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EDITORIAL 

Este boletim nasceu como uma extensão do trabalho com outro 

boletim (em espanhol), Hechos - Una Perspectiva Pneumatológica que 

comecei junto com meu amigo hondurenho, Dr. Miguel Álvarez em 

2019. Tínhamos concordado em criar um boletim contendo artigos 

sobre temas relacionados ao pentecostalismo, particularmente dos 

ângulos teológicos, históricos, sociais e missiológicos. Nosso 

objetivo era também - e ainda é - publicar estudos sobre temas que 

analisem as raízes dos movimentos cristãos pré-pentecostais de uma 

perspectiva acadêmica. 

Também em Reflexões, como em Hechos, pretendo estimular o 

pensamento académico, mas o meu principal desejo é poder 

fortalecer espiritualmente os pastores e os líderes das congregações. 

Então Reflexões foi concebido mais como um boletim pastoral e 

eclesial. Meu desejo é poder publicar artigos históricos e teológicos, 

principalmente de uma perspectiva prática. Em minha opinião, uma 

abordagem acadêmica do pentecostalismo não tem muito valor em si 

mesmo se não ministra às necessidades dentro do mesmo contexto 

pentecostal.     

Sou teólogo, moro na Noruega, Europa e por vários anos 

frequento igrejas hispânicas e de língua portuguesa aqui. Além disso, 

meu desejo de ser útil como cristão e teólogo em um contexto de 

língua portuguesa também foi despertado através de 5 ou 6 visitas 

(cada uma com duração de 2 meses) a Angola, onde visitei e morei 

com a família do missionário Arnaldo Cabrera Hernández de Cuba. 

A Noruega é um país com pouco mais de 5 milhões de habitantes. 

No entanto, existem várias igrejas hispânicas e de língua portuguesa, 
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e espero que este boletim possa atrair o interesse de alguns de seus 

pastores e líderes. Minhas próprias contribuições neste boletim irão 

naturalmente tocar em tópicos relacionados ao contexto da Noruega, 

mas estou ansioso para receber artigos de vários pastores e líderes 

que também podem ser relevantes em um contexto lusófono. A 

perspectiva teológica do boletim será pentecostal e trinitária, embora 

este número da Reflexões também inclua um artigo histórico sobre 

várias igrejas unicistas aqui na Noruega. 

O objetivo é tentar publicar de 1 a 2 edições por ano, que serão 

publicadas pelo www.amazon.com. Para quem não deseja adquirir a 

versão impressa, pode fazer o download da versão digital gratuita em 

http://www.akademiaforlag.no/reflexoes/.  

Agradeço muito a ajuda de Vivi Mentai que corrigiu e aperfeiçoou 

o português dos artigos originalmente escritos em outros idiomas. 

 

 

 

 

 



 

 

 

A IGREJA VIRTUAL É UMA REALIDADE ATUAL 
 

MARCO A. C. FALEIRO 

O tema deste artigo é uma realidade que todos os pastores e 

missionários têm que considerar, pois a sociedade pós-moderna, 

está em constante mutação, se integrando com aquilo 

que é chamado: o Mundo Virtual. Neste mundo virtual, com as redes 

sociais, com a comunicação de vários tipos de aplicativos, a Igreja 

também está a participar e agora a vivenciar aquilo que chamo de 

Igreja Virtual. Este assunto inclui hoje muitos aspectos que deveriam 

ser mais estudados e novos materiais têm que ser feitos para auxiliar 

os líderes da igreja, em todos os níveis de liderança na Igreja. Quando 

digo Igreja, não quero aqui me limitar a uma denominação, ou a uma 

linha de interpretação bíblica. Sabemos que hoje tanto os grupos de 

igrejas que seguem um padrão mais histórico e tradicional, com uma 

visão conservadora, como os grupos de igrejas que seguem um 

padrão pentecostal, incluindo os chamados neo-pentecostais; todos 

têm estado diante desta realidade virtual. A Igreja Virtual entrou em 

todos os níveis da Igreja e em todos os grupos de interpretação 

bíblica, enfim, esta realidade se aplica a toda Igreja no Planeta Terra. 

Temos cultos online, lives de todo tipo: no louvor, com mensagens, 

com entrevistas, com ensinamentos e aulas. Até os sites que antes 

eram a ferramenta que as igrejas estavam usando, estão cada vez mais 

caindo na pouca interação. As pessoas querem estar online, querem 

interação virtual com retorno. As igrejas, com a chegada da pandemia 

do COVID, assim como toda sociedade humana, estão 

sendo ‘empurradas’ para ‘entrar no mundo virtual’, e adaptar a vida 
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da Igreja a este ‘novo mundo’, e também a este que tem sido 

chamado de ‘novo normal’. Talvez uma nova forma de chamar aquilo 

que era chamado de ‘novo era’. Não há como fugir desta realidade, e 

os pastores e missionários precisam considerar esta realidade no seu 

ministério. A Igreja que não quer entrar no mundo virtual, está se 

limitando a grupos menores e locais. Os pastores e missionários, e 

especialmente os missionários precisam hoje dar retorno ao seu 

público, e quando digo público é o grupo de pessoas que eles se 

relacionam e que eles servem. Os missionários por exemplo, que 

antes mandavam relatórios em cartas, em tempos muito longos, 

agora estão sendo vistos praticamente online ou na hora, pelos 

que os apoiam. Um missionário agora precisa de olhar para sua rede 

social, como o facebook ou o Instagram, ou outra rede social que 

utilize, pois o que ele posta, com certeza irá influenciar o apoio que 

ele recebe. A vida dos pastores e da igreja está agora totalmente 

pública, e mesmo os que querem fugir disto, ficam expostos 

como ‘pessoas desinteressadas’.   

Eu sou um pastor de uma geração que não tinha as redes sociais, 

onde os pastores interagiam com seu rebanho, em visitas e encontros 

presenciais, com os cultos, as visitas pastorais e os atendimentos em 

gabinete pastoral. A igreja da década de 70 e 80, vivenciou uma 

mudança radical, e os relacionamentos humanos agora, neste nosso 

mundo atual, digo, nestes tempos pós ano 2000, vivenciam um 

relacionamento virtual, como parte integrante da vida humana na 

terra. É certo que há lugares no mundo que ainda estão em fase de 

implantação deste novo estilo de vida, mas é uma questão de tempo 

para que esta nova cultura, a cultura da internet seja implantada. Mas 

eu vivenciei a mudança, em meu ministério, quando deixei a primeira 

vez a África e fui para a Europa, iniciar igrejas, em Londres e Lisboa. 

A minha denominação me designou para esta missão que para mim 

foi algo que eu não esperava, pois a Africa ainda está vivendo, pelo 

menos no país que morava, Angola, uma realidade muito mais 

presencial que virtual. A Europa, contudo, assim como meu país, o 

Brasil, estão em uma mudança tão rápida, que muitos nem 

conseguem se adaptar ás mudanças do novo relacionamento 

humano. Eu me lembro que em Londres, meu WhatsApp era o 
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contato mais constante com os membros de minha nova igreja, que 

implantava naquele país. E eu percebi que não havia mais tempo meu, 

pois eu era agora pastor 24 horas, e meu telefone tinha recado o 

tempo todo, em todos os horários e todos os dias. Se eu não 

aprendesse a me limitar, e a demonstrar esta limitação para os 

membros da igreja, eu seria um escravo totalmente dominado pelo 

trabalho. Agora não era mais marcar um horário para visita ou para 

um atendimento pastoral. Pelo telefone, nas redes sociais e nos 

aplicativos de comunicação, que são variados agora, as pessoas estão 

se comunicando e esperando um retorno. E o tempo de 

retorno é interessante, pois cada dia que passa, parece que os pastores 

e missionários, e líderes da igreja, têm que dar retornos rápidos, pois 

têm até situações como possibilidades de suicídio ou de alguém 

acidentado que se comunicou e precisa de retorno imediato. E para 

muitos que comunicam, o retorno tem que ser imediato, pois é assim 

que eles se relacionam com suas redes sociais e seus meios de 

comunicação. Um pastor que não responde, ou não responde rápido 

em alguns casos, é considerado alguém que não se preocupa com a 

pessoa, que até desconsidera a pessoa. Esta nova realidade 

está criando novos serviços e novos ministérios dentro da igreja, 

como pessoas que ficam integralmente ligados na internet para 

responder, para identificar o que é necessário ser passado aos 

pastores, e as novas notícias que têm que ser divulgadas, seja para 

todos membros ou para a liderança. Estamos num mundo ‘plugado’, 

e a Igreja tem que estar ‘plugada’ para interagir, e para intervir. Os 

pastores e missionários, e líderes da igreja que estão tentando ficar 

fora disto, ou se limitam a um ambiente que tem pessoas que não 

querem também se ‘plugar’ (e este grupo é pequeno, e cada vez 

menor) ou ele se ‘pluga’ ao mundo virtual, e ‘pluga’ a sua igreja ao 

mundo virtual.   

Em Lisboa iniciei uma igreja por meio do Facebook. Abrindo uma 

página, pessoas começaram a se comunicar, e logo pude começar 

uma reunião, num hotel, com a primeira reunião com 30 pessoas. Foi 

para mim, uma inovação. Já tinha aprendido em Londres que a igreja 

tem que se adaptar á realidade virtual, e agora eu vi como esta 

adaptação poderia ser uma arma poderosa para a expansão do reino 
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de Deus. Além disto a percepção de que muitos cristãos estão agora 

se sentindo parte da Igreja, mas apenas em forma virtual, me 

chamou a atenção a esta outra realidade que seria um tema em 

separado. Estes cristãos que inclusive têm sido classificados por 

muitos como ‘desigrejados’, pois não seriam ‘desviados’, mas seriam 

cristãos que não vão a uma igreja, ou não são membros de uma igreja 

local, mas se sentem totalmente integrados a Igreja mundial ou 

nacional, participando de cultos online, ou virtuais, e chegam mesmo 

a contribuir, inclusive, dar dízimos e ofertas por meios virtuais. Este 

novo tipo de ‘cristão’, um cristão virtual e desigrejado, é um grupo 

que tem crescido de forma muito rápida, inclusive criando também 

outro grupo, os cristãos que são membros de igrejas virtuais, e eles 

não participam presencialmente, ou pelo menos participam menos. 

Também neste grupo de cristãos virtuais, ou cristãos que interagem 

com as igrejas ou com a sua igreja, temos aqueles que estão frequentes 

presencialmente, contudo, cada dia mais transportam serviços da 

Igreja para o mundo virtual.   

Neste novo tempo que estou a viver, no Brasil, num lugar 

que é considerado muito pobre diante da realidade brasileira, o 

Sertão Mineiro, encontrei na igreja que assumi, para um trabalho de 

revitalização, uma igreja desligada ao mundo virtual. É interessante 

como muitas pequenas igrejas estão ‘desplugadas’, pois o grupo 

deles é pequeno e os encontros presenciais, além de telefonemas e 

até contatos de outras ferramentas de comunicação, é o suficiente 

para a comunicação deles. Mas com certeza, a comunicação com os 

de fora, está prejudicada e minimizada. Uma proposta que precisa de 

ser considerada, como estou a fazer em minha igreja agora, é mostrar 

como o mundo virtual é hoje uma grande ferramenta de 

evangelização, e também de edificação do corpo de Cristo, a Igreja. 

Considerando as três funções da igreja: Evangelizar, Edificar e 

Adorar, as ferramentas do mundo virtual proporcionam grandes 

oportunidades de a Igreja crescer, melhorar e expandir, em todas as 

direções. E considerando a pandemia do COVID com todas as 

restrições determinadas por esta realidade, a Igreja em muitos casos 

ficou com ‘apenas’ o mundo virtual para continuar seu trabalho.  
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Considerando esta realidade humana e a minha própria 

experiência gostaria muito de falar sobre alguns temas que creio eu, 

precisam de ser analisados conforme a interpretação da Bíblia. 

Vamos então dividir em alguns tópicos neste artigo. Os tópicos serão:  

1. A Mudança Geracional diante da nova realidade pós-moderna. 

2.A transição do modelo histórico para o pós-moderno na Igreja  

3. O novo pastorado para uma sociedade tecnológica e virtual. 

4. A Igreja Virtual.  

5. Os cristãos virtuais. 

Teríamos muitos mais temas dentro desta nova realidade que a 

Igreja vivência hoje. E quando digo, a Igreja, quero estar incluindo os 

ministérios que a igreja tem, como o pastorado, o ministério de 

louvor, o diaconato, e todos serviços que a igreja tem. Os temas da 

nova realidade virtual deste mundo pós-moderno, ou desta sociedade 

que se considera uma sociedade numa ‘nova era’, estão se misturando 

e estão se atualizando, mas nós principalmente da academia, 

construímos mais material da história passada, que da história 

presente. É certo que a história passada é a base do que somos, mas 

será que o que somos, não precisa ser reinventado, ou precisa de nova 

roupa. Perceba, as roupas usadas no século passada, não estão sendo 

usadas hoje, e isto não tem haver com moralidade ou com pecado. 

Muitos de nós, temos tradições, com rituais, com usos e costumes, e 

não queremos mudar, mas se não mudarmos seremos engolidos pelas 

mudanças da sociedade.   

Ainda nesta parte introdutória, que inclui um pouco de minha 

experiência ministerial e de vida, eu me lembro de quando Deus, 

numa praia, em Lisboa, me perguntou: “Você vai querer mudar ou 

ficar no que era?” Pode parecer estranho isto, mas eu estava na praia, 

pensando na nova estrutura da igreja que estava construindo num 

porão de um prédio. O problema era que os jovens queriam pintar 

tudo de preto, e queriam colocar luzes e fumaça no palco, que eu 

tinha aprendido que era o ‘altar’. Eu tinha crescido em igrejas com 

templos que internamente tudo era branco, e a liturgia era bem 

clássica. Tinha uma liturgia bem organizada, mas no modelo bem 

histórico. Agora estava diante de uma nova geração que trabalha com 

imagem, pois a imagem agora é online na internet para o mundo 
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todo. E eles explicaram sobre o benefício da cor preta para a imagem, 

e até das luzes. Eu tinha que decidir, e Deus me mostrou o pôr-do-

sol, e estava com umas nuvens de fumaça, e as luzes do pôr-do-sol, 

pareciam um espetáculo, e me senti diante de um palco, e ouvi dentro 

de mim: “Os homens apenas me imitam.” Eu vi que tinha que me 

reinventar, e aceitar a transição, para poder servir pessoas que vivem 

hoje.   

A Mudança Geracional diante da nova realidade pós-

moderna  

A Bíblia nos mostra que existe mudança de gerações, e isto é mais 

claro nas listas grandes de genealogias. É interessante observar na 

Bíblia como os filhos fazem coisas diferentes dos pais, entretanto no 

geral é quase uma repetição de conduta. Entretanto ao estudar a 

história vemos mudanças nas roupas, nos hábitos, e principalmente 

adaptações ás tecnologias que foram sendo aperfeiçoadas com os 

milhares de anos da história humana. Apesar de ver isto nas gerações 

e ser algo natural comprovado pela ciência, em especial a psicologia 

e a história, nossa sociedade atual está a viver mudanças nunca vistas 

antes na história da humanidade. É uma realidade que a era dos 

Gregos e Romanos trouxe uma grande mudança, com grandes 

cidades, com novas propostas de governo, como a democracia e a 

república, sendo opções aos naturais impérios e reinos que 

dominaram a história anterior da humanidade. Depois de um tempo 

de mudanças, inclusive com propostas filosóficas e até religiosas, o 

mundo entrou de novo na visão imperial do mundo antigo. Apesar 

disto, as descobertas científicas desenvolveram tecnologias novas, e 

a humanidade foi se adaptando. Já no tempo da reforma protestante, 

com as novas técnicas de navegação e descobertas geográficas, as 

sociedades iniciaram um processo de globalização que nunca tinha 

acontecido. Noé saiu da arca, e recomeçou uma sociedade, e a 

sociedade entrou num momento de unificação com a Torre de 

Babel, mas logo foi dispersada, e até o tempo das grandes 

navegações, nos anos de 1500, o mundo estava com sociedades 

distantes, apesar das rotas comerciais, como a rota da seda, já estarem 
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criando laços até intercontinentais. Contudo todo projeto inicial de 

globalização com o que foi a colonização dos europeus no mundo, 

não se compara ao que estamos vendo hoje, com o mundo virtual, e 

os meios de transporte que temos. Pessoas podem se deslocar como 

nunca antes. Pois antes até do início do século de 19, o cavalo ainda 

era o meio de transporte mais rápido, assim como era lá no tempo de 

Moisés, de Abraão, de Noé, e talvez até antes do dilúvio. Antes do 

dilúvio não é nossa proposta de análise, pois temos muito pouca 

informação credível. Não obstante tanta informação bem 

generalizada, oferecida neste artigo, é um fato que toda mudança 

com a chegada do trem, do carro, do avião, do telegrafo, do telefone, 

da rádio, e depois dos computadores e internet, foram tão rápidos, 

considerando os anos de sociedade humana, que estamos realmente 

em mutação rápida demais.   

Esta mutação constante que a sociedade está a viver, e a 

construção desta nova sociedade que era moderna, para uma 

sociedade pós-moderna, muito mais virtual como jamais foi visto em 

todas as sociedades humanas históricas, tem criado uma geração 

diferente. Não há como acharmos que a geração que estamos 

pastoreando, mesmo que seja a geração dos que estão nos 40, nos 60, 

ou acima disto, estão no tempo dos ‘cavalos’ e das ‘carroças’, ou 

das ‘cartas’. Hoje todos têm telefones com internet, com visores com 

imagens e sons, com inteligência artificial ajudando em tudo. Hoje 

podemos estar a conversar com alguém que está no outro lado do 

planeta, como se conversasse com alguém do lado. E os telefones, 

que não têm cabo, levamos nos bolsos para todos os lugares. Mesmo 

os mais velhos já estão se adaptando á realidade da tecnologia desta 

geração. E os mais jovens, vivem muito mais a interação virtual, 

alguns chegam mesmo a viver como se estivessem somente neste 

mundo irreal e imaginário, que tem bases reais. As pessoas existem 

mesmo, do outro lado da imagem, mas podem ser o que não são, 

podem ser somente uma mentira construída. O mundo virtual 

está criando uma sociedade desligada da verdade, apesar de ter bases 

verdadeiras. A igreja está cada dia mais tendo que se adaptar, mesmo 

que seja pela obrigação de sobreviver. Os pastores também têm que 

se adaptar. Mas será que não podemos nos organizar? Não podemos 
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nos adaptar usando todas as ferramentas, todas as oportunidades que 

esta tecnologia está a oferecer? Será que temos que seguir para o 

ambiente apenas apocalíptico com medo do anticristo, do governo 

mundial, da marca da besta e a imagem da besta? Será que não 

podemos considerar que a tecnologia pode ser parte das ‘pedras a 

falar’, parte do evangelho do reino a ser pregado em todos os 

lugares?   

Aqui está uma proposta bíblica: considerar as ferramentas 

virtuais, a inteligência artificial como um instrumento da vontade de 

Deus para a Igreja atingir o objetivo ou as ordenanças de Jesus, em 

especial o IDE por todo mundo e Pregai o evangelho a toda criatura. 

Toda criatura está sendo conectada, está sendo ligada a uma rede 

mundial, que nós temos acesso, e podemos entrar e anunciar a 

verdade. Temos canais virtuais, e antes era tudo pago, agora podemos 

fazer quase que gratuitamente. Só precisamos de ter alguns aparelhos 

ou conhecimento que antes era muito caro, e hoje é quase que 

acessível a todos. A mudança geracional é uma realidade, e a Igreja 

não pode ficar parada no tempo dos antigos missionários que vieram 

com os navios a vapor, ou nos aviões. A igreja precisa olhar a geração 

plugada á internet como parte de nosso desafio de evangelizar. 

Temos que considerar que a nova geração está a criar uma liturgia 

muito mediática, muito ligada ás imagens, e aos conceitos de 

marketing. Não podemos fugir desta realidade, ela já está dentro da 

Igreja, ela já faz parte desta nova geração. Mesmo os pastores que 

lideram, como é normal em toda sociedade humana, serem mais 

velhos, estes devem olhar para o que está acontecendo como uma 

oportunidade, não como uma prova do apocalipse. É parte do 

apocalipse, creio eu, mas no meio da tribulação, ou da grande 

tribulação, ou do tempo do anticristo, ou o que quer que seja este 

tempo; ainda somos igreja, ainda temos que congregar, temos que 

pastorear, temos que cultuar a Deus, temos que evangelizar. A Igreja 

não irá morrer, ela irá crescer ou vestir uma nova roupa.   

A mudança de gerações já está fazendo dos nossos cultos, cultos 

que parecem shows, com luzes, fumaça, e imagens de todo tipo, com 

uma conduta praticamente profissional, quanto a liturgia. Os 

pregadores também seguem novos padrões em suas roupas, que aos 
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poucos saem do modelo histórico do ‘terno (ou fato) e gravata’, para 

roupas mais informais, mais atuais, ou mais do dia a dia. Os 

pregadores já não usam a homilética clássica grega como o padrão de 

oratória, mas se adaptam a uma oratória dos motivadores, dos 

treinadores (ou Coachings), ou dos atores. Mas o que é certo e o 

que é errado nisto? Nós já não adaptamos a oratória grega para ser 

nossa forma santa? As músicas não saíram de um padrão histórico 

do que é sacro, para todas os ritmos e estilos musicais? Saíram sim!!! 

Hoje nós vemos todo tipo de música dentro das igrejas. Assim como 

uma oratória diferente, para não dizer estranha, para a homilética 

tradicional dos antigos cursos de teologia, nos seminários ou 

faculdades teológicas. Os jovens pregadores e jovens pastores já não 

estão preocupados com os modelos antigos, até usam quando é útil, 

mas o mais importante não é a forma, apesar da forma estar se 

sobressaindo nas imagens. Então o que é importante? Aí está nosso 

desafio. O desafio de não deixar de ser igreja, de não deixar a Bíblia 

para trás. Muitos pregadores já não usam a Bíblia como base para 

suas pregações. Porque? Será que nós estamos nos distanciando do 

que é a verdade, para o que é interessante falar?   

São várias perguntas no parágrafo anterior, mas o objetivo é nos 

fazer considerar, não ficar fechados e intolerantes, diante do 

está a acontecer e do que vai acontecer, pois os mais velhos vão 

morrer, e a Igreja vai continuar. Vai continuar com estes cultos 

mediáticos, com o mundo virtual na Igreja, enfim, vai continuar. Nós 

participaremos se nos incluirmos, se considerarmos como parte de 

nosso problema, ou de nossa conclusão. Nós decidiremos se seremos 

parte do que já está a acontecer, e acontecerá. Podemos reclamar, ou 

resistir, mas está a acontecer. A geração vai crescer, e a antiga vai 

morrer. E a geração que existir, vai assumir a liderança das igrejas. 

Não há como impedir isto, e também não acho que é necessário 

impedir, ou que seja a vontade de Deus impedir. Pois é Deus que 

decidiu colocar esta geração hoje. É Ele que trouxe estas almas para 

este tempo. Poderiam ter nascido antes, mas nasceram agora. Talvez 

seja um privilégio, e até que seja, poder chegar mais perto do tempo 

da volta de Jesus, mas talvez nós sejamos os privilegiados por ter 

passado pelo tempo de transição. Como no meu caso da televisão 
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preto e branco para a colorida, e para a minha mãe da radio para a 

TV. E eu posso até dizer da TV e o telefone de cabo, para o 

computador e a internet com os telefones celulares, que não são 

mais ‘tijolos’, mas são bem leves e disponíveis para colocar no bolso 

da calça.   

Mas para terminar minha consideração geracional, quero afirmar 

que esta geração já vive a Igreja virtual, e não haverá forma de tira-

los desta realidade. Eles são cristãos virtuais também. E nós, mais 

velhos, ou pastores treinados num sistema histórico? Bem, eu sou, e 

estou me tornando mais virtual. Não há mais como impedir, temos 

que ter redes sociais, temos que ter telefones celulares e temos que 

ter acesso á internet. É parte do que somos como sociedade, e é parte 

do que a Igreja é, e será. Pois a Igreja somos nós, a Igreja são pessoas 

que são discípulas de Jesús.  

A transição do modelo histórico para o pós-moderno na Igreja  

Este tópico é muito especial, pois envolve modelos, que também 

podem ser chamados de paradigmas. Nossos modelos de liturgia, de 

templos, de reuniões, de pregações, de trabalho pastoral, de louvor, 

tudo está sendo reformulado, está sendo reformado ou talvez, 

até reconstruído. Pode usar o termo que achar mais apropriado, mas 

no final está tudo mudando. Não podemos pensar que nossas igrejas 

irão continuar como eram, as novas gerações vão nascer, e as antigas 

vão morrer. Os que quiserem manter os padrões antigos, com todas 

as propostas, terão que se limitar a públicos que aderem estes 

modelos, ou públicos que gostam deles. É como a igreja católica que 

mantem muitos dos modelos antigos, e há muitos que gostam das 

catedrais pintadas, dos vitrais, das roupas sacerdotais, das prédicas 

lidas, dos cantos gregorianos, ou cantos dos hinários, dos altares com 

mesas, cruzes, e castiçais, das liturgias organizadas num modelo 

judaico, dos cerimoniais e rituais clássicos. Enfim de tudo que era, e 

pode ser modificado ou reutilizado ou reconstruído hoje. Estamos 

numa transição, pois ainda o pós-modernismo com esta nova 

sociedade que está sendo chamada de ‘nova era’, e de ‘novo 

normal’ depois da pandemia, está se estruturando. Não será em 
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alguns anos, será em décadas, mas já temos décadas de mudanças. As 

mudanças nos modelos históricos já estão dentro das igrejas. Os 

paradigmas estão sendo quebrados e refeitos. A igreja está mudando, 

mas será que está mudando para melhor? Esta é a grande pergunta 

na mente de muitos cristãos no mundo. Será que estas mudanças 

podem estar trazendo a igreja para o pecado, para mais longe de 

Deus, para uma ‘impureza’ que ofende a Deus? Temos várias 

perguntas e é bom que tenhamos, pois, aceitar simplesmente é uma 

atitude dos ignorantes e dos escravos. Temos que questionar, criticar, 

rejeitar e aceitar, para que sejamos prudentes na mudança. Mas a 

mudança está acontecendo e vai acontecer. Como reagiremos?   

