AS IGREJAS NEOPENTECOSTAIS: EDUCA<;AO E
DOUTRINA<;Ao*

RACHEL SILVEIRA WREGE ..

0 texto em questao busca delinear os aspectos principais que
nortearam o trabalho de doutorado intitulado "As lgrejas Neopentecostais
educa<;:ao e doutrina<;:ao".
0 interesse da autora pelo respectivo tema deu-se por motivos de
ordem pessoal e academica, sendo que , a p-rincipia , o estudo em foco
justificou·se pela inser<;:ao da autora no interior dos movimentos de
avivamento que tem ocorrido no Brasil , nas conhecidas igrejas avivadas e
pentecostais. Em razao do carater academico do texto, a contribui<;:ao de
Eliade e de Durkheim foram imprescindfveis para a compreensao da
religiosidade propria do Pentecostalismo Aut6nomo , no que se refere a
fundamenta<;:ao te6rica da presente tese. Quanta a metodologia
empregada , fez-se uso da "analise de conteudo", de Bardin , com o intuito
de se fazer um levantamento sistematico dos temas que mais se
encontram nos livros de Edir Macedo , da lgreja Universal do Reino de
Deus e, de Romilda R. Soares , da lgreja lnternacional da Gra<;:a de Deus.
Ambos integram um movimento mais abrangente , assim conhecido por
Pentecostalismo Aut6nomo ou Neopentecostal ismo , o qual se diferencia
do pentecostalismo nao-somente pela sua nomea<;:ao , como, sobretudo
pelos tra<;:os distintivos que possui.
Por meio do uso da tecnica de Bardin , a autora p6de diferenciar o
Pentecostalismo , do Neopentecostalismo. Em suma , enquanto os
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pentecostais priorizam uma pregac;;ao de cunho evangelfstico, de
pregac;;ao da salvac;;ao em Cristo, os neopentecostais a tem como a/go
secundario , pois interessam-se pela resoluc;;ao imediata dos problemas
cotidianos dos membros. Para tanto , desincumbem os frequentadores de
quaisquer responsabilidades no que concerne a existencia de varios
problemas, na medida em que os transferem para o mundo
transcendental , atribuindo culpabilidade aos dem6nios para tudo o que
ocorre de ruim .
Outra tematica tratada de modo enfatico pelos autores que foram
submetidos a analise e a que se refere a conhecida prosperidade
financeira. Assim sendo , ser evangelico rico , assemelha-se ao fato de ter
uma vida abenc;:oada , ao passo que o pobre acha-se na condic;;ao de
amaldic;:oado Trata-se, entao , de buscar explicac;;oes na "Teologia da
Prosperidade", que passou a influenciar o cenario da teologia norteamericana a partir da decada de 50 e 60 , atraves da crenc;;a de que vida
crista traduz-se no pleno gozo de saude e de abastada vida financeira .
Tendo em vista os pontos cruciais do Neopentecostalismo, ou
seja , exorcismo exacerbado , saude plena e ganho acelerado de dinheiro ,
pode-se conc/uir que o membra das igrejas estudadas tem o seu
imaginario imbuido de tais crenc;:as, que se transformam em valores e, por
conseguinte, em· regras a serem seguidas na pratica cotidiana. A
assimilac;:ao a-critica desse imaginario pode traduzir-se como elemento de
doutrinac;;ao, opondo-se a ideia de educac;;ao como pratica da liberdade.
Por outro /ado , a doutrinac;:ao, que assim se direciona para alguns
membros , pode significar libertac;:ao , ao se pensar que ha certa
relativizac;:ao da influencia desses va/ores sobre o membra, a/em do
mesmo ficar livre dos vicios do alcoolismo , das drogas e da prostituic;:ao.
0 apego a ida aos cultos da lgreja Universal ou da lgreja lnternacional da
Grac;:a de Deus e capaz de empreender uma outra dinamica de vida,
talvez de melhor qualidade, para quem sabe equacionar fe e razao.
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