais elementos da vida social, a qual está inserida em uma cultura e dela emerge

(Sherzer e Bauman, 1989). O estudo da linguagem é enfatizado por estes autores como
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algo que vai além dos padrões da gramática, pois a linguagem está intimamente ligada à

vida sociocultural.

Compreender os meios da fala significa entender os atos do discurso e os gêneros

narrativos disponíveis aos membros da comunidade para a condução da fala.

6.2.1.1- Gênero narrativo

A partir da conceituação de performance acima referida, o gênero narrativo

constitui-se em um ato de fala interativo e perfonnático. A oração proferida em um culto

consiste em uma forma especial de comunicação, fazendo parte do repertório lingüístico

(Sherzer e Bauman, 1989) dos membros da comunidade religiosa em geral e carismática

em especial.

Visando refletir sobre a oração enquanto gênero, apoiar-me-ei na qualificação que

Csordas (1997) propôs sobre os gêneros dentro do espaço cultual de carismáticos

católicos. Para ele, a linguagem ritual carismática católica é composta de um sistema de

gêneros. Os quatro maiores gêneros desta linguagem ritual são a profecia, o ensino, a

oração e o compartilhar ou testemunh059.

Saliento, neste texto, a oração como um gênero específico de discurso na medida

em que este momento ritual está circundado de especificidade, o que fornece um

enquadramento próprio de performance; enfim, de um estilo singular na arte verbal e

comunicacional.

59 Particularmente, eu ainda incluiria a música, a qual possui uma alta importância para os
carismáticos. Por que o autor não a inseriu na lista? A música pode ser aceita como um gênero
narrativo? Creio que sim, porque inclusive as músicas possuidoras de um texto "fixo. são
selecionadas de modo apropriado a comunicar uma mensagem, faZer emergir um engajamento,
sobretudo emocional, na comunidade.
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A oração pode ser entendida como uma enquadramento. A noção de

enquadramento ou moldura (frame) refere-se tanto aos momentos de organização do

discurso corno à alternância de códigos. De qualquer forma, o enquadramento está

relacionado ao contexto, para orientar tanto a audiência quanto o performer (Bauman e

Briggs, 1990). Tumer alia-se a esta definição ao considerar que a narrativa fornece um

quadro (frame). "O enquadramento é urna forma de metacomunicação em que a

mensagem enviada inclui um conjunto de instruções sobre corno interpretá-Ia" (Langdon,

1999: 20).

A oração é enquadrada por urna alternância de códigos verbal e não-verbal no fluxo

do processo ritual. Poderíamos dizer que Goffrnan (1998) requinta a definição de

enquandre com o conceito de Footing - Alinhamento. Trata-se da postura de alguém na

relação comunicativa com o outro. A referida altemância de código sinaliza a maneira

pela qual é gerenciada a produção e a recepção de um enunciado, corno o tom da fala, por

exemplo. Footing consiste em uma espécie de marcador lingüístico ou paralingüístico

que assinala a alternância de código. Nas orações, esta alternância de código ocorre a

partir de chaves que encontramos em fórmulas explícitas, como: "Vamos orar",

"Convido você a orar", "Ore comigo agora", etc. Ou, então, acontecem de forma menos

explícita, como: "Quero convidar você a fechar os seus olhos. Curve-se diante desse

Deus que está neste lugar". Igualmente, utilizam-se os códigos, como: "Em nome do

Senhor Jesus. Amém", que conduzem a audiência a notar a finalização do ritual da

oração. Esta alternância de códigos vai possibilitando emoldurar o comportamento dos

participantes no decorrer do culto.

Duranti e Goodwin analisam o enquadre como "o evento a ser examinado e oferece

recursos para sua interpretação apropriada. A noção de contexto envolve, então, a relação

fundamental de duas entidades: 1) um evento focal; e 2) um campo de ação dentro do
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qual cada evento é colocado/imerso" (Duranti e Goodwin, 1992: 3). Estes enquadres das

orações, portanto, fornecem a possibilidade de uma análise tanto do evento focal quanto

de um campo de ação mais amplo. Neste sentido, podemos incluir o pressuposto de

Tambiah (1985) que defende a idéia do ritual como performance de uma estrutura

duplex, onde o ritual alia assim a cosmologia como as relações sociais.

o conceito de oração dos carismáticos é, no mínimo, um momento onde ocorrem

dois estilos ou gêneros narrativos por conta dos quais acontece uma fissura, assinalada,

sobretudo, pelo uso de diferentes funções comunicativas60.

A primeira reside na parte introdutória da oração, sendo um discurso direto com a

audiência. O dirigente se reporta àqueles que estão no culto. Esta introdução, por vezes, é

maior que a própria prece. A segunda parte~que é, efetivamente, a oração, consiste no

momento em que o dirigente endereça a sua fala a Deus, uma entidade acima dos

presentes. Aqui, a função "mágica ou encantatória" é acionada. Esta função, conforme

Jakobson, "é sobretudo a conversão de uma 'terceira pessoa' ausente ou inanimada em

destinatário de uma mensagem conotativa" (Jakobson, 1975: 126). No caso de um culto,

a reza, mesmo que dirigida a Deus, tem o objetivo óbvio de despertar ou evocar emoções

e atitudes na comunidade.

Segundo Csordas (1997), a oração à deidade entre os carismáticos é de quatro tipos

básicos: de adoração, de petição ou intercessão, de busca por orientação e, por último, de

oração dirigida à busca por autoridade para a expulsão e/ou repreensão aos demônios. No

60 Ao tratar das seis funções da linguagem, Jakobson as considera como um conjunto onde
uma não existe sem a outra. Mas, é preciso perceber ou d.estacar seus diferentes modos de
arranjo hierárquico, utilizados no comportamento verbal pelo falante (quais as funções
dominantes em cada momento de uso da linguagem). As seis funções são: função referencial
(Contexto), função emotiva (Remetente), função poética (Mensagem), função conativa
(Destinatário), função fática (Contato), função meta lingüística (C6digo) (Jakobson, 1975: 123-
129). Trois (2000) traz uma reflexão bem elaborada sobre as funções comunicativas de
Jakobson, das quais fIZuso.
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entanto, elas não ocorrem de forma pura. Os elementos distintivos da oração (adoração,

petição, ensino e poder / autoridade) vão se misturando. Ivías é possível perceber, nas

orações, um enfoque privilegiado, um acento maior em algum dos elementos, o que a

caracterizaria como tendo um dos quatro gêneros principais.

6.2.2 - A oração no ritual carismático luterano

Inicio a abordagem sobre a oração, destacando a relação entre dirigente e

audiência, procurando perceber outros elementos de performance acionados, sobretudo

de técnicas corporais. Em seguida, a oração será tratada a partir de pressupostos teóricos

da etnografia da fala, visando compreender, igualmente, como a sinestesia é acionada na

enunciação.

6.2.2.1- Interação entre dirigente e audiência

O comportamento do performer e da audiência alteram-se para uma forma distinta

e peculiar a partir do convite ou invocação para a oração. O comportamento do dirigente

nesta situação de prece consiste em um aspecto importante de enquadre deste gênero

narrativo. Ao iniciar a oração nota-se no dirigente uma alteração da postura gestual, tia

entonação da voz, do ritmo da enunciação, enfim, da dramatização do momento.

