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EDITORIAL 

É para mim uma grande alegria anunciar o segundo número do 
boletim Reflexões. Também estou muito contente pelos meus dois co-
editores Leonardo Marcondes Alves e André Batalhão. Os dois são 
brasileiros. André mora no Brasil e Leonardo na Noruega, onde está 
terminando o doutorado em teologia/ciências da religião. Eu ainda 
estou na Noruega, mas com o objetivo de mudar-me para o Panamá 
dentro de algumas semanas. 

Nosso desejo é enriquecer a perspectiva teológica e acadêmica de 
pastores e líderes que se identificam com a tradição pentecostal e/ou 
carismática. A perspectiva teológica do boletim também é trinitária. 

Três dos autores deste número vivem na Escandinávia, e talvez 
por essa razão temos três artigos com bastante ênfase no 
pentecostalismo escandinavo. Particularmente o artigo de Jan-Åke 
Alvarsson sobre Frida Vingren, sobretudo, deve interessar aos nossos 
leitores que vivem no Brasil. 

Ore por nós para que o reino de Deus seja promovido e Ele seja 
glorificado por meio de nosso trabalho. Ficamos felizes em receber 
artigos que o comitê editorial considerará para publicação. 
Agradecemos também qualquer ajuda na divulgação do boletim, 
aumentando assim o número de leitores. 

Reflexões é publicado e vendido 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/.





 

 

 

A NOVA HOMILÉTICA DENTRO DO 

MOVIMENTO NEO PENTECOSTAL 
 

MARCO A. C. FALEIRO 

Este é um tema que tem me chamado a atenção, pois sou professor 

de Homilética numa faculdade em África, onde também sou o reitor, 

agora à distancia, contudo por dois anos presencialmente. Tenho 

percebido uma mudança na oratória sagrada nas igrejas. Quando 

entramos na internet e vemos os novos pregadores da atualidade, em 

especial os mais jovens, percebemos que eles não seguem o padrão 

clássico da oratória grega. Nem mesmo seguem um padrão mais 

antigo das sinagogas com a homilia de textos bíblicos. Na verdade, a 

Bíblia começa a se tornar parte e não a base da mensagem. A 

mensagem é mais temática ou construída em temas, com várias frases 

de impacto. A mensagem bíblica cada vez mais está sendo colocada 

de lado, apesar da Bíblia ainda ser a base final de uma proposta 

apresentada nas mensagens evangélicas atuais.  

Quando olhamos para trás vemos a idéia da divisão distribuída em 

três partes, incluindo uma introdução com o texto bíblico básico, e 

uma conclusão no final. Estamos vendo mensagens atuais com 

introduções variadas, e muitas vezes sem o texto bíblico base. A 

Bíblia está sendo usada como base para provar que o que foi falado 

é verdade, ou de alguma forma, que o que foi apresentado está 

inserido no texto bíblico ou no contexto doutrinário da Bíblia. Tenho 

observado conclusões antes do final, e introduções conflitantes com 

a linha temática desenvolvida, numa unidade de vários temas 
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abordados na mesma mensagem, num tipo de homilética que é muito 

comum no meio pentecostal. O que chamo de proposta pentecostal? 

É o modelo homilético observado nos púlpitos do movimento 

pentecostal com uma homilia de textos, e uma mistura de mensagens 

num sermão.  

Muitos pregadores que não aprenderam a oratória clássica grega, 

adotada durante a Idade Média e no inicio da reforma até o tempo 

do movimento pentecostal, estes pregadores não convencionais ou 

não aderentes a homilética clássica, adotaram a proposta de uma 

pregação temática ou uma pregação textual em forma de homilia 

sequencial. Os pregadores que seguem a oratória grega clássica ainda 

são muitos, e é a base da maioria dos seminários ou faculdades 

teológicas. Mas apesar de ser a base da academia, nem sempre é a 

base da prática ministerial na maioria das igrejas. Em especial na 

prática da pregação das novas igrejas. As igrejas históricas ainda em 

maioria mantem o padrão histórico de oratória, mas isto não implica 

em ser o padrão mais correto.  

Aqui entramos numa proposta de discussão que deveria pelo 

menos ser considerada. É que na Bíblia não foi estabelecido uma 

forma correta, ou seja uma forma divina de oratória. A oratória grega 

clássica é só uma proposta humana, pois o ser humano tem várias 

formas de se expressar, e do ponto de vista doutrinário, outras 

propostas como a proveniente do movimento pentecostal, e agora a 

nova homilética que tem sido construída no movimento neo 

pentecostal. Estas novas propostas de homilética não são em si um 

erro, são apenas adaptações de uma nova sociedade que surge. 

Podemos dizer que pode ser uma contextualização cultural, seja pelas 

descobertas científicas, seja pela mudança de hábitos e costumes.   

A sociedade fala de outra forma hoje, não há como desconsiderar 

a sociedade virtual com todas as novas formas de comunicar, e isto 

está influenciando diretamente aquilo que chamo de nova homilética, 

mas poderia ser chamada de homilética pós moderna. Deus não é 

limitado a nenhum tipo de oratória, e a Bíblia como já disse não 

determina nenhuma oratória sagrada. Isto é invenção humana, é a 

teologia da igreja criando critérios e normas. Mas as normas podem 

ser modificadas. Os princípios não podem ser modificados, mas a 
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forma sim. Muitos acadêmicos dizem que os novos pregadores não 

usam a oratória grega clássica, por isto as suas pregações são uma 

confusão. Mas a questão é: E o povo que escuta, concorda com a 

academia? Porque o povo frequenta os cultos e testemunha que 

entende sendo até abençoado? Porque multidões estão ouvindo, 

entendendo, se convertendo, sendo edificados com as novas 

propostas de oratória dos púlpitos pós modernos, assim como foram 

dos púlpitos pentecostais? Será que a limitação de alguns de nós 

acadêmicos é uma limitação de apenas criticar a forma, sem 

considerar o conteúdo e a unção verificada nos púlpitos? Considero 

que exista uma discriminação e medo de mudanças. Porque não 

mudar? Como um pastor conhecido meu, o Pr. Marcio Valadão diz: 

“Podemos tudo, só não podemos pecar.”  

Eu sou por definição, um pregador da minha geração, com uma 

homilética que segue o padrão grego clássico. Mas apesar disso tenho 

que confessar que considero que  os novos pregadores tem pregações 

extremamente motivacionais. Mas será que isto é pecado? Será que é 

uma proposta contra a santificação ou contra a própria Bíblia? 

Utilizei o termo “motivacional”, porque tenho observado que os 

novos pregadores que em geral são do movimento neo pentecostal, 

ou da igreja que podemos chamar de uma igreja pós moderna. Tenho 

verificado que esta geração pós ano dois mil, tem seguido e desejado 

uma proposta de uma oratória motivacional. Muitos destes são 

coaching ou agora influenciadores.  

A internet está criando um grupo de pessoas que por meio de uma 

oratória motivacional tem levado multidões para suas propostas de 

vida. Mas que propostas são estas? São bíblicas? São cristãs? Ou são 

só propostas cientificas baseadas em filosofia humanista ou 

psicologia? Pode até ser verdade, mas tem sua fundamentação na 

Bíblia? Muitos dos novos pregadores estão sendo influenciados por 

oradores motivacionais cristãos ou não cristãos. Pois estão vivendo 

com uma geração que é extremamente virtual em relacionamentos. 

Mas esta influência sempre foi observada nas passagens geracionais, 

esta realidade também foi observada em todas as gerações passadas, 

pois sempre aconteceu assim. A própria igreja no tempo mais 

primitivo foi influenciada pela sociedade grego romana, e adotou a 
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oratória grega. Não era a oratória dos rabinos, mas a igreja foi 

influenciada pelo Império Romano. É um fato que as gerações vivem 

sua realidade social, e são influenciadas pelas novidades, pelas novas 

tecnologias. Ou a igreja se adapta, ou a igreja se renova. E isso tem 

que acontecer isto para que seja possível alcançar a geração 

subsequente. É muito simplista dizer que temos que seguir a oratória 

clássica, e negar a oratório pós moderna.  

Mas como é essa oratória pós moderna, ou a oratória dos neo 

pentecostais, ou a oratória motivacional? Tenho tentado descobrir 

alguns fatores que poderiam determinar um padrão, mas confesso 

que tem sido muito complicado chegar a uma conclusão. Já fiz 

esboços, e até já falei sobre isso em minhas aulas aos meus alunos de 

Homilética, sem perder o padrão da oratória clássica. Entretanto ao 

observar, até mesmo na Africa que ainda está muito atrás quanto a 

adaptação do mundo pós moderno e virtual, percebi novos 

pregadores começando a seguir o padrão visto nas redes sociais e nas 

pregações dos novos pregadores. Poderíamos falar também da 

liturgia, além da Homilética, que seria um aspecto a parte para ser 

conversado, mas que entra dentro da nova proposta de pregações 

distantes da oratória clássica. A Liturgia nas igrejas tem sido uma 

liturgia pós moderna, e merecia como disse, um artigo à parte. Talvez 

esta nova liturgia não tenha um padrão, pois ainda está sendo 

formada. Contudo no aspecto da nova homilética, procurarei 

considerar alguns elementos de formação desta nova homilética que 

para mim, são mais relevantes, ou pelo menos mais perceptíveis.  

O Primeiro elemento nesta nova homilética é que o sermão é 

temático. O pregador considera um tema que é relevante a realidade 

do povo que ele vai pregar, considerando também o contexto do 

lugar. O tema não é em si algo que ele retirou de um texto bíblico, 

ele pode ter retirado o tema de situações que as pessoas vivenciaram. 

A Bíblia não é esquecida, mas se torna um apoio, não a fonte 

principal da mensagem. Muitas vezes os pregadores inclusive buscam 

suporte em outras fontes, como a ciência, a história e a percepção 

humana.  