Diante isto quero mais uma vez chamar a atenção para um texto 

bíblico que pode nos ajudar: “Assim que, se alguém está em Cristo, 

nova criatura é, as coisas velhas já passaram; eis que tudo se fez novo” 

(2 Coríntios 5:17). É um fato que a própria conversão a Jesus, ou o 

nascer de novo já é uma experiência de mudança, que mostra que 

temos que aprender a deixar para trás as coisas velhas e seguir para o 

novo. Em outro texto, Jesus fala de odres velhos e vinho novo e os 

dois não se adaptam; um explode, ou quebra, e o outro escorre e 

acaba desaparecendo. Em outro texto Deus diz: “Eis que faço uma 

coisa nova, agora sairá à luz; porventura não a percebeis? Eis que 

porei um caminho no deserto, e rios no ermo” (Isaías 43:19). 

Isto mostra que Deus é um Deus de criação, de novidade, 

de fazer algo novo. E nós deveríamos ser prontos para isto, sendo 

filhos de Deus. Com certeza tudo o que Deus renova é bom, mas Ele 

também faz novo, e nós temos que saber que mudanças, não são em 

si algo ruim, podem ser algo bom.    

Mas com certeza há um texto que nos chama a ser prudentes e 

considerarmos que tudo que vem do mundo não é bom, pode ter 

alguma coisa boa, que Deus em sua soberania permitiu, ou que foi 

copiada do que Deus fez. Entretanto há muitas coisas perigosas e 

más. O texto que estou a falar é Romanos 12:2 que diz: “E não sede 

conformados com este mundo, mas sede transformados pela 

renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja 

a boa, agradável, e perfeita vontade de Deus.” O que é conformar-se 

ao mundo? E ser renovados em nosso entendimento? Aí está a chave, 
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que terá que ser descoberta por cada cristão, e será estudada e pregada 

pelos pastores e líderes da igreja. É necessário trazer modelos, e 

estabelecer os paradigmas, isto é normal e é social. Não obstante esta 

realidade, a mudança virá e nós como cristãos, como igreja e como 

pastores teremos que não nos conformar segundo o mundo, mas ser 

renovados em nossa mente. Para isto dependemos do Espírito Santo 

nos guiando em cada mudança e em cada novo paradigma refeito ou 

destruído. Existe a verdade, e ela está disponível a nós, por meio de 

nosso relacionamento com Deus.  

A Bíblia fala de ciclos de tempos, isto é bem notável nas 

genealogias, e também nos anos citados da Bíblia; estes ciclos 

mostram que há tempos na história da humanidade, e nós estamos a 

viver um tempo de transição, com mudanças rápidas e totalmente 

diferentes das anteriores. Temos que nos adaptar, e nos 

contextualizar, contudo não podemos nos conformar com este 

mundo, ou com o sistema pecaminoso e perverso no qual este 

mundo está deitado (pois o mundo jaz no maligno). 

O novo pastorado para uma sociedade tecnológica e virtual  

Iniciei esta proposta de existência, com a realidade vivida por mim, e 

depois verificada nos colegas de ministério, nos países que estive: 

Europa (Inglaterra e Portugal), África (Angola) e América do Sul 

(Brasil). Também verifiquei isto através da internet, pois é só entrar 

no YouTube, e nas redes sociais que percebemos como as igrejas 

estão oferecendo serviços pastorais virtuais. Seja pelo próprio culto 

em si, como cultos gravados e cultos online, seja por contatos de 

aconselhamento virtual. Assim como os profissionais da psicologia, 

psicólogos, psiquiatras e psicanalistas, têm já oferecido atendimentos 

online, incluindo aqui até mesmo médicos, por causa do advento da 

pandemia; os pastores também estão entrando nestes serviços 

virtuais. É uma realidade atual, como o título diz: o Pastoreio virtual. 

Pastores até mesmo fazem visitas virtuais, retirando a obrigação 

presencial, em muitos casos por causa da situação da pandemia. O 

interessante é que as pessoas realmente se sentem acompanhadas 

pelos atendimentos virtuais e visitas virtuais. Temos tido até ‘células 
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virtuais’, e têm sido até uma tática para ‘driblar’ as medidas restritivas 

da pandemia do COVID. E será que depois da pandemia, não 

haverá uma continuação destes serviços pastorais virtuais. Eu creio 

que continuará, não há como voltar atrás. Quem já experimentou, e 

considero aqui os pastores e as ovelhas, podem ter gostado, e podem 

até considerar como algo mais prático, em muitos dos casos, para não 

considerar que pode ser confortável, e mais barato financeiramente. 

Também pode ser mais fácil, que enfrentar o relacionamento 

presencial, que pode gerar situações que o mundo virtual pode 

facilmente retirar, como simplesmente ‘bater o enter’ e esperar um 

pouco para ligar de novo.   

A realidade do pastoreio virtual já é real e não pode ser 

desconsiderado pelos pastores. Há pastores que não querem se 

inteirar com o mundo virtual e com a tecnologia, isto não os 

impedirá de continuar, mas com certeza, diminuirá muito suas 

possibilidades de contato com pessoas, inclusive até de aumentar sua 

membresia. A tecnologia e o mundo virtual estão criando um novo 

momento de evangelização e de pastoreio, com possibilidades que 

nunca os pastores, missionários, professores e evangelistas anteriores 

tiveram. O próprio ensino à distância está sendo valorizado, está 

sendo legalizado e muito está sendo feito no campo dos estudos e 

materiais literários. A pesquisa no mundo do ensino á distância 

está evoluindo até por uma necessidade da pandemia do Covid. E 

isto chega ás igrejas, com tecnologias, com ideias e projetos. Os 

Pastores têm disponível um mundo de aplicativos, de programas, de 

links dos sites que facilitam seus projetos virtuais. O mundo virtual 

para os pastores é algo que tem inclusive possibilitado eles irem 

onde é difícil ir, e ir na hora que seria difícil ir.   

A liderança da igreja e os acadêmicos tem que se abrir, para criar 

material que respalde as ações no mundo virtual, verificando na Bíblia 

o que é certo e o que é errado, ou o que pode ser feito e o que não 

pode ser feito. A Bíblia diz que “todas as coisas nos são lícitas”, mas 

nem todas as coisas “edificam e não podem nos dominar.” 

É interessante como a ênfase bíblica é que tudo é lícito, pois é citado 

duas vezes de forma igual; porém, os dois itens que a serem 

considerados, que é ser lícito e não dominar acima de Deus, são o 
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aviso e a advertência. Mas a liberdade é um ponto fundamental na 

vida cristã, contudo temos que considerar tudo que é pecado, para 

não fazermos. Temos que crer que há muita liberdade para usufruir 

no ambiente do pastorado cristão virtual, entretanto temos que 

considerar que pode haver coisas nisto que não convêm, assim como 

pode haver coisas que nos dominarão, e nos impedirão de vivermos 

dependentes de Deus. O mundo virtual pode nos dominar, pois 

há pastores já viciados no mundo virtual, nas redes sociais, podem 

até estar sendo dominados pela imagem. O que é ser dominado pela 

imagem? É fazendo tudo de forma hipócrita e falsa, fingindo ser o 

que não é, pois, a imagem pode demonstrar mentiras da vida do 

pastor - dizendo que ele é o que ele não é, que a família dele é o que 

não é, que o ministério ou a igreja dele é o que não é. A imagem 

pode se tornar tão importante que é mais importante uma foto ou 

um vídeo que a vida da pessoa que está a assistir ou ver, ou ainda 

mais que sua própria vida, e vida dos que estão ao lado, como a 

própria família. Já temos pastores que parecem mais atores que 

pregadores, pastores que são mais locutores que pregadores, que se 

importam mais com a imagem, com a mensagem subliminar, e com 

as palavras ou frases usadas de forma bem organizada e decidida em 

equipes de marketing, do que depender do Espírito Santo e buscar a 

unção d´Ele.   

Os líderes da igreja precisam saber o que são os jogos, pois eles 

estão a dominar os jovens, e estes, ou muitos deles, vivem num 

ambiente com avatares, inclusive os avatares já são uma proposta de 

um ensino à distância de 3a geração. A 1a geração é a das cartas e 

livros, a 2a geração de ensino à distância é a de hoje com sites, 

aplicativos, vídeos e áudios; a 3a geração será o ambiente virtual com 

avatares, onde a pessoa sentirá que está dentro como em 3D ou 

até em 4D. Hoje já os jogos vivem isto, em muitos casos até em 4D. 

Os pastores e igrejas têm que saber que isto entrará na igreja. Ou os 

pastores irão encontrar virtualmente os interessados e os membros 

num ambiente virtual, como um gabinete pastoral virtual, onde o 

pastor tem um avatar, e o atendido tem outro avatar, ou haverão 

cultos virtuais com ambientes virtuais e as pessoas estarão 

lá presentes, online, com avatares. Neste segundo caso, os pastores 
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pregariam, e os cantores cantariam, talvez até os instrumentistas 

tocariam com avatares. O que nós faremos? Fugiremos disto? 

Fingiremos que não é para nós enquanto um grupo de pastores que 

querem se atualizar (normalmente os mais jovens), entraram 

com ‘toda a força e tecnologia’? Ou talvez simplesmente vamos 

tachar que é pecado, e vamos lutar contra tudo isto.   

Os pastores hoje têm que viver o hoje, não podem pensar que 

estão no tempo do telefone e da rádio com TV. Agora têm internet 

e têm computadores, e têm um mundo de ferramentas para um 

mundo virtual. No mínimo é melhor conhecer e saber o que 

está a acontecer, pois seus membros já estão vivendo isto. Eu percebi 

isto em Londres, e também percebi que todos agora têm telefones 

celulares que têm acesso ao google, sabe disto? Qualquer coisa que 

falar no púlpito e até nos seus atendimentos, principalmente se for 

de forma virtual, os que te assistem ou são atendidos por você, 

podem verificar se o que você fala é verdade. Hoje esta história de 

falar que no original diz assim, é no mínimo muito séria, pois todos 

podem verificar se é realmente como você disse. Antes, estatísticas, 

palavras originais, eventos históricos, frases, enfim, citações dadas, 

até mesmo textos bíblicos poderiam se esconder na ignorância do 

público ou na dificuldade de obter a informação. Hoje todos 

têm a informação na hora, e como querem, até várias opiniões. Num 

certo sentido isto é bom, pois obriga os pastores a pesquisarem mais, 

e a serem mais honestos em suas mensagens. E claro, depender mais 

do Espírito Santo. Pois sem Ele, tudo que fizermos é apenas ‘teatro’. 

Não podemos nos tornar ‘profissionais da fé’, e ‘grandes atores do 

mundo virtual’. Isto é uma das tentações atuais para pastores. 

Inclusive de ser tentado a não manter uma vida de oração e leitura da 

palavra, numa busca pessoal de Deus, para ter unção em sua própria 

vida. Pois muitos podem se esconder nas câmaras e nas imagens, pois 

tudo pode ser formatado, pode ser corrigido, pode ser substituído, e 

pior pode ser ‘mascarado’.   

É bom que toda esta tecnologia nos ajude, contudo não podemos 

permitir que ela nos domine, sendo tudo lícito, mas nem tudo nos 

convêm. Aqui está creio eu, a base de nossa conduta cristã, 

principalmente neste mundo que não foi experimentado nas histórias 
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da Bíblia. Temos que buscar a moralidade bíblica, a conduta bíblica 

e a unção bíblica, que vem do Espírito Santo, senão seremos 

engolidos pelo mundo virtual, e nos tornaremos ‘avatares’ de nós 

mesmos. 

A Igreja Virtual   

A Igreja Virtual já é uma realidade dentro de dois aspectos: A Igreja 

como uma instituição e a Igreja como uma manifestação do Corpo 

de Cristo. Quando entramos no aspecto da manifestação do Corpo 

de Cristo, não seria possível impedir a Igreja de estar presente no 

mundo virtual, pois a Igreja são pessoas, e estas pessoas nascidas de 

novo, ou seja, cristãos verdadeiros, não estou falando agora dos 

cristãos religiosos que estão nas instituições religiosas ou seguem uma 

tradição ou religião cristã, sem uma experiencia pessoal com Jesus 

Cristo; mas considerando os cristãos verdadeiros, os filhos de Deus, 

todos estão neste mundo, ou nesta sociedade humana pós-

moderna. É verdade, que em algumas partes do planeta, a sociedade 

ainda mantem padrões da vida moderna e até da vida medieval. Mas 

isto é cada vez menos, e cada vez mais, a cultura pós-moderna com 

todas suas tecnologias está entrando nos recantos do mundo mais 

afastados, longínquos ou tradicionais. Diante disto, a Igreja, como 

Corpo de Cristo, também é a manifestação individual dos cristãos, e 

estando eles na realidade da cultura pós-moderna, estes têm redes 

sociais, participam delas, e também usam a internet com todos os 

seus recursos, seja para sua vida particular, como para sua 

profissional ou até para expressar sua fé no Cristianismo. Muitos 

usam as ferramentas da Internet para evangelizar, para edificar e para 

até adorar a Deus, isto como manifestação individual. E alguns 

até para criar um ministério a partir de sua vontade individual. É fato 

então que os cristãos estão nas redes sociais, participando e 

esperando que sua participação manifeste a sua forma de crer e de 

viver. Alguns nas redes sociais e na internet, com os vários sites que 

têm, inclusive muitos ‘pecaminosos’, se tornam ‘incrédulos’, ou 

pessoas totalmente descomprometidas com os ensinamentos de 

Jesus. Inclusive a ideia de que o cristão pode ter uma vida dupla, 
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sendo um tempo religioso e outro tempo secular, como se o cristão 

pudesse se desvincular do Espírito Santo em seu corpo, retirando -O 

ou apagando-O, ou ainda simplesmente O colocando num ‘quarto de 

espera’, é no mínimo ridículo e antibíblico, mas não é o nosso 

assunto principal, apesar de participar do contexto da realidade da 

Igreja Virtual. Voltando á realidade da participação dos cristãos no 

mundo virtual, a postagem de ideias, de vídeos, de comentários, de 

fotos, enfim, de tudo que se compartilha nas redes sociais e nas várias 

ferramentas de comunicação da Internet, terá que demonstrar de 

alguma forma a Igreja para o mundo. É uma ferramenta gigantesca 

de evangelização, de edificação e de adoração, cumprindo as funções 

bíblicas que a Igreja tem. Mas esta realidade poderia estar 

independente e desligada da Igreja Virtual como instituição. Contudo 

não está. Esta realidade ainda consideramos que cria muito material 

para os cristãos, que podemos chamar de ‘desigrejados’, e 

os ‘desviados’, mas falaremos isto depois, no próximo tópico, com 

os cristãos virtuais.   

Apesar de existir a realidade da participação individual dos cristãos 

no mundo virtual, e isto não poderia ser impedido pela liderança, e 

nem seria preciso, pois há muito de bom para se utilizar, e além disto 

já parte inclusive da realidade econômica que todos nós, mesmo 

discípulos de Jesus, precisamos de viver para sobreviver ou viver 

nesta sociedade pós-moderna. Mas como estava a dizer, apesar desta 

realidade individual, existe a realidade coletiva da Igreja, que envolve 

inclusive não só grupos informais, mas grupos formais, alguns 

até registrados oficialmente, como é o caso de Igrejas e Para 

eclesiásticas. As Igrejas, são a constituição de uma organização 

registrada ou não registrada que estabelece vínculo de um grupo de 

cristãos, seria o que normalmente é chamado de Igreja, apesar de não 

ser. Pois Igreja é o Corpo de Cristo e são pessoas salvas. Mas 

comumente se estabeleceu no pensamento da sociedade que 

Igreja é uma organização, uma denominação religiosa; isto muito nos 

dificulta internamente, pois muitos cristãos acham que o templo 

e a organização são a Igreja, mas não é. A Igreja tem templos e 

imóveis para ela se reunir e trabalhar, também a Igreja se organiza e 

até se registra, quando é necessário, ou é proveitoso, ou até 
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é permitido. Isto, contudo, não é a Igreja, pois Igreja são pessoas, não 

coisas ou instituições humanas. São mais que um grupo humano, são 

humanos salvos, com uma nova natureza em Cristo Jesus, com o 

Espírito Santo habitando no corpo físico de cada um. Diante desta 

minha explicação, que para mim, é fundamental, para não criar 

divergências ou confusões do que é a Igreja Virtual, temos que 

considerar que a Igreja, e quando digo Igreja, creio que o leitor 

já está adaptado á minha proposta neste artigo; além de se manifestar 

no mundo virtual como indivíduos, se manifesta como um grupo 

coletivo. Esta manifestação pode ser parte da utilização de 

ferramentas na internet para a organização que a Igreja tem, como as 

denominações formais e registradas da Igreja nos governos do 

mundo. Estas ‘Igrejas’ (comumente chamadas, e permita colocar 

entre aspas para distinguir daquela que é a verdadeira igreja, as 

pessoas) têm uma imagem a zelar, e têm uma imagem a divulgar, e o 

que antes era feito por revistas, jornais, TV e Rádio, hoje está mais 

nas redes sociais e sites, além dos canais do YouTube. Ainda 

as ‘igrejas’, que podem pagar ou podem manter estas outras formas 

que ainda são muito úteis e atingem ainda muitas pessoas, continuam 

a usar, mas o mundo virtual, é muito mais barato e mais acessível para 

todos. Qualquer ‘igreja’ pode criar uma página no facebook, no 

Instagram, ou em qualquer outra rede social. Qualquer ‘igreja’ pode 

criar um canal no YouTube e postar ou passar seus cultos, seja online 

ou gravado, inclusive também nas redes sociais. Enfim, é muito 

prático, barato e atende a todos, sejam pobres ou ricos. Independente 

da classe social, o mundo virtual está cada dia mais acessível e cada 

dia mais faz parte da vida diária de cada um. É como os Podcast que 

muitos pastores e líderes das igrejas utilizam para passar mensagens 

para todos. Temos cada dia mais, ferramentas de comunicação, e a 

comunicação é parte da nossa obra na terra, pois pregamos o 

evangelho para outros. A Igreja prega e está no mundo virtual como 

instituição, assim como as Missões e todo tipo de Para Eclesiástica, 

como ONGs cristãs. A Igreja está no mundo virtual e já é uma Igreja 

Virtual, a partir do momento que inicia sua participação como 

indivíduos, e como coletivo, principalmente como instituição 

regularizada e registrada. Pois a igreja que se regulariza, dá a si 
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mesmo um nome, e este nome a identifica, como: Batista, Metodista, 

Presbiteriano, Reformado, Pentecostal, Independente, e todos os 

nomes inclusive particulares escolhidos. Nomes como a Igreja do 

Bom Deus, a Igreja da Misericórdia de Deus, a Igreja Universal, a 

Igreja do Poder de Deus, enfim, as milhares de denominações que 

temos no mundo. Na rede social e no mundo virtual, todas as igrejas 

institucionalizadas se identificam e criam uma imagem que é 

divulgada. E os cristãos virtuais, como veremos no próximo tópico, 

se filiam, ou apenas participam. Muitos dos cristãos que têm vínculo 

e participam presencialmente ou fisicamente em suas igrejas locais, 

também acabam se tornando cristãos virtuais, pela necessidade de 

estar ligado à sua igreja local que entra no mundo virtual.   

Á um tempo atrás, eu vi um pastor pedindo para os membros da 

sua igreja, virem presencialmente, e não ficarem só no mundo virtual. 

Isto já está a acontecer em igrejas e os cristãos, ás vezes, preferem 

ficar em casa assistindo o culto, as escolas dominicais, e os cursos, 

apenas virtualmente. Mas são membros fiéis á sua igreja local, e 

começam a ir na reunião da Igreja presencialmente, de tempos em 

tempos. Para alguns já existe uma Igreja Virtual, muito maior que a 

Igreja presencial. Eu realmente não quero acreditar nisto. Mas 

também existem Igrejas que realmente se organizam virtualmente, ou 

seja, elas não existem presencialmente, são apenas existentes, no 

mundo virtual. Os pastores e o grupo de louvor, podem até se 

encontrar em locais como estúdios, e ás vezes podem até ter uma 

sede qualquer, mas os membros não são mais obrigados a estarem 

presentes; ás vezes nem têm mesmo o momento presencial. E muitos 

dos membros destas igrejas virtuais, e digo igrejas virtuais 

organizadas oficialmente, seja regularizada no governo de algum país, 

ou não, são membros em lugares totalmente diferentes da base 

da ‘igreja virtual’. Podem até ser de outros países. Isto 

inclusive é mais um tópico a se considerar neste tema, é que os 

membros das ‘igrejas virtuais’, ou nas igrejas virtuais podem estar em 

qualquer parte do planeta, só precisam entender e participar. E 

quando digo entender, é porque pode ser numa outra língua, contudo 

há a possibilidade da tradução simultânea ou legendada. Há muitas 
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formas de participar, até mesmo com tradutores individuais dos 

ouvintes.   

A Igreja virtual está entrando cada vez mais no coletivo da Igreja, 

isto será a realidade mais abrangente nos próximos anos, entretanto 

um fato precisa também ser considerado, a perseguição. A 

perseguição com governos autoritários, religiosos (como os 

Islâmicos), comunistas, e quem sabe até globais, podem vir a 

retirar a igreja do mundo virtual. Pois hoje é muito fácil, os governos 

poderem identificar as pessoas plugadas. Podem saber onde estão, 

até na rua e casa que estão, ou apartamento, ou qualquer lugar. Aqui 

entramos na questão do GPS dos telefones, as ligações dos 

computadores e tablets nas redes de internet. Hoje o ser humano 

está cada vez mais vigiado por meios de comunicação e por câmaras 

espalhadas no mundo, agora até com drones. O mundo está cada vez 

mais plugado, e isto é uma realidade tecnológica que vai continuar, e 

vai se tornar mais controladora, com todas as propostas que os 

governos e as empresas puderem dar, sobre segurança, saúde, 

pacificação, ou qualquer desculpa para controlar melhor os povos e 

as pessoas individualmente. A discussão sobre o controle das pessoas 

hoje no mundo é também uma discussão á parte, mas que envolve a 

questão da igreja virtual, inclusive porque este tópico é parte de teses 

sobre a volta de Jesus, teses apocalípticas de um governo mundial, a 

marca da besta, o número da besta, enfim, toda uma proposta que 

atinge diretamente a vida prática da igreja. Pois no futuro a igreja 

terá que se posicionar sobre muitas destas tecnologias, considerando 

as teses apocalípticas. Mas saindo desta discussão, sem retira-la de 

nossa análise, a Igreja virtual está hoje totalmente livre para se 

manifestar, somente em países fechados (comunistas e islâmicos) 

que a igreja pode ter restrições, mas no geral é livre. Contudo pode 

haver um momento que a igreja tenha que se manifestar na sua 

participação de uma rede mundial, inclusive com um governo 

mundial, ou com uma proposta política e cultural, e pior, moral 

mundial. Quem sabe até uma religião mundial. A igreja não poderá se 

aliançar com o mundo ou ser conformada conforme o príncipe deste 

mundo e as forças do mal. Pois a Igreja continua sendo igreja, mesmo 

no mundo virtual, e se o mundo virtual em algum momento 
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impedir a igreja de ser igreja, a igreja terá que se posicionar, e talvez 

até deixar o mundo virtual. Hoje parece impossível a Igreja sair do 

mundo virtual, e também não é necessário, nem útil. Mas tudo pode 

mudar, e a Igreja Virtual pode um dia estar numa encruzilhada.   

Hoje, contudo, a Igreja está no mundo virtual, e a Igreja Virtual 

nos aspectos individuais e coletivos, inclusive organizacionais, como 

apresentei antes. Esta, está crescendo e alcançando muitas pessoas. 

Talvez isto seja as ‘pedras a falar’, que Jesus disse, como foi a escrita 

com os livros, revistas, a TV e Radio, com a imagem e a voz da Igreja. 

Independente disto, a Igreja está hoje também virtual, não somente 

física, e presencial. O que os pastores vão fazer com isto? Tenho visto 

que muitos tem entrado e usado a internet e o mundo virtual, para o 

bem, e para a edificação da Igreja. Principalmente como meio de 

evangelização. Não vejo que a Igreja Virtual seja antibíblica, pois a 

Bíblia não tem nada sobre o mundo virtual, digo isto no aspecto 

escriturário. Pode ter do ponto de vista de princípios e moralidade, e 

isto é parte do que os pastores, escritores, professores e missionários 

deveriam escrever e pregar, pois a Igreja precisa de ensinamento, 

precisa de avisos e admoestações. Eu mesmo, já fiz mais de um 

sermão mostrando isto. Até já mostrei como muitos cristãos hoje 

estão totalmente não cristãos nas redes sociais, com suas fotos 

até obscenas de si ou de outros. Temos muita fofoca e critica negativa 

nas redes sociais, vindo de cristãos. Parece que muitos cristãos se 

sentem em um outro mundo, e em parte é, mas na realidade não é. 

O mundo virtual e o mundo físico são o mesmo mundo, pois é a 

sociedade se manifestando, é o ser humano se comunicando, como 

antes fazíamos com as cartas, e depois com os e-mails.   

Termino este tópico dizendo que a igreja virtual existe e vai 

continuar a existir, e a liderança da igreja, assim como cada cristão 

individualmente deve procurar na pessoa do Espírito Santo como se 

comportar e como usar este ambiente para a Glória de Deus. Pois 

tudo que fazemos, conforme a Bíblia: Colossenses 3:17 – “E tudo o 

que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do 

Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai.” Aqui está o princípio 

que temos que ter quando estivermos no mundo virtual. Será que 

edifica? Será que está sendo feito em nome de Jesus? Será que é para 
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a Glória de Deus? E podemos dar graças a Deus pelo que fazemos 

no mundo virtual, seja como Igreja ou seja como cristão?  