Normalmente, o dirigente que está orando caminha de um lado para o outro do altar

da igreja. às vezes de olhos fechados, gesticulando. O ritmo da fala é mais pausado e

cadenciado, típico dentro deste gênero narrativo entre o grupo em estudo. Como

veremos, as frases trazem muitos paralelismos sintáticos, aC,entuadospela entonação e

pelo ritmo, dando uma estética própria ao enunciado.
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Isto mereceria ser melhor explorado também no sentido da técnica ccrporal

(Mauss, 1974), por tratar-se de uma técnica de comunicação não-verbal tomada célebre

nos cultos televisionados da Igreja Universal do Reino de Deus. Esta constatação nos

conduz às análises de Bourdieu, as quais ampliam em muito a relação entre gestuais

parecidos dos pastores carismáticos e de outras denominações pentecostais (num sentido

amplo). Para o autor citado, "a eficácia simbólica da linguagem religiosa fica ameaçada

quando deixa de funcionar o conjunto dos mecanismos capazes de assegurar a

reprodução da relação de reconhecimento que funda a sua autoridade" (Bourdieu, 1998:

60). Ora, não é nenhuma novidade o declínio de qualquer sistema social fundado na

tradição, como a religião. Portanto, o reconhecimento que fundamenta a autoridade dos

pastores (e padres) de igrejas históricas (portanto, de longa tradição litúrgica, pedagógica,

discursiva ...) não permite mais uma comunicação que satisfaça adequadamente as

demandas religiosas de seus membros. Os pastores carismáticos mudam sua performance

a partir do batismo do Espírito Santo, confoI1llando-aao mercado simbólico da religião.

A partir disto, suas performances e seus discursos sustentam-se em um lastro discursivo e

performático de aceitação social, especialmente pela considerável divulgação televisiva

que instituições como a Igreja Universal do Reino de Deus empreendem entre o povo

brasileiro. Isto é, suas performances são reconhecidas pelas pessoas como portadoras de

força e poder. Complementa Bourdieu: "as condições de aceitabilidade e, portanto, a

própria forma do discurso se definem através da relação com o mercado" (simbólico, é

claro) (Bourdieu, 1998: 64).

O comportamento da comunidade é de veemente interação com o dirigente.

Contudo, existe uma barreira, uma separação entre aU,diênciae dirigente (Finnegan,

1992). Ele está com o microfone. É o líder que inicia, dirige e finaliza a oração. A

audiência comporta-se dentro daquilo que lhe é permitido pelo dirigente. No entanto, a
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comunidade cria a sua própria oração ou então expressa a sua concordância com o que

está sendo enunciado, coisa que dificilmente ocorre no momento da pregação. A

interação, portanto, é maior na oração. Enquanto o dirigente fala sua reza, os presentes

vão orando em conjunto. As pessoas da comunidade, em pé, movem seus braços,

balançam seus corpos ou exprimem na face uma concordância com o que foi dito, além

de orarem em voz alta junto com o orador. Algumas, em lugar de unicamente prestarem

atenção na oração realizada pelo dirigente, tomam alguns dos motivos apontados por este

para realizarem a sua própria oração. Quando o dirigente exprime motivos valorizados

por grande parte da audiência, percebe-se expressões gestuais e verbais de anuência ao

que foi declarado. As pessoas aumentam o volume de suas vozes, dizendo repetidamente:

"amém" ou "aleluia" ou, ainda, "glória a Deus". Ocorrem igualmente expressões de

negação. Por exemplo, quando o líder diz: "não queremos, Senhor, Satanás agindo em

nosso meio", a comunidade fala: "não, Senhor, não queremos". Deste modo, cria-se um

grande burburinho no ambiente cultual, quase um êxtase.

Todas as orações são realizadas ouvindo-se um fundo musical. A dimensão

musical, através de uma linguagem estética, procura auxiliar na transmissão de emoção.

Assim, unindo música, oração e gestos corporais, múltiplos meios sensoriais são

acionados para a transmissão da mensagem. Na oração, o tom da voz fica mais suave, de

súplica; as pausas de respiração são maiores ou menores, dando um ritmo cadenciado à

fala; enfim, tudo procura conduzir para um momento de reflexão íntima e de

emocional idade. O conjunto todo da mensagem expressa na oração, envolvida pela

música de fundo, provoca a emergência das emoções.
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6.2.2.2 - Análise de uma oração a partir da arte verbal

Fonnalmente, as orações são compostas de duas partes distintas: uma introdução e

a oração propriamente dita. A perfonnance e/ou a dramatização do momento de oração

entre carismáticos luteranos vai se alterando de uma oração para a outra. Duas são as

mudanças mais evidentes. A primeira é o tempo reservado à introdução e à oração em si.

Quanto mais avança o culto, maior toma-se o tempo de introdução à oração. A reza,

portanto, constitui um dos elementos do ritual que procura aumentar o nível de tensão e

emoção na comunidade. Esta tensão vai se evidenciando pelos conteúdos abordados e

pela própria poética aplicada a cada oração. A segunda, ligada à anterior, consiste no

aumento da dramatização da fala. Não raro, algumas frases são ditas como se o

performer estivesse chorando.

Na oração aqui analisada, a moldura da oração pretende despertar uma convicção

da atuação de Deus. Os paralelismos reforçam este sentido de presença, de atuação e de

poder de Deus.

Dividi a parte introdutória desta oração em duas. A partir desta divisão,

percebemos melhor a construção temática e sintática das orações.61

1

I

61 As frases estão separadas em função das pausas respirat6l-ias. São elas que ajudam a
determinação da cadência, o ritmoda fala.
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Quero convidar a você afechar os teus olhos.
Curve-se diante desse Deus que está neste lugar.

2 Este Deus Todo-Poderoso, que, nesta noite,
não vai perder a grande oportunidade
defalar a cada um de nós.

a ib

Saiba que você, assim como você é, Deus ama você.

[
E não há nada na tua vida que o Senhor não possa resolver,
não hápecado que ele não possa perdoar,
não há situação que o Senhor não possa reverter na tua vida.
Saiba que, nesta noite, o Senhor olhapara o teu vizinho do lado,

- mas olha para você, agora.

[ Ele sabe o que você tem e o que você sente.
Ele sabe de teus projetos e de teusplanos.
Deus tem um interesse grande pela tua vida.

3

a

4 E eu quero te convidar, nesta noite,
a,junto comigo, nós levantarmos um c/amor muito grande neste lugar.
O que o Senhor está esperando de mim e de você, é a tua oração,
é a minha oração, é a minha causa colocada diante dele.

Distribuído desta fonna, vemos que a parte da introdução descrita acima sugere, em

primeiro lugar (parte 1) uma determinada postura corporal para o relacionamento com a

divindade (fechar os olhos e curvar-se). Há uma estética corporal adequada que a

audiência precisa aceitar e tomar para conectar-se com o divino. Poder-se-ia, aqui, falar

de uma estética da interiorização?