Um Segundo elemento do sermão é que ele leva para uma 

pregação filosófica. As novas pregações não são puramente bíblicas, ou 
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seja, elas trazem consigo, as discussões de temas filosóficos. Mesmo 

contendo temas filosóficos, ainda usam a Bíblia  para ser o 

fundamento que termina ou conclui a mensagem. Neste âmbito a 

Bíblia fica como o ponto final da análise. Pois em geral, dentro da 

Igreja, se não estiver de acordo com algum ponto estabelecido na 

Bíblia, não será aceito. Entretanto se há algo na Bíblia que suporte o 

conteúdo da mensagem, é mais provável que será aceito. Se esta é a 

lógica da construção do sermão, eu não sei, mas é um fato que a Igreja 

ainda considera a Bíblia sua regra de fé e prática. Neste ponto gostaria 

de considerar, que também um apoio numa visão alegórica da Bíblia, 

pode ser parte da fundamentação bíblica, apesar que a alegoria 

sempre traz um mundo de suposições que podem não ser textuais, 

nem contextuais.  

O terceiro elemento é que as pregações são emanante. O que é 

emanante? É aquilo que emana, neste caso é o que emana do 

ambiente da pregação. Aqui a pregação não segue um padrão clássico 

de introdução, desenvolvimento e conclusão. Ela segue um padrão 

com tom informal, um padrão de conversa. Faz uso de um tipo de 

oratória que procura colocar o ouvinte como um amigo que está 

dialogando com o pregador. Dessa forma a conversa vai fluindo, ou 

vai seguindo com algo que é emanado. Se os ouvintes estão 

percebendo bem a mensagem, a mensagem segue. Caso contrário o 

pregador direciona seus esforços para outro lado. Esta era um pouco 

a proposta pentecostal de pregar ‘pelo espírito’. Durante anos os 

pentecostais acreditaram que a pregação deveria seguir o fluir do 

Espírito Santo. Agora é como se novos pregadores neo pentecostais 

sentissem algo parecido, entretanto este fluir está mais atrelado ao 

sentido do homem do que o que Deus está direcionando. É verdade, 

que para muitos destes novos pregadores, a idéia de que o homem já 

tem em si uma vontade dotada do que foi determinado por Deus para 

sermos, se torna uma fundamentação para a decisão de sua 

percepção. É como se o Espírito Santo já tivesse dado a percepção 

na inteligência humana. É claro que isto é uma proposta doutrinária, 

que nem sempre é aceita pela ala mais ortodoxa da Igreja. O que 

quero dizer com isto, seria que este fluir natural seria um tipo de fluir 

do Espírito, sempre que a consideração do que está acontecendo com 
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o povo, é uma percepção espiritual. Com esta idéia que é 

praticamente doutrinária, podemos perceber que muitas técnicas de 

marketing estão sendo introduzidas nas pregações, e pesquisas têm 

sido usadas para construir as mensagem que vão atingir o povo. Creio 

que em geral, estes tem uma proposta sincera, de que estão seguindo 

em fé e com a autorização de Deus. Mas será que está certo? Alguns 

aceitam e outros não.  

O quarto elemento é o que chamo de: frases de impacto. Este aspecto 

é para mim algo muito notório. As frases de impacto são os pontos 

que dividem a mensagem em partes, e em alguns casos é a base da 

pregação. A frase de impacto é extraída de referências ou é criada 

pelo próprio pregador, criando algumas ‘marcas’ que formam a 

identidade do pregador. Alguns pregadores usam destas frases de 

impacto quase que constantemente, e são conhecidos por elas. Eles 

as enfatizam nas redes sociais, e formam conceitos que chama em 

geral no Brasil de ‘chaves’. As ‘chaves’ seriam como fórmulas para se 

alcançar alguma coisa. Podem ser ligados a ideia anterior das ‘leis’ 

espirituais. As chaves são como que fórmulas para que as leis 

espirituais ou naturais estabelecidas por Deus, possam ser ativadas ou 

utilizadas. Um ponto fundamental na nova homilética é que a 

doutrina do determinismo do neo pentecostalismo é uma base para 

as frases de impacto.  

O quinto elemento é o que chamarei de conexão. Esta busca a 

conexão das palavras com a imagem e o som. A Nova Homilética 

que para alguns é um tipo de sacrilégio, mas é a realidade que está 

tomando conta das igrejas, é uma pregação que não se importa 

somente com o conteúdo e a forma como o conteúdo é falado. O 

conteúdo tem palavras, imagens e sons. Quando digo imagens, estou 

falando de tudo que envolve a imagem: o cenário que seria o palco, e 

anteriormente era chamado de altar; as luzes que são utilizadas, 

inclusive como parte da mensagem, e os sons, inclusive a música. Os 

sons nesta nova forma de pregar, incluem o controle de sonoridade, 

e mixagem, a música mais adequada, e a ordem de cada recurso 

sonoro reproduzido. Tudo deve estar conectado como uma 

mensagem completa que envolve não só as palavras, mas a imagem 

e o som que vêm do pregador e do ambiente onde o pregador está. 
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Os novos pregadores querem controlar toda a mensagem, inclusive 

para utilizar esses recursos, nas redes sociais. Tudo é pensado 

considerando esta realidade. Hoje temos templos pintados de preto, 

pois de acordo com alguns especialistas o preto facilita reprodução e 

percepção da imagem, diminuindo a desatenção do público e 

destacando a presença do pregador, com sua mensagem. A conexão 

é um ambiente que se reune diferentes técnicas utilizadas para 

transmissão do conteúdo, que é a mensagem. A maioria dos novos 

pregadores da geração atual, consideram que tudo está ligado a sua 

pregação, até mesmo a roupa que usam, e nos dias atuais muitos tem 

preferido um estilo informal, e jovial, assim como os objetos que 

compõem o cenário do palco. Antes o palco era considerado por 

muitos como o ‘altar’, hoje esta proposta está caindo, criando um 

ambiente que é mais uma ferramenta, que um ambiente santificado. 

Os grandes púlpitos estão desaparecendo, dando lugar a pequenos 

púlpitos que muitas vezes, nem aparecem direito. O objetivo é retirar 

toda distração, excluindo dos palcos tudo que chame a atenção, 

deixando o cenário o mais ‘limpo’ possível. A conexão acaba se 

tornando uma composição, como um video que é pensado de forma 

muito inteligente e técnica, para transmitir uma mensagem. Esta 

composição envolve toda liturgia do culto, toda parte técnica com 

som, imagem e luzes, e a pregação como parte do conjunto. Para 

alguns é um tipo de show montado, para outros é a proposta de uma 

mensagem mais bem elaborada, com excelência, e utilizando de todos 

os meios que os cinco sentidos do ser humano pode perceber. Para 

os pregadores que aderiram a essa Nova Homilética, a  conexão é 

parte fundamental da elaboração e comunicação da mensagem.  

Temos então os seguintes elementos que poderíamos considerar 

ao construir uma forma do novo tipo de sermão, considerando esta 

Nova Homilética: temática, filosófica, emanante, tem frases de impacto e 

conexão. É certo que esta proposta acima é apenas uma análise inicial 

provocativa, encorajando os leitores a desenvolver  um trabalho mais 

exaustivo e acadêmico. Muitas propostas de estudos e pesquisas 

podem surgir, a partir dessa sugestão.  

Esta é minha percepção do que está acontecendo nos púlpitos da 

nova geração. Não podemos simplesmente taxar de erro, ou de algo 



Reflexões 2-1 2022 

 

10 

que não é viável, pois está dando certo para muitos. E muitos têm 

conseguido entender a mensagem do Evangelho com essa nova 

forma, ou estas novas formas de comunicação. Como professor de 

Homilética, já fui muito resistente com essa Nova Homilética. Mas a 

medida que o tempo foi passando, percebi que este o meio pelo qual 

a presente geração está se comunicando. Entendi que não temos que 

combater a forma, mas sim manter a mensagem. A forma de 

comunicação não é o fator bíblico fundamental. A Bíblia não fala que 

temos que usar o modelo grego romano, a Homilética Clássica que é 

chamada de sacra. Este último é apenas uma referência, um modelo, 

uma proposta. O mais importante é que a mensagem seja entendida, 

mesmo que seja com pessoas dançando, pintando, cantando, 

gritando, encenando, escrevendo, fazendo mímica ou a partir de 

qualquer outra forma de comunicação.  

Na busca de manter o passado, muitos se esquecem que o futuro 

será recheado de tecnologias e permeado por uma nova cultura. A 

cultura da geração pós-moderna, não é igual a cultura da geração 

moderna, nem mesmo da geração medieval, e muito menos das 

gerações da era chamada de primitiva, seja ela antes do império 

romano ou quando foi estabelecido a cultura greco-romana. Temos 

que estar prontos para mudanças, para essa nova forma de falar. 

Devemos estar aptos para utilizar as redes sociais, e com todo tipo 

de sistema de comunicação. Não precisamos determinar qual é o 

sistema certo, temos que apenas comunicar a Palavra de Deus.  

Para ajudar algum colega que pode estar lendo este artigo, ou 

algum pastor que pode estar a viver os conflitos da mudança da forma 

da Homilética, ou da liturgia, ou da construção do cenário dos 

templos, com seus palcos e locais de reunião, apresento este artigo. 

Também apresento esta análise considerando os novos pastores que 

já estão crescendo nestes novos modelos, e para eles não é conflito, 

pois para eles a forma já é o que eles são. E lembro aos pregadores 

mais antigos, ou aos que aprenderam um modelo mais clássico: 

Mudar é difícil. E eu vive esta crise considerando as mudanças atuais.   

Minha percepção começou a mudar quanto a Nova Homilética, 

quando eu estava em Lisboa. Mas antes disso tive outra experiencia 

que me ‘abriu’ para a mudança em Lisboa. Foi quando fui missionário 
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sendo um pastor em uma igreja de Londres. Lá eu recebi uma igreja 

que estava morrendo, e tive que remoldar esta igreja numa nova 

proposta. A denominação que eu estava adotando para esta igreja foi 

uma denominação que pode ser classificada como Neo Pentecostal, 

fixada na doutrina da fé e da prosperidade, com o sistema de células. 

É uma denominação muito voltada a proposta que Rick Warren 

apresentou em seu livro: Uma Igreja com propósitos. Esta denominação 

é uma igreja que está alinhada a proposta das grandes igrejas que hoje 

estão inundando a internet com suas estruturas litúrgicas e bases 

orientadas à Nova Homilética.  