Os cristãos virtuais  

O último tópico que queríamos considerar é sobre os cristãos 

virtuais. Esta é uma nova modalidade ou nova proposta de 

cristianismo, um cristianismo que não tem obrigações com um 

relacionamento físico e presencial. São pretensos cristãos, e podem 

até ser verdadeiros cristãos, Deus é que sabe e julga, mas estes 

acreditam convictamente que podem viver o cristianismo, sem uma 

vinculação com uma igreja local, ou tendo a vinculação, uma 

membresia virtual, que não os obriga a estar presencialmente no 

ambiente da igreja. Este grupo de cristãos, e pelos meus contatos e 

estudos não são poucos, não consideram que o texto de Hebreus 

10:25 se refere a eles, ou se refere, o ‘congregar’ pode ser virtual, não 

somente presencialmente. Neste caso se eles se congregam 

virtualmente com alguma igreja ou com igrejas, ou com ministérios 

cristãos, eles estão seguindo a ordenança bíblica de Deus. Conforme 

nossa interpretação, a ideia do ambiente virtual substituir o ambiente 

físico e presencial, creio eu, é no mínimo forçar muito os textos 

bíblicos, que não consideram esta realidade. Alguns podem dizer que 

Deus já sabia que iria acontecer na sociedade humana o ambiente 

virtual, então tudo que se relaciona na Bíblia ao relacionamento 

humano, se relacionará no ambiente virtual. De certo 

ponto é verdade, quando se pensa que mesmo virtualmente temos 

que continuar a ser conforme a Bíblia nos ensina, então temos que 

amar, temos que respeitar, temos que não permitir imagens ou 

conversas que proporcionem o pecado em nossa vida, e na vida dos 

que se relacionam connosco. Mas a questão da congregação virtual, 

apesar de ser uma realidade atual, está dentro de uma proposta que a 

própria psicologia demonstra que o ser humano não foi feito para um 

relacionamento virtual permanente. Textos bélicos falam de ‘ósculo 

santo’, de ‘lavar os pés’, de ‘imposição de mãos’, de ‘unção’, e de 

batismo, que são algumas realidades cristãs, que não podem ser feitas 

virtualmente. Poderíamos acrescentar muitas outras situações, 
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inclusive a própria Ceia do Senhor que já está sendo ministrada por 

muitas igrejas e pastores, como se fosse totalmente normal, este 

procedimento. O interessante é que o mundo virtual, ou o 

relacionamento virtual inclui a possiblidade daquilo que podemos 

chamar de ‘mentirosa imagem’. Digo isto, considerando que no 

mundo da imagem, a pessoa pode se apresentar de uma forma que 

não é, o que é mais difícil no ambiente presencial. Inclusive pode 

dizer que é homem, sendo mulher, ou mulher sendo homem. Quem 

poderá conferir o que está sendo dito. E além disto o relacionamento 

pode ser interrompido, inclusive com uma mentirosa desculpa, que 

o sistema caiu, que sem querer bateu um enter, ou um delete, ou 

ainda que não entendeu. Enfim, o mundo virtual é muito pouco 

confiável para um relacionamento, ele seria somente auxiliar, nunca 

a base de um relacionamento. Estamos vendo isto nos muitos 

namoros e até casamentos feitos em forma virtual. Pode até haver 

boas experiências, mas no geral, é muito perigoso. Ninguém sabe 

realmente quem está do outro lado da linha. Alguns podem dizer que 

até mesmo presencialmente isto pode acontecer, e de alguma forma 

isso é verdade, mas pelo menos estamos tendo todos os sentidos 

dados por Deus envolvidos no contato com esta pessoa.   

A Igreja precisa considerar e fazer material sobre os cristãos 

virtuais, pois eles estão se multiplicando e além destes que se sentem 

totalmente embasados, pelo relacionamento virtual, considerando 

que são fiéis a suas igrejas virtuais, e tem respaldo bíblico para isto, 

temos também os cristãos que não querem ter vínculo com igrejas. 

Há muitos que entram neste ambiente que é falso, pois na Bíblia não 

há a possibilidade de se ser cristãos, sem estar e ser uma igreja local. 

Mas sempre haverá os que querem algum tipo de apoio bíblico para 

esta irrealidade bíblica. Nós somos Igreja, não só invisível e mundial, 

somos igrejas locais, e na Bíblia isto é a realidade que aparece. Não 

há cristãos na Bíblia que vivem suas vidas independentes de uma 

igreja local, com pessoas reais. A ideia de ter uma igreja virtual já é em 

si perigosa, mas a ideia de não ter igreja, criando o grupo de cristãos 

que agora tem sido chamado de ‘desigrejados’, é mais perigosa. Os 

desigrejados para alguns já são o maior número de cristãos, se 

unindo a outro grupo que é chamado historicamente de ‘desviados’. 
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Para muitos, os desigrejados já são desviados, a diferença é que o 

desigrejado não acredita que está desviado, e o desviado sabe que 

está desviado do caminho de Deus. O desigrejado acha que 

está certo, sem compromisso com uma igreja local, e alguns deles, 

acham totalmente certo viverem a vida deles, sem considerar nada 

das igrejas locais existentes. Há desigrejados que gostam de 

estar ‘pulando’ ou como eles diriam, estar ‘visitando’ várias igrejas, 

seja presencialmente, seja virtualmente. Há alguns desigrejados 

até que dão dízimos e ofertas. Alguns deles, veem pregações e 

assistem ‘shows ou vídeos gospel’ de louvor, e se sentem 

totalmente ‘atendidos’. É interessante como os ‘desigrejados’, estão a 

maior parte apenas considerando sua vida espiritual, e sentem que 

não têm nenhum tipo de responsabilidade pelas igrejas, podem 

até achar que tudo ‘é babilônia’, ou é um sistema caído e pervertido, 

digo, as denominações ou organizações da Igreja. O fato que 

haverá algum tipo de desculpa para eles não se comprometerem com 

pessoas, e conforme a Bíblia, Igreja é comprometimento, inclusive a 

Ceia demonstra isto. Como participarão da Ceia, sem compromisso? 

Mas haverá sempre uma falácia ou um sofisma construído para 

desviar dos assuntos principais, que é o compromisso e a 

responsabilidade individual de cada cristão pela igreja, em sua 

localidade, ou no ambiente que vive. 

Palavra final 

Diante de tudo que apresentamos chegamos a uma consideração 

final, que nem posso chamar de conclusão, pois concluir tem que ter 

muito mais argumentos como pesquisas, estatísticas, e claro, teses 

bíblicas de mais pessoas. O que posso chamar, como disse é uma 

consideração final. E a minha consideração final neste artigo é que a 

Igreja Virtual é uma realidade atual, não há como fugir disto, ou 

fingir que não existe ou que não é verdade. A igreja já está a viver 

esta realidade e precisa tomar atitudes, talvez inicialmente 

construindo material de leitura e de ensino sobre o assunto. Para isto 

mais acadêmicos e escritores precisam se arriscar a falar e pesquisar 

sobre o assunto. Temos que considerar a existência da Igreja virtual, 
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do cristão virtual, do cristão desigrejado junto com o cristão 

desviado, do pastorado virtual, da nova liturgia tecnológica, e da nova 

homilética pós-moderna. São assuntos reais, e não adianta 

simplesmente dizer que é errado, pois os mais antigos irão morrer, e 

os mais novos irão assumir e em sua maioria, seguindo um novo 

padrão cultural e doutrinário. Pois a doutrina será reinterpretada e 

já está sendo, para contextualizar na melhor das hipóteses, e na pior, 

para adaptar ao que é interessante aos líderes e a nova sociedade que 

nasce neste tempo chamado de pós-moderno. Estamos a viver um 

tempo diferente de todos os tempos que já vivemos no passado da 

humanidade, nunca houve este tipo de sociedade com tal tecnologia. 

O mundo virtual era só os livros e cartas, agora ele está visível e 

audível, como nunca. E a Igreja já vive neste tempo. Minha 

consideração não é uma conclusão, nem um apoio ao que 

acontece, é simplesmente uma constatação. E creio que nós, líderes, 

pastores, professores, e escritores, ou acadêmicos de qualquer área, 

temos que ‘abrir os olhos e as mentes’, para reagir, e reagir buscando 

no Espírito Santo os passos. E é certo que Deus tem os passos para 

a Igreja viver neste mundo atual. E também é certo que Deus 

estará nos ensinando a nos contextualizar com este mundo atual, mas 

sem pecar, sem ir contra os ensinamentos da Bíblia. Temos apenas 

que ouvir o Espírito Santo que está em nós, e que está a falar. Pois 

Deus quer salvar pessoas, e o mais importante não são os nossos 

usos e costumes, nossas tradições, e nossas ‘opiniões’, o mais 

importante é pessoas serem salvas, incluindo a nós mesmos.   





 

 

 

IGREJAS PENTECOSTAIS UNICISTAS: 
UM ESTUDO NO CONTEXTO NORUEGUÊS1 

 

GEIR LIE 

Os estudos de pentecostalismo não podem se dar ao luxo de 

negligenciar a seriedade de sua complexidade globalizada, 

especialmente devido à existência de movimentos transnacionais, 

redes de organizações religiosas e o papel da imigração. A Noruega, 

por exemplo, é o lar de numerosas congregações compostas de 

imigrantes.2 Assim, a tradição das igrejas pentecostais unicistas 

compreende um segmento do cristianismo formado por imigração e 

migração reversa, além de missionários da América do Norte e da 

África.  

 

1 Uma abreviatura deste artigo, “Oneness Pentecostalism in Norway” foi publicada 
em Jepta 40:1 (2020), pp. 46-59. © European Pentecostal Theological Association. 
Este artigo mais detalhado em português (que foi publicado anteriormente em 
espanhol no boletim Hechos. Una Perspectiva Pneumatológica 2-2 2020 pp. 137-66) é 
publicado aqui com a aprovação de Taylor & Francis Ltd, http://www.tandfonline.com 
em nome da European Pentecostal Theological Association.  

2 Geir Lie, “En presentasjon av spansk- og portugisisktalende menigheter i Norge”, 

http://www.akademiaforlag.no/wp-content/uploads/sites/13/2019/01/Historikk-spansk-

og-portugisisktalende-menigheter-i-Norge.pdf. Acessado em 25 de Agosto de 2019, onde 

o autor identificou a representação de 13 igrejas independentes e/ou denominações 

hispânicas na Noruega e 6 de língua portuguesa. Além disso, cf. Stian Sørlie 

Eriksen, “The Mission and Spirituality of Migrant Churches in Norway” 

(Stavanger, Noruega: Ph.D. diss., VID Vitenskapelige Høgskole, 2019).  

http://www.tandfonline.com/
http://www.akademiaforlag.no/wp-content/uploads/sites/13/2019/01/Historikk-spansk-og-portugisisktalende-menigheter-i-Norge.pdf
http://www.akademiaforlag.no/wp-content/uploads/sites/13/2019/01/Historikk-spansk-og-portugisisktalende-menigheter-i-Norge.pdf
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Apesar de sua presença contínua na Noruega por mais de 50 anos, 

as publicações acadêmicas sobre o pentecostalismo escandinavo 

ignoraram sua presença em todos os países nórdicos. O objetivo 

deste artigo é, portanto, examinar e analisar a evolução do 

pentecostalismo unicista na Noruega. O método é descritivo, 

identificando as redes pentecostais unicistas na Noruega, com 

atenção à sua interação na Noruega, suas relações internacionais e os 

padrões de imigração e emigração refletidos nas congregações. Para 

realizar este estudo, examinei as publicações das igrejas unicistas e 

realizei entrevistas com os líderes das respectivas igrejas. Minha 

observação participante melhorou o entendimento das crenças, 

práticas e coerência das redes unicistas. Por exemplo, que 

missionários, imigração e emigração diversificaram as estruturas, 

teologias, etnias e liderança das tradições unicistas pentecostais no 

país.3 

A origem e o contexto internacional do pentecostalismo 

unicista  

Embora numericamente insignificante na Noruega, a situação é bem 

diferente nos EUA, onde se originou e onde os adeptos unicistas 

representam uma proporção significativa do número total de crentes 

pentecostais. Durante um serviço batismal em conexão com uma 

convenção ao ar livre em Arroyo Seco, nos arredores de Los Angeles 

em 1913, o pregador Robert E. McAlister observou que os apóstolos 

do Novo Testamento não batizavam em nome do Pai, do Filho e do 

Espírito Santo, mas em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso ressoou 

imediatamente entre várias pessoas presentes, fazendo com que 

várias delas começassem a examinar o assunto do batismo do Novo 

 

3 Este artigo não trata de missionários noruegueses individuais que se tornaram 
pentecostais unicistas nos campos missionários, mas foram incapazes de impactar 
o pentecostalismo norueguês com sua posição unicista. Os dois indivíduos mais 
conhecidos nessa categoria são Bernt Bentsen (China) e Nils Gunstad (Chile). 
Berntsen, pioneiro do pentecostalismo unicista no século 20, é discutido por Iap 
Sian-Chin em Vinson Synan e Amos Yong, eds., Global Renewal Christianity, vol. 1 
(Lake Mary, Fl: Charisma House, 2016), pp. 91-106. Sobre Gunstad, cf. o próximo 
estudo de Eugenio Domínguez. 
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Testamento e a aparente contradição entre as palavras de Jesus em 

Mateus 28:18-20, usando uma forma trinitária e Atos 2:38, em que o 

apóstolo Pedro exige que a multidão seja batizada em nome de Jesus 

Cristo. 

A proposta de McAlister não pretendia ser uma negação da 

doutrina da Trindade, mas uma fórmula cristocêntrica tripla. 

Historiadores unicistas afirmam que a ‘revelação’ veio através de um 

participante relativamente desconhecido no campo, John Schaepe, 

que percorreu o campo durante a noite e reuniu alguns para 

compartilhar suas ideias. Embora com poucos detalhes, alguns que 

mais tarde seguiram o novo ensino relataram que ele estava 

relacionado, de alguma forma, com o que acabou se tornando ‘the 

New Issue’ (‘o Novo Assunto’). 

Quem ouviu o sermão e refletiu sobre ele nos meses seguintes foi 

o evangelista Frank Ewart, nascido na Austrália de pais escoceses. 

Ele ouviu a mensagem de McAlister, ponderou por meses e, em 15 

de Abril de 1914, organizou um serviço de avivamento de tendas para 

pregar sua nova revelação da natureza de Deus e obediência a essa 

revelação ao ser batizado em nome de Jesus. Embora Ewart já fosse 

um crente batizado, ele foi o primeiro na reunião a ser batizado em 

nome de Jesus pelo ministro Glenn Cook, que, por sua vez, foi 

batizado por Ewart. Embora o batismo em nome de Jesus tenha sido 

praticado esporadicamente, mesmo pelo fundador pentecostal 

Charles F. Parham, Ewart introduziu dois novos ensinamentos 

controversos: uma teologia de Deus centrada em Cristo e modalista 

e uma visão da aliança no nome de Jesus. Juntos, eles chegaram à 

conclusão lógica de que mesmo os crentes batizados trinitários 

deveriam ser batizados novamente. 

A comunidade pentecostal dentro da qual esse ‘Novo Assunto’ 

surgiu e, foi perturbada, foram as Assembléias de Deus. A 

organização das Assembléias de Deus foi formada precisamente no 

mesmo mês de 1914, quando Ewart e Cook lançaram o novo 

movimento. Por meio da revista Meat in Due Season (Carne em Devido 

Tempo), Ewart promoveu o novo ensino que rapidamente se 

espalhou por toda a comunidade das Assembléias de Deus, entre seus 

missionários e além. Alguns evangelistas itinerantes também foram 
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advogados eficazes para garantir que o ‘Novo Assunto’ se espalhasse 

como fogo.”4 Em meados de 1915, ele encontrou solo fértil na mente 

e no coração de um proeminente ministro pentecostal afro-

americano em Indianápolis, Garfield T. Haywood, e entre muitos 

pentecostais do Canadá, especialmente Franklin Small, de Winnipeg. 

Inicialmente, essa mensagem foi tolerada; afinal, havia um 

mandamento bíblico para o batismo trinitário e o batismo em nome 

de Jesus. No entanto, essa atitude mudou quando os pentecostais 

unicistas começaram a pregar a necessidade de rebatismo para 

aqueles que haviam sido batizados anteriormente como crentes com 

a fórmula trinitária.  

Como o batismo em nome de Jesus logo foi associado à rejeição 

da doutrina trinitária, a controvérsia e a divisão foram rápidas. Com 

a adoção de uma declaração fortemente formulada afirmando a 

doutrina da Trindade, chamada ‘the Adorable Godhead’ (‘A Deidade 

Adorável’), o cisma foi concluído. Os defensores do ‘Novo Assunto’, 

não querendo violar sua consciência, decidiram deixar o Quarto 

Conselho Geral das Assembléias de Deus, apenas dois anos após o 

nascimento dos dois movimentos.  

Os ministros recém-excluídos foram imediatamente pressionados 

a criar uma entidade legal, principalmente para obter acesso a 

descontos para clérigos em viagens de trem, uma linha de vida 

evangelística na época. Eles o fizeram em Janeiro de 1917, com a 

formação da General Assemblies of the Apostolic Assemblies 

(Assembléia Geral das Assembléias Apostólicas [AGAA]), em 

Janeiro de 1917. No entanto, a primeira organização unicista 

duradoura foram as Pentecostal Assemblies of the World 

(Assembléias Pentecostais do Mundo [APM]), embora desde sua 

criação em 1907 esse movimento foi trinitário. No início de 1918, a 

AGAA se dissolveu e seus ministros unicistas aceitaram um convite 

para ingressar no APM. Após um breve período em que os ministros 

 

4 David A. Reed, In Jesus Name. The History and Beliefs of  Oneness Pentecostals 
(Blandford Forum, Dorset, UK: Deo Publishing, 2008), p. 146.  

 



Geir Lie: Igrejas pentecostais unicistas. Um estudo no contexto norueguês 33 

trinitários e unicistas compartilharam membros, a nova organização 

tornou-se exclusivamente unicista.  

Um dos líderes proeminentes dentro do novo movimento foi o 

ministro afro-americano Garfield T. Haywood (1880-1931), um 

pregador popular em Indianápolis, que foi batizado em nome de 

Jesus em 1915. Embora ele rapidamente tenha se tornado uma 

influência teológica dominante dentro da comunidade do AD, ele 

nunca obteve suas credenciais ministeriais. No entanto, ele era um 

membro de longa data da APM desde 1907, e foi ele quem finalmente 

negociou o convite dos ministros unicistas para se unirem. Outra 

contribuição importante foi que, por sua influência, muitos afro-

americanos foram convertidos pelo movimento unicista.5 

Infelizmente, em 1924, as tensões raciais aumentaram tanto dentro 

do movimento que os brancos se retiraram da APM e se organizaram, 

primeiro como The Apostolic Churches of Jesus Christ (As Igrejas 

Apostólicas de Jesus Cristo), depois como The Pentecostal 

Ministerial Alliance (Aliança Ministerial Pentecostal).  

Enquanto a maioria dos afro-americanos permaneceu dentro dos 

APMs, houve vários cismas entre os brancos. No entanto, em 1945, 

duas das denominações brancas, as Pentecostal Assemblies of Jesus 

Christ (Assembléias Pentecostais de Jesus Cristo) e a Pentecostal 

Church, Incorporated (Igreja Pentecostal, Incorporada) se fundiram 

em uma. A nova denominação foi chamada United Pentecostal 

Church (Igreja Pentecostal Unida) (mais tarde com a adição 

‘Internacional’, UPCI que atualmente registra aproximadamente 5 

milhões de membros em todo o mundo. Com seus parceiros globais, 

a UPCI é uma das maiores denominações unicistas do mundo e está 

sediada em Weldon Spring, Missouri. 

O primeiro cisma doutrinário dentro do pentecostalismo 

americano estava relacionado à doutrina da santificação. A maioria 

dos seguidores veio de um contexto de santidade wesleyana e 

identificou a santificação individual não apenas como um processo 

 

5 David D. Bundy, “G. T. Haywood: Religion for Urban Realities.” Portraits of  a 
Generation: Early Pentecostal Leaders, eds., James R. Goff  e Grant Wacker (Fayetteville: 
University of  Arkansas Press, 2002), pp. 237-54. 
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gradual, mas também como uma experiência explícita pós-

regeneração na qual Deus removeu instantaneamente a natureza 

pecaminosa do crente. Somente com base nisso foi possível 

experimentar o batismo com o Espírito, que a maioria dos adeptos 

considerava uma experiência de poder ou aptidão para o serviço e foi 

acompanhado pelo falar em línguas.  

Outros, por sua vez, ex-adeptos do ramo não wesleyano do 

movimento de santidade, questionaram a legitimidade de ter uma 

experiência de santidade particular que eliminou a natureza 

pecaminosa do crente, insistindo em um exercício de consagração 

completa. A natureza pecaminosa que habita no crente permaneceu 

intacta, mas com a ajuda do Espírito, ela pode ser subjugada. 

Foi dentro deste último grupo, inspirado pelo ministro 

pentecostal William H. Durham (1873-1912), que surgiu o 

movimento unicista. Em 1910, Durham anunciou sua oposição à 

visão wesleyana de santificação e apresentou seu ensinamento 

chamado ‘The Finished Work of Calvary’ (A Obra Finalizada do 

Calvário). O ‘Novo Assunto’ - o novo entendimento não-trinitário 

de Deus acompanhado pelo batismo em nome de Jesus surgiu em 

1914. Ao estender o ensino da ‘obra finalizada’ de Durham, Ewart, 

um amigo e colega de Durham, estava pronto para declarar 

publicamente que, como Atos 2:38, falou apenas do batismo em 

nome de Jesus, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo deve 

realmente ser ‘Jesus’. Como Mateus 28:18-20 se referia, no singular, 

ao nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Ewart ensinou, e 

muitos concordaram com ele, de que os autores do Novo 

Testamento tinham uma ideia do nome de Deus que havia sido desde 

então perdido, ou seja, que o nome de Deus era ‘Jesus’.6 Se Deus 

tinha apenas um nome, Deus também tinha que ser uma única pessoa 

sem distinção. Portanto, a doutrina trinitária foi rapidamente rejeitada 

em favor de uma compreensão modalista de Deus, na qual ‘Pai’, 

‘Filho’ e ‘Espírito Santo’ são apenas títulos para representar 

manifestações temporais de Deus, não distinções no ser eterno de 

 

6 David Reed, In Jesus Name, p. 168. 
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Deus. Os crentes trinitários eram frequentemente criticados por 

acreditarem inconscientemente em três deuses e acusados de dar a 

Jesus uma posição subordinada ao ‘Pai’. Isso, como muitos 

acreditavam, conflitava com Colossenses 2:9, entre outras coisas, que 

afirma que toda a plenitude de Deus habita corporalmente em Jesus. 

Deus é principalmente um ser espiritual e onipresente. Na 

encarnação, Jesus se tornou totalmente Deus e totalmente homem. 

No entanto, Urshan afirmou que Jesus era em virtude de ser Deus, 

simultaneamente Deus na terra e no céu. Portanto, era provável que 

Jesus, como ser humano, pudesse orar a Deus como alguém além de 

sua corporalidade física encarnada. 

Como o Novo Testamento fala do batismo, tanto em nome de 

Jesus como com base numa fórmula trinitária, houve vários crentes 

trinitários pentecostais que foram batizados em nome de Jesus sem 

que isso causasse qualquer perturbação. O problema surgiu quando 

o novo entendimento do batismo, que teve implicações nos pontos 

de vista da Deidade e as razões para exigir que as pessoas fossem 

batizadas em nome de Jesus, se tornaram mais fortes. Sempre houve 

duas perspectivas soteriológicas entre os pentecostais unicistas, 

baseadas em diferentes interpretações de Atos 2:38. Primeiro, há o 

argumento de Ewart e Small de que o chamado para (1) se 

arrepender, (2) ser batizado em nome de Jesus e (3) receber o Espírito 

Santo, deve ser identificado com o procedimento normal para 

qualquer crente que deseje viver uma vida cristã. Portanto, é 

interessante notar a referência positiva de Small ao ministro batista 

independente E. W. Kenyon,7 cujos escritos, a propósito, eram 

frequentemente lidos nos círculos unicistas.8 

 

7 Sobre Kenyon cf. Geir Lie, E.W. Kenyon: Cult Founder or Evangelical Minister? (Oslo: 
Refleks-Publishing, 2003), e Geir Lie, “E.W. Kenyon and dispensationalism.” 
Cyberjournal for Pentecostal-Charismatic Research #17, Janeiro 2008. 
http://www.pctii.org/cyberj/cyberj17/Lie.pdf. Acessado em 19 de Março de 2020. 

8 “O falecido Dr. Kenyon, de Seattle, Washington, escreveu certa vez ao editor 
[Franklin Small] para lhe dizer que uma cópia de Living Waters havia sido colocada 
em suas mãos, contendo a mensagem sobre o assunto do pecado; Ele continuou 
dizendo: ‘Nunca tive o prazer de conhecê-lo, pastor Small, mas desejo dizer, depois 

 

http://www.pctii.org/cyberj/cyberj17/Lie.pdf
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A segunda corrente de pensamento, que tem sido o ponto de vista 

dominante, identifica (1) arrependimento, (2) batismo em nome de 

Jesus e (3) recepção do Espírito Santo, como três elementos 

constituintes do renascimento. João 3:5 torna-se assim uma base 

teológica para o último entendimento, já que é preciso nascer “da 

água” (batismo em nome de Jesus) e “do Espírito” (receber o batismo 

do Espírito Santo) para “entrar no reino de Deus”. Embora alguém 

afirme ter evidência bíblica de que o ‘pacote de salvação’ consiste em 

arrependimento, batismo nas águas e receber o Espírito Santo em 

línguas como evidência visível, há um número crescente de 

pentecostais unicistas que hesitam em afirmar que os crentes 

trinitários são automaticamente desqualificados de salvação ou 

salvação ‘completa’. 

O Desenvolvimento do Pentecostalismo Unicista na Noruega  

Os Amigos Livres (De Frie Venner) 

O primeiro a trazer a mensagem unicista para a Noruega foi o 

norueguês-canadense Thorsten Severin Austring (1886-1978). Sua 

formação religiosa era a Apostolic Church of Pentecost (Igreja 

Apostólica de Pentecostes [IAP]), uma denominação principalmente 

canadense e fundada pelo mencionado Franklin Small em 1921, com 

sede em Calgary. 

Austring nasceu em Øksnes (Vesterrålen), mas emigrou com seu 

pai e um de seus irmãos para Clifford, Dakota do Norte em 1902.9 

Ele permaneceu lá apenas alguns anos antes de se mudar para Swift 

Current, Saskatchewan, Canadá, em 1907. Em algum momento 

durante 1918-19, Austring se tornou um membro ativo de uma 

pequena igreja pentecostal jovem que havia sido estabelecida lá. Em 

 

de ler sua tese sobre esse assunto, que você tem uma mensagem antes do pastor 
comum de hoje; a sua mensagem é oportuna e digna de reconhecimento entre o 
povo de Deus.’” Franklin Small, “God Was in Christ.” Living Waters (Maio 1937), 
pp. 17-8, citado por David Reed, In Jesus Name, p. 195.  