Em segundo lugar, faz-se referência à maneira como Deus se relaciona com os

fiéis. Há uma sugestão de qual é a postura divina em relação aos fiéis: Ele não vai perder

a grande oportunidade. Em virtude deste entendimento, não há necessidade de temer a

ação de Deus. E, de modo específico: "assim como você é, Deus ama você" e "[Deus]

olha para você agora". Diante desta "evidência", o quarto momento retoma o primeiro: a

divindade está aqui e quer ouvir a oração, quer a participação efetiva e afetiva da.

audiência.
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Esta parte da introdução tem como característica a função emotiva, onde a

mcasagem de atenção e amor divinos do emissor (do dirigente afirmando que suas

palavras são de Deus) envia seu sentimento a um receptor (você - audiência). A função

emotiva, conforme Jakobson (1975), liga-se à função conotativa, abrangendo toda a fala

em uma atmosfera emocional. Esta estrutura das funções da fala é arquitetonicamente

arranjada em paralelismos.

o paralelismo pode ser sintático ou temático.Encontramosos dois tipos nestas

orações. O paralelismo procura reforçar o sentido central, reitera um assunto para poder

ir adiante ou formar uma imagem final. A cadência sonora ajuda a reforçar a imagem. O

paralelismo ocorre por uma intenção de sublinhar uma det~rminada situação. Cabe

perguntar que situação ou "realidade" ele está apontando e enfatizando. Nos paralelismos

destacados, fica evidente a emergência de dramas sociais específicos, que é a

preocupação principal dos carismáticos (Tumer, 1982e Langdon, 1999).

O paralelismo "a" é o mesmo tema que se repete (amor, olhar e interesse divinos).

Estas frases em paralelo ocorrem no ilÚcio, no meio e no fim da estrofe temática. O

paralelismo "a" emoldura outras mensagens, a saber: "b" e "c", além de enunciar a si

própria. Esta mensagem, portanto, é início, meio e fim de um dos focos, talvez o

principal, dentro da mensagem carismática luterana: a afirmação do "amor, do olhar e do

interesse" de Deus pelas pessoas.

Este "amor, olhar e interesse" de Deus é, primeiramente, bondoso:

.,
"E não há nada na tua vida que o Senhor não possa resolver,
não há pecado que ele nãopossa perdoar,
não há situação que o Senhor não possa reverter na tua vida".
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Trata-se, evidentemente, de uma mensagem confortante, estimulante e de

esperança. Mas, ao fazer essa afirmação, igualmenie já esboço um pouco das próprias

motivações presentes entre aqueles que se professam carismáticos: são pessoas que têm

ou pensam possuir grandes problemas existenciais, sejam eles atravessados por questões

financeiras e materiais, ou psicológicas. Para os carismáticos, o "amor, olhar e interesse"

de Deus volta-se de maneira privilegiada às pessoas que se percebem nesta situação.

Ao mesmo tempo que aponta e define as pessoas pelas quais Deus tem interesse,

também referenda o poder de Deus para solucionar os impasses existenciais. Assim, o

"não há", afirmado três vezes, não deixa dúvida sobre a onipotência divina e a

possibilidade de sua intervençãC!na vida de qualquer pessoa, não importa qual seja a sua

situação. Aqui, temos outra das grandes ênfases do carismatismo luterano: a intervenção

divina na realidade humana não se constitui algo do passado, mas ela se realiza agora, na

vida das pessoas. O paralelismo "b" define a situação acima descrita.

O referido "olhar, amor e interesse" divinos, conforme o paralelismo "c", é

também escrutinador:

"Ele sabe o que você tem e o qiJe você sente.
Ele sabe de teus projetos e de teus planos ".

Se a onipotência divina é exaltada, a afirmação inversa também mostra-:se

ressaltada: a da despotencialização humana diante do olhar sobrenatural. Deus sabe tudo.

Considero interessante destacar que esta despotencialização humana é apenas relativa.

Uma vez emoldurada pelo "olhar, amor e interesse" divinos, parece que existe uma busca

por aliar a força e o poder divinos aos projetos e planos das pessoas. Há, assim, uma

tentativa de potencialização da vida humana. Algo ambíguo, portanto, nos é sugerido

pela oração. Ambíguo talvez, mas esta consiste em uma das tarefas da performance

.0
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ritual. confonne Sullivan: a de "transportar os poderes de uma realidade para capacitar

(empower) o mundo da existência cotidiana" (Sullivan, 1986: 21). Ocorre a exaltação da

onlpotência divina e, simultaneamente, a despotencialização humana. Sendo o culto

também um ritual de sofrimento, é preciso morrer simbolicamente para reviver. Assim,

este rito pode ser lido como um reordenamento do papel humano no mundo. "A

perfonnance humana é uma interpretação, um ato simbólico de compreender o evento

original reordenando-o / representando. Isto pode prover uma consciência da liberdade

criativa da posição humana no cosmos" (Sullivan, 1986: 30). Enfim, a identificação

comunitária acaba girando ao redor do sofrimento: "E não há nada na tua vida que o

Senhor não possa resolver, não há pecado que ele não possa perdoar, não há situação

que o Senhor não possa reverter na tua vida".. Isto serve em grande parte como.

fundamento ao modelo do grupo em questão.

Esta primeira parte da introdução pode, ainda, sofrer duas subdivisões temáticas: as

partes 1, 2 e 3 procuram enfatizar a sacralidade do momento. O fiel é colocado só diante

de Deus. Trata-se de um momento especial, pois o crente se sente na presença da

deidade. Encontrar-se "diante de Deus" é entendido como algo que só pode acontecer se

houver uma grande canalização emocional, isto é, uma experiência. Estar na "presença de

Deus" é emoção. Esta é a tônica que o performer procura passar. Não se pode ficar

indiferente na presença de Deus. Na parte 4, nesta última etapa do momento de oração,

há uma ruptura, uma alteração temática. A ênfase está colocada no pedido de que Deus

não pennita a ação do diabo.
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Examinemos a segunda parte cb.introdução.

o que você quer que o Senhorfale com você?
O que você precisa para sua casa,
prá sua família,
nos seusrelacionamentos?
O que você precisa, coloque diante desse Deus agora.
E eu quero convidar a você para que, juntos, levantemos um grande
clamor.

Comece a orar a este Deuspoderoso,
mexa com seus lábios,
abra sua boca.

Deus está querendo ouvir a tua oração nesta noite.
O senhor não vai deixar de nos atender.

O Espírito Santo de Deus está neste lugar.
O senhor quer abençoar grandemente.

Apalavra de Deus diz que eu e você temos que clamar a Deus, /
temos que invocar o nome de Deus, e nós queremos fazer isto'dofundo
do nosso coração. /

Ora, meu irmão, minha irmã, não tenha medo de orar a este Deus.
Todos vão ser abençoados esta noite. O senhor querfalar conosco.

O senhor vai derramar o seu Espírito Santo neste lugar.

Vai clamando, vaipedindo pela tua vida,
pela tua familia, / pela tua igreja. /
Pede aquela tua causa impossível diante de Deus. /
Pede, nesta noite, em nome de Jesus.

Essa parte da introdução foi dividida em 8 segmentos. Temos o 1° e o 8° blocos

tratando sobre o mesmo assunto, ou seja, pedir o auxílio divino para a resolução de

problemas concretos (família, relacionamentos, igreja) e até de causas impossíveis. Há,

aqui, portanto, uma circularidade temática. Esta circularidade ocorre também em relação

ao 2°, 3° e 5°, 6° blocos. Nesses últimos, sobressai a promessa do agir divino ("TOdos 'elo

ser abençoados esta noite"). No bloco central, o 4°, lê-s~ a afirmação peremptória: "O

Espíri(o Santo de Deus está neste lugar". Graficamente, poderíamos descrever estas

alternâncias temáticas como co-círculos.