Quando eu estava em Londres, a Nova Homilética não me 

chamou tanto a atenção. Eu era muito mais crítico, e mantinha minha 

referência na linha greco-romana. Para mim, a liturgia foi o principal 

problema. Eu havia crescido numa liturgia tradicional, em um 

modelo que inclusive foi adotado pelos pentecostais. Como eu cresci 

numa igreja de uma denominação histórica que aceitou o 

pentecostalismo, mas manteve os padrões históricos, foi difícil estar 

diante de uma nova proposta. Nesta abordagem descobri que o 

pastoreio estava aderindo uma nova realidade virtual. Não havia 

como desconsiderar a realidade das redes sociais e a comunicação 

intensa que os membros da igreja tinham comigo, em forma virtual. 

Logo me transformei em um pastor virtual. No dia a dia com o 

WhatsApp, e com as redes sociais, comecei a interagir com os 

membros da igreja. Era como se estivesse no gabinete pastoral com 

alguns, orando, aconselhando, ensinando, ou seja, pastoreando 

virtualmente. Além disso tive que considerar que os cultos agora 

eram formato online, e que todas as pregações eram gravadas para o 

canal do YouTube da igreja. Isso tudo era muita novidade para mim, 

pois eu tinha vindo da experiência de Angola e norte do Brasil, mais 

especificamente no meio da floresta Amazônica, onde o mundo 

virtual ainda não chegou com tanta força como na Europa, por 

exemplo. Eu tinha tido uma vida ministerial usando o gabinete 

pastoral, o telefone, os encontros presenciais, e nos cultos, estávamos 

somente nós, sem audiência mundial. Agora inclusive tudo que falava 

era facilmente pesquisado pelos membros, no horário do culto, e 

estava tudo gravado. Tinha que ter mais cuidado com tudo, muito 
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mais, que antes, pois tudo estava gravado, e os erros agora são mais 

evidentes, assim como a possível crítica pode vir de qualquer parte 

do mundo.  

Além de me adaptar ao pastoreio virtual, tive também que olhar 

para a nova liturgia. Uma liturgia que considera o ambiente de culto, 

como um ponto importante na ministração incluindo todo visual, 

como luzes, cor de paredes, e até com fumaça. Para mim isso era 

quase que heresia, mas não tinha uma base bíblica que rejeitasse estas 

novas formas. Parecia que estava agora me transformando o lugar de 

culto numa casa noturna. A própria idéia que o lugar era um ‘altar’, 

ou um ‘lugar santo’, parecia estar perdendo o valor. Entretanto eu 

tinha sido um dos que tinha lutado para mostrar como igreja não é 

um local, mas são pessoas, e isso me levou a aceitar mais facilmente 

estas novas idéias ou doutrinas. Mas os jovens não achavam isso, ou 

que a Igreja estava parecendo uma casa noturna. para eles isso já era 

normal, pois muitas igrejas estão se adaptando a realidades que 

envolvem a imagem e as gravações. Em Londres, eu aceitei a nova 

liturgia, mas não adotei tudo, ainda estava muito rígido quanto a isso, 

no entanto entrei no pastoreio virtual. E foi muito útil para mim. Eu 

orava e dava conselhos virtualmente quase que diariamente, e em 

horários que nunca conseguiria atender no gabinete pastoral 

presencial. Agora os membros nos encontram 24 horas por dia. Com 

isso comecei a me esgotar fisicamente, e percebi que tinha que 

estabelecer limites, caso contrário os membros poderiam me ligar o 

tempo todo.  

Depois que sai de Londres e fui iniciar uma igreja em Lisboa, 

comecei tudo de novo, sem conhecer ninguém, nem mesmo a cidade. 

Comecei então usando o que tinha aprendido em Londres, e construí 

uma página no Facebook para abrir a igreja. Foi a primeira vez em 

minha vida, que abri uma igreja através das redes sociais, mais 

especificamente pelo Facebook. E eu já tinha iniciado antes outras 

quatro igrejas da forma mais tradicional, ou seja, começando uma 

reunião, depois abrindo um local de culto. Depois da divulgação e 

com o nome da igreja já conhecida, a primeira reunião que aconteceu 

três meses depois de minha chegada, e um mês depois da abertura da 

página do Facebook, fizemos o encontro num hotel com trinta 
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pessoas. Eu nunca tinha visto, na minha experiencia pessoal, um 

ministério crescer tão rápido. O mundo virtual nos apresenta uma 

uma nova realidade. 

Temos que considerar essa realidade nesta geração. Me lembro 

que lá em Lisboa, fizemos uma grande reforma num porão (cave) 

para ser nosso templo ou ambiente da igreja se reunir. Neste lugar fiz 

um palco, e chegou a hora da crise, que começou com meu baterista. 

Ele ofereceu a tinta toda, e era preta. Pensei: “Uma igreja preta?!” 

Estava agora diante de um problema para mim, pois eu era de uma 

geração de igrejas brancas, de templos com vitrais, com grandes 

janelas e tudo cheio de cores.  

As ‘igrejas’, ou seja, os templos estavam mudando, e eu não 

gostava daquilo. Era muito longe da minha realidade, de minha 

essência. E para tornar mais difícil queriam colocar máquinas para 

fazer fumaça. Pensei logo: “Tenho que ter uma estratégia: Já sei! Vou 

fazer dois cultos, um mais histórico e outro do jeito que os jovens 

gostam.” Descobri que não eram só os jovens que gostavam disso, 

muitos cristãos mais maduros também apreciavam este novo formato 

de igreja. A liturgia já estava toda mudada, com um sistema mais 

dinâmico e muito ligado a propostas visuais, e eu entrei em crise. Mas 

eu tinha que decidir, e sabia que se quisesse manter o modelo antigo 

teria que rever toda a proposta e considerar um outro público, muito 

diferente daquele que estava alcançando naquele momento.  

Vou dar uma pausa com meus testemunhos e falar um pouco 

sobre um assunto relevante para os tempos atuais, considerando o 

que podemos chamar de: A Igreja Pós moderna. Primeiro de tudo a 

igreja pós-moderna, é diferente da Igreja moderna. A Igreja pós-

moderna está ainda se formando, e está em processo de transição. 

Está mudando na mesma velocidade que a sociedade muda, e a 

sociedade está mudando muito rapidamente. O que acontecia há dez 

anos atrás, não acontece mais agora, ou já mudou. A igreja também 

tem que se adaptar aos modelos e as formas de comunicação pós 

moderna. Não obstante esta realidade muitos não querem mudar, e 

isso é muito normal, pois a história mostra que sempre foi assim. Não 

podemos aceitar o pecado, isso é claro e certo. Mas se não é pecado, 
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qual é o problema em aceitar as mudanças? E como meu pastor dizia: 

“"Podemos fazer tudo, somente não podemos é pecar.”  

Paulo nos fala que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas 

nos convêm. Paulo enfatiza que todas as coisas nos são licitas, mas 

ele não deixa de chamar a atenção que essas coisas, não podem nos 

dominar e que algumas delas não convêm. Veja a ênfase é ser livre, 

não ser aprisionado por coisas, ou pelo o que não convêm. A maior 

ênfase do texto é que todas as coisas nos são licitas, e isso é repetido 

duas vezes. Pensando no momento em que a Igreja é a Igreja pós-

moderna, precisamos entender que o modo de pastoreio mudou, que 

a liturgia mudou, e que a arquitetura e design dos templos estão 

acompanhados pela mudança da homilética. Não há como ficar no 

passado. Talvez até possamos ficar, e pastorear um grupo que quer 

ficar no modelo antigo. Isso, creio eu, é uma escolha. Essa reflexão 

contribuiu para que eu saísse da crise que estava vivendo em Lisboa. 

Quem sabe pode contribuir com você que lê este artigo.  

Voltemos então ao meu testemunho de Portugal. Como disse eu, 

estava num momento de decisão sobre a cor do salão e a utilização 

de fumaça nos cultos. Um dia eu estava na praia, e o sol estava 

depondo. Olhei para o horizonte e vi uma fumaça que estava 

ofuscando a visão do sol, mas criava uma visão linda com luzes e 

fumaça. Ouvi Deus falar comigo “Está vendo?”. Sim, respondi ao 

Senhor. Ele então me falou que aquilo era o que os shows e agora as 

igrejas estavam tentando imitar. Nada mais era que as imagens, cores, 

e sons que Ele tinha criado. Ele me falou que não criamos nada, 

somente copiamos. Na hora meu coração se abriu, pois vi que não 

tinha nenhum verso bíblico para me fundamentar sobre não ter 

fumaça, ou sobre a igreja ser branca ou preta. Tudo era  só cultura e 

costumes, e eu já tinha vivido tantas mudanças culturais nos lugares 

que passei. Os novos costumes não eram escândalo para a nova 

geração, ou para a sociedade pós moderna. Isso só era escândalo para 

aqueles que tinham vivido o modelo antigo. Este modelo antigo foi 

aquele que eu tinha vivido, e tinha sido útil na minha geração. Me 

lembrei da mudança na música da igreja. Imaginei como deve ter sido 

para os reformadores a resistência de trazer músicas que eram 

profanas para dentro da igreja, pois tinha já existia a ‘tal música sacra’. 
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Me lembro no Brasil quando o rock, o samba e a bateria entraram na 

igreja, foi uma luta pesada e hoje é considerado algo normal, ou pelo 

menos algo aceitável. Tanta resistência por normas, usos e costumes.  

Foi neste ponto, quando eu estava na praia de Lisboa,  que Deus 

me perguntou: “Você vai querer ser pastor de jovens e dessa nova 

sociedade, ou quer continuar a tomar conta dos que vivem no 

modelo antigo?” Foi como uma flecha no coração. Pois eu sabia que 

podia escolher ser pastor da minha geração, pois muitos ainda vivem 

no modelo antigo, e não vão conseguir sair de lá. Para mim com 

certeza seria muito mais confortável, manter a igreja branca, sem 

fumaça, sem luzes, sem a liturgia pós-moderna, um modelo 

preocupado com a imagem, com as redes sociais e com o canal da 

igreja. Também seria muito mais fácil manter minha Homilética 

Clássica, do que considerar a possibilidade de incluir uma nova 

homilética no meu púlpito. Inclusive até o púlpito estava mudando, 

para uma dimensão física menor, quase que desaparecendo, pois a 

imagem tem que estar mais limpa, e centralizada no pregador ou no 

grupo que esta de algum forma falando. Eu tinha que tomar uma 

decisão para minha vida e meu ministério.  