9 Gemeanet, “Thorstein Austring”, https://gw.geneanet.org/ingem44?lang=en&n= 
austring&nz=x&ocz= 127 &p =torsten+severin&pz=nalevende. Accesado em 14 
de Dezembro de 2018.   

https://gw.geneanet.org/ingem44?lang=en&n=%20austring&nz=x&ocz
https://gw.geneanet.org/ingem44?lang=en&n=%20austring&nz=x&ocz
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1921, ele deixou sua profissão secular como agricultor e iniciou um 

ministério itinerante como evangelista pioneiro. Ele conseguiu 

estabelecer várias igrejas da IAP em Saskatchewan.10 Ele também foi 

pastor em Manitoba (Canadá) e Dakota do Norte (EUA). Embora 

sua mãe acreditasse sinceramente, ele escolheu, talvez inspirado em 

Atos 19:19, queimar seus livros luteranos. Segundo a família, isso 

parecia ser um ato cerimonial para ele.11 

Austring havia se mudado para os Estados Unidos aos 16 anos, 

mas retornou temporariamente à Noruega aos 76 anos para fazer um 

trabalho evangelístico. Na primavera de 1962, enquanto estava em 

Tromsø, ele causou forte impressão durante uma conversa 

espontânea com Hartvig Hansen, ancião da Frie Evangeliske 

Forsamling (Assembléia Evangélica Livre) em Tromsdalen. Hansen 

contactou Edith e Einar Johansen, que participaram ativamente da 

Assembléia Evangélica Livre em Honningsvåg. Austring foi 

convidado para Honningsvåg em Maio do mesmo ano. De lá, ele 

parece ter empreendido atividades de pregação sob os auspícios das 

Assembléias Evangélicas Livres nos três condados do norte. 

Inicialmente, Austring não promoveu a mensagem unicista, mas 

durante uma reunião em Honningsvåg em Outubro, ele falou, talvez 

pela primeira vez na Noruega, sobre o batismo em nome de Jesus. 

Na mesma reunião, ele perguntou à congregação qual era o nome do 

Pai; ninguém respondeu. Em resposta à seguinte pergunta sobre o 

nome do Filho, um dos participantes da congregação, Asbjørn 

Hovestøl, também um evangelista itinerante dentro das Assembléias 

Evangélicas Livres, gritou que o nome do Filho era Jesus. Ele 

lembrou a si mesmo que: “Era como se um interruptor estivesse 

ligado. Uma experiência ‘ah’, essa em que Asbjørn vinha refletindo 

 

10 “Thorsten Austring”. Manuscrito não publicado, datado de 1995. Este 
manuscrito é a resposta a várias perguntas que Darrin J. Rodgers (atualmente 
diretor do Flower Pentecostal Heritage Center em Springfield, Missouri) enviou a 
várias pessoas e congregações naquele ano. O manuscrito foi escrito por Marvel 
Guttormson das Assembléias de Deus em Mayport, Dakota do Norte.   

11 Doris A. Nelson, email para Darrin Rodgers, em 1 de Abril de 2001.  
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há muito tempo. Não pode haver uma terceira pessoa na Trindade. 

As peças se encaixaram.”12 

Contudo, a nova mensagem batismal não foi bem recebida na 

congregação, mas alguns dos presentes estavam convencidos de sua 

validade. Entre eles estavam Edith e Einar Johansen,13 assim como 

os evangelistas Asbjørn Hovestøl e Roar Andresen. Einar Johansen 

foi proibido de pregar ou mesmo testemunhar na congregação e, 

portanto, alugou uma escola onde convidava pessoas para reuniões, 

e mais pessoas estavam convencidas. No entanto, levaria vários anos 

até que estivessem prontos para o rebatismo. Roar Andresen, por sua 

vez, originalmente enviado como evangelista para a Assembléia 

Evangélica Livre em Moss, perdeu o apoio financeiro da congregação 

em 1964 e, quando ele foi rebatizado, foi removido da denominação 

como tal.14 

Um ministro dos EUA, Don Rice, realizou o primeiro serviço 

batismal unicista no norte da Noruega em 4 de Maio de 1965, onde 

Hartvig Hansen de Tromsø, assim como Asbjørn Hovestøl e Olav 

Glendrange “ajoelharam-se antes de [eles] alcançarem a água.”15 Pelo 

menos uma das razões para a decisão de Hovestøl de ser batizado em 

nome de Jesus foi que ele havia recebido de Levi Larsen, que então 

morava nos Estados Unidos, uma fita de ensino de William M. 

Branham (1909-65), um evangelista de cura.16 As opiniões de 

Branham sobre o batismo eram até agora desconhecidas na Noruega, 

 

12 Manuscrito não publicado sobre a história da Rocha, Mandal, accesado em 15 de 
Dezembro 2018. http://www.klippen-mandal.info/Historisk.docx.  

13 Einar Johansen experimentou uma conversão cristã quando adulto e era um dos 
anciãos da igreja quando Austring chegou a Honningsvåg em 1962. 

14 Asbjørn Froholt, “Frie venner, De” em Geir Lie (ed.), Norsk pinsekristendom og 
karismatisk fornyelse. Ettbinds oppslagsverk (Oslo: Refleks-Publishing, 2008), pp. 51-2. 

15 Manuscrito não publicado sobre a história da Rocha, Mandal. http://www.klippen-
andal.info/mandal.info/ Historisk.docx. Accesado em 15 de Dezembro de 2018.  

16 Sobre Branham e outros evangelistas de cura, cf. David Edwin Harrell, All Things 
Are Possible. The Healing and Charismatic Revivals in Modern America (Bloomington, IN: 
Indiana University Press 1975).  

http://www.klippen-mandal.info/
http://www.klippen-andal.info/mandal.info/
http://www.klippen-andal.info/mandal.info/
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e Hovestøl ficou emocionado quando percebeu que Branham 

também aderiu ao batismo em nome de Jesus. 

Hovestøl rapidamente começou a ter cultos independentes em 

Mandal e Kristiansand (sul da Noruega), onde várias famílias do 

norte da Noruega acabaram se mudando para se juntar à crescente 

comunidade informal de crentes afins. Por vários anos, houve igrejas 

em Spangereid, Kristiansand e Mandal, mas hoje apenas a igreja 

permanece em Mandal. As pessoas viajam de áreas vizinhas, como 

Vennesla e Kristiansand, para participarem dos serviços. Em 1982, o 

antigo prédio da OIBT (Organização Internacional dos Bons 

Templários) em Mandal foi comprado e renomeado ‘Klippen’ (A 

Rocha).17 

Os convertidos pela a mensagem unicista que deixaram as 

Assembléias Evangélicas Livres finalmente encontraram um nome 

oficial para eles, Os Amigos Livres. Isso aconteceu quando as 

Assembléias Evangélicas Livres, que originalmente se chamavam 

Amigos Livres, aprovaram uma moção em uma assembléia nacional 

para tomar como seu nome oficial, ‘Assembléias Evangélicas Livres’. 

Esta decisão fez com que o nome “Os Amigos Livres” fosse 

disponibilizado informalmente e foi rapidamente adotado pelo grupo 

unicista.18 

Apropriações e adaptações norueguesas da teologia de 

William M. Branham e sua mensagem do fim dos tempos 

A congregação ‘A Rocha’ nunca fez parte da Igreja Apostólica 

Pentecostal, a denominação à qual Austring pertencia. Eles 

preferiram ser uma congregação unicista independente, mantendo 

apenas relacionamentos informais com grupos que pensam da 

mesma forma. Em 1966, Asbjørn Hovestøl participou da 

organização da primeira conferência anual de verão, onde fez novos 

contatos e batizou mais pessoas em nome de Jesus. Vários 

 

17 Pregação de Asbjørn Hovestøl na Rocha, Mandal, em 28 de Agosto de 2016.  
https://www.youtube.com/watch?v=tJwIdA_QYLc Accesado em 6 de Janeiro de 2019. 

18 Asbjørn Froholt, “Frie Venner, De” em Geir Lie (ed.), Norsk pinsekristendom og 
karismatisk fornyelse, pp. 51-2. 
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participantes experimentaram profunda comunhão, não apenas por 

terem sido batizados em nome de Jesus, mas também por causa de 

um fascínio comum por William M. Branham. Um interesse 

semelhante em relação a Branham também estava ocorrendo em 

alguns círculos pentecostais nos Estados Unidos. Numa biografia de 

Branham, Gordon Lindsay escreveu: 

A história da vida de William Branham é tão fora deste mundo e 

fora do comum que, se uma grande quantidade de evidências 

infalíveis documentando e atestando sua autenticidade não estivesse 

disponível, alguém poderia ser desculpado por considerá-la 

exagerada e incrível.19  

Branham se tornou o catalisador de um novo fascínio e ênfase na 

cura pela fé entre muitos pentecostais americanos no período pós-

Segunda Guerra Mundial. Lindsay lançou (1947) a revista Voice of 

Healing (Voz de cura) para promover as campanhas e o itinerário de 

Branham e de todos os evangelistas de cura. Mais informações sobre 

a pessoa, pregação e ensinamentos de Branham foram divulgadas na 

revista Herald of Faith (Arauto da Fé), publicada pelo sueco-americano 

Joseph D. Mattson-Bozé. Relativamente conhecido na Noruega, pelo 

menos entre os pentecostais, foi a visita de Branham em 1950, 

quando Karl Evang, ministro da Saúde, o proibiu de orar pelos 

doentes através da imposição de mãos. 

Branham havia sido ordenado por batistas independentes, mas 

posteriormente começou a trabalhar na Igreja Pentecostal Unida 

Internacional (IPUI).20 O movimento de cura pós-Segunda Guerra 

Mundial iniciado por Branham foi alimentado por histórias do 

sucesso de Branham em orar pelos doentes nos círculos da IPUI.21  

 

19 Gordon Lindsay, William Branham. A Man Sent from God (Jeffersonville, Indiana, 
William Branham [não datado]). 

20 No entanto, é importante notar que Branham nunca teve credenciais com a Igreja 
Pentecostal Unida Internacional que logo se dissociou dele, provavelmente devido 
a seus contatos trinitários. 

21 No entanto, é interessante notar que Gordon Lindsay, ministro pentecostal 
trinitário, havia pregado numa igreja unicista em Shreveport, Louisiana. O pastor 
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É importante ressaltar que representantes conhecidos do 

movimento de cura pós-Segunda Guerra Mundial receberam ampla 

cobertura na revista norueguesa Hjemmets venn (O Amigo do Lar), 

publicada por Michael Wåde em 1946.22 Mesmo em 28 de Agosto de 

1948, Wåde publicou o artigo “Hvorledes William Branham fikk 

helbredelsens nådegave - fortalt av ham selv” (Como William 

Branham obteve o dom de cura, contado por ele mesmo). Esse longo 

artigo continuou com várias edições consecutivas de Hjemmets venn, 

chegando até 9 de Outubro do mesmo ano. Outra série de artigos 

sobre Branham foi publicada de 8 de Janeiro a 3 de Setembro de 

1949. 

Como mencionado, Branham era conhecido principalmente por 

seu ministério de cura, não por suas interpretações unicistas. Levi 

Larsen, de Moi, no sul da Noruega, morava nos EUA de 1960 a 1966, 

onde participou de várias campanhas de Branham e visitou seu centro 

em Jeffersonville, Indiana, por volta de 1963.23 Já antes de Maio de 

1965, ele enviou a Asbjørn Hovestøl uma das fitas dos ensinamentos 

 

desta congregação, Jack Moore, convidou Branham a pregar e rapidamente se 
convenceu de que este era “verdadeiramente um homem enviado por Deus.” Ver 
David Edwin Harrell, All Things Are Possible (Bloomington, Indiana: Indiana 
University Press, 1975), p. 31. Depois que os serviços foram concluídos, Moore 
seguiu Branham até a Califórnia para continuar lá. De Oakland, Moore escreveu 
para Lindsay, que depois de vários anos como evangelista das Assembléias de Deus, 
havia se estabelecido em Ashland, Oregon, servindo uma congregação local. 
Moore escreveu: “Sei que você ficará surpreso ao me ouvir aqui em Oakland, 
Califórnia, mas foi o que aconteceu. Recebemos um irmão - Branham de 
Jeffersonville, Indiana, um ministro batista que recebeu o Espírito Santo, e é muito 
bem-sucedido em orar pelos enfermos em uma escala como nunca antes. [...] 
Então, ficaremos neste país por vários dias e certamente gostaria que você visse o 
que esse irmão está fazendo.” Veja Gordon Lindsay, God’s 20th. Century Barnbabas 
(Dallas, Texas: Christ for the Nations, Inc., 1980), pp. 140-1. Lindsay chegou a 
Sacramento, Califórnia, alguns dias depois, para ouvir Branham e, no dia seguinte, 
lhe perguntaram se ela faria parte da equipe de evangelistas de cura. Também é 
interessante notar que Jack Moore estava presente quando Branham visitou a 
Filadélfia, Oslo em 3 de Maio de 1950.  

22 Vários dos mesmos ministros foram apresentados na revista Profet-Røsten, editada 
por Carl Rein Seehuus e Maran-Ata, editada por Aage Samuelsen. Aril Edvardsen 
também publicou uma série de artigos sob o título “Mirakelvekkelsen” (O 
Reavivamento de Milagres) em sua revista Troens Bevis, começando em Dezembro 
de 1961 e continuando por várias edições consecutivas.    

23 Levi Larsen, entrevista, 27 de Maio de 1996. 
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de Branham. Larsen também esteve presente durante a primeira 

conferência de verão que Hovestøl organizou em 1966. 

Possivelmente também estava presente um segundo primo de 

Larsen, Anton Eik, que também ouvira Branham nos EUA e 

transmitia um entusiasmo semelhante por ele em grupos informais. 

No entanto, foi Per H. Johansen, de Skien, o principal responsável 

pela divulgação da mensagem de Branham na Noruega. Por meio de 

contato com Harald Økter, ele foi apresentado à revista Herald of Faith 

de Mattson-Bozé por volta de 1967. Um artigo de Branham o 

impressionou, levando-o a procurar materiais mais semelhantes. 

Durante esse período, ele também conheceu Levi Larsen e Anton 

Eik. Juntos, eles decidiram traduzir para o norueguês e imprimir um 

artigo de Branham chamado ‘Laodikea-budskapet’ (A Mensagem 

para a Era de Laodicéia). No entanto, um dos iniciadores da 

distribuição deste artigo, Jens Larsen, morreu logo depois, deixando 

Johansen como o responsável pela distribuição. Inicialmente, Levi 

Larsen traduziu vários dos sermões de Branham para o norueguês, 

que foram distribuídos por Johansen. 

O recrutamento de crentes que receberam bem os ensinamentos 

de Branham ocorreu principalmente através de traduções para o 

norueguês que foram distribuídas de mão em mão e através de 

anúncios em Hjemmets Venn. Já em 1969, Johansen começou a 

organizar convenções de verão: primeiro alguns anos em Nissedal, 

depois 3-4 anos em Kviteseid, depois em vários locais no leste da 

Noruega. Alguns eventos foram realizados no norte da Noruega. As 

igrejas locais se desenvolveram gradualmente em Skien, Oslo, 

Fredrikstad, Kristiansand / Mandal e oeste da Noruega. Em todo o 

país, existem atualmente cerca de 200 aderentes. 

Mesmo no pequeno círculo centrado na pregação de Branham, 

houve tensões; pois, Knut Nysæther fora de Bergen, Kjell Rydningen 

em Risør, Rolf Strømmen em Verdal e Per Einar Jensen de Helgeland 

promoveram interpretações divergentes da mensagem de Branham. 

Inicialmente, como já mencionado, houve um maior grau de coesão 

entre os diferentes grupos, principalmente devido ao fascínio 

primário por Branham como evangelista de cura. Mesmo na década 
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de 1990, houve contato entre a igreja ‘A Rocha’ em Mandal e os 

círculos em torno de Johansen em Skien e Strømmen em Verdal. 

O contato inicial de Branham com a Igreja Pentecostal Unida 

Internacional já está documentado. Enquanto trabalhava com 

Lindsay, o entendimento doutrinário da natureza de Deus apenas foi 

mencionado em seus sermões. Durante a fase final de seu ministério, 

no entanto, isso mudou. Branham expandiu seus ensinamentos para 

abranger tópicos que não pertencem naturalmente ao 

pentecostalismo unicista. Em 1963, ele afirmou ter recebido uma 

revelação de que o ‘mensageiro do fim dos tempos’, que se acredita 

ser o sétimo anjo da Igreja - a era da Igreja de Laodicéia - (Apocalipse 

3:14-22) havia chegado recentemente no ‘espírito de Elias’. Branham 

argumentou ainda que o movimento de cura pós-Segunda Guerra 

Mundial, que ele próprio havia iniciado, estava do lado de Deus 

destinado a ser uma preparação que culminaria com os verdadeiros 

crentes deixando o denominacionalismo ‘morto’, ou seja, a ‘marca da 

besta’ (Apocalipse 13:17) e reconhecendo a validade dos 

ensinamentos do mensageiro do fim dos tempos. Para Branham e 

seus seguidores, quase não havia dúvidas que o mensageiro do fin 

dos tempos se encontra por exemplo en Mal. 4:5, Mat. 17:10 e Luc. 

1:17e que esses versos pretendiam chamar a atenção para Branham.  

Branham criou distância entre ele e muitos de seus ex-colegas no 

movimento de cura através de seus ensinamentos sobre a ‘semente 

da serpente’ que supostamente entrou no mundo humano através das 

relações sexuais de Eva com a serpente (um ser semelhante a um 

humano). Devido ao seu duplo relacionamento com a serpente e com 

Adão, o resultado foi que ela deu à luz gêmeos, um ovo fertilizado 

pela serpente e outro por Adão. Assim, duas famílias se espalham 

pela terra; sim, mesmo depois do dilúvio de Noé, uma vez que uma 

das noras carregava a semente da serpente. 

Branham se distanciou do dogma clássico do inferno eterno, mas 

ainda alegava que um castigo temporário atingiria a parte da raça 

humana que era o produto da união sexual entre Eva e a serpente. 

Após sua morte, os apoiadores de Branham se dividiram em várias 

facções. Alguns acreditavam que ele tinha vindo no espírito de Elias, 

e outros que ele era Deus e nascido de uma virgem. Vários esperavam 
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que ele ressuscitasse dos mortos, e levaram quase quatro meses para 

ele finalmente ser enterrado. Os seguidores de Branham continuaram 

a espalhar seus ensinamentos através de reimpressões de sermões 

gravados estenograficamente, e entre seus seguidores estes sermões 

continuam a ter um status de autoridade. Na Noruega, até 

recentemente, estes foram publicados por Per H. Johansen em 

Skien.24 

Igreja Pentecostal Unida Internacional 

A Igreja Pentecostal Unida Internacional foi estabelecida na Noruega 

por Edward Anderson Tilley, que chegou a Bergen em 1978, onde 

iniciou reuniões em inglês na universidade, enquanto convidava 

pessoas para reuniões particulares em sua própria casa. Ele recebeu 

convites da Associação de Homens de Negócio do Evangelho Pleno 

e também pregou em Tabernaklet, uma das igrejas pentecostais em 

Bergen. No entanto, ele perdeu a confiança dos trinitarianos, não por 

causa do que estava pregando, mas porque foi erroneamente 

identificado como um defensor dos ensinamentos de Branham. 

Em 1980, a viagem continuou a Oslo, onde ele primeiro alugou 

instalações em Sandvika e depois no centro da cidade de Oslo. Desde 

então, eles tiveram que se mudar várias vezes, embora por muitos 

anos os serviços tenham sido realizados em Grefsenveien, Oslo.25 

Depois que Tilley voltou aos EUA em 2003, Leif Gøran Andreassen, 

nascido em Pinsebevegelsen (a maior denominação pentecostal da 

Noruega e que é trinitária) e seguido por vários anos na denominação 

Nardo, assumiu a liderança da IPUI na Noruega, incluindo sua 

congregação em Oslo.  

Andreassen havia deixado a Nardo por volta de 1992 e, após cerca 

de um ano, assumiu a liderança de um grupo de IPUI de língua 

norueguesa em Asker, nos arredores de Oslo, enquanto Tilley 

continuou como pastor da igreja de língua inglesa em Oslo. Por volta 

de 2001, o grupo de língua norueguesa mudou-se para Oslo. Eles se 

 

24 Per H. Johansen, entrevista, 17 de Fevereiro de 1996. 

25 Edward Tilley entrevista, 17 de Março de 1998. 
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fundiram com a igreja de língua inglesa por volta de 2006, e a igreja 

recebeu o nome de Livets Tabernakel (Tabernáculo da Vida). Eles 

têm aproximadamente 110 a 120 frequentadores regulares da igreja, 

além de atividades regulares em Drammen. Outras igrejas foram 

estabelecidas em Åmli (com 25 a 30 pessoas), Stavanger (com 25 a 30 

pessoas) e Fredrikstad (com menos de 10 pessoas).26 

Andreassen foi batizado por imersão como pentecostal trinitário, 

mas foi rebatizado em nome de Jesus quando se convenceu de que 

essa liturgia tinha o apoio das Escrituras como condição necessária 

para a salvação. Isso não significa, no entanto, que ele descartou 

categoricamente os verdadeiros crentes trinitários por falta de fé 

salvifica e por se dirigir à punição eterna. Ele acredita que a história 

do ladrão na cruz que ouviu Jesus prometer se juntar a ele no céu 

(sem antes ser batizado em nome de Jesus) mostra que Deus é 

onipotente e faz o que quer. Ainda assim, por respeito à Bíblia, 

Andreassen sente que não ousa comprometer o que entende que a 

Bíblia ensina sobre o batismo em nome de Jesus como uma condição 

necessária para ser salvo. Ele não pode dizer, em sã consciência, que 

genuínos crentes trinitários são reconhecidos por Deus como 

indivíduos salvos ou não. Somente Deus pode determinar isso em 

cada caso individual.27 

Nardus   

Nardus (Nardo) é uma denominação unicista nascida na Noruega 

fundada por volta de 1982 por Torkild Terkelsen, um ex-evangelista 

em Pinsebevegelsen. Ele experimentou o chamado para o ministério 

em 1957 e, aos 18 anos, começou a pregar em seu tempo livre. Em 

1973, essa atividade se tornou um compromisso de tempo completo, 

 

26 Em Åmli, a Igreja Pentecostal Internacional Unida é composta principalmente 
por Karen, enquanto em Stavanger a igreja é composta por Chin, ambos grupos 
étnicos de Mianmar (Birmânia). Em Åmli, eles estabeleceram uma igreja batista em 
2008, mas após a conversão à teologia unicista em 2014, tornaram-se uma 
congregação da Igreja Pentecostal Unida Internacional.  

27 Leif  Gøran Andreassen, entrevista, 2 de Janeiro de 2019.  
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e Terkelsen ministrou em todo o país com ensinamentos e 

campanhas bíblicas.28   

Em retrospectiva, Terkelsen acredita que sempre teve uma dúvida 

inconsciente de que Deus era trino, embora tenha se tornado mais 

consciente de sua ambivalência doutrinária durante seus anos como 

evangelista itinerante dentro de Pinsebevegelsen. Ele ficou surpreso 

quando, no final da década de 1970, através de um seguidor 

norueguês de Branham, ele descobriu que Branham, a quem ele 

admirava como evangelista de cura não era um trinitário. Através de 

Tilley, da Igreja Pentecostal Unida Internacional, a literatura unicista 

também lhe foi apresentada. Seu contato inicial, por volta de 1983, 

ocorreu depois que Tilley descobriu acidentalmente algumas das fitas 

de ensino de Terkelsen sobre ‘um Deus’ e ficou emocionado ao 

encontrar um norueguês que parecia estar pregando a doutrina 

unicista. 

Terkelsen acredita que em sua juventude ele foi batizado com a 

fórmula ‘em nome de Jesus’, mas o pastor pentecostal trinitário que 

o batizou mais tarde negou que esse tivesse sido o caso. Em 1986, 

Terkelsen decidiu ser rebatizado, desta vez por Tilley e na 

mencionada assembléia ‘A Rocha’ na cidade de Mandal. Depois 

disso, Terkelsen e Tilley falaram frequentemente nas igrejas uns dos 

outros, e por um tempo Terkelsen foi autorizado a participar de 

conferências internacionais da Igreja Pentecostal Unida 

Internacional, incluindo as dos Estados Unidos.29 

O contato inicial entre Nardo e a Igreja Pentecostal Unida 

Internacional foi tenso e, na prática, foi interrompido no início dos 

anos 90. Isso provavelmente ocorreu devido a vários fatores 

subjacentes. Um deles tinha a ver com o fato de Terkelsen não poder 

apoiar o entendimento da Igreja Pentecostal Unida Internacional de 

que ninguém poderia renascer sem ser batizado pelo Espírito Santo, 

acompanhado por falar em línguas. Tampouco ele poderia aceitar a 

estrutura presbiteriana modificada da denominação refletida, por 

 

28 Torkild Terkelsen, “Nardus.” Nardus 1-1 1984, p. 3. 

29 Torkild Terkelsen, entrevista, 2 de Abril de 1998. 
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exemplo, em conferências ministeriais regionais. A tradição do 

padrão de afiliação formalizado nas congregações locais da Igreja 

Pentecostal Unida Internacional não era uma prática que ele desejava 

na denominação Nardo. Outra distinção doutrinária entre a Igreja 

Pentecostal Unida Internacional e Terkelsen é que esta acredita em 

reconciliação limitada, o que implica que apenas um grupo seleto de 

pessoas está predestinado a ser salvo. Terkelsen também não acredita 

em punição eterna para o resto da humanidade; no entanto, ele afirma 

que “haverá uma destruição eterna [dos não predestinados] no 

Julgamento do Grande Trono Branco.”30 

Outra razão importante para não manter contato inicial entre a 

Igreja Pentecostal Unida Internacional e Nardo tem a ver com o 

pastor americano Randy Lee Briggs, recentemente falecido (2019), 

que foi convidado por Terkelsen para vir para a Noruega em 1991, 

depois de se encontrar nos Estados Unidos, onde Briggs estava 

pastoreando uma congregação da Igreja Pentecostal Unida 

Internacional em Rumford, Maine. Briggs havia lhe dito que sentia 

um chamado para a Noruega e, portanto, inicialmente ele foi 

autorizado a ministrar nas igrejas de Nardo. No entanto, a amizade 

entre os dois terminou quando Briggs, segundo Terkelsen, tentou 

dominar as congregações Nardo e incorporá-las à Igreja Pentecostal 

Unida Internacional. Além disso, durante uma conferência de verão 

da Nardo, e de acordo com os entendimentos tradicionais da Igreja 

Pentecostal Unida Internacional sobre o significado de Atos 2:38, 

Briggs argumentou no púlpito que não bastava ser batizado em nome 

de Jesus, mas que também teve que falar em línguas para ser salvo. 