,~



146

Necessidades

pessoaIS

Atuação do Espírito
Santo

Promessa do agir
divino

Entendo ser particularmente interessante assinalar que se o eixo da mensagem está

fixado sobre a presença e a atuação do Espírito Santo como central no gráfico circular,

este círculo está margeado por outro maior, razão do apelo ao ser divino: as necessidades

das pessoas.

A certeza da presença do Espírito Santo está colocada de maneira mais ou menos

centralizada neste segundo bloco da introduçã.o, ou metacomentário da oração. A

afirmação acima parece básica, pois, além de ser referendada pela lembrança da Bíblia (a

palavra de Deus diz...), palavra evocada da tradição, é também acentuada por uma das

frases de maior continuidade respiratória. A frase torna-se longa, ininterrupta, agonística,

dramática. Assim, a certeza da presença de Deus não fica apenas assegurada por um ato

de fé ou pela crença na Bíblia, mas é igualmente enfatizada pela performance vocal.

Múltiplos meios, portanto, são acionados para referendar esta certeza.

Tendo em vista os acentos nos paralelismos sintático e temático que enfatizam wn

conteúdo, aqui se destaca a passagem de colocações propositivas (no sentido restrito)

como: "O que você precisa", "eu quero convidar a você" (2° bloco), para o afirmativo:

"Deus está neste lugar" (5° bloco) e "ora, meu irmão...todos vão ser...", "o senhor vai

derramar..", "vai clamando" (dos 7°, 8°e 9°blocos, respectivamente).
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Esta mudança na função comunicativa não é gratuita. O imperativo assinala a

efetivação de uma nova realidade que se impõe62.Os convites para a participação são

substituídos por afirmações peremptórias.

Feita a introdução, o dirigente efetivamente inicia a oração. De modo geral, a

oração é o momento onde as realidades anteriormente invocadas no metacomentário são

percebidas como realidade já dada. Passo a descrever a oração proferida.

Deus querido e Deus amado, obrigado que tu estás neste lugar.
Obrigado, Senhor, que tu estás derramando do teu poder, aqui nestes dias, ó Pai.
Obrigado pela grande obra que o Senhor temfeito em nossas vidas, ó Pai.
Muito obrigado por tudo que o Senhor ainda vaifazer, ó Deus.

Eu te peço, em nome do Senhor Jesus, ó Deus,
recolhe todas as orações que sãofeitas neste lugar, ó Deus.
Olha para cada um de nós com graça, com misericórdia,
Senhor.
Ouve, Senhor, o clamor de cada um, Senhor.
Aquele que está triste,
aquele que está desanimado, Senhor,
aquele que está pensando em desistir da caminhada,
Deus. Tem misericórdia, Senhor, de nossas vidas nesta noite.
Tem misericórdia da nossa família, Senhor.
Tem misericórdia, Senhor, de nossas Igrejas, ó Pai.
Vem agir grandemente no nosso meio, Pai querido e Pai amado,
Jesus, ó Deus.

em nome de

A segunda parte da oração, abaixo d~scrita, emerge a partir de uma fissura

temática. Este segundo segmento da oração aponta para um outro tema precioso aps

carismáticos e que nos revela um importante item da cosmologia carismática luterana: a

ação demoníaca que espreita e circunda as pessoas, à espera de uma oportunidade de

ação. Ela referencia o que já havia sido colocado pelo orador no final de sua introdução à

oração.

62 Confonne Austin, o imperativo é um ato perfonnático, pois .serve para realizar uma ação"
(Cervoni, 1989: 86).
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Nós repreendemos aquele que ronda em derredor, ó Pai,
aquele que vem para atrapalhar. Nós repreendemos a Satanás, nesta noite, em
nome do Senhor Jesus Cristo.
Nós o declaramos derrotado pelo nome epelo sangue do Senhor Jesus Cristo.

Nesta noite, Deus querido, queremos ver a tua glória se manifestando aqui.
Queremos ver a tuapalavra sendo pregada poderosamente, Deus.
Nós queremos vidas abençoadas, ó Pai.
Nós queremos um grande quebrantamento na tuapresença,
Senhor,
diante da tua palavra.

Fica conosco, Senhor.
Ajuda, Deus querido,
nos abençoa nesta noite.
Em nome do Senhor Jesus.
Em nome de Jesus.
Amém, Senhor.
Amém, Senhor.

6.2.3 - A oração no ritual carismático católico

6.2.3.1 - Interação entre dirigente e audiência

Diferentemente da interação entre o performer e a audiência percebida entre os

luteranos, no meio carismático católico, enqUanto a dirigente realiza a oração, a

comunidade fica em completo silêncio. A dirigente pede que as pessoas sentem. Dessa

forma, a participação da audiência na oração torna-se mais restrita, uma vez que seus

corpos ficam menos livres para se expressar. Esse fato mostra que os recursos

expressivos do corpo podem potencializar ou não a emoção, auxiliando a emoldurar a

intenção do próprio ritual. A única expressividade corporal diferente mostra-se no

conjunto musical. Os seus integrantes se viram para o sacrário, em pé, enquanto a

dirigente ora. Esta atitude mostra como muitos dos carismáticos percebem a presença de

Deus. Ele parece se encontrar no sacrário, onde está depositado o Santíssimo. Enquanto

'.
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para os luteranos, a igreja é algo invisível, sendo entendida como a união dos verdêdeiros

crentes; para os católicos, a igreja é visível, constituindo-se o sacramento da eucaristia no

símbolo de sua unidade e de seu poder (Sanchis, 1986).

Nenhum fundo musical é realizado durante a oração, o que reduz a possibilidade do

acionamento de múltiplos meios no envio da mensagem, diminuindo, por conseguinte, o

potencial emotivo da oração.

As pessoas do grupo de oração tomam atitudes diversas durante as orações.

Algumas poucas ficam de olhos abertos, observando a dirigente. A maioria, entretanto,

curva suas cabeças. Alguns fiéis juntam as mãos para orar. Sérgio é o único que levanta

uma das mãos durante a oração, comprovando que esta postura corporal não é

desconhecida dos carismáticos católicos, mas que não é amplamente praticada neste

grupo de São Leopoldo. De fato, no grupo de oração de Novo Hamburgo, levantar as

mãos durante a oração é bem mais corriqueiro. Neste, inclusive, na maior parte das

vezes, quando se faz a prece, a audiência permanece de pé. Este dado não constitui uma

regra. De qualquer forma, no grupo de São Leopoldo, a expressividade corporal é bem

mais tímida do que em Novo Hamburgo.

A dirigente permanece durante toda a oração com o microfone na mão, de olhos

fechados, sem sair do lugar.

6.2.3.2- Análise de uma oração a partir da arte verbal

Como na análise da oração entre carismáticos luteianos, a forma pela qual decidi

expressar o enunciado da reza é uma tentativa de ajudar o leitor a perceber os
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paralelismos sintáticos e temáticos dentro da mesma. Assim, para a quebra de cada linha,

obedeço as pausas respiratórias feitas pela oradora.