Lembro-me de um amigo, que é pastor e presidente de minha 

missão, uma missão antiga com mais de cem anos. Ele me falou de 

um projeto de ser pastor em igrejas que estão morrendo, na Europa. 

Igrejas que têm templos suntuosos com cerca de quinze a trinta 

membros, todos de cabelo branco, agindo quase como os donos da 

igreja, se já não o são. Pensei neste tipo de irmão, e de igreja. Eles 

também precisam de pastores, e de pessoas que os acompanharão até 

a morte, congregando e servindo ao Senhor. Não há nada de errado, 

no modelo antigo, ele foi muito útil, e ainda é, mas há uma geração 

pós-moderna que precisa de ser alcançada.  

Mega igrejas, vivem novos momentos e alguns têm as chamado 

de ‘igreja shopping’. O movimento de células também entrou 

mudando até mesmo os clássicos modelos de gestão de igreja: 

Congregacional, Hierárquico e Presbiterial. Tudo está mudando. 

Pensando nesse movimento de mudanças e adaptação, eu tinha que 

decidir qual seria minha resposta a Deus. Mas com certeza minha 
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busca é querer o que Ele quer.  Sem entrar na discussão do livre 

arbítrio ou da predestinação, eu decidi.  

Minha decisão foi mudar. Aceitar o desafio do mundo pós-

moderno com todas as propostas da igreja pós-moderna: uma liturgia 

mediática, um pastoreio virtual sem deixar o presencial, um templo 

adaptado a imagem com luzes, fumaça, sons e imagens, um púlpito 

pequeno com o copo do lado; as músicas gospel em tons 

decrescentes e sem os antigos cânticos congregacionais; e mais, uma 

nova homilética. Como tem sido falado hoje: estamos num novo 

normal. Ao meu ver, temos que alcançar novos formatos e sair dos 

moldes tradicionais para sermos livres ganhando pessoas para Jesus.  

Recordo-me também de quando no meio da Floresta Amazônica, 

eu tive que aprender a viver na minha aldeia, sem camisa, só com um 

short, e chinelo. O calor era tão intenso que eu ficava mais em 

contato com o rio, mais que com a terra. Tive que me adaptar. Mudei 

para viver com eles, e ser parte do que eles viviam. Nós temos que 

nos adaptar a sociedade pós-moderna, mas sem pecar.  Adaptar não 

é aceitar o pecado. Estou falando de pecado, não de modelos, de usos 

e costumes, ou da homilética clássica. Já vi pastores pentecostais 

pregarem sem nenhuma lógica, e pessoas se converterem. O que é 

importante? A pregação, ou a pessoa?  

Meus irmãos e colegas de ministério que leem este artigo, considerem 

a mudança, e permitam o novo chegar, pois o novo é nascer e crescer. 

Devemos buscar o entendimento sobre essa nova homilética, assim 

como a formatação da igreja pós-moderna. Essa pode ser uma 

ferramenta importante para alcançar os muitos desigrejados que 

temos habitando no mundo virtual. Precisamos mudar, mas não 

aceitar o pecado, e o erro. Particularmente este é um desafio ainda 

para mim. Espero que minha experiência e minhas considerações a 

partir da Bíblia, da história e da teologia possam ser pontos de 

reflexão para seu ministério.   



 

 

 

T.B. BARRATT E A ORIGEM DO SEU CONCEITO 

DE ‘LINGUAS MISSIONÁRIAS’ 1 
 

GEIR LIE 

Nas últimas décadas, muitos pentecostais e não-pentecostais têm 

considerado que a glossolalia – o falar em línguas estranhas – é a 

“característica mais significativa” do movimento pentecostal.2 

Contudo, os primeiros pentecostais geralmente entenderam que o 

falar em línguas era secundário e surgiu do que poderia ser 

caracterizado como um sistema de crenças ‘milenarista’.3 Meu 

propósito neste artigo é sugerir que este sistema de crenças não foi 

somente o representante do pentecostalismo norte-americano, mas 

também ocupou espaço na mensagem inicial de Thomas Ball Barratt 

(1862-1940), fundador do pentecostalismo na Noruega, sendo um 

 

1 Este artigo já foi publicado em espanhol [Hechos, Vol. 1, No. 1, 2019, p. 33-47] e 
em inglês [Cyberjournal for Pentecostal Studies, No. 26, fevereiro de 2019].  

2 Donald Dayton, Theological Roots of  Pentecostalism (Peabody, Massachusetts: 
Hendrickson Publishers, 1991), p. 15.  

3 David William Faupel, The Everlasting Gospel: The Significance of  Eschatology in the 
Development of  Pentecostal Thought (Sheffield: Sheffield Academic Press, 1996), p. 18. 
O “milenarismo” tem sido definido, não só na crença que “o mundo que agora 
existe é mal e está longe da possibilidade de redenção através dos esforços 
humanos”, mas também na crença da “destruição eminente desse mundo e na 
criação do mundo vindouro.” Robert Mapes Anderson, Vision of  the Disinherited. 
The Making of  American Pentecostalism (Peabody, Massachusetts: Hendrickson 
Publishers, 1992), pp. 229-30. 
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importante instrumento indireto para espalhar o reavivamento 

pentecostal para outros países da Europa Ocidental. 

Como o conceito de ‘línguas missionárias’ entrou no pente-

costalismo norte-americano? 

É de conhecimento geral entre os estudiosos pentecostais que 

Charles F. Parham, fundador do pentecostalismo nos Estados 

Unidos, pregou uma mensagem milenarista. Parham foi influenciado 

por Frank W. Sandford, um participante do movimento da Santidade, 

que por sua vez foi influenciado por outros milenaristas que 

acreditavam que a vinda iminente de Cristo seria precedida por um 

reavivamento mundial. Inspirado por Sandford4, Parham acreditava 

que o dom de falar em línguas (entendido como xenolalia – idiomas 

estrangeiros – e não como glossolalia – linguas estranhas; não idiomas 

conhecidos) funcionaria como uma tremenda ferramenta da 

evangelização, uma vez que envolvia o falar línguas humanas. Uma 

adolescente americana, Jenny Glassey, “a quem o Espírito Santo 

supostamente treinou com uma dezena de dialetos africanos e várias 

outras línguas”5, deixou os Estados Unidos em dezembro de 1895 

com a intenção de ir para a Serra Leoa como missionária. Sandford 

publicou partes de seu testemunho em sua revista Tongues of Fire, e 

Parham fez o mesmo em seu próprio jornal da Apostolic Faith em 

1899, informando seus leitores que ela podia “ler e escrever, traduzir 

 

4 Sandford (1862-1948) estabeleceu a escola ‘Holy Ghost and Us Bible College’ em 
Shiloh, Maine, em 1895. Seis anos depois, declarou que era um apóstolo e, alguns 
meses depois, que Deus o havia capacitado com o mesmo espírito que estava no 
profeta Elias do Antigo Testamento. Na verdade, Sandford se acreditava como uma 
das duas testemunhas de Apocalipse 11. Há duas biografias sobre Sandford: 
William C. Hiss, “Shiloh: Frank Sandford and the Kingdom, 1893-1948.” (Boston: 
Tufts University: Ph.D. diss., 1978) e Frank Murray, The Sublimity of  Faith (Amherst, 
NH: The Kingdom Press, 1981).  

5 Gary B. McGee, Miracles, Missions and American Pentecostalism (Maryknoll, Nova 
York: Orbis Books, 2010), p. 69.  
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e cantar na língua  [estrangeira] enquanto estivesse fora do êxtase, e 

que ainda o podia fazer”.6  

A principal diferença entre Sandford e Parham foi que o primeiro 

cria que o dom de línguas representava apenas uma entre várias 

manifestações espirituais possíveis que acompanharam a igreja dos 

últimos tempos. Já Parham estava convencido de que a glossolalia era 

a chave para espalhar o evangelho eficazmente em todos os cantos 

do mundo que, e, que, por sua vez, impulsionaria o retorno de Cristo. 

Além disso, para Parham, falar em línguas era a evidência para saber 

se alguém havia recebido o batismo no Espírito Santo.  

Parham  parece ter mantido sua compreensão das línguas como 

línguas humanas destinadas ao uso missionário, ficado agarrado a isso 

até sua morte. Era natural, portanto, que Parham transmitisse esse 

conceito a seus seguidores. Por exemplo, Agnes N. Ozman, uma das 

primeiras seguidoras de Parham, recebeu o dom de línguas em 1 de 

janeiro de 1901. Ela pediu a ele que orasse por ela com a imposição 

de mãos “já que eu esperava ir aos campos missionários no 

estrangeiro como missionária”. Agnes concluiu que a linguagem 

sobrenatural que ela recebeu foi “a língua chinesa”, sem identificar o 

dialeto específico (como o cantonês ou o mandarim).7 Dois dias 

depois, o próprio Parham afirmou ter recebido “a língua sueca, que 

depois mudou para outras línguas”.8 Alguns dos alunos de Parham 

estavam convencidos de que, sob a inspiração do Espírito Santo, 

poderiam até escrever em línguas estrangeiras que nunca haviam 

aprendido.  

De sua parte, William J. Seymour, que havia sido discípulo de 

Parham por cinco semanas antes de levar a mensagem pentecostal a 

Los Angeles, em fevereiro de 1906, inicialmente também acreditava 

no dom de línguas missionárias. Parham havia afirmado que aqueles 

 

6 Charles F. Parham, “The Gift of  Tongues.” Apostolic Faith (Topeka), 3 de maio, 
1899. Citado em McGee, ibid., p. 73.  

7 Citado de James R. Goff, Fields White unto Harvest: Charles F. Parham and the 
Missionary Origins of  Pentecostalism (Fayetteville, Arkansas: The University of  
Arkansas Press, 1988), p. 67. 