Briggs era um pregador licenciado na Igreja Pentecostal Unida 

Internacional, mas quando ele estabeleceu (1991) a congregação 

Antiokia na cidade de Kristiansand, ele a organizou como uma 

assembléia independente, em vez de fazer parte da Igreja Pentecostal 

Unida Internacional. Por algum tempo, Briggs também liderou um 

grupo em Fredrikstad, mas desde então afiliou-se à rede Internacional 

da Igreja Pentecostal Unida na Noruega. Briggs sempre foi 

 

30 Torkild Terkelsen, correspondência, em 13 de Dezembro de 2018.  
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controverso nos círculos noruegueses da Igreja Pentecostal Unida 

Internacional e até renunciou à sua licença ministerial para essa 

denominação por volta de 2015. Em 2018, a igreja Antiokia teve uma 

participação média de cerca de 70 pessoas nos serviços regulares da 

igreja. A congregação cooperou um pouco com a Igreja Apostólica 

Internacional da Aurora Boreal da Noruega. Fora da Noruega, no 

entanto, alega ter acesso a uma rede maior de igrejas não 

especificadas.  

Atualmente, a denominação Nardo tem congregações em Oslo, 

Hurum, Vinstra, Ørsta, Kristiansand/Vennesla, Grimstad e Sandnes, 

além de reuniões regulares em Østfold e Vestfold. A denominação 

também tem trabalho missionário na Tanzânia e no Quênia. Possui 

entre 200 e 300 adeptos na Noruega. 

Northern Light Apostolic Church International  

A Igreja Apostólica Internacional da Aurora Boreal é uma 

denominação unicista internacional, e a congregação nos arredores 

de Oslo tem membros de cerca de dez nações diferentes, embora a 

grande maioria seja filipina. O fundador Reynaldo Borja Sangüesa 

chegou à Noruega em 1984 e viveu no norte da Noruega por dois 

anos antes de se mudar para Bærum com sua esposa e dois filhos. 

Após cerca de um ano no norte da Noruega, Sangüesa se tornou 

cristão. Então, quando se mudou para Bærum, entrou em contato 

com Gerald Nilsen, um missionário americano da Igreja Pentecostal 

Unida Internacional na Suécia. Através de Nilsen, Sangüesa também 

se apresentou a Tilley, pastor da Igreja Pentecostal Unida 

Internacional em Oslo, no que hoje é conhecido como Tabernáculo 

da Vida. 

Em 1986, Sangüesa, juntamente com outros doze, foram 

batizados em nome de Jesus em sua própria banheira. De 1986 até o 

verão de 2008, ele atuou na Igreja Pentecostal Unida Internacional. 

Sangüesa então iniciou um grupo de oração com duas outras 

famílias em sua casa em Tranby, Lier. Depois de alguns meses, o 

atendimento tornou-se tão grande que ele precisou alugar um prédio 

público. O primeiro culto religioso foi realizado em Março de 2009 

em Sandvika, nos arredores de Oslo. A congregação ainda mantém 
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seus serviços públicos no mesmo prédio. Eles também têm igrejas 

em casas em Drammen, Lier, Røyken, Oslo e Stavanger, e um 

pequeno grupo em desenvolvimento em Bodø. Na Suécia, existem 

grupos de casas em Sollentuna, nos arredores de Estocolmo. Na 

Dinamarca, há uma congregação em Kokkedal, perto de Copenhaga. 

Há também uma congregação em Madrid, Espanha; e nas Filipinas 

existem igrejas em Kalayaan, Laguna e Tiaong. 

Sangüesa atua como bispo das igrejas e pontos de encontro da 

Igreja Apostólica Internacional da Aurora Boreal. Seu filho Yuri 

Sangüesa atualmente é pastor da igreja em Sandvika, onde cerca de 

40 pessoas participam regularmente de reuniões.  

A Igreja Apostólica Internacional da Aurora Boreal se juntou à 

Worldwide Pentecostal Fellowship (Fraternidade Pentecostal 

Mundial) em Tulsa, Oklahoma em 2014.31 

Apostolic Church International  

A Igreja Apostólica Internacional (IAI) foi fundada por Teklemariam 

Gezahegne (n. 1937) na Etiópia.32 Teklemariam cresceu na Igreja 

Ortodoxa Etíope. Esta é uma igreja monofisita, uma das tradições 

antigas da Igreja Ortodoxa Asiática que rejeitou o Credo Calcedônia 

(451 dC). Isto afirmava que Jesus Cristo era uma só pessoa com duas 

naturezas; isto é, que ele era totalmente Deus e totalmente homem. 

Os primeiros representantes do pentecostalismo trinitário na 

Etiópia foram os missionários finlandeses que chegaram em 1951. O 

pentecostalismo unicista foi introduzido (1969) através dos 

missionários americanos da Igreja Pentecostal Internacional Unidas, 

Kenneth Chester e Bobbye Jean Blizzard Wendell. Durante seu 

primeiro ano na Etiópia, eles recrutaram o então evangelista 

pentecostal Gezahegne para seu ensino unicista. Um ramo etíope da 

Igreja Pentecostal Unida Internacional foi rapidamente estabelecido. 

 

31 Reynaldo Borja Sangüeza, entrevista, em 11 de Dezembro de 2018, e email, em 
21 de Dezembro de 2018. 

32 Em 2013, o Obispo Degu Kebebe tornou-se o Presidente Geral’ da 
denominação. https://awcf.org/2018-world-congress-speakers/ Accessado em 16 de 
Abril de 2019.  

https://awcf.org/2018-world-congress-speakers/
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Quando foi declarado ilegal em 1972 e os missionários americanos 

tiveram que deixar o país devido à instabilidade política, o ramo 

etíope da Igreja Pentecostal Unida Internacional foi renomeado para 

Igreja Apostólica da Etiópia. 

A princípio, Teklemariam era altamente respeitado 

internacionalmente na Igreja Pentecostal Unida Internacional, mas, 

quando seus pontos de vista sobre a pessoa de Cristo se tornaram 

mais conhecidos entre eles, a divisão ocorreu em 2004. Um ano antes, 

a Igreja Pentecostal Unida International se dissociou 

doutrinariamente da cristologia monofisita de Teklemariam, na qual 

Jesus foi acreditado a ter ‘carne divina’ em vez de ter participado da 

corporalidade de Maria. Após o cisma, Teklemariam estabeleceu uma 

denominação unicista independente: a Igreja Apostólica Inter-

nacional. A maioria das igrejas que originalmente pertencia à rede 

etíope da Igreja Pentecostal Unida Internacional escolheu se juntar à 

denominação recém-estabelecida.33 

A Igreja Apostólica da Etiópia foi autorizada a operar com relativa 

liberdade, tanto durante a revolução de 1974 quanto durante o golpe 

de Estado marxista, quando o imperador Haile Selassie foi deposto 

em favor da junta militar de Dergue. Depois que Teklemariam 

estabeleceu a Igreja Apostólica Internacional, essa denominação 

passou por um crescimento notável, com um número mundial de 

membros inferior a 3 milhões.34 

Essa denominação etíope inicialmente chegou à Noruega através 

de Paul Thomas, da Somália. Ele se tornou cristão aos 15 anos de 

idade enquanto frequentava um internato anglicano na Índia. Em 

1990, ele chegou à Noruega e depois de receber um tratado religioso 

 

33 Jörg Haustein, “The new prime minister’s faith: A look at Oneness 
Pentecostalism in Ethiopia.” PentecoStudies 12.2 (2013), pp. 183-204. Como David 
Reed aponta em seu livro, The Name of  Jesus, pp. 292-3, Jesus, de acordo com a 
posição de Teklemariam, não poderia ter sido totalmente humano porque teria sido 
contaminado pelo pecado e, portanto, não se qualificaria para expiar os pecados da 
humanidade. Jesus, portanto, segundo Teklemariam, não herdou nada de Adão, 
mas, como o último, nasceu totalmente ‘de Deus’. 

34 Jörg Haustein, Writing Religious History. The Historiography of  Ethiopian Pentecostalism 
(Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2011), p. 17. 
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publicado pela Igreja Pentecostal Internacional Unida em Oslo, ele 

se apresentou a um dos cultos da igreja e decidiu se juntar à 

congregação. Essa participação durou até 2000. No primeiro ano, a 

igreja foi pastoreada pelo missionário canadense Harold Kinney, 

enquanto o fundador, Edward Tilley, residia nos Estados Unidos. 

Tilley voltou em 1991, e foi Tilley, entre outros, diz Thomas, que 

já o havia incentivado em 1994 a visitar as congregações de 

Teklemariam na Etiópia. O tremendo crescimento da Igreja 

Apostólica Internacional era bem conhecido entre os membros da 

Igreja Pentecostal Unida Internacional em Oslo; e Thomas e outros 

haviam lido o livro Invisible Hands, escrito por Nona Freeman, 

missionária da Igreja Pentecostal Unida Internacional.35 

Thomas partiu para a Etiópia em 1999 e, lá, foi apresentado ao 

livro de Teklemariam Bible Writers’ Theology (1999), que ele leu com 

fascinação. Ele foi imediatamente convencido da validade do 

monofisismo do autor. Desde que Thomas supostamente tinha um 

entendimento falso [ou pelo menos defeituoso] de Jesus, mesmo 

tendo sido batizado em nome de Jesus na Igreja Pentecostal Unida 

Internacional em Oslo, Teklemariam o rebatizou. No entanto, 

Teklemariam não queria que ele discutisse seu rebatismo com o povo 

da Igreja Pentecostal Unida Internacional da Noruega, até que os 

ensinamentos como tais fossem esclarecidos. 

Thomas retornou à Noruega com várias cópias do livro de 

Teklemariam, que foram repassadas a Tilley e a vários membros da 

Igreja Pentecostal Unida Internacional em Oslo. O livro deixou claro 

que a teologia de Teklemariam não estava totalmente de acordo com 

os ensinamentos da Igreja Pentecostal Unida Internacional. Quando 

Tilley perguntou se Thomas havia sido rebatizado por Teklemariam, 

Thomas respondeu afirmativamente. Isso fez com que ele fosse 

excluído da Igreja Pentecostal Unida Internacional em Oslo. 

Cerca de 7-8 indivíduos o acompanharam quando ele partiu 

(2000), tanto da congregação local da Igreja Pentecostal Internacional 

Unida em Oslo quanto da denominação como tal. Inicialmente eles 

 

35 Nora Freeman, Unseen Hands. The Story of  Revival in Ethiopia (Hazelwood, 
Missouri: Word Aflame Press, 1987). 
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realizaram reuniões na casa de Thomas. Agora, a congregação da 

Igreja Apostólica Internacional tornou-se um lar espiritual para cerca 

de 50 pessoas de diferentes nacionalidades que se reúnem para 

reuniões públicas em Oppsal, Oslo. Além de suas responsabilidades 

pastorais em Oslo, Thomas tem um papel de supervisão nas 

congregações da Igreja Apostólica Internacional na Suécia, Inglaterra, 

Holanda, França e Itália. Ele também tem um trabalho na 

Alemanha.36 

Assemblies of  the Lord Jesus Christ 

Assembléias do Senhor Jesus Cristo, uma denominação dos EUA, 

foi fundada em 1952, através da fusão de três denominações 

unicistas: Assemblies of Jesus Christ (Assembléias do Senhor Jesus 

Cristo), Church of the Lord Jesus Christ (Igreja do Senhor Jesus 

Cristo) e Jesus Only Apostolic Church of God (Igreja Apostólica de 

Deus Somente Jesus). O fundador das Assembléias do Senhor Jesus 

Cristo da Noruega foi Sam Speer, que após quase 30 anos de 

ministério na Igreja Pentecostal Unida Internacional se transferiu 

para as Assembléias do Senhor Jesus Cristo em 1986, quando se 

mudou de Michigan para Tennessee. Ele então pastoreou em 

Trenton por pouco menos de um ano e depois por dez anos na 

cidade de Chattanooga, Tennessee. 

Speer veio para a Noruega em 1996 e trabalhou com Randy Briggs 

em Kristiansand até 1998. Então se mudou para Stavanger e 

estabeleceu uma congregação das Assembléias do Senhor Jesus 

Cristo. Três anos depois, Speer se mudou para Tau, que fica perto da 

cidade de Stavanger, e ainda pastorea a mesma congregação, que tem 

cerca de 10 pessoas. Quando perguntado se os pentecostais 

trinitários são cristãos, Speer respondeu diplomaticamente que não é 

o que ele pensa pessoalmente, mas o que a Palavra de Deus tem a 

dizer sobre o assunto. “Existe apenas um evangelho bíblico”, 

continuou Speer, “o evangelho de um Deus”, citando Gálatas 

capítulo 1 e versículos 8-9, que, entre outras coisas, dizem: “Se 

 

36 Paul Thomas, entrevista, em 5 de Janeiro de 2019. 
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alguém vos pregar outro evangelho além do que já recebestes, seja 

anátema.”37 

A Vereda Antigua 

A Vereda Antiga (La Senda Antigua), uma congregação de língua 

espanhola, foi fundada por Isaías Villanueva, cuja formação inicial 

era na denominação trinitária da Igreja de Deus na República 

Dominicana, onde seu pai era pastor. Depois de se mudar para a 

Suécia em 1995, Villanueva fundou a igreja ‘Jesus te ama’ em 

Gotemburgo. A igreja em seu pico incluía cerca de 150 adultos, mas 

depois que Villanueva deixou a igreja em 2004, rapidamente se 

dividiu em três facções diferentes. 

Até por volta de 2008, Villanueva realizou reuniões informais em 

sua própria casa, até que ele saiu espontaneamente para Oslo, 

Noruega, um dia em Fevereiro, sem conhecer ninguém lá. Ele teve 

um encontro aparentemente casual com uma chilena, que lhe disse 

que ela estava hospedando um pequeno grupo de oração semanal em 

sua casa e que ele era bem-vindo. O grupo logo se tornou ativo no 

evangelismo e, à medida que cresceram numericamente, 

estabeleceram ‘A Vereda Antiga’ e começaram os serviços públicos. 

Desde o início, eles alugaram o prédio da Primeira Igreja Batista em 

Hausmannsgt 22. Seu serviço principal é realizado aos sábados e 

geralmente atrai cerca de 40 adultos, além de crianças. 

Embora A Vereda Antiga seja uma igreja pentecostal, Villanueva 

não endossa o que ele considera um exagero da importância de falar 

em línguas em muitas igrejas pentecostais. Ele não considera esse 

dom como evidência de que alguém recebeu o Espírito Santo. De 

fato, ele não acredita na existência de um Deus trino e, embora afirme 

não conhecer o conteúdo do que é ensinado em outras igrejas 

pentecostais não trinitárias, ele não quer se identificar com as 

doutrinas de ‘Somente Jesus’. No entanto, tanto quanto posso 

determinar, existem poucas distinções doutrinárias entre seus 

ensinamentos e os dos ministros unicistas. A principal diferença é 

que Villanueva não deseja identificar Deus usando o termo ‘pessoa’. 

 

37 Sam Speer, entrevista, em 2 de Janeiro de 2019. 
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Ele argumenta que esse termo menospreza a soberania de Deus e o 

limita em relação à humanidade, pois todos os seres humanos, por 

definição, são ‘pessoas’. Segundo Villanueva, uma ‘pessoa’ é um ser 

criado. Deus, pelo contrário, é um Espírito, e um ser que tem três 

modos diferentes de aparência, que se manifestou na história da 

humanidade em três fases sucessivas como Pai, Filho e Espírito 

Santo.38  

Análise 

Neste ensaio, discuti nove grupos e/ou denominações unicistas 

presentes na Noruega, que foram considerados teologicamente e 

etnicamente diversos. Devido ao pequeno número de pessoas em 

cada denominação ou rede, e sua marginalização teológica e cultural, 

ela foi ignorada na historiografia e não teve um grande impacto na 

vida da igreja norueguesa. No entanto, o impacto está crescendo 

lentamente, principalmente entre os imigrantes da Noruega. 

Embora exista uma notável diversidade teológica, bem como uma 

diversidade de narrativas históricas nas redes unicistas, também 

existem elementos em comum. Desconsiderando as ênfases 

particulares da ‘Mensagem do Fim do Mundo’ de William M. 

Branham, para a qual houve várias interpretações, há um alto grau de 

sobreposição doutrinária entre as oito igrejas e denominações 

adicionais. Muitos líderes se conhecem pessoalmente e já trabalharam 

juntos, e alguns ainda o fazem. As redes permanecem fluidas e 

voláteis. O primeiro grupo surgiu através dos esforços evangelísticos 

do norueguês-canadense Thorstein Austring, representando a 

denominação Igreja Apostólica de Pentecostes. Três igrejas 

independentes, que desde então se tornaram uma, são o legado 

duradouro do ministério itinerante de Austring na Noruega durante 

os anos 1960. Antes de estabelecer igrejas, essa tendência ganhou 

alguma influência nas Assembléias Evangélicas Livres e converteu 

alguns de seus ministros em sua perspectiva de fé. 

 

38 Isaías Villanueva, entrevista, em 15 de Janeiro de 2018. 
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A Igreja Pentecostal Unida Internacional, que está representada 

na Noruega desde 1978, pode até certo ponto ser vista como a 

‘denominação mãe’ de vários dos outros grupos. A Igreja Apostólica 

Internacional da Aurora Boreal, por exemplo, nasceu quando o 

fundador Reynaldo Borja Sangüesa deixou a Igreja Pentecostal 

Internacional Unida em Oslo em 2008. Além disso, Paul Thomas, 

fundador da Igreja Apostólica Internacional na Noruega, uma 

denominação pentecostal principalmente etíope, foi ativo durante 

muitos anos na mesma congregação da Igreja Pentecostal Unida 

Internacional, que ele deixou, no entanto, em 2000. Foi demonstrado 

que Randy Briggs (falecido em 2019), apesar de ser um ministro 

licenciado na Igreja Pentecostal Unida Internacional até por volta de 

2015, ele escolheu manter sua igreja Antiokia em Kristiansand como 

uma congregação independente. Foi também demonstrado que Sam 

Speer trabalhou quase 30 anos na Igreja Pentecostal Unida 

Internacional nos Estados Unidos antes de se tornar pastor das 

Assembléias do Senhor Jesus Cristo em 1986. Há pouco para 

distinguir doutrinariamente entre essas duas denominações unicistas, 

e Speer trabalhou juntamente com Briggs por dois anos em 

Kristiansand antes de se mudar para Stavanger em 1998, onde 

estabeleceu um ramo norueguês das Assembléias do Senhor Jesus 

Cristo.  

Inicialmente, a Nardo mantinha um relacionamento próximo com 

a Igreja Pentecostal Unida Internacional, tanto através de Edward 

Tilley quanto de Briggs, que realmente vieram para a Noruega a 

convite do fundador do Nardo, Terkelsen. No entanto, a Nardo 

difere doutrinariamente da Igreja Pentecostal Unida Internacional em 

vários pontos importantes. O mais importante, pelo menos da 

perspectiva trinitária, é que Nardo não considera nem o batismo em 

nome de Jesus nem o batismo do Espírito Santo como elementos 

constitutivos dentro do ‘pacote’ da salvação. 

A Igreja Apostólica Internacional, provavelmente por influência 

indireta da Igreja ortodoxa etíope, enfatiza uma cristologia 

monofisítica, na qual Jesus não participou da corporalidade de Maria, 

mas recebeu seu corpo físico diretamente de Deus. É difícil entender 

o contrário, exceto a rejeição da crença em Jesus como homem. 
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Dentro da Igreja Apostólica Internacional, Jesus é ‘apenas’ 

totalmente Deus. 

A igreja hispânica A Vereda Antiga, em Oslo, vive sua própria vida 

separadamente, mas não parece ter feito acréscimos significativos à 

teologia da Igreja Pentecostal Unida Internacional. É interessante 

notar, no entanto, um fluxo relativamente constante de crentes de 

língua espanhola e portuguesa vagando entre as igrejas trinitárias e 

unicistas de Oslo. Isso pode ser devido a um alto grau de indiferença 

doutrinária, pelo menos nesse assunto em particular, mas um 

segundo fator parece ser que os trinitarianos entre eles, se realmente 

são, não sabem até que ponto seu próprio status como verdadeiros 

cristãos são problematizados nas igrejas unicistas. 

Juntamente com a diversidade organizacional e linguística, uma 

maior diversidade teológica emergiu nas redes unicistas, à medida que 

os grupos se distinguem da Igreja Internacional Pentecostal Unida, 

dominada pela América do Norte e entre si. Essa diversidade é 

mantida, às vezes através de diferentes ênfases ou cronologias da 

liturgia, diferentes articulações das ideias unicistas tradicionais do 

batismo no Nome de Jesus, a necessidade do batismo para a 

regeneração e diferenças no papel da glossolalia como garantia dessa 

regeneração. 

Conclusão 

Este estudo das tradições unicistas na Noruega mostra que a 

imigração, a migração reversa e os missionários contribuíram para a 

diversificação do pentecostalismo em geral e das redes unicistas em 

particular. Dentro das redes unicistas, eles compartilham muitos 

elementos teológicos, mas estruturas, teologias, grupos étnicos e 

lideranças cada vez mais diversificadas que estão lentamente 

complicando a face do pentecostalismo.  

Os pentecostais unicistas são um elemento pequeno, mas 

significativo, na evolução do pentecostalismo na Noruega. Essa 

análise indica que o estudo dessa tradição pentecostal norueguesa até 

então ignorada oferece conhecimento importante sobre a 

transmissão e apropriação intercultural de ideias e a estruturação 

delas no novo contexto. Um estudo das igrejas e redes unicistas é um 
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desiderato importante, não apenas para os países nórdicos, mas 

também na Europa e na própria América Latina. 





 

 

 

A ATRAÇÃO DO MOVIMENTO APOSTÓLICO E 

PROFÉTICO1  

MIGUEL ÁLVAREZ 

A América Latina produz e exporta coisas muito valiosas para o 

mundo. Em geral, todos temos muito orgulho disso. No entanto, 

nem tudo que sai do continente é realmente valioso ou autêntico. Um 

estudo objetivo do movimento apostólico e profético desta geração 

nos mostrará como ocorre esse fenômeno. Se você me acompanhar 

na leitura, acho que poderemos entendê-lo. 

Apóstolos hoje? 

Este é um estudo analítico e crítico sobre o movimento apostólico e 

profético dos últimos anos. É um fenômeno que tem afetado muitos 

pastores e igrejas, então um estudo desta natureza é justificado. Em 

minha análise, levei em consideração dados históricos, 

personalidades envolvidas, exegese do texto bíblico e observações 

pessoais. Minhas conclusões pretendem motivar o estudo, a reflexão 

e a pesquisa sobre o assunto. Minha crítica também não tem a 

intenção de denegrir ou ser negativa. Ao contrário, o objetivo é 

ampliar o universo sobre o assunto para que haja mais espaço para a 

pluralidade de ideias e que estas estimulem uma compreensão mais 

 

1 Este artigo foi originalmente publicado em espanhol como “Lo atractivo del 
movimiento apostólico y profético” em Hechos – una perspectiva pneumatológica 1-2 
2019, pp. 63-83. 
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ampla e objetiva sobre o tema. Com este propósito, apresento esta 

contribuição a uma mente aberta ao diálogo e à reflexão, que a este 

nível tem um caráter eminentemente acadêmico. 

Este estudo tem implicações globais. Nos últimos anos, a América 

Latina se tornou um centro poderoso para a evangelização mundial. 

Isso se deve a vários motivos, mas alguns deles têm a ver com o 

crescimento numérico de várias igrejas, e muito particularmente, dos 

pentecostais ou daqueles que foram permeados pela experiência 

pentecostal. É isso que quero dizer quando menciono que o impacto 

é global. Alguns estudiosos de disciplinas teológicas estão agora 

prestando mais atenção aos eventos espirituais e teológicos que 

ocorrem nesta região do Sul Global. Um desses temas que desperta 

muito interesse é o surgimento do movimento apostólico e profético. 

Devido à sua novidade e sua rápida disseminação, é necessário um 

estudo sério sobre o assunto. É um dos motivos que justificam esta 

apresentação. Abordar este assunto altamente especializado não foi 

nada fácil. Tenho muitos anos de ministério e ao longo de minha vida 

ministerial, tenho testemunhado o chamado legítimo de homens e 

mulheres de Deus que foram dotados com o poder do Espírito 

Santo.2 Estes receberam o dom de apóstolo ou profeta com o 

objetivo de aperfeiçoar o povo de Deus, diante do qual a Escritura 

sugere uma atividade didática, para treiná-los no serviço cristão e na 

edificação da igreja. Alguns sabiam que esses dons atuavam neles, 

 

2 Aqui devo esclarecer que tenho amigos muito próximos e queridos, que acreditam 
de todo o coração que são apóstolos ou profetas profissionais. Eles acreditam 
sinceramente que são a base da igreja. Alguns são tão novos no ministério que sua 
falta de experiência foi facilmente influenciada por indivíduos motivados por 
interesses estranhos. Neste caso, é muito difícil para mim chegar diante de um 
amigo muito querido e ter a liberdade de explicar a ele sua loucura em interpretar 
as Escrituras. Portanto, há duas coisas que eu faço: (1) Eu continuo a tratá-los com 
gentileza e amizade sincera, sem entrar no debate doutrinário, e (2) Eu oro por eles 
para que o Espírito Santo abra seus olhos de compreensão para que eles possam 
dar conta do erro em que caíram. Embora este documento seja academicamente 
objetivo, não é minha intenção denegrir aqueles do outro lado. Fiz essa pesquisa 
com amor, simplesmente pensando na necessidade de esclarecer esse assunto que 
nos últimos anos tem gerado polêmica e mal-estar em muitos círculos cristãos. O 
texto que me convém muito bem neste caso diz: “Seja a vossa equidade notória a 
todos os homens. Perto está o Senhor” (Filipenses 4:5). 
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porém, optaram por ser humildes e renunciaram intencionalmente 

aos privilégios pessoais que, pelo exercício desses dons ministeriais, 

seus discípulos poderiam conferir a eles. Nisto o leitor concordará 

comigo, que há alguns nos quais os dons de apóstolo ou profeta 

operam, mas não estão interessados em publicidade. No entanto, 

como Richard Fisher aponta, existem outros, que não são apóstolos 

ou profetas, mas estão tão famintos por poder e notoriedade que 

fazem de tudo para chamar a atenção e ‘respeito’ dos outros, 

especialmente das multidões; embora, para isso, tenham que ‘pagar 

ou investir’ o que for necessário para atingirem seu objetivo.3 A 

situação em que vivemos hoje em relação ao uso desses dons do 

ministério me lembra da parábola do Senhor registrada em Mateus 

13:24-28.  

Propôs-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante 

ao homem que semeia a boa semente no seu campo; Mas, dormindo 

os homens, veio o seu inimigo, e semeou joio no meio do trigo, e 

retirou-se. E, quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também 

o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: 

Senhor, não semeaste tu, no teu campo, boa semente? Por que tem, 

então, joio? E ele lhes disse: Um inimigo é quem fez isso.  