Também aqui tem-se o artificio de uma introdução à oração. Ela é menor do que a

oração anterionnente analisada. A introdução está dividida em duas. Na primeira parte,

há uma tentativa de enquadrar o comportamento corporal dos participantes para o

instante que seguiria, a oração propriamente dita, entendida como um momento de estar

na presença de Deus e falar com a divindade. Lembrando da postura da comunidade

durante a oração, descrita na interação entre o dirigente e a audiência, percebe-se que a

tentativa d~ enquade é importante, pois muitos não aceitaram a recomendação de se

adequar a uma postura de oração. A segunda.parte da introdução estabelece os motivos

pelos quais querem chegar à presença de Deus. Isto é, querem pedir confiança, fé para

crer "no seu poder, no seu amor maravilhoso, na sua força". A introdução, como

anterionnente mencionado, constitui-se em um metacomentário da própria oração.
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[Introdução)

1

Podem sentar,

fi
63e vamos echar o nossos olhos /...1

e abrir o nosso coração.
Que quando a gente ficha os olhos e ora,
com os olhosfechados,
nós abrimos o nosso coração,
nosso espírito para Deus.

2

E nesta noite,
nesta noite maravilhosa,
nesseencontro
com Jesus,
com Deus Pai,
vamos pedir para Deus Pai,
prá ele entrar em nosso coração
e para ele nos dar confiança,
prá que a gente creia cada vez mais /..J
no seu poder,

, no seu amor maravilhoso,
na sua força.
Essa força de nos transformar
em pessoas
tão parecidas com Ele.
Vamospedir com muito carinho
prá Deus Pai.

Em relação às funções da linguagem, -a introdução assume uma característica

diferente da analisada na oração entre carismáticos luteranos. No grupo de oração, o

emissor (o dirigente) dirige uma mensagem (pedido por confiança, fé) a um receptor

(Deus). Entre os luteranos, a mensagem (do amor de Deus) é assegurada e enviada (pelo

dirig~nte, mas em nome de Deus, narrador e sujeito se fundem - "assim como você é,

Deus ama você") até o receptor (as pessoas da comunidade). Já entre os carismáticos

63 Fiz uso de dois sinais, a fim de enfatizar as pausas ocorridas durante a enunciação. O
sinal/ / refere-se a uma pausa feita pela oradora, mas não utilizando a respiração como
intervalo. Evidenciam momentos de pequenas quebras, um certo titubeio rápido. Quando utilizo
/.../, refiro-me a momentos não apenas de pausa respiratória, mas de indecisão no expressar da
idéia.

-.
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católic9s, a fala deixa de ter a força da certeza para colocar-se no terreno do pedido e,

portanto, da incerteza, uma vez que o pedido pode ser atendido ou não. Assim, a função

conotativa se sobrepõe à função emotiva64.

[Oração]

1
"Sim, paizinho querido, eu te recebo no meu coração,
comfé,
com confiança e com alegria.

2

Também quero te receber Jesus,
Jesus amado, .

filho de Deus Pai,
tu que te deu a vidapelos nossos pecados, meperdoa, Senhor Jesus,
e vem ao meu encontro.
Minha casa está aberta.
Eu quero ser morada tua.
Eu quero ser um templo teu, Senhor Jesus, nesta noite
e sempre, Senhor Jesus.

3

Também quero, Senhor Jesus,
o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo, Paráclito,
que ele / / nos ilumine,
tome conta de nós,
de nosso familiares,
de todos aquelas pessoas também que nos pediram oração, Senhor
Jesus.
Toma conta, Senhor Jesus,
dessas pessoas
que não puderam vir ao grupo, Espírito Santo.
Vá até as casas delas para que elas permaneçam contigo
e no teu amor.

64 Relembro que, conforme Jakobson (1975), a "função emotiv~ ou 'expressiva', centrada no
remetente, visa a uma expressão direta da atitude de quem fala em relação àquilo que está
falando. (123-124), enquanto a função conotativa é dirigida"parao destinatário. (12~).
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4

Permanece Espírito Santo dando luz à nossa vida,
dando luz aos nossos olhos,
porque só assim, se tivermos os olhos iluminados pelo teu Smdo
Espírito, seremos luzpara o mundo.
Espírito Santo de Deus,
obrigado.
Obrigado, por se colocar / / no meio de nós
e distribuir a tua luz,
as tuas graças 1.../
e a tuaforça, Espírito Santo,
que escorre comofogo em nossas veias.
Muito obrigado, Espírito Santo.

5

Queremos também agradecer à mãezinha Maria

~

e acolhê-Ia em nosso coração nesta noite,

[ e levarmos este amor de Maria,
este amor de mãe para a nossa casa.
Nós queremos te acolher, Maria,
assim como a Santíssima Trindade,

[
em nosso coração, -

em nossa família.

[

Obrigada, Maria.
Obrigada pelo teu amor,

. pela tuapresença.
Obrigada pelo teu exemplo.

[

Obrigada, mãezinha querida,
por nos abençoar esta noite
e por estar aqui presente.
Obrigada, mãezinha".

Tematicamente, a oração pode ser dividida em cinco partes. Vale assinalar que a

primeira, a segunda e a terceira partes se referem respectivamente a Deus Pai, Filho e

Espírito Santo. No entanto, a terceira parte vai alterando a pessoa do "receptor". Parte da

oração é dirigida ao Espírito Santo e parte a Jesus. Mas, na parte número quatro, a

dirigente retoma o Espírito Santo como a razão de ~ua enunciação. No último segmento

da oração, a referência da oração é a "mãezinha Maria".

Temos, aqui, expressos os acentos cosmológicos do grupo de oração. Destaca-se a

referência a um Deus trino, com maior ênfase no Espírito Santo, sem, no entanto, deixar

de lado a identidade católica, revelada pela invocação a Maria.
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Contudo, se a redundância serve para realçar uma idéia, onde podemos encontrá-Ia

na oração? Aqui são fundamentais o uso dos artificios de paralelismo como instrumento

de redundância.

Pode-se perceber que os paralelismos são mais temáticos que sintáticos. O

paralelismo tem, entre outras, a função de reafirmar uma idéia. Pela análise formal, não é

despropositado, portanto, assinalar que as duas maiores (mesmo que levemente maiores)

partes da oração são dirigidas ao Espírito Santo e à Maria. Se desconsiderarmos o

terceiro segmento, que alterna o referencial da oração entre o Espírito Santo e Jesus,

temos: parte 1) dirigida ao Pai; 2) ao Filho; 4) ao Espírito Santo; 5) à Maria. Os dois

últimos trechos são os maiores da oração, e, também, os mais ricos em paralelismos. São

eles, pois, o centro, a parte "forte" da oração.

Portanto, até aqui desenvolvi uma análise do ritual como estrutura duplex, bem

como da oração como um exemplo de realidade sinestésica a partir de alguns

pressupostos teóricos da etnografia da fala.

6.3 - Uma abordagem comparativa

A seguir, passo a retomar, de forma comparativa, alguns dos aspectos importantes

encontrados no ritual enquanto performance.

6.3.1 - Seqüência ritual

A formalidade e a rigidez de um ritual pode ser expressa de diversas maneiras. Um

ponto que queremos destacar é que, entre os cultos carismáticos luteranos observados,

&-
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existe uma grande rigidez fonnal. Existe uma grande criatividade na comunicação,

atestados pelos paralelismos e metáforas. Contudo, a seqüência ritual obedece um

contínuo padrão de repetição. Os elementos rituais presentes em cada culto, bem como o

tempo dedicado a cada parte do ritual, diferem muito pouco de um culto para o outro. As

variações são pequenas. Tambiah afinna que uma relativa invariança na fonna litúrgica

gera uma percepção de santidade "a qualidade de uma veracidade inquestionável"

(Tambiah 1985: 132). Nesta mesma direção aponta Bloch, quando estuda a oratória em

sociedades tradicionais. Para este autor, a oratória tradicional é articulada de forma a

enquadrar e fixar fonnas e fórmulas lingüísticas, suprimindo muito da espontaneidade e

diminuindo a importância das referências semânticas (Bloch, 1975).