8 Goff, ibid., p. 68. 
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batizados no Espírito Santo “poderiam ser reconhecidos como 

membros da esposa de Cristo na ocasião da Segunda Vinda. Essa elite 

espiritual seria aqueles tomados pelo arrebatamento, o que evitaria as 

horríveis provações dos sete anos da tribulação. Quando da volta de 

Cristo durante o segundo estágio de sua aparição, ocupariam 

posições importantes na administração do governo milenar.”9  

Seymour foi apresentado a Parham através da Sra. Lucy F. Farrow, 

que era pastora de uma igreja afro-americana de santidade na cidade 

de Houston, Texas. Lucy falara em línguas e dera total apoio à 

mensagem pentecostal de Parham. Um mês depois da chegada de 

Seymour em Los Angeles, a ele se juntaram a própria Lucy e Joseph 

A. Warren, ambos parte do ministério de Parham para os afro-

americanos em Houston.  

Seymour havia saído de Houston em fevereiro para pastorear uma 

igreja Holiness no número 1604 da Rua East Nineth, fundada por 

Julia W. Hutchins. No entanto, aproximadamente após uma semana 

de pregação, devido sua mensagem pentecostal, Seymour foi expulso 

daquela igreja e iniciou reuniões de oração independentes. A primeira 

aconteceu na casa de Edward S. e Mattie Lee, que, de acordo com o 

historiador pentecostal Cecil M. Robeck Jr., moravam “perto da 

esquina da Rua Union com a West First (agora Beverly Blvd.)”. A 

reunião seguinte foi na casa de Richard e Ruth Asherry, no número 

214 (agora 216) da Rua North Bonnie Brae. “O grupo central de 

Seymour consistia de cerca de quinze afro-americanos, incluindo 

cinco crianças”,10 mas a multidão cresceu rapidamente. Com isso, 

tanto Anders Gustaf Johansson, um imigrante sueco que usou o 

nome norte-americano ‘Andrew G. Johnson’, e pelo menos dois 

outros compatriotas, encontraram a oportunidade de participar das 

reuniões de oração na casa da Rua Bonnie Brae e em outros lugares. 

Quando as reuniões se mudaram para a Rua Azusa, 312, em abril de 

 

9 Goff, ibid., p. 78. 

10 Cecil M. Robeck, The Azusa Street Mission and Revival: The Birth of  the Global 
Pentecostal Movement (Nashville, Tennessee: Nelson Reference & Electronic, 2006), 
p. 64. 
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1906, não demorou muito para que estourasse a presença de pessoas 

em massa.  

Edward Lee, o hospedeiro de Seymour, foi o primeiro a 

experimentar o batismo do Espírito em Los Angeles. Vários afro-

americanos tiveram uma experiência semelhante nas reuniões de 

oração da Rua Bonnie Brae. O primeiro a ter um encontro específico 

com o Espírito Santo no prédio da Rua Azusa foi um “trabalhador 

latino, presumivelmente tocado pelo poder do Espírito Santo 

enquanto preparava a Missão da Fé Apostólica para o serviço no 

sábado.” Naquele dia, este trabalhador, provavelmente mexicano, 

estava “limpando os escombros, um dia antes da abertura da 

missão.”11  

As reuniões da Rua Azusa logo atraíram “vários grupos étnicos, 

como: negros, brancos, latinos, asiáticos e nativos americanos.”12 

Alguns pesquisadores afirmaram recentemente que Barratt 

participou de algumas dessas reuniões, no entanto, este não é a 

verdade. Foi durante uma visita aos Estados Unidos em 1905-6, para 

angariar fundos para a sua Missão da Cidade (Bymisjonen) em 

Christiania (Oslo), que soube do rereavivamento da Rua Azusa. 

Barratt correspondeu-se com Ida May Throop, Clara Lum, Benjamin 

H. Irwin e Glenn Cook, funcionários da missão da Rua Azusa, que 

tentaram instruí-lo sobre como receber o batismo no Espírito.13 Em 

 

11 Gastón Espinosa, “The Holy Ghost is here on Earth? The Latino Contributions 
to the Azusa Street Revival.” Enrichment. Primavera 2006: p. 119. Veja também 
Gastón Espinosa, Latino Pentecostals in America: Faith and Politics in Action 
(Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2014), pp. 35-36. 

12 Robeck, ibid., p. 88. 

13 David D. Bundy, “Spiritual Advice to a Seeker: Letters to T.B. Barratt from Azusa 
Street, 1906.” Pneuma 14 (1992): pp. 62-75. Tragicamente, os materiais inéditos de 
Barratt foram armazenados na Biblioteca Nacional de Oslo, onde há pouca ou 
nenhuma comprensão da importância de preservar esses materiais para fins de 
pesquisa. A correspondência inestimável de Barratt está se tornando mais difícil de 
ler de um ano para o outro por causa do papel ácido de suas cartas.  
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11 de outubro de 1906, ele também recebeu uma carta pessoal de 

Seymour.14  

A história de Barratt e seu papel nas origens do movimento 

pentecostal na Noruega é bem conhecida entre os estudiosos 

pentecostais. Como indicado na introdução, o objetivo deste artigo 

não só é problematizar uma declaração anterior de que o 

pentecostalismo norueguês, na sua fase inicial, não refletiu o conceito 

de línguas missionárias, mas também sugerir que a identificação do 

início do pentecostalismo, como um movimento milenarista, não era 

uma tese original de Robert Mapes Anderson, como publicado em 

sua primeira edição do Vision of the Disinherited em 1979.15 Esta tese já 

fora exposta no início de 1928, em uma longa nota de rodapé, muitas 

vezes ignorada. O livro norueguês, Dommedagsventing [Esperando o dia 

do juízo] com o subtítulo Millennismen og dens innslag i norsk kristendom 

[O milenarismo e seu impacto sobre o cristianismo da Noruega], do 

autor Thorstein Gunnarson, só toca de passagem no tema do 

pentecostalismo. De acordo com Gunnarson, Barratt e seus colegas 

pentecostais, tanto na Europa como nos Estados Unidos, 

basicamente, pregaram uma mensagem escatológica sobre o retorno 

iminente de Cristo. “O milênio iminente e o seu arrebatamento ainda 

mais iminente serão precedidos por um novo Pentecostes do 

Espírito.” Em seguida, o autor diz que ele está citando Barratt, 

embora não tenha certeza se ele está parafraseando ou citando uma 

suposta fonte de Barratt, não localizada, escrita durante o início de 

sua fase pentecostal: “O que está acontecendo agora”, teria escrito 

Barratt, “é apenas o começo. O trabalho de Deus, [isto é, o 

avivamento pentecostal] penetrará em todos os lugares e preparará as 

nações para o retorno de Cristo.” Então Gunnarson continua com 

 

14 Thomas Ball Barratt, Erindringer (Oslo: Filadelfiaforlaget, 1941), p. 114; Thomas 
Ball Barratt, When the Fire Fell and an Outline of  My Life (Oslo: Alfons Hansen & 
Sønner, 1927), p. 120.  

15 Na contracapa do livro de Anderson (reimpressão em 1992), Gary B. McGee 
escreve: “Desde a primeira publicação de Vision of  the Disinherited, de Anderson, os 
estudantes do pentecostalismo foram desafiados por sua tese sobre as origens do 
movimento.” 
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suas próprias palavras. “A modesta Missão Urbana de Barratt 

realmente se tornaria numa espécie de missão para a Europa [como 

tal], que, por sua vez, é uma missão para os gentios: a missão de 

pregar que cobre todos os povos, que atingiria as massas pagãs com 

um fervor profético de línguas xenolálicas entendidas pelos ouvintes 

– o que tornaria o complicado estudo da lingüística desnecessário. 

Durante essa fase inicial e experimental, havia vários homens e 

mulheres que, de acordo com este tipo de fé, alcançaram os confins 

da terra com o seu evangelho otimista.”16 Citando a nota de rodapé 

de Gunnarson, em um artigo anterior em norueguês, adicionei as 

seguintes palavras: “Infelizmente, Gunnarson não revela quais fontes 

de Barratt ele consultou, e há incerteza sobre se cita literalmente ou 

parafraseia Barratt.”17  

Como o conceito de línguas missionárias entrou no pente-

costalismo norueguês?  

Como Gunnarson chegou à conclusão de que o pentecostalismo era 

um movimento milenarista? Acho difícil acreditar que ele estava 

errado sobre a fase inicial do pentecostalismo norueguês, porque, de 

acordo com a mensagem pentecostal, esta corresponde 

perfeitamente à orientação escatológica do pentecostalismo norte-

americano durante seu início. Na verdade, o ensino de línguas como 

um sinal escatológico, e, a busca de como legitimar a mensagem dos 

missionários a respeito do iminente retorno de Cristo, durou até 

1908-918 (quando vários dos missionários voltaram ao seus países de 

 

16 Thorstein Gunnarson, Dommedagsventing: Millennismen og dens innslag i norsk 
kristendom (Bergen: A/S Lunde & Cos Forlag, 1928), p. 76.  

17 Geir Lie, “Apostler og aposteltjeneste i internasjonal pinsekristendom.” Refleks 1-
1 2002, p. 6 (nota 6).  

18 McGee afirma (p. 105) que “a esperança das linguas como dom linguístico para 
a pregação tinha começado a declinar em 1908.” Citando a Darrin Rodgers, 
Northern Harvest: Pentecostalism en North Dakota (Bismarck, North Dakota: North 
Dakota District Council of  the Assemblies of  God, 2003), McGee afirma ainda na 
mesma página que “em um desenvolvimento relacionado e em contraste com a 
ideia de que as linguas sempre representaram línguas humanas não aprendidas, 
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origem manifestando “decepção e fracasso”19), embora, aparente-

mente, Parham nunca tenha renunciado essa doutrina.20 Desde 1909, 

as línguas foram redefinidas como uma “linguagem celestial” 

(glossolalia), embora Deus, excepcionalmente, poderia conceder a 

alguém uma linguagem humana (xenolalia) que nunca tinha aprendido 

naturalmente, como foi o caso dos 120 crentes no Dia de 

Pentecostes. No entanto, essa redefinição do propósito da glossolalia 

não foi publicada abertamente e, gradualmente, parece que as pessoas 

foram esquecendo que o conceito de línguas missionárias não era 

“uma aberração sustentada apenas por alguns fanáticos”, mas sim, 

“uma fundamental noção quase universal nos primeiros anos do 

 

alguns começaram a identificar as línguas como línguas de anjos (1 Coríntios 13.1), 
um fenômeno que também destacava a adoração. Isso surgiu em fevereiro de 1904 
em Audubon, Minnesota, onde A.O. Morken [sem relação com o círculo em torno 
de Parham nem o reavivamento da Rua Azusa] descreveu as línguas ouvidas em 
adoração lá como “linguas angélicas”. Morken era um imigrante norueguês na 
América, e seu testemunho foi publicado em Folke Vennen, um jornal de língua 
norueguesa evangélico de circulação geral publicado em Chicago. O testemunho 
de Morken, no entanto, revela uma fraqueza no meu argumento: se Morken 
considerou o fenômeno de falar en línguas como línguas dos anjos, então é 
concebível que Barratt, seu co-linguista, tinha conhecimento dessas reivindicações 
ou poderia ter desenvolvido uma teologia similar. No entanto, qualquer ligação 
entre Barratt e Morken é especulativa. Três anos depois das afirmações de Morken, 
Alfred Garr chegou à conclusão de que línguas desconhecidas poderiam ser línguas 
reconhecíveis aos anjos.” Também Goff, que juntamente com Anderson e Faupel, 
subscreve à tese milenarista (p. 15), afirma que “em 1909 muitos pentecostais 
estavam se tornando céticos em relação às línguas missionárias, pelo menos como 
um fenômeno difundido. Línguas, agora entendida principalmente como 
glossolalia, serviu como prova de recebimento do batismo do Espírito Santo e, 
com a ajuda de um intérprete de inspiração divina, trouxe uma mensagem de 
esperança pelas congregações.” (Goff, ibid., p. 16).  