É claro que o avivamento da igreja também gerou o surgimento 

de falsos apóstolos e falsos profetas, que, motivados por suas 

próprias paixões, enganam a si mesmos e aos que os seguem. São 

indivíduos que “[têm] aparência de piedade, mas negando a eficácia 

dela... Não irão, porém, avante; porque a todos será manifesto o seu 

desvario, como também o foi o daqueles” (2 Timóteo 3:5, 9). 

Felizmente, essa obra é feita pelo Espírito Santo em sua justiça e 

soberania; ele trata cada indivíduo de acordo com seu coração. Mas 

é importante notar que existem falsos apóstolos e profetas que se 

infiltraram no movimento legítimo de Deus e causam muitos danos 

à obra, especialmente para aqueles cristãos bem intencionados que 

são enganados por eles. 

 

3 Richard Fisher, “A look at Spiritual Pandemonium”, Personal Freedom Outreach 
(Oct-Dec 1994), pp. 14-5. 
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Breve referência histórica 

O movimento apostólico e profético contemporâneo, como é 

conhecido hoje, teve origem nos Estados Unidos durante a década 

de 1990. Em vários estados da União Americana, convenções 

específicas foram realizadas para estudar o modelo apostólico de 

Paulo a fim de alcançar “unidade e retornar ao tipo de poder da era 

primitiva.”4 David Cannistraci concluiu que no século 20 Deus 

começou a restaurar cronologicamente os dons de ministério de 

Efésios 4:11. Em sua análise histórica, ele afirma que em 1950 o 

corpo de Cristo foi inundado por evangelistas; nas décadas de 1960 

e 70, pelo movimento de pastores e mestres. Nos anos 80 o 

funcionamento do ministério profético começou a ser notável e nos 

anos 90 o ministério apostólico.5 Em sua análise histórica Cannistraci 

afirmou que Deus quer completar os primeiros ministérios com o 

ministério apostólico, com uma manifestação total: “Um ofício que 

deve ser restaurado, da mesma forma que os outros ofícios, e acredita 

que este é o elo que faltava na cadeia de restauração dos ofícios 

ministeriais: O ofício de apóstolo ainda precisa ser manifestado em 

sua totalidade.”6 Até agora, a discussão é lógica e consistente. O 

problema se torna aparente quando olhamos para a aplicação prática 

dessa perspectiva. Para entender melhor, vejamos alguns argumentos 

que questionam a posição de Cannistraci.  

Em resposta às afirmações de Cannistraci, Rigoberto Gálvez 

argumenta que o problema deste modelo apostólico não está na 

necessidade de restaurá-lo, mas na forma como a prática está sendo 

realizada e o que seus destinatários entendem hoje, por apóstolo.7 No 

contexto de Efésios 4:11, a função dos cinco dons do ministério é 

 

4 David Cannistraci, The Gift of  Apostle: Biblical Look at the Apostleship and How God 
is Using it to Bless his Church Today (Ventura, CA: Regal Books, 1996), p. 19. 

5 Cannistraci, The Gift of  Apostle, p. 26. 

6 Cannistraci, The Gift of  Apostle, pp. 25-6. 

7 Rigoberto Gálvez, Prácticas Dudosas en el Ejercicio de Nuestra Fe: Un Estudio de la 
Religiosidad Popular Evangélica, Una Autocrítica (Ciudad Guatemala: Editorial 
Fortaleza, 2009), p. 151. 
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instrutiva e formativa. A missão dos que recebem os dons era treinar 

os crentes para um serviço eficaz.  

Por sua vez, Emilio Antonio Núñez reagiu apologeticamente 

contra a ideia de que as igrejas de hoje precisam desse tipo de 

‘cobertura apostólica’. Os crentes não precisam desse tipo de 

liderança para crescer numericamente e espiritualmente. Nem 

precisam de intermediários entre o Espírito Santo e eles próprios para 

ministrar ou ter proteção especial do Senhor. Núñez se perguntou, 

se a comunidade evangélica deste país [Guatemala] está há mais de 

cem anos sem a cobertura desses apóstolos, então de onde veio o 

poder para a conversão de milhões de guatemaltecos à fé cristã 

dentro dos movimentos evangélicos e pentecostais?8  

Núñez continua a argumentar que na manifestação dos dons 

ministeriais também não deve haver superioridade de alguns sobre 

outros. Os cinco dons do ministério devem estar sempre em vigor 

enquanto a igreja estiver na terra. A ênfase na superioridade de alguns 

dons sobre outros foi feita pelo homem, não por Deus. Ao ler o 

texto, sem preconceitos, nota-se que Cristo, por meio do Espírito 

Santo, constituiu os cinco para aperfeiçoar continuamente (em todos 

os momentos) e equipar todos crentes para a obra do ministério.9 

Outro teólogo de grande influência no movimento apostólico e 

profético é C. Peter Wagner, que expressou sua convicção de que as 

mudanças mais importantes na igreja desde a Reforma Protestante 

até hoje estão ocorrendo diante de nossos olhos. Em seu livro 

¡Terremoto en la iglesia!, Peter Wagner explicou como ele entendia a 

‘nova reforma apostólica’.10 Para Wagner, a nova reforma apostólica 

era uma obra extraordinária de Deus que estava ocorrendo na igreja 

e que estava transformando a face do Cristianismo em todo o 

 

8 Emilio Antonio Núñez, El Movimiento Apostólico Contemporáneo (Ciudad Guatemala: 
Mar Lor, 2001), p. 1. 

9 Núñez, El Movimiento Apostólico Contemporáneo, pp. 2-3. 

10 C. Peter Wagner, ¡Terremoto en la Iglesia! (Miami, FL: Editorial Caribe, 2000), pp. 
280-6. 
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mundo.11 Wagner identifica e analisa o pano de fundo filosófico do 

movimento apostólico hoje, como um dos segmentos da igreja que 

mais cresce. Além disso, afirma que este fenômeno de origem 

popular está produzindo alianças entre igrejas e líderes 

interdenominacionais ao redor do mundo para cumprir a Grande 

Comissão.12  

Diante dessas opiniões conflitantes, é necessário formar uma 

opinião objetiva. Gálvez e Núñez têm razão quando se libertam do 

novo elitismo de poder gerado pelos poucos privilegiados do 

movimento apostólico e profético, que se escondem em um contexto 

de superespiritualidade para reivindicar domínio e controle sobre os 

outros e que, em sua condição desfavorecida, contam com a ajuda 

dos mais fortes para se sentirem bem e pertencentes ao lado 

vencedor. Também é importante mencionar que essa supremacia e 

exclusivismo tiveram sua origem na cultura individualista e 

carismática dos Estados Unidos.13 Isso explica como os pastores mais 

poderosos dos Estados Unidos encontraram uma maneira natural de 

se reunir para celebrar suas vitórias e tornar seu reino maior. Tudo à 

custa dos pastores e das congregações que os seguem, seja pela ajuda 

que recebem deles, seja pela novidade de suas doutrinas, que 

oferecem algo diferente do que as denominações de onde vêm 

tradicionalmente ensinam. Alguns apóstolos exigem grandes quantias 

de dinheiro para dar a membresia de seu grupo a pastores que 

desejam se juntar a eles.14 

No caso de Peter Wagner e de seu discípulo David Cannistraci, 

não há dúvida de que a produção acadêmica de uma cadeira, quando 

acompanhada pelo ingrediente carismático, faz sonhar aqueles que 

 

11 C. Peter Wagner, The Changing Church: How God is Leading his Church into the Future 
(Ventura, CA: Regal Books, 2004), pp. 19-21. 

12 Wagner. ¡Terremoto en la Iglesia!, pp. 280-6. 

13 Femi Adeleye, “The Prosperity Gospel and Poverty: An Overview and 
Assessment”, em J. Daniel Salinas (ed.), Prosperity Theology and the Gospel: Good News 
or Bad News for the Poor? (Peabody, MA: Hendrickson Publishers, 2017), pp. 5-22. 

14 Kate Bowler. “The Prosperity Gospel’s Transformation of  the Popular Religious 
Imagination”, CCDA Theological Journal (2014), pp. 19-23. 
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antes eram antipentecostais e hoje eles perceberam o erro de sua 

atitude. Por exemplo, Peter Wagner reconheceu: “Minha atitude era 

anti-Pentecostal. Nos círculos que frequentei, era comum considerar 

os pentecostais como impostores. A teologia pentecostal parecia 

meramente superficial para nós. Eu tinha um conceito limitado do 

poder de Deus.”15 Porém, ao invés de admitir e pedir desculpas, 

passou a criar e promover outras alternativas e opções que pareciam 

radicais em um ambiente onde a força evangelizadora das igrejas era 

evidente. Nas décadas de 1960 e 1970, o movimento carismático 

surgiu. Cristãos de muitas denominações receberam a experiência 

pentecostal acompanhada pelo falar em línguas e pela manifestação 

de dons espirituais. Eles decidiram intencionalmente não se 

chamarem pentecostais e cunharam o novo nome de carismáticos. O 

movimento carismático tem sido a base de outros movimentos 

chamados neo-carismáticos ou neopentecostais. A escola de Peter 

Wagner fala até mesmo da ‘terceira onda’ de crentes que não são mais 

pentecostais, nem carismáticos, mas uma nova espécie de ungidos. 

John Wimber, um dos expoentes da ‘terceira onda’ disse uma vez: 

Algo tão natural, que até as crianças poderão realizá-las ... até as 

ressurreições dos mortos se generalizarão ... vocês verão 

evangelistas com o dom da cura que levantarão as mãos e sairá luz 

das mãos. Se essa luz tocar alguém que está doente, ele será curado 

instantaneamente. Você verá como os braços e membros 

amputados voltarão a crescer quando a luz do evangelista os tocar. 

Wimber é considerado o pai do movimento de evangelismo com 

poder (Power Evangelism). Depois de fazer parte de um movimento 

evangélico anti-pentecostal, Wimber recebeu o batismo com o 

Espírito Santo e descobriu um oceano profundo de dons espirituais 

que estavam acessíveis a ele assim que sua virada espiritual aconteceu. 

Por seu uso bem-sucedido de dons carismáticos, ele se tornou 

conhecido como o principal expoente do ‘evangelismo com poder’ 

 

15 Um relato completo do testemunho da conversão de Peter Wagner à experiência 
carismática, Wolfgang Bühne o descreve em: Explosión Carismática: Un Análisis 
Crítico de las Doctrinas y Prácticas de las Llamadas “Tres Olas del Espíritu Santo” 
(Barcelona, España: CLIE, 1996), pp. 16-7. 
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que colocou em voga.16 Wimber fez alterações profundos para a 

igreja de seu tempo, mas ele logo estabeleceu a sua própria corrente 

eclesiológica, que em comum acordo com teólogos muito próximos 

dele decidiram promover como a ‘terceira onda’. 

Dentro da órbita da ‘terceira onda’ surgiu, entre outros, o 

movimento apostólico e profético, que segundo seus promotores 

assumirá o Cristianismo renovado, imediatamente antes da vinda do 

Senhor.17 Em algum momento esses ‘iluminados’ assumem a posição 

de terem encontrado ‘a última gota d’água no deserto’ e acreditam 

que são os donos da verdade. Esses irmãos são capazes de apagar 

dois mil anos de história da igreja cristã para comprovar a certeza de 

sua descoberta. Ouvindo-os, promulgam a ideia de que por vinte 

séculos a igreja andou mal, até que apareceram com a última 

revelação que salvará a igreja antes do fim. No caso desses estudiosos, 

o leitor deve ler, orar, fazer seu próprio julgamento e tomar sua 

própria decisão. 

Consequências do entusiasmo excessivo 

O novo conceito de apostolado contemporâneo foi iniciado dentro 

das congregações neopentecostais ou hipercarismáticas que 

desenvolveu uma noção exclusiva sobre o prazo e a função do 

ministério. Isso gerou uma forma de religiosidade popular que 

avidamente busca ‘intercessores’ ou enviados para oferecer-lhes 

‘cobertura’ para alcançar a ‘maturidade espiritual’.  

A dificuldade ocorre quando os líderes desse movimento tentam 

obter o controle total e absoluto sobre as congregações e pastores.18 

Para este propósito, Peter Wagner criou uma lista de combinações 

apostólicas que são observadas hoje. Em sua lista, ele encontrou as 

 

16 John Wimber e Kevin Springer, Power Evangelism (Ventura, CA: Regal Books, 
2009), pp. 82-8. 

17 Claro, todas essas mudanças geraram um terremoto na igreja, de acordo com 
Wagner, ¡Terremoto en la Iglesia!, pp. 232-9. 

18 Esta informação está disponivel em Peter Wagner, Churchquake (Ventura, CA: 
Regal Books, 1999), pp. 125-53. 
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seguintes combinações: (1) Os apóstolos verticais: apóstolos eclesiais 

com autoridade sobre várias igrejas; apóstolos funcionais, que se 

dedicam a ministérios específicos ou que ministram em esferas 

específicas. Apóstolos de equipe são aqueles que ministram junto 

com outros apóstolos. Estes não têm igrejas, nem um ministério em 

particular, mas eles andam com os apóstolos; depois, há os apóstolos 

congregacionais, aqueles que pastoreiam congregações de grandes 

números entre 700 a 800 membros. 

Depois, há a categoria de (2) os apóstolos horizontais. Entre eles 

estão os apóstolos convergentes, assim chamados porque têm um 

chamado para exercer autoridade conjunta em campos ministeriais 

específicos. Em seguida estão (3) os embaixadores dos apóstolos. 

Estes são os que têm um ministério catalisador itinerante; depois, há 

(4) os apóstolos mobilizados, esses são os que têm autoridade para 

reunir um determinado segmento do corpo de Cristo para trabalhar. 

Além disso, existem (5) os apóstolos territoriais, aqueles que têm 

autoridade sobre um determinado segmento do corpo para o 

benefício de uma cidade ou estado. Finalmente, existem (6) os 

apóstolos do mercado, que ainda não têm um papel definido, mas 

exercem autoridade apostólica sobre um grupo de líderes.19 

Também é típico observar como pastores bem-intencionados que, 

ouvindo sobre o assunto apostólico e profético, pela primeira vez, 

eles acham isso tão apropriado para seus interesses pessoais e sua 

posição dentro da igreja que eles automaticamente se envolvem, sem 

estudar cuidadosamente as implicações e consequências doutrinais, 

teológicas, ministeriais e eclesiológicas de sua decisão. Estes 

ensinamentos encontram um espaço especial entre pastores de 

grandes congregações que entraram em descontentamento e 

frustração com os sistemas de igreja estabelecidos. É comum 

observar muitos apóstolos se expressando com desprezo e 

ofensivamente contra as denominações evangélicas e pentecostais 

 

19 Ver, C. Peter Wagner, “Understanding How Apostles Minister in Different 
Spheres.” Apostolic Paradigms (2002), https://www.apostolicparadigms.org/ 
C_Peter_Wagner/Spheres/spheres.html. Acessado 15 fevereiro 2019. 

https://www.apostolicparadigms.org/%20C_Peter_Wagner/Spheres/spheres.html
https://www.apostolicparadigms.org/%20C_Peter_Wagner/Spheres/spheres.html
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das quais, em geral, saíram contrariados ou frustrados, 

principalmente contra as denominações mais antigas. 

Nomenclatura e função dos dons ministeriais 

De acordo com as Escrituras, a missão de todos os dons ministeriais 

é a mesma - aperfeiçoar os crentes para a obra do ministério (Efésios 

4:12). Nem há superioridade de um dom sobre o outro. Todos eles 

visam converter crentes em ministros por meio de treinamento. Isso 

está claro no propósito de Deus para este tempo, que toda a igreja 

seja um reino de sacerdotes, ministros, no corpo de Cristo (1 Pedro 

2: 9). 

Outro aspecto é a ordem em que são documentados - não é uma 

ordem hierárquica, mas histórica. Cada um dos dons ministeriais faz 

seu próprio trabalho com sua respectiva distinção: O profeta 

admoesta, corrige, dá Palavra de conforto, encorajamento e 

repreensão, que edifica individual ou coletivamente a congregação. O 

evangelista prega o evangelho de forma itinerante para multidões ou 

indivíduos em igrejas, praças, estádios, etc. O pastor cuida, guia, 

alimenta e aconselha os crentes. O mestre ensina a Palavra de Deus 

e edifica a fé do povo de Deus. O apóstolo é um enviado (não aquele 

que envia outros) para pregar o evangelho, edificar novos crentes e 

fundar novas congregações. Esses são os chamados missionários 

hoje.20 

Que dom é superior? 

Se fosse relevante falar da superioridade de um dom sobre outro, o 

dom de pastor seria superior aos demais. Deus se apresenta como 

pastor, não como apóstolo, profeta, evangelista ou mestre: “O 

Senhor é o meu pastor, nada me faltará (Salmo 23:1). “Tu, que és 

pastor de Israel, dá ouvidos; tu, que guias a José como a um 

rebanho; tu, que te assentas entre os querubins, resplandece” (Salmo 

80:1). Também nos livros proféticos, Deus é revelado como pastor: 

“Como pastor apascentará o seu rebanho; entre os seus braços 

 

20 Gálvez, Prácticas Dudosas, p. 151. 
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recolherá os cordeirinhos, e os levará no seu regaço; as que 

amamentam guiará suavemente” (Isaías 40:11). 

O próprio Jesus Cristo também se reconhece como pastor. Em 

Mateus 26:31 Jesus advertiu seus discípulos que ele teria que morrer 

e ressuscitar pelo seu rebanho. Mais tarde, no Evangelho de João 

10:11, Jesus afirmou: “Eu sou o bom Pastor; o bom Pastor dá a sua 

vida pelas ovelhas.” Outros autores bíblicos falam de Jesus como 

profeta, mestre, evangelista e apóstolo, mas a única coisa que ele 

afirmava sobre si mesmo era que era “o Bom Pastor”. 

A dignidade desses dons 

Não há dúvida de que a razão pela qual esses dons ministeriais estão 

sob ataque do inimigo é por causa de sua eficácia, beleza e pureza. 

Os dons espirituais são as ferramentas dos crentes para ativar seus 

ministérios. Esses dons ministeriais não cessaram em nenhum 

momento da história da igreja. Ao contrário, o Espírito Santo sempre 

os manteve ativos e na geração atual os ativou com maior intensidade, 

talvez por causa da própria proximidade da volta de Cristo ou por 

causa do total cumprimento do ministério da igreja antes desse 

retorno. 

No entanto, devido à importância desses dons é que o inimigo de 

Deus também planta o joio que estraga a boa intenção de alguns 

indivíduos, que vêem no exercício desses dons uma fonte de 

benefício pessoal, o que acaba por se tornar prejudicial dando lugar a 

Satanás para manifestar as suas intenções e ações para causar dano à 

própria obra de Deus. 

Peter Wagner afirma que os apóstolos devem submeter o resto da 

igreja sob sua autoridade, porque os apóstolos e os profetas de hoje 

são o fundamento da igreja.21 Isso contradiz completamente o 

espírito com que Paulo descreveu a função desses dons na igreja. Em 

vez disso, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e professores 

devem permanecer sujeitos às suas respectivas autoridades 

 

21 C. Peter Wagner, Apostles and Prophets: The Foundation of  the Church (Ventura, CA: 
Regal Books, 2000), pp. 24-38. 



Reflexões 1-1 2021 

 

70 

espirituais.22 Os apóstolos não são soberanos, eles devem estar 

sujeitos à autoridade.  

Ao contrário do que acontece em muitas organizações 

eclesiásticas originárias dos Estados Unidos, que concebem a igreja 

como uma organização civil, Lois Schwoerer argumenta que na igreja 

de Cristo não deve haver o exercício da autoridade como é conhecido 

nos governos civis. A igreja está em um plano totalmente diferente 

do estado. Não há semelhança entre os dois. O reino de Cristo é algo 

totalmente diferente das idéias humanas sobre governo.23 O 

movimento apostólico e profético de hoje não só começou com a 

influência do modelo civil norte-americano, mas também impusiona 

sua influência paternalista para as culturas que recebem sua provisão 

financieira. Essa corrente encontrou um terreno fértil na classe 

privilegiada (financeiramente falando) da América Latina e, juntos, 

promoveram esse novo movimento. Juntando-se com as igrejas 

prósperas dos países em desenvolvimento, os lideres criaram uma 

elite forçada, ou una ‘companhia de ungidos especiais’, que também 

com atributos especiais querem poder sobre o resto da igreja. Nada 

mais perigoso do que isso.  

O significado etimológico da palavra apóstolo assim o declara. 

Um apóstolo é alguém que foi “enviado” e, como tal, é responsável 

e está sujeito à autoridade que o envia. Foi exatamente o que 

aconteceu na igreja de Antioquia: “E, servindo eles ao Senhor, e 

jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo 

para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e 

pondo sobre eles as mãos, os despediram” (Atos 13:2-3). A 

imposição de mãos pela igreja foi crucial naquela época. Barnabé e 

Saulo se submeteram à autoridade da igreja e conhecendo a 

linguagem ministerial de Paulo, a imposição de mãos foi feita pelo 

pastor e pelos presbíteros da igreja, a quem ambos estavam sujeitos. 

 

 
22 Ver, Azael Alvarez, Edificados sobre el Fundamento de los Apóstoles (CreateSpace: 
Independent Publisher: La Palabra Publisher, 2014), pp. 23-35 

23 Lois G. Schwoerer, “Libertad y autoridad en la Iglesia”, Diálogo 13 (1988), pp. 14-
5. 
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É óbvio que Lucas relatou esse detalhe da imposição das mãos 

como um elemento muito importante. Desta forma, a autoridade 

apostólica de Paulo foi confirmada pela congregação, que após isso 

o enviou. Essa ideia de que o apóstolo é absoluto e que está acima de 

todos os outros ministérios é contrária ao espírito, ao desígnio do 

dom e ao objetivo deste. Um apóstolo que não se submete a 

ninguém, não é um apóstolo e engana a si mesmo e aos que o seguem. 

Em seu estudo exegético desse dom, Rigoberto Gálvez argumenta: 

O apóstolo é um enviado para pregar, edificar novos cristãos e 

fundar uma igreja com esses novos convertidos, permitindo que eles 

se organizem ministerial e administrativamente. Então, com o 

tempo, ele os revisita para ver seu crescimento. Todos os apóstolos 

na Bíblia, sem exceção, não eram pastores, eles foram “enviados” 

que pregaram em regiões onde o evangelho nunca foi pregado. É 

por isso que se pode afirmar categoricamente, com base nas 

Escrituras, que os verdadeiros apóstolos são os chamados 

“missionários”. Eles deveriam ser chamados de apóstolos porque 

vão de região em região ganhando pessoas para Cristo e fundando 

igrejas.24 

Efésios 4: 11-12 “E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros 

para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e 

doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do 

ministério, para edificação do corpo de Cristo.” Esta é a única 

referência no Novo Testamento à função dos dons ministeriais 

espirituais: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Em 

todas as outras referências á palavra “apóstolo” no Novo 

Testamento, este faz referência clara aos apóstolos que Jesus 

escolheu. Não há nenhuma evidência bíblica provando a existência 

de apóstolos e profetas como ofício depois de Paulo. 

Aqueles que se apoiam no texto de Efésios 2:20 para justificar 

esses ofícios têm que forçar as Escrituras a dizer que os crentes de 

hoje devem ser construídos sobre “o fundamento dos apóstolos e 

profetas, sendo a pedra angular o próprio Jesus Cristo.” Mesmo 

assim, é evidente que esta Escritura não se refere àqueles que têm o 

 

24 Gálvez, Prácticas Dudosas, p. 153. 
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dom de apóstolo hoje, mas sim ao fundamento dos apóstolos e 

profetas a quem o próprio Senhor escolheu, de quem Paulo foi o 

último.25 

Além disso, Paulo estava ciente disso e foi por isso que introduziu 

a figura dos bispos na Igreja. Essa nova figura administrativa na igreja 

deixa os apóstolos de hoje muito desconfortáveis, porque eles não 

sabem o que fazer com ela. 

As alegadas contradições de Paulo 

Em Efésios 4: 11-12, Paulo diz: “E ele mesmo deu uns para 

apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros 

para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, 

para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo.” A 

palavra-chave para este estudo é o verbo καταρτισμὸν que foi 

traduzido como perfeito, mas carrega uma forte conotação de 

empoderamento, o que implica uma função didática claramente 

observável no objetivo final dos dons - equipar os santos para a obra 

do ministério. É claro que não lhes correspondem. 

A figura dos bispos 

Por outro lado, 1 Timóteo 3: 1, o apóstolo Paulo adiciona outra figura 

à liderança da igreja que para muitos hoje passa despercebida. Paulo 

diz: “Esta é uma palavra fiel: se alguém deseja o episcopado, 

excelente obra deseja.” Observe que Paulo não disse: “Se alguém 

quer apostolado, ele quer o bem.” Por que ele não disse isso? 

Obviamente porque a partir do momento em que ele dá autoridade 

 

25 Um estudo crítico sobre a explosão carismática da década de 1990, novas 
doutrinas introduzidas na igreja e novas práticas de ministério foi conduzido por 
Wolfgang Bühne, Charismatic Explosion, pp. 15-21. Wolfgang faz um estudo crítico 
particularmente sobre “a terceira onda”, termo criado por Peter Wagner, para 
descrever o novo movimento de evangelismo com poder (Power evangelism), que 
ocorre após o avivamento carismático, do qual John Wimber também é um 
precursor . Ver, Bühne, Charismatic Explosion, p. 21. 
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aos bispos sobre a igreja, não há mais necessidade de outra autoridade 

para duplicar esforços ou autoridade na igreja. 

Isso é muito diferente do que Peter Wagner define como 

autoridade apostólica: “Um bispo é um líder cristão 

excepcionalmente talentoso, ensinado, comissionado e enviado por 

Deus com autoridade para estabelecer o fundamento de governo na 

igreja dentro de uma esfera ministerial designada, ouvindo o que o 

Espírito está dizendo às igrejas e colocando as coisas em ordem de 

acordo com o crescimento da igreja.”26 Essa nova figura de 

autoridade é apresentada por Paulo, sabendo que ele era o último 

apóstolo por ofício.27 A missão dos bispos era assim descrita: “[pôr] 

em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade 

estabelecesses presbíteros, como já te mandei” (Tito 1:5).  

Paulo se contradiz quando em uma epístola fala de apóstolos e 

profetas e na outra fala de bispos? Obviamente não. Então, como 

você explica essa aparente contradição? Muito simples. A função de 

aqueles a quem o Espírito Santo constitui apóstolos é didática, 

educacional e formativa. Em nenhum momento Paulo confere 

autoridade para governar. Assim, quando um líder espiritual recebe o 

dom de apóstolo, não é para exercer domínio ou controle sobre a 

igreja ou grupos de igrejas. Quando os apóstolos de hoje reivindicam 

autoridade para governar a igreja, eles estão simplesmente usurpando 

o papel que Paulo claramente delegou aos bispos. 