Entre os luteranos, ocorre que não apenas temos sempre os mesmos elementos,

como também sua seqüência ritual é usualmente a mesma. Ora, se a convencionalidade

necessita do distan~~amento emocional, como afinna Tambiah, isto é, há pouco espaço

para a improviso e a espontaneidade, quero sugerir que este distanciamento é tanto maior

quanto mais rígido for a estrutura fonnal do ritual. Quer dizer: o distanciamento

emocional, a formalidade e a seqüência rígida acentuam a força ilocucionária do ritual.

Um ato de fala, cercado de circunstâncias apropriadas de convencionalidade, toma-se

objeto de um julgamento normativo de felicidade ou legitimidade. A eficácia simbólica é

acionada pelo ato ilocucionário cercado dentro da fonnalidade. O rito alcança seu efeito

de eficácia quanto mais conseguir expressar sua legitimidade pelo padrão fonnal que

obedece.

Junto aos carismáticos católicos foi possível observar uma maior elasticidade na

seqüência ritual. Os elementos são sempre arranjados de uma maneira diferente. Em

função disso, recebem um espaço de tempo diferente em cada ritual. A questão que fica é

se essa maior versatilidade é comum nos grupos de oração ou apenas nos três grupos
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observados da Diocese de Novo Hamburgo pois, se a referida elasticidade no arranjo da

seqüência ritual é comum, isto decorre apenas de uma cosmologia distinta da cosmologia

luterana, ou aponta para um processo de rotinização, com o enfraquecimento da

experiência subjetiva? Estas são questões que ficam para serem resolvidas num futuro

trabalho.

Pode-se ventilar a hipótese de que o ritual luterano necessita ser mais intenso e

rígido em sua seqüência ritual porque o encontro entre o divino e o humano ocorrem no

subjetivo, dependendo unicamente da performance ritual. Entre os carismáticos católicos,

no entanto, os rituais pareceram mais "espontâneos" em função de que a emoção é

mediada também por uma série de símbolos provindos da tradição, como o Santíssimo e

a Eucaristia, por exemplo. Vale lembrar que, conforme Sanchis, um dos elementos

importantes da identidade católica reside nos sacramentos (Sanchis, 1986).

6.3.2 - Músicas

As músicas dos rituais carismáticos aqui abordados, como penso ter demonstrado,

consistem em uma via privilegiada de manifestação da emoção. Juntamente com outros

elementos, principalmente a oração, a música constitui-se no elemento ritual onde se

pode perceber a emergência de uma comunidade emocional. Em ambas as igrejas, os

cantos têm papel preponderante nos momentos cultuais e de encontro.

Em termos de performance, vale destacar a utilização de uma grande seqüência de

cantos entre os carismáticos luteranos, bem como a mínima interferência de falas. Sendo

assim, é potencializada a interiorização, suscitando um impacto emocional bastante

grande. Entre os carismáticos católicos, contudo, os hiatos entre cantos, sejam eles de
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fala ou silêncio (até encontrar a próxima música no hinário e não sendo um silêncio

meditltivo) de certa fonua interrompe a cadeia emocional. O tempo dedicado à música é

também distinto entre os dois rituais comparados. Enquanto entre carismáticos luteranos

não é menor do que quarenta minutos, quase que ininterruptos, apenas no louvor inicial,

ao que se somam ainda vários momentos musicais ao longo do rito, entre os católicos,

contabilizando todas as músicas do ritual, chega-se a trinta minutos. Enfim, a música,

como qualquer parte do ritual, "não só exterioriza a experiência, não só a ilumina, como

a modifica pela própria maneira como a exprime" (Douglas, s/d: 81). A força da

perfonuance, pois, não é algo menor. Por este motivo, não deixa de ser sintomático o

investimento que os carismáticos luteranos fazem no conjunto musical, a tal ponto de

terem mais de uma banda em cada comunidade. Como resultado das observações, pude

constatar que o efeito emocional que se procura alcançar nos ritos carismáticos luteranos

é maior do que entre os carismáticos católicos visitados, criando um ambiente de maior

interiorização. Contudo, as perguntas levantadas, no ponto anterior, sobre a generalidade

dos rituais carismáticos católicos observados, bem como acerca de sua relação com a

cosmologia, também aqui impõe-se.

Nos dois rituais, durante os cantos, os corpos recebem relevo. Os gestuais são

envolventes e as posturas corporais procuram mostrar este contato com o sagrado nos

abraços, nas máscaras faciais, nos olhos fechados.

Tematicamente, as ênfases são bastante parecidas, uma vez que, tanto no ritual

católico como no luterano, as letras dos hinos conduzem as pessoas para uma relação de

interioridade. As letras evocam privilegiadamente o "poder", a "maravilha", o "amor" de

Deus para com as pessoas e particulannente para com aquele que canta, já que a letra é

preferencialmente escrita na primeira pessoa do singular ou do plural. Isto conecta, de

imediato, o cantor com o cantado, sugerindo que ocorre aquilo que é expressonamúsica:

K- -
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"Edifica em mim uma morada para ti, um lugar onde teu espírito possa sempre estar",

ou, ainda, "Estamo5 aqui para te adorar, em tuapresença, prá te exaltar...".

A grande diferença é que, também nas músicas, o movimento carismático católico

mostra sua ligação com a tradição desta igreja. Chama a atenção, por exemplo, o número

de hinos dedicados e cantados à "Maria".

6.3.3 - Orações

As orações de petição dos dois grupos religiosos observados revelam a parte central

da cosmologia dos mesmos. Entre os luteranos, destaca-se a importância da ação do

Espírito Santo como um poder que intervém de forma direta na vida das pessoas,

transformando a oração em um ritual de sofrimento no qual a pessoa precisa sentir-se

vazia; limitada, morta simbolicamente para poder ressurgir pelo poder divino. Dessa

forma, potencializa a vida da pessoa para dentro da existência e provendo-a de uma

consciência criativa da posição humana no cosmos (Sullivan, 1986).

Entre os carismáticos católicos destaca-se igualmente o papel do Espírito Santo,

porém o seu papel circunscreve-se a ser "luz" para dentro de uma consciência que se

entende escura. Também o tema da falta é recorrente, embora o seu impacto emocional

seja menor, por não ser enunciada nenhuma necessidade humana específica. A referência

a Maria denota a assimilação da id~ntidade católica.

Em termos de performance, a oração realizada pelo dirigente carismático luterano

faz um acentuado uso da função emotiva, enquanto nas rezas carismáticas católicas, a

função conotativa se sobrepõe na enunciação.

J.
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A mensagem caracterizada pela função emotiva, conforme Jakobson (1975), está

centrada no emissor (o dirigente), o qual faz uso do discurso indiretO ("Saiba que você,

assim como você é, Deus ama você.(..) Deus tem um interesse grande pela tua vida")

pelo qual enunciador e Deus fundem-se em um só sujeito. Essa arquitetura da linguagem

toma-se um potente veículo de sentimento, uma vez que o receptor se espelha dentro do

interesse divino ("não há situação que o Senhor não possa reverter na tua vida "). A

introdução da oração passa a ser um espelho no qual o ouvinte se torna participante.