19 Anderson, ibid., p. 91. 

20 Goff, ibid., p. 154: “No entanto, Parham se apegou tenazmente à visão de 
conquista do mundo através das línguas missionárias. Ele insistiu que todos os que 
falam em línguas autênticas eram xenoglóssicos e culpavam a falsa experiência 
pentecostal de um estágio posterior por qualquer falha no campo da missão. Apesar 
da afirmação de Parham de que o fenômeno funcionou bem para os missionários 
que ele havia patrocinado, a maioria dos pentecostais abandonou a interpretação 
original em favor de uma posição moderada que definia “línguas celestes” (isto é, 
glossolalia) como a norma e as línguas missionárias (isto é, xenoglossa) como 
extraordinárias.”   
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movimento.”21 Por esta razão, quando Anderson em seu Vision of the 

Disinherited disse que a característica mais significativa do início do 

pentecostalismo não eram as línguas, mas, sim, o milenarismo, sua 

tese se torna muito justa e tem sido considerada como pioneira. 

Como poderia Gunnarson, acidentalmente, por assim dizer, acertar 

o prego na cabeça em 1928, com uma tese idêntica, se não fosse pelo 

fato de que ele estava certo? Tanto para Barratt quanto para os 

pentecostais norte-americanos, para citar Anderson, “o fenômeno da 

glossolalia e cura divina eram elementos subordinados aos 

ensinamentos de um movimento milenarista.”22  

Gunnarson era um teólogo por formação, Ministro Sacerdote da 

Igreja Luterana Estatal da Noruega. Embora seu propósito fosse 

informar à igreja, ele não pretendia escrever um tratado acadêmico. 

Por essa razão, ele não defendeu sua tese com referências literárias. 

Como já mencionado anteriormente, seu livro tratou do milenarismo 

de maneira geral, e o pentecostalismo foi brevemente mencionado na 

nota de rodapé acima mencionada. Como resultado, seu livro, que 

permanece esgotado, quase não foi conhecido entre os pentecostais 

noruegueses. Nils Bloch-Hoell, no entanto, em sua dissertação de 

1956 sobre o pentecostalismo norueguês, menciona o livro e rejeita 

categoricamente a validade da alegação de Gunnarson. Bloch-Hoell 

concorda com Gunnarson que a escatologia sempre foi uma doutrina 

importante dentro do pentecostalismo, mas que não ocupa um lugar 

central no sistema de suas crenças. Em 1964, uma modificação da 

dissertação de Bloch-Hoell foi publicada em inglês, e a crítica do 

autor a Gunnarson foi mantida.  

Bill Faupel, em seu livro intitulado The Everlasting Gospel: The 

Significance of Eschatology in the Development of Pentecostal Thought  (1996), 

registrou a seguinte afirmação: “Concordo com a tese de Robert 

Mapes Anderson [...], [com foco] na importância central da 

escatologia para se entender o pentecostalismo norte-americano”23. 

 

21 Anderson, ibid., p.90. 

22 Anderson, ibid., p. 80. 

23 Faupel, ibid., p. 9. 
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Faupel, complementando a tese de Anderson, afirmou que o 

“sistema de crenças milenares [no pentecostalismo norte-americano] 

resultou em uma mudança de paradigma que ocorreu dentro do 

perfeccionismo evangélico do século XIX.”24 Infelizmente, nem 

Anderson nem Faupel creditam a Gunnarson os fundamentos 

utilizados na criação de sua tese. 

Não é preciso muita criatividade lingüística para traduzir para o 

inglês a nota de rodapé na página de Gunnarson e, em seguida, fazer 

a alegação de que essa tese é a sua própria tese. Para começar, não há 

nada de errado com isso, porque ambos Anderson e Faupel fornecem 

informações valiosas sobre o pentecostalismo norte-americano, que 

é certamente um produto de sua própria investigação original. 

Entretanto, considerando especialmente o avanço acadêmico da tese 

de Anderson, Gunnarson deveria ter sido devidamente citado como 

autor original. Contudo, Faupel reconheceu a autoria de Gunnarson, 

não na sua publicação de 1996, mas em sua tese de doutorado de 

1989, onde afirma que a tese de Gunnarson, “disponível apenas em 

língua norueguesa”, permaneceu desconhecida pelo mundo de fala 

inglesa até 1964, quando The Pentecostal Movement, escrito por um 

companheiro norueguês, foi traduzido para a língua inglesa. O autor, 

Nils Bloch-Hoell, brevemente considerou e, em seguida, rejeitou a 

alegação de Gunnerson [sic!] dizendo: “Isso não está certo, pois a 

escatologia é certamente uma parte necessária da mensagem 

pentecostal. É uma consequência natural do biblicismo do 

movimento, e também está de acordo com o fascínio pelo 

extraordinário e perturbador. Para além disto, a própria escatologia 

não parece ter tido qualquer significado fora do comum.”25 Bloch-

Hoell também facilitou para os dois autores norte-americanos ao 

localizar a tese norueguesa de Gunnarson, referindo-se a ela em sua 

nota de rodapé depois de ter manifestado seu desacordo com “a tese 

 

24 Faupel, ibid., p. 18. 

25 David William Faupel, “The Significance of  Eschatology in the Development of  
Pentecostal Thought.” (Birmingham, England: University of  Birmingham, Ph.D. 
diss., 1989), p. 16. 
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de Gunnarson, quando ele afirma que a mensagem pentecostal é, 

acima de tudo, escatológica.”26  

Não é de surprender que Bloch-Hoell tenha rejeitado a alegação 

de Gunnarson. A final, Gunnarson não revelou nenhuma fonte 

literária, ele simplesmente disse “o que Barratt escreveu”. Esta 

declaração apresenta uma dificuldade muito séria na documentação 

da evidência histórica. Teria sido algo quase extraordinário se Bloch-

Hoell pudesse ter descoberto essa sutil redefinição do propósito de 

falar em línguas quando os estudiosos mais qualificados e nativos do 

país de origem do pentecostalismo dependiam das alegações de 

Gunnarson para formular sua própria tese?27 E para complicar ainda 

mais a situação, o próprio Faupel nasceu no pentecostalismo, no 

sentido de que seus pais participaram do Movimento da Chuva 

Tardia (Latter Rain Movement).28  

Embora não tenha sido capaz de traçar as declarações explícitas 

de Barratt em suas publicações, que inicialmente subscrevera o 

conceito escatológico de línguas missionárias, não tenho razão 

suficiente para duvidar da validade da alegação de Gunnarson. Talvez 

ainda existam fontes legíveis na Biblioteca Nacional de Oslo que 

possam provar que Gunnarson está certo, mas não as encontrei. Na 

ausência de provas substanciais, argumentarei a favor da tese de 

Gunnarson, confiando em parte nas declarações implícitas de Barratt 

e em parte na informação histórica disponível de seu encontro com 

o pentecostalismo norte-americano até sua chegada à Noruega, em 

dezembro de 1906.  

 

26 Nils E. Bloch-Hoell, The Pentecostal Movement: Its Origin, Development, and Distinct 
Character (Oslo: Universitetsforlaget, 1964), p. 154. 

27 “Uma vez que a crença em uma Segunda Vinda deixou de ser uma expectativa 
individual imediata, ela não poderia mais ocupar o lugar central no pensamento 
pentecostal. Assim, falar em línguas, que manteve sua imediação, moveu-se para o 
centro da ideologia pentecostal.” (Anderson, ibid., p. 96.) Eu não estou afirmando 
que Bloch-Hoell desestabilizou o conceito pentecostal de Xenoglossa, mas afirmo 
que ele não foi capaz de assimilar a importância da teologia escatológica que serviu 
como base, e que essa foi sua raison d’être.  

28 Faupel, ibid., p. 11. 
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Já me referi ao fato de que a mensagem escatológica de Parham 

foi transmitida aos seus seguidores. É verdade que Robeck duvida se 

Seymour permaneceu fiel à doutrina das línguas missionárias por 

muito mais tempo após 1907: “Inicialmente, o Pastor Seymour 

concordou com a posição de Parham de que as línguas eram línguas 

verdadeiras (xenolalia), dado por Deus para uso missionário. Mas em 

meados de 1907 [Seymour] parecia se distanciar de Parham neste 

assunto.”29 Devemos lembrar, no entanto, que a exposição de Barratt 

ao pentecostalismo ocorreu em 1906. E ainda não sabemos se 

Gunnarson se referiu a uma fonte de Barratt escrita, 

aproximadamente, nesta mesma ocasião. Além disso, até então, não 

era sabido que Seymour estava passando por uma mudança teológica.  