Com referência à importância do ministério administrativo e 

governamental dos bispos sobre a igreja, Paulo regulamenta as 

exigências daqueles homens de Deus que precisam de condições 

especializadas para exercer sua missão: Em duas ocasiões, Paulo se 

refere às exigências dos bispos: 

Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma 

mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar; 

Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe 

ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento; Que 

 

26 Wagner, Apostles and Prophets, p. 8. Em minha opinião, a posição de Wagner não 
é bíblica porque usurpa a autoridade que Paulo conferiu aos bispos. 

27 Alvarez, Edificados sobre el Fundamento de los Apóstoles, p. 24. 
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governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com 

toda a modéstia; (Porque, se alguém não sabe governar a sua própria 

casa, terá cuidado da igreja de Deus? ); Não neófito, para que, 

ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. 

Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, 

para que não caia em afronta, e no laço do diabo (1 Timóteo 3:2-7).  

Um bispo é um ministro que foi comissionado por sua igreja para 

exercer autoridade espiritual sobre as congregações e ministérios sob 

sua jurisdição. A palavra bispo vem do grego επισκοπος (episcopos), 

que significa supervisor, vigia, inspetor, superintendente. Do ponto 

de vista etimológico, é a autoridade eclesiástica encarregada do 

controle e vigilância do cumprimento dos estatutos e das normas da 

Igreja no território sob sua jurisdição. No sentido mais estrito do 

ofício, ele é o membro da igreja que recebeu a responsabilidade 

ministerial de governar a igreja como pastor e está encarregado de 

administrar um grupo de congregações ou pastores; em virtude da 

relação que compartilha com aqueles a quem serve e assiste 

pastoralmente. 

É muito importante que Paulo se refira novamente aos mesmos 

requisitos dos bispos uma segunda vez, em Tito 1: 7, fazendo 

referência ao caráter moral dos bispos. Por que ele foi tão específico 

e teve que repetir os requisitos mais uma vez? Por que ele foi tão 

rigoroso e exigente na concepção dos requisitos dos bispos e nem 

mesmo mencionou quaisquer requisitos para os apóstolos ou 

profetas? A resposta é muito óbvia, a posição dos bispos - cuja 

etimologia sugere autoridade, controle, supervisão - exige maior 

atenção quando se trata de ser nomeado pela igreja. 

Em virtude do exposto, é necessário esclarecer que a função dos 

cinco dons ministeriais do Espírito Santo - apóstolos, profetas, 

evangelistas, pastores e mestres - é eminentemente formativa e 

implica uma tarefa didática para treinar crentes.28 Os cinco dons 

 

28 Uma discussão abrangente sobre este tópico está disponível em um artigo 
publicado por Robert Bowman, “The Faulty Foundation of  the Five-Fold 
Ministry”, http://www.apologeticsindex.org/f09.html. Acessado em 13 de maio 2011. 
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ministeriais existem no corpo de Cristo para cumprir os seguintes três 

propósitos: (1) aperfeiçoar os santos, (2) trabalhar no ministério e (3) 

edificar o corpo de Cristo. A perfeição do corpo é progressiva. Deus 

aperfeiçoa os crentes no corpo de Cristo por meio da implementação 

dos cinco dons. Para que os santos alcancem a perfeição em suas 

vidas e ministérios, eles terão que ser expostos à atividade destes dons 

ministeriais. É óbvio que os apóstolos não foram chamados para 

governar ou exercer autoridade sobre pastores, igrejas ou grupos de 

igrejas. Essa função Paulo o delegou aos bispos. Quando os 

apóstolos exigem autoridade ou governo, eles estão usurpando uma 

função que corresponde aos bispos, como explicado pela Escritura. 

A igreja precisa deles 

Agora, os dons ministeriais de apóstolo e profeta, bem como os de 

evangelistas, pastores e mestres são necessários para aperfeiçoar e 

treinar os crentes na obra do ministério. O próprio Espírito Santo os 

constituiu porque são pilares sobre os quais a obra de Deus é 

sustentada. Eles são aqueles que trabalham para a edificação da igreja 

local e servem para treinar os santos para o ministério. Os apóstolos 

não os governam, nem assumem o controle da igreja. Em vez disso, 

eles se submetem ao serviço da igreja e sua eficácia é medida pelo 

grau de submissão à autoridade espiritual que está sobre eles. No 

entanto, neste momento, existem certos líderes que acreditam que, 

uma vez que são ‘apóstolos ungidos’, eles não precisam mais se 

submeter a ninguém, mas a Deus. Não há nada mais errado do que 

isso. 

Eles edificam os santos para o ministério 

Os irmãos com os dons de apóstolo e profeta devem ser agentes de 

unidade no corpo de Cristo. O espírito de divisão não está de forma 

alguma relacionado a tais dons ministeriais. Como observamos 

anteriormente, a tarefa principal e fundamental de um verdadeiro 

apóstolo ou profeta, como evangelistas, pastores e professores, é a 

edificação do corpo de Cristo. Eles cumprem essa tarefa sob a unção 

e no poder do Espírito Santo. Um apóstolo não deve assumir o 

trabalho ou exercer autoridade que não tenha sido delegada a ele. Se 
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alguém chama a si mesmo de apóstolo ou profeta e pratica essas 

coisas, ele é um falso apóstolo e um falso profeta; Deus não o 

constituiu nem o enviou. 

Dons preciosos, dons abusados 

Como exposto anteriormente, o leitor perceberá que é necessário 

examinar o ministério daqueles que se proclamam apóstolos. Eles 

terão que ser observados pelos próprios frutos de seus ministérios. A 

Palavra é muito clara nisso, “pelos seus frutos os conhecereis” 

(Mateus 7:16-20). Para identificar os verdadeiros apóstolos e 

profetas, é necessário observá-los à luz dos ensinos das Escrituras. 

Agora, para que a avaliação seja objetiva, vamos considerar 

algumas das características típicas de um falso apóstolo e falso 

profeta: (1) Eles geralmente manifestam um espírito de rebelião 

contra as organizações da igreja e denigrem as denominações. 

Organizações religiosas e seus bispos são atacados e acusados do 

pior. Além disso, os falsos apóstolos e profetas deveriam abandonar 

o ministério por todo o mal que causam ao corpo de Cristo. Esta 

posição é na verdade contrária à vontade de Deus e ao Seu propósito 

para a igreja. (2) Eles manifestam um espírito de rebelião contra a 

autoridade. Eles são sua própria autoridade e não podem se submeter 

a nenhuma outra autoridade. (3) Seu objetivo é assumir ou dominar 

e controlar a organização à qual pertencem. (4) Geralmente são 

indivíduos famintos por poder e autoridade. Assumir o controle 

político da organização a que pertencem é essencial para que se 

sintam realizados.29 

Para resolver o conflito sobre quem sujeita quem - se o profeta ao 

apóstolo ou o apóstolo ao profeta, Peter Wagner criou uma nova 

espécie. Consiste em combinações: profeta-apóstolo, pastor-

apóstolo, evangelista-apóstolo e mestre-apóstolo. Desta forma (1) 

mantém a hegemonia dos apóstolos e (2) satisfaz as demandas de 

poder e autoridade por parte dos outros ministérios.30 

 

29 Esta informação está disponível em Wagner, Apostles and Prophets, pp. 48-56. 

30 Wagner, Apostles and Prophets, p. 51.  
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Obviamente, esta é uma combinação arbitrária criada com o 

propósito de resolver um conflito ministerial na última moda. Na 

realidade, a função de chamar, escolher e constituir crentes para o 

exercício destes dons, neste momento, é do próprio Espírito Santo. 

(3) Sua influência na organização a que pertencem se baseia no poder 

do dinheiro que arrecadam de seus seguidores, a quem subjugaram 

ditatorialmente. 

(4) Outra característica típica do falso apóstolo e profeta é que eles 

denigrem outras autoridades espirituais, mas eles próprios são 

ditadores e oprimem e exploram seus seguidores. (5) Eles também 

não permitem que ninguém os questione ou critique. Para fazer isso, 

eles adquirem uma atitude desafiadora que ameaça e principalmente 

intimida seus seguidores. (6) Eles são pessoas acusadas de orgulho e 

vaidade. (7) Eles se escondem atrás de uma falsa espiritualidade, mas 

seus corações estão carregados de maldade e religiosidade. (8) Eles se 

enganam e, infelizmente, também enganam aqueles que os seguem. 

(9) Em sua fala, eles manifestam uma combinação de verdade e 

falsidade, cuja combinação pecaminosa leva à confusão e à 

deterioração espiritual. 

As marcas de um verdadeiro apóstolo e profeta 

Também precisamos identificar as marcas dos verdadeiros apóstolos 

e profetas: (1) Eles foram constituídos pelo Espírito Santo. Ele o 

escolheu e lhe deu a unção e a habilidade de exercer o ministério e 

dom de apóstolo e profeta. (2) Sua missão é edificar e equipar a 

congregação para o ministério. (3) Os apóstolos são missionários que 

plantaram igrejas e têm vários discípulos que os seguem nesse mesmo 

propósito. (4) Apóstolos e profetas são submissos à autoridade 

espiritual que os envia e lhes dá suas credenciais para o ministério. (5) 

Eles são mansos e humildes de coração. (6) A fonte de seu ministério 

está no Espírito Santo e na qualidade do serviço que oferecem à 

igreja. (7) Eles estabelecem e mantêm relacionamentos saudáveis 

com colegas e parceiros de ministério. (8) Eles respeitam as 

organizações cristãs existentes e seus líderes. (9) Eles mantêm uma 

reputação irrepreensível com sua família, com a igreja e com outros 

membros do corpo de Cristo. (10) São pessoas simples de coração, 
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obedientes e submissas. (11) A motivação para o seu ministério é o 

desenvolvimento e benefício de outros e não o seu. (12) Seu envio 

como missionário é confirmado pelo Espírito Santo e pela igreja [por 

meio da imposição de mãos] (Atos 13: 2-3). 

Em resumo 

Entre outras, essas são algumas conclusões que me parecem 

relevantes neste momento. O assunto é muito amplo e parece um 

debate muito mais profundo?. No entanto, a fim de concluir este 

documento eu tomo a liberdade de sugerir as seguintes idéias: 

1. As instituições de formação teológica e pastoral devem estudar 

esses movimentos com objetividade bíblica, doutrinal e 

hermenêutica. Na maioria dos casos, os pastores e líderes da igreja 

(devido a sua boa fé e desejo de servir a Deus) ficam surpresos com 

essas novas correntes. É necessário conselho, direção e ensino que 

ofereçam alternativas equilibradas para a liderança da igreja face aos 

novos movimentos que surgem com grande frequência. 

2. O movimento apostólico e profético é mais uma onda entre as 

tantas que surgem quando líderes criativos, acompanhados por 

pensadores renomados, recebem a experiência pentecostal. Este 

movimento não oferece nada de novo. O que está fazendo é tentar 

criar uma nova superestrutura religiosa, mudando a nomenclatura 

tradicional para novos nomes e posições na estrutura eclesiástica. 

Agora, em vez dos bispos governarem, os novos governantes 

serão os apóstolos. Não é mais necessário que existam 

denominações, a proposta é que existam grupos de igrejas 

governadas por apóstolos. O problema então é: quem governa os 

apóstolos? Obviamente, eles praticam um estilo de governo em que 

se submetem apenas a Deus. No entanto, já começou a surgir outro 

modelo que poderia acrescentar mais um andar à pirâmide do 

movimento apostólico e profético. Por exemplo, no Amazonas, 

Brasil, o apóstolo René Terra Nova já foi elevado ao nobre título de 
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“Patriarca”, porque ele governa os apóstolos do Brasil.31 A história, 

como a moda, se repete e isso também é bíblico (Eclesiastes 1:9). Um 

estudo sobre a natureza e propósito dos novos movimentos na igreja 

deve ocorrer nos seminários. 

3. Embora a controvérsia seja obviamente inevitável, é importante 

lidar com essas situações com grande objetividade. Existem áreas de 

estudo que precisam ser abordadas com seriedade: (1) O que o 

movimento tradicional pentecostal e evangélico fez ou deixou de 

fazer para prevenir esses tipos de circunstâncias controversas? Claro, 

o crescimento do movimento do Espírito Santo é gigantesco, 

ninguém será capaz, por maior que seja, de usurpar o papel do 

Espírito na vida e missão da igreja. No entanto, em nossas áreas de 

atuação, podemos ensinar, corrigir e oferecer bons conselhos aos 

nossos seguidores. 

4. O direito de separar o joio e o trigo é tarefa dos anjos ceifeiros 

que o Senhor enviará para sua vinha (Mateus 13:41-43). Obviamente, 

isso ocorre porque somente o Espírito Santo conhece os verdadeiros 

motivos e intenções do coração dos homens. No entanto, o próprio 

Espírito deu à igreja o dom de discernimento e sabedoria para ser 

capaz de identificar essas personalidades e manuseá-las 

adequadamente para a edificação da igreja. As características dos 

verdadeiros e falsos apóstolos e profetas mencionados aqui são 

apenas aproximações e podem variar de acordo com o contexto e 

personalidade, mas obviamente o espírito que os motiva é o mesmo 

e é preciso descobri-lo e pô-lo em ordem segundo o poder do Nome 

 

31 Informações completas sobre o ministério, relacionamento e apostolado de René 
Terra Nova estão disponíveis em http://www.reneterranova.com.br/site/content/ 
index.php. Acessado em 14 de maio de 2011. Recebi informações verbais sobre o 
novo título do Terra Nova durante minha visita a Goiânia, Brasil, em maio de 2011. 
Ouvi o mesmo sobre o apóstolo Rony Chaves na Costa Rica. Eles ungiram tantos 
apóstolos e profetas que já começaram a buscar uma solução para o irônico 
problema da superpopulação - muitos caciques e poucos índios. Mais informações 
sobre o ministério apostólico de Rony Chaves estão disponíveis em seu próprio 
site: http://www.ronychaves.org/index.aspx. Em sua apresentação Chaves reivindica 
paternidade sobre apóstolos e profetas que ungiu através de 25 anos de ministério 
na Costa Rica e nas nações. 

 

http://www.reneterranova.com.br/
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de Jesus Cristo. Ele disse em seu Palavra, “para que as portas do 

inferno não prevaleçam contra a igreja” (Mateus 16:13-19; Lucas 

9:18-21; Marcos 8:27-30). Essa é definitivamente a motivação que 

move os filhos de Deus a continuarem firmes e dar muitos frutos que 

trazem honra e glória ao nome do Senhor. 

5. É claro que ainda hoje, o Espírito Santo continua a derramar 

seus dons como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres 

para a edificação e treinamento (“perfeição”) dos crentes para o 

ministério. Mas também devemos estar cientes de que o dom de 

discernimento e sabedoria é necessário para enfrentar 

adequadamente a infiltração do inimigo na igreja por meio de falsos 

apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, que fazem tudo 

ao contrário, semeando confusão, divisão e discórdia entre os 

crentes. Isso torna necessário o conhecimento da Palavra de Deus 

por parte dos crentes e o enchimento do Espírito Santo dos mesmos. 

Então, (1) o testemunho da Palavra de Deus, (2) a sabedoria do 

Espírito Santo, (3) a confirmação da comunidade de fé, e (4) o 

testemunho da história da igreja produzirá um ambiente de segurança 

e cumprimento da vontade de Deus na vida da igreja.32 

6. Outros assuntos relacionados a este assunto devem ser 

estudados academicamente, teologicamente e doutrinariamente pelas 

instituições pentecostais de treinamento ministerial: (1) A liderança 

independente e ditatorial do movimento mega-igreja. (2) A doutrina 

do reino conforme entendida e administrada pelos líderes 

mencionados. (3) O objetivo final dos recursos econômicos e o 

investimento de seu dinheiro. Essas e outras questões devem ser 

expostas à luz de interpretações e exegeses bíblicas sérias. 

Nos últimos anos, Lee Grady tomou o pulso dos movimentos de 

renovação carismática. Ele percebeu como inicialmente esses 

movimentos, restauraram o poder do Espírito Santo nas igrejas e 

 

32 Veja uma explicação completa sobre o método hermenêutico integrativo de 
interpretação bíblica no meu artigo publicado da seguinte forma: Miguel Álvarez, 
“Rumo a uma Hermenêutica Esperançosa” em El Rostro Hispano de Jesús (Barcelona, 
Espanha: CLIE, 2013). 
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atraíram multidões para o altar. Mas então esses mesmos 

movimentos estão separando muitos da igreja do Senhor.33 Grady 

acrescenta, se rejeitarmos o misticismo, o elitismo e a nossa dedicação 

ao dinheiro e ao sucesso, é possível que as igrejas recuperem o fogo 

e o selo do Espírito.34 É óbvio, então, que precisamos voltar ao altar, 

com humildade e arrependimento em busca da ajuda oportuna do 

Senhor da igreja. 

.  

 

 

33 J. Lee Grady, Rekindling the Power of  God in an Age of  Compromise: The Holy Spirit is 
Not for Sale (Grand Rapids, MI: Chosen, 2010), pp. 51-67. 

34 Grady, Rekindling the Power of  God, pp. 59-65. 



 

 

 



 

 

 

CRISTIANISMO NEO-CARISMÁTICO E A 

ASCENSÃO DA NOVA REFORMA APOSTÓLICA
1
  

DALE COULTER 

Quando a pastora neo-pentecostal Paula White invocou anjos da 

África e da América do Sul para travar uma guerra espiritual contra 

os democratas, depois da eleição presidencial de novembro de 2020 

nos Estados Unidos, ela estava explorando a noção que Peter Wagner 

havia começado, de que existem espíritos territoriais que controlam 

e dominam certas porções geográficas. Isso está associado ao que 

Wagner chamou de Nova Reforma Apostólica (New Apostolic 

Reformation - NRA).2 Wagner cunhou a frase para descrever um novo 

tipo de cristianismo carismático independente liderado por apóstolos 

 

1 Este artigo foi originalmente publicado em espanhol como “Cristianismo neo-
carismático y el ascenso de la nueva reforma apostólica” em Hechos – una perspectiva 
pneumatológica 3-2 2021, pp. 25-38. Usado com permissão. 

2 Wyatte Grantham-Philips, “Pastor Paula White calls on angels from Africa and 
South America to bring Trump victory, USA Today, 5 de novembro de 2020. 
https://www.usatoday.com/story/news/nation/2020/11/05/paula-white-trumps-spiritual-
adviser-african-south-american-angels/6173576002/ (acessado em 15 de dezembro de 
2020). Para o vídeo de Paula White ligando a Los Ángeles, veja Paula White, 
“Calling On Angels From Africa and South America To Help Trump”, 5 de 
novembro de 2020. Video do YouTube, 1:45, https://www.youtube.com/ 
watch?v=T_pZ01V1F30 (Acessado em 15 de dezembro de 2020). 

https://www.youtube.com/%20watch?v=T_pZ01V1F30
https://www.youtube.com/%20watch?v=T_pZ01V1F30
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e organizado em redes interrelacionadas.3 Muitas das profecias 

relacionadas à ascensão ao poder e à reeleição de Donald Trump 

vieram de pessoas associadas a essas redes. Alguns como Kris 

Vallotton, pastor da Igreja Betel, pediram desculpas; enquanto outros 

pastores como Lance Wallnau continuaram a insistir.4 É muito 

interessante que muito do apoio público a Trump veio de cristãos 

brancos conservadores ligados a esta nova forma de cristianismo 

neo-carismático. Além disso, embora esse fato tenha sido notável, em 

grande parte os jornalistas e historiadores não o exploraram, ao 

contrário, parecem tê-lo ignorado.  

O movimento existe como uma série de redes ministeriais 

sobrepostas centradas em megaigrejas ou ministérios. O Harvest 

International Ministries, liderado por Ché Ahn, é um dos exemplos 

mais proeminentes do primeiro, enquanto o Generals International 

sob Cindy Jacobs exemplifica o segundo. É melhor identificar a Nova 

Reforma Apostólica como um cristianismo neo-carismático porque 

representa uma modificação do movimento pentecostal-carismático 

global.5 A Nova Reforma Apostólica é um subconjunto de 

 

3 C. Peter Wagner, “The New Apostolic Reformation,” em C. Peter Wagner, ed., 
The New Apostolic Reformation (Ventura, CA: Regal, 1998), pp. 13-25; C. Peter 
Wagner, Church Quake: How The New Apostolic Reformation Is Shaking Up the Church 
As We Know It (Ventura, CA: Regal, 1999). 

4 Kris Vallotton, “My Apology: U.S. Presidential Election Prophecy 2020”, Kris 
Vallotton Pagina web, 9 de janeiro de 2021. https://www.krisvallotton.com/my-apology 
(acessado em 12 de janeiro de 2021). Lance Wallnau continua a afirmar que Trump 
é Cyrus. Veja “Lance Wallnau Live”, Facebook, 16 de Janeiro de 2021. 
https://www.facebook.com/LanceWallnau/videos/404970473943386 (acessado em 16 
de Janeiro de 2021); e a documentação John Fea fornece em John Fea, “Lance 
Wallnau,” The Way of  Improvement Leads Home. https://thewayofimprovement.com/ 
category/lance-wallnau/ (acessado em 16 de Janeiro de 2021). 

5 Brad Christerson e Richard Flory, The Rise of  Network Christianity: How Independent 
Leaders Are Changing the Religious Landscape (Nova York: Oxford University Press, 
2017), pp. 1-47. 

https://www.krisvallotton.com/my-apology
https://www.facebook.com/LanceWallnau/videos/404970473943386
https://thewayofimprovement.com/
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carismáticos independentes, a terceira ala na tipologia de Todd 

Johnson do movimento carismático global.6  

Três ênfases teológicas sobrepostas representam o núcleo 

doutrinário da Nova Reforma Apostólica: a igreja, a guerra espiritual 

e o mandato cultural. Guiado por modernos ‘apóstolos’, a igreja se 

engaja na missão de transformação cultural por meio de uma guerra 

espiritual estratégica. O que os mantém unidos é a ênfase na visão de 

restaurar uma forma mais primitiva de cristianismo centrada no dom 

carismático, sob liderança apostólica e profética. Antes de abordar 

essas questões, deixe-me relatar as origens desse movimento. 

Origens do Movimento da Chuva Tardia  

Esse movimento se cristalizou na esteira do Renascimento de 

Toronto em 1994, depois que John Wimber pediu a John e Carol 

Arnott que removessem sua igreja da Associação da Igrejas 

Vineyard.7 Embora o Renascimento de Toronto tenha sido um 

importante catalisador, as raízes do NRA podem ser rastreadas até o 

Movimento da Chuva Tardia (Latter Rain movement) no final dos anos 

1940. Naquela época, as pessoas começaram a falar sobre dons 

carismáticos através da imposição de mãos e da restauração de 

apóstolos e profetas descritos em Efésios 4:11. Uma das vozes 

 

6 Johnson prefere a linguagem de ‘tipo’ a ‘ondas’. Além disso, ele recentemente 

levantou a ideia de se referir ao movimento global como ‘cristianismo fortalecido 

pelo espírito’. Ver Todd Johnson e Gina Zurlo, Introducing Spirit-Empowered 

Christianity: The Global Pentecostal and Charismatic Movement in the 21st Century (Tulsa, 

OK: Press Books, 2020), sob “Introducing Spirit-Empowered Christianity,” 

https://introsec.pressbooks.com (acessado em 3 de janeiro de 2021.)  

7 Ver Christerson e Flory, Rise of Network Christianity, pp. 19-47; John Weaver, The 

New Apostolic Reformation: History of a Modern Charismatic Movement (Jefferson, NC: 

McFarland, 2016), pp. 19-69; Margaret Poloma, Main Street Mystics: the Toronto 

Blessing & Reviving Pentecostalism (Walnut Creek, CA: Altamira Prensa, 2003), pp. 

145-214. Ché Ahn dá sua versão dos acontecimentos em torno de sua incorporação 

ao Movimento Vineyard em 1994 e, em seguida, ele e Lou Engle são convidados a 

sair em 7 de dezembro de 1995. Isso foi imediatamente depois que John Arnott foi 

convidado a sair. Ver Ché Ahn, Modern-Day Apostles: Operating in Your Apostolic Office 

and Anointing (Shippensburg, PA: Destiny Image, 2019), cap.1, Kindle. 
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significativas que impulsionaram a visão da Nova Reforma 

Apostólica da igreja é Bill Hamon, que veio de uma congregação 

profundamente impactada pelo Movimento da Chuva Tardia.8 Peter 

Wagner atribuiu a Hamon o início do movimento de restauração. As 

idéias de Hamon ajudaram-no a compreender que os ofícios de 

apóstolo e profeta foram restaurados nesta época.9 

Nas décadas de 1970 e 1980, houve um impulso carismático para 

a compreensão da profecia e da cura divina, em termos de uma 

revelação interior que é dada por meio de uma palavra de ciência. 

Isso pode ser visto nos círculos do Movimento da Palavra da Fé 

(Word of Faith movement), os círculos em torno de Peter Wagner e John 

Wimber, e os profetas de Kansas City conectados à igreja de Mike 

Bickle. O conceito central do evangelismo de poder de Wimber era 

receber iluminação imediata do Espírito para cada encontro.10 

Wagner descreveu esses ensinamentos em suas aulas no Fuller 

Theological Seminary na década de 1980, enquanto de sua parte, 

Wimber recebeu sua ‘palavra de ciência’ e foi conduzido pelo Espírito 

dessa forma.11 É por causa da influência desses ensinamentos que 

 

8 Veja Bill Hamon, The Eternal Church: A Prophetic Look at the Church–Her History, 

Restoration, and Destiny, edição revisada (Shippensburg, PA: Destiny Image, 2003). 

O livro tem dois capítulos significativos sobre o Movimento da Chuva Tardia como 

parte da narrativa restauracionista de Hamon. Hamon observa que frequentou o 

Crescent Beach Bible College sob Reginald Layzell, um proeminente defensor do 

Movimento da Chuva Tardia que pastoreava a Igreja Glad Tidings em Vancouver, 

Canadá. Veja Sid Roth, “Our Guest Dr. Bill Hamon: Interview”, Sid Roth, 7 de 

Setembro de 2019. http://www.sid-roth.org/2019/09/07/our-guest-dr-bill-hamon/ 

(acessado a 3 de Janeiro de 2021); Reginald Layzell, Pastor’s Pen: Firsthand Accounts 

of the 1948 Prophetic Revival (publicado independentemente, 2019), Kindle. 