Além disso, a oração se mescla de pedidos e de certezas. O imperativo é constantemente

usado ("recolhe", "olha", "ouve", "vem "). Aqui, quando aparece a função conotativa
j

(fala dirigida à divindade), ela surge de um modo distinto do usado entre católicos, uma

vez que, sendo imperativa, submete Deus à vontade do enunciador.

De outra parte, no grupo da RCC observado, o pedido está subordinado à função

conotativa, não sendo imperativa, mas de súplica, onde o enunciador está submetido a

Deus.

Entre luteranos, a sinestesia é mais potencializada e explorada que no meio

católico. Por exemplo: enquanto, nos luteranos, música e oração acontecem

simultaneamente; no seio dos grupos de oração católicos observados, isto não é assim.

Além disso, a cadência da fala das orações mostra-se mais agonística entre luteranos. As

frases são maiores, havendo um aproveitamento diferenciado da respiração, dando urna

cadência mais rápida com possibilidade de uma maior variabilidade de acentos da voz. Já

a oração realizada pela dirigente católica é mais pausada, cadenciada, com menos acento

de entonação e de variabilidade de modulações de voz. As prosódias dos dirigentes dos

distintos grupos religiosos diferem.

.-
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o paralelismo aplicado na fala também é um artifício da arte verbal para a

articulação de redundâncias criativas (Tambiah, 1985). Comparando as duas orações

analisadas, percebemos que os paralelismos sintáticos e temáticos são mais numerosos

entre o performer luterano do que na oração da performer católica.

Entendendo-se que a busca dos movimentos carismáticos é por uma relação com o

sagrado, quanto mais um ritual conseguir envolver sua audiência usando os recursos de

perfonnance disponíveis, maior será a sensação de ter conseguido suscitar uma relação

com a divindade (entendida como um encontro pessoal, subjetivo; portanto, emocional);

mais próxima se toma a comunidade de seu ideal cosniológico, qual seja, a presença e a

ação de Deus. O desempenho do performer é fundamental para o efeito de verdade que.

sua fala quer alcançar.

A meu ver, a partir das performances das orações, é possível dizer que os

carismáticos luteranos chegam mais perto do mundo ideal imaginado, isto é, do mito de'

Pentecostes, que seus congêneres católicos. Mas é preciso ter cautela. Até que ponto a

cosmologia e a própria cultura religiosa católica permite que se faça esta inferência? O

habitus religioso católico pode estar barrando certos recUrsos de perfonnance,

eventualmente considerando-os inadequados. Entendo que, para solucionar parte deste

problema, seria necessário acompanhar grupos de oração de outras dioceses com o intuito

de perceber quais os artifícios de performance acionados e quais não. De posse deste

espectro maior de observação se poderia assinalar mais seguramente que os grupos de

oração observados alcançam um maior ou menor grau de interiorização da mensagem

pela via emocional, dentro do'habitus religioso católico.

Entretanto, o referido dado não significa que o ritual carismático católico
I
I

1

observado não registre uma considerável eficácia simbólica para os que dele participam.
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A eficácia simbólica do ritual luterano depende mais da atuação do performer do que

ocorre entre carismáticos católicos. Isto se deve ao fato de que, se para um é a força

performática de sua enunciação que dispara o "míssil mágico", entre católicos uma cura

pode ser alcançada tanto pela atuação de um performer carismático quanto pela

ministração de um padre não carismático quando passa o Santíssimo65. Portanto, a

questão é quanto a performance ritual consegue potencializar, nos participantes, uma

fusão entre "mundo vivido e o idealizad0 sob o conjunto das formas simbólicas"

(Mercante, 1999: 6).

65Uma participante do grupo de oração se referiu da seguinte forma em relação ao poder do
Santrssimo: "Quando existem pessoas que Choram muito sem motivo aparente, quando o
Santíssimo faz o passeio, que é o momento Queo padre simplesmente passa o Santíssimo, ele
tem o poder tão grande que as pessoas se sentem tão gratificadas. As pessoas, na hora.
sentem o milagre. Elas sentem, às vezes, a cura, a libertação. Às vezes passam dois, três dias;
depois é que elas vão sentir. Às vezes. assim 6, as pessoas têm uma dor terrível. e no momento
passa. mas não é assim que a dor passa no momento e amanhã.'vai ter de novo. Nunca mais
volta" (Cristina).

-- a....



Considerações Finais

Considerando que o último capítulo de comparações e análise já realiza um

grande retomada dos principais pontos levantados na dissertação, gostaria, ainda, de

salientar apenas brevemente alguns aspectos.

Partindo de um olhar sobre a história dos movimentos carismáticos das igrejas

. luterana e católica, foi possível contextualizar esses Movimentos dentro de suas

instituições, pontuando os aspectos relevantes para o presente trabalho. Como vimos no

capítulo histórico, o movimento carismático luterano é liderado e organizado pelo clero.

Tendo dúvidas sobre a eficácia de seu trabalho pastoral, a crise tem levado alguns

pastores a procurarem a solução de seus problemas ministeriais na opção por umá

mística pentecostaL Os carismáticos católicos, por outro lado, organizam-se de forma a

que os leigos tenham um papel mais importante.

A Renovação Carismática Católica é um movimento leigo orientado pela

I

hierarquia católica através de permissões e proibições. A "estrutura devocional" católica

permite estas múltiplas formações de grupo. São os piedosos, ()spobres ou os sem poder
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eclesiástico que articulam a sua fé. Isto ocorre mais visivelmente na devoção aos santos,

nas romarias, nas festas de santos, sendo quase todos movimentos incorporados pela

estrutura eclesiástica, mas não gerados por ela (Alves, 1980).

Os carismáticos luteranos formam um movimento absolutamente clerical, dirigido

por pastores, mesmo que os leigos tenham um papel importante na constituição destas

comunidades. No entanto, a comunidade carismática depende totalmente do pastor, de

suas determinações, de seu carisma. É bem verdade que, em muitas comunidades

luteranas, existem sérios conflitos entre a diretoria e o pastor, justamente devido a que a

direção do pastor entre lutelanos é vista como muito decisiva.

- - Há grupos de oração em comunid4des católicas onde o padre não compactua com

a Renovação. Constitui-s.e em um movimento leigo. Já entre luteranos, isto é quase

inimaginável. Dificilmente se articularia uma comunidade carismática alternativa dentro

de uma comunidade não-carismática, como pode ser encontrada no meio católico. Da

mesma forma, é pouco provável que um pastor carismático consiga manter-se em uma

comunidade que decididamente não aceita a condução carismática de seu pastor.

Entendo que a cosmologia católica, pode nos oferecer uma explicação interessante

para o acima descrito. Ela é muito mais povoada de alternativas mediadoras e aceita

com mais facilidade a diversidade que a luterana, enquanto entre luteranos, que s,e

firmam mais sobre a autoridade da Bíblia, permite-se uma margem de negociação bem

menor. A interpretação bíblica, como se sabe, pode ser feita de múltiplas maneiras.