Barratt tinha ido aos Estados Unidos em setembro de 190530 com 

o objetivo de levantar fundos para sua Missão Urbana em Christiania 

(hoje Oslo). No entanto, o esforço de angariação de fundos acabou 

por ser um fracasso. Nesta ocasião, encontrou abrigo na Casa da 

Aliança (Alliance House) de A.B. Simpson, no número 240 da Rua 

West 44th, em Nova York, onde recebeu um exemplar do primeiro 

volume da revista Apostolic Faith, de Seymour, da Missão da Rua 

Azusa, em Los Angeles. Este volume em particular foi publicado em 

setembro de 1906, e Barratt iniciou sua correspondência com os 

colaboradores da Rua Azusa naquele mesmo mês. É bom ser 

lembrado que, na época inicial do pentecostalismo, todos seus 

aderentes subscreviam a doutrina escatológica do retorno iminente 

de Cristo e a identificação do falar em línguas (xenolalia) como os 

idiomas missionários, cujo objetivo era dar legitimidade a sua 

mensagem escatológica. Barratt recebeu seis cartas de Throop, Cook, 

Lum e Irwin, respectivamente, além de Seymour, como já 

mencionado.31 Durante um serviço na missão de Maude Williams no 

 

29 Robeck, ibid., p. 236. 

30 Martin Ski, ed., Fram til urkristendommen: Pinsebevegelsen gjennom 50 år. Bind 1 (Oslo: 
Filadelfiaforlaget, 1956), p. 8.  

31 David D. Bundy, “Visions of  Apostolic Mission. Scandinavian Pentecostal 
Mission to 1935.” (Uppsala: Uppsala Universitet, Ph.D. diss., 2009), p. 168.  
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número 250 da Rua West 14th32, em Nova York, em 15 de novembro 

de 1906, Maude orou por Barratt. Mais tarde naquela mesma noite, 

Lucy Leatherman e um norueguês desconhecido fizeram o mesmo. 

Ele não só falou em línguas, como também teve a certeza de que 

podia distinguir entre sete ou oito línguas diferentes enquanto orava 

em línguas.33 Certamente, a distinção entre sete ou oito línguas 

deveria se referir a línguas humanas reconhecíveis, pois a 

identificação pentecostal das línguas como uma “linguagem celestial” 

(glossolalia) só seria conhecida poucos anos depois.  

Já em agosto de 1906, Barratt havia se encontrado com Anders 

Gustaf Johansson (Andrew G. Johnson), que não só recebera o 

‘Batismo do Espírito’ em Los Angeles, como Barratt que o 

experimentaria em novembro, mas que também estava convencido 

de que, sob inspiração divina, ele tinha falado em várias línguas 

humanas. Ambos os escandinavos alojaram-se na Casa da Aliança, de 

A.B. Simpson. Assim, a alegação de Barratt de que naquela época, ele 

não sabia nada sobre a Rua Azusa, e, que, Johansson não 

compartilhara uma palavra sobre suas experiências pessoais na 

Missão de Seymour, parece muito improvável, especialmente porque 

Johansson disse que compartilhou suas experiências da Rua Azusa 

diretamente com ele.34 Por isso, neste caso específico, acredito que 

foi Barratt quem mentiu.   

Rapidamente os crentes da Rua Azusa começaram espalhar a 

mensagem pentecostal, não apenas para as cidades vizinhas, mas 

também para todo país. Alfred Goodrich Garr e sua esposa Lillian 

 

32 Anderson, ibid., p. 130. Barratt, Erindringer, p. 127. 

33 Barratt, Erindringer, p. 123. Williams fosse talvez canadense, tendo recentemente 
recebido seu “batismo do Espírito” no Canadá. (Barratt, When the fire fell, p. 128.) 

34 Jan-Åke Alvarsson, “Pingstväckelsens etablering i Sverige. Från Azusa Street till 
Skövde på sju månader” em Claes Waern, ed., Pingströrelsen: Händelser och utveckling 
under 1900-talet (Estocolmo, Suécia: Libris förlag, 2007), p. 18. Johansson chegou à 
Suécia em 16 de novembro e começou a compartilhar seu testemunho pentecostal, 
isto é, mais de um mês antes de Barratt retornar à Noruega em dezembro. Também 
é interessante notar que enquanto o primeiro artigo de Barratt sobre o 
reavivamento da Rua Azusa apareceu numa revista norueguesa (Byposten) em 6 de 
outubro, o primeiro artigo em sueco (por A. Linn) apareceu em Närkesbladet em 18 
de setembro.   
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foram os primeiros missionários a deixar a Rua Azusa, em julho de 

1906, com o objetivo de abrir uma obra missionária em outro país, 

indo para a Índia em janeiro de 1907.35 Logo depois outros o 

seguiram. Robeck acredita que Lucy Leatherman trabalhou como 

coordenadora de uma estratégia missionária para a África. Por volta 

de 1º de dezembro do mesmo ano,36 os “missionários pentecostais, 

ainda neófitos” (e três crianças pequenas) chegaram à cidade de Nova 

York. Apesar de terem saído da Rua Azusa “em diferentes 

momentos, entre agosto e novembro”, a chegada deles à cidade de 

Nova York parecia bastante coordenada, e foram tratados como um 

único grupo. De acordo com Robeck, eles ficaram na Casa da Aliança 

(pelo menos alguns deles  e os outros também se alojaram perto da 

Casa da Aliança), onde Barratt também estava hospedado - e “todos 

adoraram juntos na União da Missão de Santidade (Union Holiness 

Mission) da Rua West 40th Street, onde havia uma pequena 

congregação afro-americana liderada pelo Idoso Sturdevant.”37  

Quem eram esses missionários? Naturalmente, a mais conhecida 

foi Lucy Farrow, a pastora de santidade afro-americana de Houston, 

que apresentou Parham a Seymour e, em seguida, foi convidada para 

ir a Seymour nas reuniões de oração da Rua Bonnie Brae e, 

posteriormente, nos cultos da Rua Azusa. Também é interessante 

notar que Julia Hutchins, com seu marido Willis, estava entre os dez 

 

35 Robeck, ibid., p. 250. No entanto, Mary Johnson da Missão Livre Sueca (Swedish 
Free Mission) em Moorhead, Minnesota, que aparentemente não teve contato com 
Charles Parham ou a Missão da Rua Azusa em Los Angeles, embora ela tenha 
falado em línguas, chegou em Durban, na África do Sul, em janeiro de 1905 e 
parece ter sido a primeira missionária pentecostal “europeu-americano” do século 
XX. (McGee, ibid., pp. 91-2; Rodgers, ibid.., pp. 13-14)  

36 Em seu diário de 25 de novembro, que foi um domingo, Barratt escreveu que se 
encontrou com Samuel e Ardella Mead na quarta-feira anterior, que acabou sendo 
o dia 21. Ele estava “esperando por eles há algum tempo, passando por eles em um 
entendimento claro do reavivamento [de Azusa] em Los Angeles.” (Barratt, When 
the Fire Fell, pp. 135-6; Barratt, Erindringer, p. 127).  

37 Robeck, ibid., p. 267. Anderson (p. 130) afirma que “os líderes da missão [na 250 
W. 14th], no entanto, aparentemente rejeitaram o novo movimento, uma vez que a 
partir daquele momento os crentes pentecostais começaram a participar da União 
da Missão de Santidade na West 40th.” Veja também Barratt, Erindringer, pp. 127-
128. 
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missionários que agora se dirigiam para a África. Já notamos que ela 

foi a fundadora da assembléia afro-americana de santidade em Los 

Angeles, onde William Seymour havia sido convidado como pastor, 

porque Julia sentiu um chamado missionário à Libéria. Apesar de ter 

sentido a obrigação de ‘fechar a porta’ para Seymour depois que ele 

começou a pregar sobre glossolalia, como a evidência inicial de que 

alguém tinha recebido o ‘batismo no Espírito’, Julia obviamente tinha 

se convertido ao movimento pentecostal. Entre os missionários 

estavam Samuel e Ardella Mead, missionários metodistas em Angola 

por cerca de vinte anos. De acordo com Robeck, muitas vezes foi 

mencionado que os Meads “ajudaram a identificar as idiomas 

[xenolalia] faladas [em línguas] na missão da Rua Azusa, embora não 

fossem os únicos a fazerem isso.”38 Por exemplo, George Batman 

afirmou entusiasticamente que “Deus lhe dera seis línguas e o 

instruíra a ir à Monróvia [a capital da Libéria].”39 Barratt não teve 

somente a oportunidade de estar em companhia de alguns deles por 

dezoito dias na cidade de Nova York. Eles estavam juntos desde de 

21 de novembro até o embarque para a Inglaterra em 8 de dezembro, 

a caminho da África. Na verdade, ele foi um companheiro de viagem 

no RMS Campania: Isso implicou vinte e cinco dias de comunhão e 

interação mútua com os missionários da Rua Azusa, incluindo os dias 

desde sua estadia na cidade de Nova York até a chegada do 

transatlântico britânico em Liverpool, em 15 de dezembro de 1906.40 

 

38 Robeck, ibid., p. 238. 

39 McGee, ibid., p. 94. 

40 Eu tenho uma cópia de toda a lista de passageiros e, portanto, posso confirmar 
a validade da declaração de Robeck sobre a identidade dos missionários da Rua 
Azusa: Lucy Farrow e sua sobrinha Leila McKinney, Julia e Willis Hutchins, Samuel 
e Ardella Mead, Robert e Myrtle K. Shideler e George e Daisy Batman (com seus 
três filhos). Robeck também escreve no pp. 267-8 que ao grupo “se juntaram três 
novos convertidos afro-americanos em direção à Libéria. O Senhor F.M. Cook foi 
batizado no Espírito quando Lucy Farrow e George Batman lhe impuseram as 
mãos e oraram. Ele foi acompanhado por sua esposa (sem nome) e uma mulher 
identificada apenas como Sra. Lee.” Eu também posso, de acordo com a lista de 
passageiros, confirmar a validade da presença dessas pessoas no navio. E, 
obviamente, Barratt também está incluído entre os passageiros. Todos viajaram em 
3º. classe. Em 16 de dezembro, Barratt estava a bordo de outro navio, desta vez de 
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De fato, seria estranho se Barratt fosse capaz de distinguir entre a 

experiência (percebida como xenolalia) e a mensagem pentecostal sobre 

os últimos tempos antes da segunda vinda de Cristo, uma vez que 

essas coisas andaram de mãos dadas. Os missionários da Rua Azusa 

estavam confiantes de que Deus os havia treinado com o dom de 

línguas para pregar aos nativos da Libéria41 e de Angola,42 respectiva-

mente; e Barratt não expressou reservas ao se referir ao seu encontro 

com eles.43 Ele também não criticou o conceito de línguas 

missionárias em seus livros posteriores. De fato, ele permaneceu tão 

silencioso sobre esse assunto quanto estiveram os líderes do 

pentecostalismo norte-americano após o propósito de falar em 

línguas ser redefinido em 1909, em que o objetivo da linguagem 

humana (xenolalia) era entendido como um instrumento para a 

 

Hull para a Noruega e chegou a Christiania no dia 18. Sua primeira reunião na 
Noruega foi em 19 de dezembro. (Barratt, Erindringer, pp. 131, 134; Barratt, When 
the Fire Fell, p. 139.) 