9 C. Peter Wagner, “Foreword”, em Bill Hamon, Apostles, Prophets, and the Coming 
Moves of  God: God’s End-Time Plans for His Church and Planet Earth (Shippensburg, 
PA: Destiny Image, 1997), pp. xxi-xxiii. 

10 John Wimber con Kevin Springer, Power Evangelism (San Francisco, CA: Harper 
& Row, 1986), p. 46. 

11 C. Peter Wagner, The Third Wave of the Holy Spirit: Encountering the Power of Signs and 

Wonders (Ann Arbor, MI: Servant Publications, 1988), pp. 25-35; veja também 

 

http://www.sid-roth.org/2019/09/07/our-guest-dr-bill-hamon/
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Randy Clark e Bill Johnson dão prioridade à revelação interior que 

opera no ministro quando ora contra a doença.12 É também por meio 

da ênfase nessa revelação interior que os profetas de Kansas City se 

cruzaram com os ensinamentos de Wimber e seu interesse pelo 

profético no final da década de 1980. 

Embora essa corrente seja atípica no final, ela foi muito influente 

no cristianismo neo-carismático contemporâneo. Na realidade, é um 

Reconstrucionismo Reformado e a implementação da soberania de 

Deus conforme explicado por Abraham Kuyper,13 em que existem 

claras esferas de influência sobre a vida, família, igreja e governo, 

onde cada esfera de poder tem sua própria identidade e padrões de 

autoridade. A aceitação do mandato cultural envolvendo ‘as sete 

montanhas da cultura’ eventualmente veio da influência dessa 

perspectiva reformada (calvinista). 

Este ensino é geralmente conectado com a história de ‘Bill’ Bright 

(fundador da Campus Crusade for Christ - no Brasil é chamada de Cru 

Brasil) e Loren Cunningham (fundadora da “Jovens com uma 

Missão”), onde é narrado que ambos tiveram um sonho semelhante 

sobre sete montanhas e então concretizaram o sonho em meados da 

década de 1970. O que não é levado em consideração é o papel de 

Francis Schaeffer na transmissão da teonomia de Rousas John 

Rushdoony e a visão de transformação cultural de Abraham 

 

Charles Kraft, Christianity With Power: Your Worldview and Your Experience of the 

Supernatural (Ann Arbor, MI: Vine Books, 1989), pp. 1-3, que fala de Wimber e 

outros através dos quais o dom de ‘palavras da ciência’ se manifesta regularmente. 

Também, ver John White, When the Spirit Comes With Power: Signs & Wonders Among 

God’s People (Downers Grove, IL: IVP, 1988), pp. 172-90 em que ele afirma que a 

manifestação de profecia mais comum nas igrejas Vineyard foi uma ‘palavra de 

ciência’.  

12 Bill Johnson e Randy Clark, The Essential Guide to Healing: Equipping All Christians 
to Pray for the Sick (Minneapolis, MN: Chosen, 2011), pp. 191-212.  

13 Vincent Bacote, “Abraham Kuyper’s Rhetorical Public Theology with 
Implications for Faith and Learning”, Christian Scholar’s Review 37.4 (2008), p. 407. 
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Kuyper.14 Como Julie Ingersoll documentou, o Reconstrucionismo 

combina o pressuposicionismo com o milenismo para colocar tudo 

sob a autoridade da lei de Deus.15 Esta posição foi lançada por 

Rushdoony e outros, como um esforço para restaurar a América 

cristã. Por meio de uma conferência em Dallas em 1987, liderada por 

Reconstrucionistas calvinistas como Gary North (genro de 

Rushdoony), muitos cristãos carismáticos foram expostos a essas 

idéias na forma de um mandato para transformar a cultura como 

parte da proclamação do evangelho. 

No início da década de 1990, essas cinco correntes se reuniram na 

forma de três ênfases teológicas que agora definem aquelas 

relacionadas com a Nova Reforma Apostólica. Pode-se encontrar 

variações dessas ênfases teológicas na maioria das pessoas associadas 

ao movimento, seja para o dom apostólico e profético como parte da 

igreja, guerra espiritual por meio de mapeamento espiritual (spiritual 

mapping) ou uma abordagem de cima para baixo para a transformação 

cultural como o objetivo principal na proclamação do evangelho. 

Dons Carismáticos e a Igreja  

John Wimber descreveu sua abordagem como “Evangelismo de 

Poder” (Power Evangelism), em parte porque se referia à maneira 

como os sinais e maravilhas representavam a quebra interna do reino 

pelo exercício do poder do Espírito. Os cursos que Wimber e Peter 

Wagner ofereceram em Fuller no início dos anos 1980 tornaram-se 

locais experimentais onde o evangelismo de poder foi experimentado 

e praticado. Wimber ensinaria e então a classe se abriria para 

momentos de oração em que Wimber e outros receberiam palavras 

de ciências. 

 

14 Sobre a relação entre Schaeffer e Rushdoony, ver Michael J. McVicar, Christian 
Reconstruction: R. J. Rushdoony and American Religious Conservatism (Chapel Hill, NC: 
University of  North Carolina Press, 2015), pp. 210-3; Julie J. Ingersoll, Building God’s 
Kingdom: Inside the World of  Christian Reconstruction (Oxford: Oxford University Press, 
2015) pp. 19-23; James C. Sanford, Blueprint for Theocracy: The Christian Right's Vision 
for America (Providence, RI: Metacomet Books, 2014), pp. 121-40.  

15 Ingersoll, Building God’s Kingdom, pp. 14-38. 



Dale Coulter: Cristianismo neo-carismático 89 

Quando Wimber, Wagner e outros começaram a defender e 

explicar os sinais e maravilhas, eles se engajaram em uma estratégia 

dupla.16 O primeiro era argumentar contra a cosmovisão herdada da 

era do Iluminismo, que é hostil ao milagroso e que Wimber e Wagner 

pensavam que muitos evangélicos haviam adotado. Com base no 

pressuposicionismo, uma nova visão de mundo emergiu na década 

de 1970 sobre como os evangélicos deveriam abordar os outros. Cada 

pessoa operava com um conjunto de suposições básicas sobre a vida 

que constituíam sua própria cosmovisão, e Wimber e Wagner usaram 

essa ideia contra o próprio evangelicalismo que negava e se opunha 

ao sobrenatural. Alinhados com essa estratégia, eles usaram o 

argumento histórico que incluía a presença do milagroso em toda a 

história do Cristianismo e como os pensadores cristãos o negaram 

após o surgimento do Iluminismo. A afirmação básica era que o 

pensamento iluminista havia se infiltrado na cosmovisão cristã, 

causando a supressão do miraculoso e do sobrenatural. 

Durante grande parte da década de 1980 e início de 1990, a ideia 

de que sinais, maravilhas e dons carismáticos haviam sido suprimidos 

existia junto com a narrativa restauracionista emergente do 

Movimento da Chuvia Tardia. As manifestações carismáticas 

estavam sendo suprimidas, seja pela cosmovisão iluminista ou por 

uma igreja que havia caído no cristianismo institucionalizado. 

Portanto, o remédio e o objetivo eram os mesmos: restaurar o 

cristianismo por meio da plena função dos dons carismáticos 

expressos em sinais e maravilhas. No final da década de 1980, Wagner 

reuniu e implementou a cosmovisão do evangelismo de poder e dons 

carismáticos como as principais dimensões da nova reforma 

protestante chamada Cristianismo da Terceira Onda.17 

As alianças que Wimber e Wagner forjaram durante esse período 

se mostraram insustentáveis por uma série de razões. Em sua 

essência, o problema em questão era a dificuldade que os crentes 

 

16 Para exemplos, veja John Wimber, Power Evangelism, pp. 66-90; Kraft, Christianity 
With Power, pp. 91-100. 

17 Wagner The Third Wave of  the Holy Spirit, pp. 75-112. 
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teriam em lidar com a dimensão ‘ainda não’ do reino de Deus.18 Era 

um problema que se manifestava de duas maneiras, por um lado era 

uma questão teológica e, por outro, era uma questão de prática da 

vida cristã. Até onde ele poderia ir no profético? Os sinais e 

maravilhas incluíam todos os tipos de manifestações espirituais, 

como pular, gritar, latir, etc.? O Avivamento de Toronto acabou 

sendo o ponto de ruptura, pois colocou o Movimento Vineyard em 

uma posição diferente em sua ‘busca pelo meio radical’, isto é, entre 

os ensinamentos do evangelicalismo e as formas mais intensas de 

vivência do cristianismo carismático. Os representantes deste último 

decidiram que era melhor avançar para uma escatologia mais 

comprometida com o novo mover do Espírito.19 

Com essa fratura, o restauracionismo se tornou uma força 

dominante entre aqueles que deixaram o Movimento Vineyard. Estes 

começaram a formar redes independentes em torno de Peter Wagner, 

Ché Ahn, John Arnott, Randy Clark e Mike Bickle.20 Como Wagner 

mais tarde apontou, foi Bill Hamon quem lhe deu a estrutura 

teológica para definir os ofícios de apóstolo e profeta e como eles 

deveriam ser restaurados na igreja. Essa virada teológica significou 

que a Epístola aos Efésios se tornou o novo cânon dentro do cânon. 

A visão paulina da igreja foi interpretada como se fosse uma série de 

redes governadas por apóstolos com o apoio de profetas. Essas 

negociações seriam manifestadas por meio da imposição das mãos. 

Por meio dessa ação, o ministério apostólico e a sucessão foram 

 

18 Bill Johnson e Randy Clark falam sobre ter um problema com a solução para o 
‘ainda não’. Veja Johnson e Clark, Essential Guide to Healing, pp. 122-125; Bill 
Johnson, Dreaming With God: Co-laboring With God for Cultural Transformation 
(Shippensburg: PA: Destiny Image, 2006), cap. 3, Kindle. 

19 A frase foi tirada do título da história de Vineyard, de Bill Jakcson. Veja Bill 
Jackson, The Quest for the Radical Middle: A History of  the Vineyard (Cidade do Cabo: 
Vineyard International Publishing, 1999). 

20 Exemplos de uma abordagem restaurativa são: Ché Ahn, Modern-Day Apostles, 
introduction, Kindle; Peter Wagner, Apostles Today (Grand Rapids, MI: Chosen 
Books, 2006), cap. 1, Kindle; James Goll, The Seer: The Prophetic Power of  Visions, 
Dreams and Open Heavens (Shippensburg, PA: Destiny Image, 2012), pp. 23-5; John 
Eckhardt, Moving in the Apostolic: How To Bring the Kingdom of  Heaven To Earth (Grand 
Rapids, MI: Chosen, 1999), pp. 25-36. 
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desenvolvidos, os dons foram liberados e a igreja finalmente pôde 

começar a travar uma guerra para estabelecer o reino. 

Nível Estratégico da Guerra Espiritual 

A abordagem de Wimber para evangelismo de poder não apenas 

implicava que sinais e maravilhas deveriam ser uma parte regular da 

vida da igreja, mas também significava que a missão da igreja era 

confrontar os principados e potestades que controlam regiões e 

países. Junto com a defesa do evangelismo de poder durante a década 

de 1980, também houve uma tentativa de começar a estudar e ensinar 

sobre a guerra espiritual na vida do cristão, isso tinha que ser visto 

como parte da missão da igreja. 

O simpósio sobre evangelismo de poder no Fuller Theological 

Seminary em 1988 retomou essa tendência e definiu sua agenda para 

o futuro. Postado em Wrestling With Dark Angels (Lutando com Anjos 

Negros), as apresentações e respostas da conferência trataram de 

questões sobre o demoníaco, exorcismo, doença e sofrimento. Em 

sua apresentação, Peter Wagner introduziu a ideia de espíritos 

territoriais, uma noção que ele pegou emprestado de Timothy 

Warner, que era então professor de missões na Trinity Evangelical 

Divinity School em Chicago.21 Wagner sugeriu que havia uma 

hierarquia de governo entre os espíritos malignos, com alguns 

controlando nações inteiras, enquanto outros, de posição inferior, 

controlavam os bairros. Wagner explicou a resistência ao evangelho 

em termos da presença de fortalezas demoníacas nas áreas 

geográficas que estão sendo evangelizadas. Como evidência, Wagner 

apontou a eclosão de avivamentos na Argentina, quando ministros 

como Omar Cabrera e Carlos Annacondia começaram a identificar 

 

21 Veja C. Peter Wagner y F. Douglas Pennoyer (eds.), Wrestling With Dark Angels: 
Toward a Deeper Understanding of  the Supernatural Forces in Spiritual Warfare (Ventura, 
CA: Regal, 1990). 
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espíritos que controlavam certas áreas, entrando assim em um 

ministério específico sobre a libertação de demônios.22 

Em 1990, George Otis Jr. cunhou o termo ‘mapeamento 

espiritual’ (spiritual mapping) para se referir à atividade de identificação 

de espíritos e fortalezas demoníacas em uma determinada região, 

cidade ou país.23 A guerra espiritual assumiu uma dimensão 

estratégica. Uma congregação que deseja evangelizar uma área pode 

identificar as fortalezas e então começar a orar especificamente 

contra elas, ou até mesmo dar um passeio por essas áreas e 

eventualmente expulsá-las.24 Essa estratégia foi posta em prática por 

Ted Haggard no início dos anos 1990 na cidade de Colorado como 

parte de seu esforço para fazer crescer sua New Life Church (Igreja 

Nova Vida).25 Por outro lado, Cindy Jacobs, depois de se conectar 

com Wagner, também começou a ensinar cartografia espiritual. Por 

fim, Jacobs mudou sua sede para Colorado Springs em 1993, onde 

permaneceu até 2004. Jacobs chama sua rede de “Generals 

International” (Generais Internacionais) porque sua rede existe, em 

parte, para facilitar a reforma social por meio do treinamento de 

generais de intercessão. 

 

22 C. Peter Wagner, “Territorial Spirits”, em Wagner e Pennoyer (eds.), Wrestling 

With Dark Angels, pp. 80-6. Wagner também menciona a psicóloga costarriquenha 

Rita Cabezas. Veja, Rita Cabezas, Desenmascarado (San José, Costa Rica: Carisma, 

1986). 

23 George Otis, Jr., “An Overview of  Spiritual Mapping”, em C. Peter Wagner, 
Breaking Strongholds: How To Use Spiritual Mapping To Make Your Prayers More Strategic, 
Effective, and Targeted (Ventura, CA: Regal, 1993), pp. 30-47; George Otis, Jr., The 
Last of  the Giants: Lifting the Veil on Islam and the End Times (Grand Rapids, MI: 
Chosen, 1991). 

24 Como Otis cunhou o ‘mapeamento espiritual’, a prática se desenvolveu no final 

dos anos 1980 e início dos 1990 por meio de uma convergência de missões nas 

Américas. Harold Caballeros na Guatemala e Víctor Lorenzo na Argentina foram 

dois dos muitos na América Central e do Sul envolvidos nesta prática. Na 

Argentina, foi desenvolvido como parte do “Plano de Resistência” em que se 

utilizou o folclore para identificar quatro poderes espirituais: São Morte, Pombero, 

Kurupi e Piton.  

25 Veja, Ted Haggard, The Life Giving Church (Grand Rapids, MI: Baker, 2001). 
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Nas duas décadas seguintes, o foco na guerra espiritual se 

transformou em angelologia completa. Livros começaram a ser 

escritos sobre como ver os anjos e até mesmo como ativar os anjos 

em regiões geográficas para contra-atacar as forças demoníacas.26 

Além disso, a oração, com louvor e adoração, tornou-se uma arma 

para atualizar a presença do reino de Deus. Este último é importante, 

porque não se entendia a fusão do culto com o ativismo político, que 

segundo Sean Feucht é outra forma de conceber a guerra espiritual.27 

O foco de Wimber em encontros de poder por meio de sinais e 

maravilhas se transformou em um confronto entre principados e 

potestades que eventualmente levou a uma nova teologia de guerra 

espiritual. Essa abordagem da guerra espiritual requer que as pessoas 

comecem a aprender, perceber e agir sobrenaturalmente e, assim, 

ouvir o Espírito em palavras de ciência ou conhecimento. Parte do 

estabelecimento do reino teve a ver com fluir no sobrenatural, por 

meio de sinais e maravilhas. Isso permitiu que os guerreiros vissem o 

mundo como uma paisagem de guerra espiritual. Esta foi outra 

dimensão que empurrou a igreja para a plena realização do reino, uma 

vez que o ‘ainda não’ era visto cada vez menos. Por ter uma igreja 

renovada, liderada por apóstolos e com foco na guerra espiritual em 

nível estratégico, os cristãos puderam cumprir o mandato cultural. 

Essa é a noção que deu origem à teologia do reino ‘aqui e agora’. 

O mandato cultural das sete montanhas 

Pouco depois de Peter Wagner começar a falar sobre um ‘tremor na 

igreja’ (Churchquake) por meio da restauração de uma igreja 

administrada por apóstolos modernos, Lance Wallnau teve uma 

conversa com Loren Cunningham sobre o que Wallnau identificou 

 

26 Exemplos são Patricia King, Spiritual Revolution: Experience the Supernatural in Your 
Life Through Angelic Visitations, Prophetic Dreams, and Miracles (Shippensburg, PA: 
Destiny Image, 2006); James W. Goll y Michal Ann Goll, Angelic Encounters: Engaging 
Help From Heaven (Lake Mary, FL: Charisma House, 2007); Jonathan Nixon, ed., 
Angel Stories: Firsthand Accounts from Randy Clark, John Paul Jackson, James Goll, and 
More (Lake Mary, FL: Charisma House, 2014). 

27 Veja, Jeff  R. Warren, “Ethics, Justice, and Politics in Contemporary Worship 
Music”, Christian Sacred Music in the Americas (2021): p. 155. 
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como as sete montanhas (religião, educação, família, negócios, 

governo, artes e mídia).28 Cunningham, que seguiu as idéias de 

Kuyper de perto, chamou-as de as sete esferas de influência. Depois 

dessa conversa, Wallnau apresentou a ideia a um público mais amplo 

por meio de um painel profético de discussão apresentado por Mark 

Chironna na rede TBN.29 A ideia de que a igreja havia se concentrado 

demais na salvação das almas estava associada ao uso do conceito das 

sete montanhas. Essa soteriologia excluía a transformação da cultura. 

Wallnau fez a diferença entre o evangelho do perdão e o evangelho 

do reino, que ele identificou como uma mudança cultural. 

Em 2008, três livros foram publicados que mostravam como o 

mandato das sete montanhas havia se tornado parte da teologia da 

Nova Reforma Apostólica. Peter Wagner publicou Dominion 

(Domínio) (relançado como On Earth As It is in Heaven) (Na terra como 

no céu) no qual ele observou explicitamente a conexão do novo 

movimento com o Reconstrucionismo Reformado.30 Wagner 

também indicou que ele abraçou pessoalmente uma escatologia pós-

milenar. De acordo com Wagner, a igreja organizada em torno da 

liderança apostólica, era usar estruturas democráticas para 

transformar as nações e, assim, garantir a prosperidade para todos. A 

mensagem do evangelho da prosperidade pregada pelo movimento 

da Palavra da Fé havia sido unida à noção de Rushdoony, que 

anunciava o triunfo do reino de Deus e da prosperidade que esse 

triunfo traria. Enquanto isso, o Domínio de Wagner significava que 

a igreja deveria usar a democracia para assumir o controle por meio 

da invasão das esferas mencionadas acima e que são simbolizadas 

pelas sete montanhas. 

 

28 Wallnau se refere a esta conversa. Ver “Lance Wallnau Explains the Seven 
Mountains Mandate”, 16 de Julho de 2009. Vídeo de YouTube, 6:28, 
https://www.youtube.com/watch?v=qQbGnJd9poc (acessado a 20 de Dezembro de 
2020). 

29 Entrevista com Mark Chironna, 30 de Dezembro de 2020. 

30 Veja, C. Peter Wagner, Dominion: How Kingdom Action Can Change the World (Grand 
Rapids, MI: Chosen, 2008). Foi relançado como On Earth As It is in Heaven: 
Answering God’s Call To Transform the World (Grand Rapids, MI: Chosen, 2012). Veja 
o cap. 3 para a conexão com o reconstrucionismo reformado.  

https://www.youtube.com/watch?v=qQbGnJd9poc


Dale Coulter: Cristianismo neo-carismático 95 

Enquanto Wagner falava de domínio, Cindy Jacobs pregava sobre 

the Refrormation Manifesto (o Manifesto da Reforma, no qual ela 

clamava por uma reforma completa da noção de alma e sociedade.31 

Jacobs não abraçou o pós-milenismo, mas pressionou fortemente 

contra a perspectiva negativa do dispensacionalismo pré-milenista. 

Para Jacobs, a sociedade não iria piorar como um prelúdio para um 

arrebatamento. Ao contrário, a sociedade se reformaria por meio de 

um desenvolvimento progressivo do reino ‘aqui e agora’. A missão 

da igreja era levar o reino às sete esferas mencionadas por meio de 

intercessão e intervenção, o que iria liberar a prosperidade 

econômica. 

O domínio por meio da reforma não era radical o suficiente, para 

Johnny Enlow. Em The Seven Mountain Prophecy (A Profecia das Sete 

Montanhas), Enlow colocou as sete montanhas em um cenário 

profético que exigia uma revolução.32 Enlow foi diácono na igreja de 

Earl Paulk Jr. no final dos anos 1980.33 Ele foi exposto à Teologia do 

Reino Agora (Kingdom Now) de Paulk e suas raízes no 

Reconstrucionismo. Para Enlow, a teologia encontrou seu novo lar 

na teoria das sete montanhas. Ele se tornou um reformador social 

que promoveu uma revolução no modelo de Elias, onde uma geração 

priorizaria a oração e o profético para dominar as nações e 

transformar a cultura. 

Para Enlow, nos próximos anos, o mandato de sete montanhas se 

tornaria um compromisso de reformar as ordens sociais existentes 

para invadir e transformar a cultura. O Reformer’s Pledge de Ché Ahn 

em 2010 incluiu os líderes mais importantes da Nova Reforma 

Apostólica, como Bill Johnson, Lou Engle, Lance Wallnau, John 

 

31 Veja, Cindy Jacobs, The Reformation Manifesto (Minneapolis, MN: Bethany House, 
2008). 

32 Veja, Johnny Enlow, The Seven Mountain Prophecy: Unveiling the Coming Elijah 
Revolution (Lake Mary, FL: Charisma House, 2008). 

33 Enlow foi entrevistado várias vezes sobre o abuso sexual na igreja de Paulk. Veja, 
Gustav Niebuhr, “An Instance of  Wolves in Shepherd’s Clothing”, The Washington 
Post, 3 de Fevereiro de 1993. https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1993/ 
02/03/an-instance-of-wolves-in-shepherds-clothing/89d7499c-7bfc-4f69-bb66-
94d7777e9993/ (acessado em 10 de janeiro de 2021). 

https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1993/
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Arnott, Peter Wagner e James Goll, entre outros, escrevendo 

capítulos e assumindo o pledge (compromisso).34 Reformer’s Pledge foi 

seguido em 2013 pelo livro Invading Babylon (Invadindo a Babilônia), 

escrito por Lance Wallnau e Bill Johnson.35 Estabelecer o reino, de 

acordo com eles, significava operar no sobrenatural e trazer a 

presença manifesta de Deus a cada montanha. Onde Rushdoony 

havia falado do secularismo, Wallnau e Johnson preferiram usar a 

metáfora bíblica da Babilônia. 

Esses livros deram o tom para a eleição de 2016, quando Wallnau 

declarou Donald Trump como o candidato de Deus ao caos; um 

novo Ciro enviado para interromper a ordem existente para que o 

reino pudesse ser estabelecido. Wallnau afirmou ter recebido uma 

‘palavra da ciência’ de que Trump seria uma bola de demolição, uma 

ideia que ele expandiu em seu livro, God’s Chaos Candidate (O Candidato 

do Caos de Deus).36 Em um sentido importante, para Wallnau, ocorreu 

uma colisão entre a igreja e o secularismo nas sete montanhas. Trump 

seria o campeão que quebraria o controle da cabala sobre o controle 

secular. 

Perguntas para continuar refletindo 

O que vamos fazer com esse cristianismo neo-carismático? Para 

concluir, deixe-me apresentar três observações finais. Em primeiro 

lugar, a Nova Reforma Apostólica representa o maior número de 

carismáticos independentes nos Estados Unidos. Como o 

movimento existe por meio de uma série de redes de ministérios 

autônomos, ele funciona como uma espécie de família de igrejas que 

se apóiam mutuamente. Os apóstolos são patriarcas e matriarcas que 

lideram a família. Existe uma espécie de igualitarismo em que as 

mulheres podem liderar e pastorear sob a supervisão de um líder 

 

34 Ché Ahn, ed., The Reformer’s Pledge (Shippensburg, PA: Destiny Image, 2010).  

35 Veja, Bill Johnson e Lance Wallnau, Invading Babylon: The Seven Mountain Mandate 
(Shippensburg, PA: Destiny Image, 2013). 

36 Veja, Lance Wallnau, God’s Chaos Candidate: Donald J. Trump and the American 
Unraveling (Keller, TX: Killer Sheep Media, 2016). 
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homem. Em segundo lugar, com a ajuda do Reconstrucionismo 

Reformado, eles colocaram o evangelho social em uma estrutura 

carismática que serve para fazer avançar a agenda política 

conservadora do evangelicalismo branco da América. Wagner 

escreveu um memorando para Cindy Jacobs avisando-a de que o pai 

do evangelho social, Walter Rauschenbusch, tentou introduzir o 

mandato cultural ao lado do evangelístico, mas foi rejeitado devido à 

sua inclinação para a teologia liberal. Finalmente, o 

Restauracionismo, com sua ênfase no profético e no desejo de 

atualizar o reino como um todo, significa que está constantemente 

colocando o futuro da América em risco. A tradição cristã significa 

muito pouco neste contexto, exceto para indicar onde está a igreja 

hoje e o que historicamente fez de errado. 

Embora os seguidores da Nova Reforma Apostólica afirmem a 

necessidade de restaurar o cristianismo apostólico, o movimento, em 

muitos aspectos, é um cristianismo totalmente conformado ao 

individualismo democrático. Os apóstolos guiam megaigrejas e 

ministérios como instituições mediadoras que desencadeiam um 

exército de indivíduos usando a cultura pop e os mecanismos 

democráticos para facilitar a expansão cristã. Há muito mais a ser dito 

sobre a Nova Reforma Apostólica, tanto em termos de seus pontos 

fortes quanto fracos. Certamente, à medida que estudarmos mais 

sobre o movimento, nos beneficiaremos de um diálogo maior e mais 

profundo sobre esta complexa rede de igrejas e líderes neo-

carismáticos. 
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