Dependerá basicamente da habilidade do pastor a imposição de sua visão e interpretação

bíblica, bem como de como introduz uma nova performance ritual nos cultos da

comunidade. Entre católicos, estes espaços cultuais estão demarcados com mais nitidez.
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Missa é missa. Grupo de oração tem o seu momento, podendo ser aceita a convivência

de grupos de diversas matizes, sem que isto gere maiores problemas.

A experiência religiosa como percebida nesses ritos cultuais é, antes de mais nacb,

um encontro subjetivo com a divindade. Esse encontro é tão mais intenso quanto ma;:;

suscitar emoção (Corten, 1996). Entendo que este aspecto vem ao encontro dos

necessidades neste final de milênio. Atomizado e isolado, busca-se emoção e afeto.

Assim, um dos elementos similares em ambos os movimentos é a importância de

afeto entre as pessoas e da experiência emocional com Deus. Esse é o eixo principal nos

dois grupos religiosos observados. Contudo, o acento na questão emocional adquire

contorno? distintos. A apropriação da emoção é diferente entre os rituais pesquisados.

Os acentos se dão de uma forma peculiar. Os carismáticos luteranos, parecem utilizar os

recursos de comunicação de modo a potencializar a sinestesia no ritual. O papel do

pastor é fundamental. De seu carisma pessoal depende o sucesso da proposta

carismática no seio da comunidade.

Se, de fato, podemos observar essas ênfases distintas na questão emocional, é

também porque o ritual está ancorado sobre cosmologias diversas. Para o movimento

carismático luterano, filho do protestantismo, o encontro com Deus tem a subjetividade

como o único espaço possível. A consciência individual está sobre a instituição e p

encontro com Deus ocorre sem mediações, sejam elas espirituais ou instituciona.is

(Mendonça, 1998) . Por isso, é avesso aos dogmatismos e às instituições.

Para os carismáticos católicos pesquisados, o subjetivo é igualmente condição

sine qua non na performance ritual. Contudo, a cosmologia católica, mais povoada. de

mediações, articula o subjetivo com o tradicional, de forma que renova o já existente.

Esta articulação pode estar colocando a afetividade e o emocional não tanto noencontro

-- 1
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ritual, mas justamentena resignificação de antigas tradições e símbolos. É por isso que

reiteradas vezes pude ouvir e observar o significado, em termos emocionais, da

passagem do Santíssimo em um ritual carismático. As pessoas tocam nele, fitam-no, c

desse ato, "acontecem curas". Os carismáticos católicos buscam a experiênci~

emocional no encontro com o sagrado, mas, para estes, a igreja sempre foi mediadora --~

portadora da mensagem divina. Por conseguinte, os carismáticos católicos enfrenta1":

uma constante tensão entre fé e religião (instituição) (Sena, 1998), superada pela

resignificação da tradição católica (Barbosa Neto, 2000).

Assim, enquanto os carismáticos católicos resignificam a tradição de sua igreja a

partir de uma experiência pessoal, os luteranos tendem a efetivamente mudar a face da

instituição. A ressemantização entre luteranos é mínima, porque tudo está colocado no

sujeito. Enquanto os fiéis da RCC adaptam a mensagem bíblica à identidade católica, os

carismáticos .luteranos procuram adaptar a Instituição ao mito. Até qne ponto a IECLB

conseguirá conviver com a rupturá das tradições é algo que precisamos esperar.

Enquanto concluía este trabalho, recebi, pela Internet, um comunicado sobre a

suspensão de um pastor carismático de sua comunidade devido a suas práticas religiosas

pautadas pela concepção carismática. Ademais, o mesmo documento insta para que

"não permitam que pessoas não homologadas pela IECLB atuem em nome dela',66.Na

igreja católica, ouve-se falar de "transferências" e outros modos sutis de lidar com os

mais radicais. Transparece nessa situação que os movimentos existem, se mantêm c

possuem espaço no seio das instituições a que se vinculam. Entretanto, resta a dúvid:c,

especialmente no meio luterano, se esta situação é sustentável a médio ou longo prazo

ou se começarão a acontecer ou se intensificarão negociações em torno de pontos

66Comunicado emitido pelo Sínodo Sudeste da IECLB em 16.12.2000.

L
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polêmicos, o que inclui aspectos perfonnáticos. Nesse momento, é dificil fazcr

projeções quaüto a quem-teria-que-abrir-mão-de-quê, assim como sobre o que seria

oferecido como contraponto.

Mesmo quando o foco de uma pesquisa é respeitado, não há como evitar quc;

outros temas despertem o interesse do pesquisador. Chamou-me a atenção, por

exemplo, que o contato com carismáticos luteranos e católicos gerou em mim uma

pergunta quanto às semelhanças e diferentes nas suas visões acerca da relação entre fé e

política, talvez pela lente da ética. Se e como acontece um envolvimento com eleição de

govemantes, independente do nível (municipal, estadual ou federal) ou da natureza do

poder (em especial os poderes executivo e legislativo) e assim por diante.. Qual é a

posição das lideranças carismáticas das igrejas estudadas quanto à militância política?

Existe restrição a que os membros de suas comunidades se filiem a um partido político

e/ou expressem suas opiniões políticas publicamente? A lista de questões derivadas de

aspectos políticos, em uma ótica comparativa, é, além de longa, por demais instigante e

convidativa para pesquisa.

Não menos atraente seria investigar o lugardo dinheiro no imaginário carismático

e o modus operandi das igrejas estudadas na questão financeira. A igreja católica, bem

como diversas pentecostais, já têm sido pesquisadas em alguns aspectos sob o viés

econômico, ao contrário da bem menos conhecida IECLB ou outra igreja protestante

histórica. Seria interessante olhar com lupa a fonna de motivar doadores, as diversas

fontes de recursos, o manejo e o destino do dinheiro arrecadado, a. transparência na

prestação de contas, além de incontáveis outros itens que podem ser alencados quando

se fala do "vil metal". Fazê-Io de fonna comparativa entre dois movimentos pode

representar uma contribuição no estudo do fenômeno carismático.
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A questão de gênero é sempre interessante. Desde os anos 70, a IECLB tem

pastoras em seu cIew, representando, hoje, 10% do pastorado ativo. Porém, entre os

carismáticos ainda não surgiu nenhuma pastora, apresentando praticamente uma

liderança masculina. As esposas de pastores, estas sim, estão freqüentemente envolvidas

no trabalho das comunidades de fiéis. Mas não se encontra nenhuma pregadofé'.

ordenada dentro das fileiras dos carismáticos. Tenho conhecimento de apenas uma

moça, participante na comunidade de Mathias Velho, que está cursando Teologia. Resta

ver como conseguirá administrar a crise de fé e ministerial que possivelmente também

ela viverá durante e/ou depois da gmduação. Entre os carismáticos católicos, a liderança

dos grupos é tanto masculina quanto feminina. Há, no entanto, uma predominância

feminina, não somente nas reuniões dos grupos de oração como também em sua

liderança comunitária, diocesana, regionaL Cabe, portanto, a pergunta acerca do lugar

da mulher nos diversos movimentos carismáticos, questão esta que mereceria um

estudo.

Concluo, dizendo que há muitas maneiras de olhar o fenômeno carismático. Faço

minhas, porém, as palavras de Edgar Morin, quando diz: "No que diz respeito ao

homem e a sociedade, a única coisa certa é que toda a visão unidimensional ou redutora

é erro" (Morin, 1986: 277).

.!
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