41 “A história do Batman, do Cook e a Sra. Lee”, escreve Robeck na p. 269, “foi 
trágica”. Poucas semanas depois de sua chegada, toda a família Batman, a Sra. Cook 
e a Sra. Lee contraíram malária ou febre da água preta e morreram. The Apostolic 
Faith [Los Angeles, CA] nunca publicou um relato de suas mortes, embora 
reconhecessem que algumas pessoas haviam sido “martirizadas”. Talvez não tenha 
sido necessário publicar um anúncio completo. O movimento pentecostal, de Los 
Angeles a Portland a Sunderland, Inglaterra, rapidamente percebeu a tragédia, sem 
dúvida de boca em boca. “Tanto Lucy Farrow quanto Julia Hutchins voltaram aos 
Estados Unidos em menos de um ano. Após seu retorno aos Estados Unidos, Lucy 
Farrow afirmou que ‘duas vezes’ na Libéria, ‘o Senhor lhe dera’ o dom da língua 
Kru e permitia que ela ‘pregasse dois sermões ao povo em sua própria língua.’” Ela 
estemunho do fato de que os “pagãos” na Libéria foram batizados no Espírito 
quando “falaram em inglês e outros em outras línguas” (Robeck, ibid., p. 269). 
Robeck também escreve que “as pessoas em Los Angeles, assim como Charles 
Parham, acreditavam que sua língua tinha sido uma língua genuína” (p. 268).  

42 Após a sua chegada a Liverpool, os Meads e os Shidelers “embarcaram num navio 
com destino a Angola. Os Meads retornaram aos Estados Unidos dentro de um 
ano, aparentemente sem qualquer fruto por seus esforços. Não temos mais 
informações sobre os Shidelers após a sua chegada a Benguela, Angola.” (Robeck, 
ibid., p. 274).  

43 Bundy, ibid., p. 74 (nota 188).  
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pregação missionária intercultural, para primariamente ser uma 

linguagem celestial (glossolalia).44  

Considerando a intensa exposição de Barratt aos zelosos 

evangelistas das línguas missionárias, de onde ele recebera a sua 

experiência pentecostal sem expressar reservas em relação à teologia 

subjacente, combinada com o fato de que Gunnarson deu uma 

representação exata do que constituía a mensagem pentecostal 

original sobre o fim dos tempos, mesmo alegando citar uma fonte 

escrita de Barratt posterior (1928), quando quase todos nos Estados 

Unidos, tanto dentro como fora do movimento, pareciam se ter 

esquecido sobre o que tratava a mensagem pentecostal original, creio 

que há uma base suficiente para se considerar Gunnarson uma fonte 

confiável. 

A posteridade provou que ele estava correto no que diz respeito à 

sua avaliação do que constituía a mensagem pentecostal original. 

Nada parece sugerir que ele tivesse ideia do que estava acontecendo 

no pentecostalismo norte-americano, o que novamente sugere que 

sua única fonte era Barratt, que, por sua vez, fortalece a validade da 

alegação de Gunnarson de que Barratt também, quando escrevera ao 

que Gunnarson se inclinara, subscreveu a mesma base escatológica 

de seus mentores americanos a esse respeito. Eu também acredito 

que este artigo conseguiu provar, de acordo com a referência de 

Faupel ao livro de Gunnarson em sua própria tese de doutorado de 

1989, que Gunnarson é o criador da tese milenarista que Anderson e 

Faupel construíram e expandiram. Por isso, ele deveria receber o 

devido crédito por tal contribuição. 

 

44 No entanto, já em 1908, Barratt “sugeriu [...] a possibilidade de que alguns que 
falam em línguas possam ser ininteligíveis” (“The Truth about the Pentecostal 
Revival.” Brochure [Londres, 1908], p. 10f., p. 34 como citado em Anderson, ibid., 
p. 16). Essa data antiga corresponde à data da Conferência de Sunderland na 
Inglaterra em junho do mesmo ano, onde Alexander A. Boddy convidou os líderes 
pentecostais para discutir, entre outras coisas, os “fracassos de certos missionários 
da Fé Apostólica que tiveram ido para a Libéria, o Congo e o Japão” (Robeck, ibid., 
p. 247). 

 





 

 

 

DO NORTE, VOSSOS IRMÃOS VOS SAÚDAM 

Potenciais contribuições entre os pentecostalismos 

nórdicos e brasileiros 

LEONARDO MARCONDES ALVES 

O hino “Quão grande és Tu” inspira reverência e maravilha aos que 

o cantam em português, espanhol ou nas línguas nórdicas. 

Originalmente o hino “O store Gud”, com letra de 1885 do sueco 

Carl Boberg (1859-1940) e melodia popular sueca, foi rapidamente 

traduzido incorporado ao cancioneiro dos diversos movimentos 

avivalistas do final do século XIX e início do século XX. Hoje 

permanece em hinários evangélicos que migrantes latino-americanos 

pentecostais trouxeram consigo para os países nórdicos.1 Mais que 

uma mera coincidência, a circulação desse hino reflete uma longa e 

frutífera contribuição entre os movimentos pentecostais nórdicos e 

latino-americanos. 

Este artigo salienta alguns aspectos dos pentecostalismos nórdicos 

que seriam importantes para uma reflexão na identidade e orientação 

 

1 Nesse artigo uso intercambiavelmente os termos “nórdico” e “escandinavo” para 
referir-se à região que compreende a Suécia, Noruega, Finlândia, Dinamarca e 
Islândia, bem como regiões autônomas adjacentes. 
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dos pentecostalismos latino-americanos, sobretudo o brasileiro.2 Para 

muitos crentes pentecostais latino-americanos, o legado escandinavo 

é uma saudosa lembrança. Como muitos desconhecem o estado das 

igrejas movidas pelo Espírito Santo nos países nórdicos, este artigo 

oferece um panorama histórico, organizacional e teológico. A ideia é 

salientar pontos comuns para uma frutífera colaboração entre os 

pentecostalismos nórdicos e o brasileiro.  

Considerando a boa tradição nórdica que busca conhecimento 

teológico com aplicações pastorais e missiológicas sem negligenciar 

um fundamento acadêmico, há aqui teores confessionais e 

normativos.  

Minha posicionalidade é a de um observador-participante. 

Embora um bisavô tenha recebido os dons do Espírito Santo nos 

anos 1930 em um movimento já abrasileirado mas com origens na 

lendária jornada missionária dos suecos, meu contato com os 

pentecostalismos nórdicos somente ocorreu a partir de 2010. 

Naquele ano, fazendo o mestrado em antropologia em Uppsala, 

Suécia, conheci congregações, intelectuais, arquivos e crentes 

cativantes. Espantei-me com a semelhança (e diferenças) entre os 

pentecostalismos latino americanos e nórdicos. Tendo morado 

também nos Estados Unidos, tinha ciência de que muitas influências 

e tensões entre o evangelicalismo norte-americano e o latino- 

americano existem, mas o lado nórdico permanecia desconhecido.  

Alinhado por esse interesse, desde 2019 conduzo pesquisa 

doutoral na VID Specialized University, Stavanger, Noruega, sobre 

como a interpretação bíblica ocorre no seio de congregações de 

migrantes latino-americanos nos países nórdicos. Alguns achados 

preliminares apontam para heranças comuns, por exemplo, as 

caixinhas de promessas, e distinções, como o fato de ambos lerem a 

Bíblia fortemente orientados por estratégias interpretativas 

 

2 De modo algum essa relação do pentecostalismo nórdico se restringe ao Brasil. 
A península ibérica, os países de língua portuguesa na África e Ásia, toda a América 
Latina bem como suas diásporas tiveram os impactos do pentecostalismos norte-
europeus. A escolha de uma audiência brasileira permite aprofundar nos pontos 
aqui selecionados. 
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analógicas, mas para os latino-americanos pesam mais testemunhos 

pessoais enquanto os nórdicos fazem analogia com um repertório 

cultural diverso. Assim, os pontos comuns e diferenças são cruciais 

para compreender os movimentos em ambas regiões. 

Desde esse meu contato inicial, algumas questões me movem: 

quais são os elementos de rupturas e continuidades entre os 

pentecostalismos latino-americanos e nórdicos? Como intensificar o 

diálogo colaborativo entre os movimentos dessas duas regiões 

poderia ser mutuamente benéfico? 

Seguem um perfil histórico, doutrinário, social e de vivência que 

podem fomentar um diálogo proveitoso para a Igreja – em seu 

sentido amplo em ambas regiões. Comparar entre as duas regiões 

permite aprender com os acertos e equívocos de como esses 

movimentos lidam com questões desde a organização da Igreja até 

os desafios políticos, culturais e sociais de um mundo cada vez mais 

complexo. 

Origens do movimento pentecostal nórdico 

Os pentecostalismos nórdicos e latino-americano são movimentos 

gêmeos. Embora tenha tido um fluxo de envio missionário nórdico 

para a América Latina, movimentos e condições pré-existentes 

contribuiriam para o nascimento e desenvolvimento simultâneo 

dessa Obra do Espírito. Não é o objetivo desse trabalho discorrer 

exaustivamente sobre a história do pentecostalismo nórdico ou 

brasileiro – temas que merecem obras especializadas.3 No entanto, 

um pouco de contexto da história social, cultural e religiosa dos países 

nórdicos ajudam a compreender as matrizes do próprio 

pentecostalismo brasileiro. 

 

3 Em inglês, uma obra clássica ainda que defasada é Nils Bloch-Hoell, The Pentecostal 
Movement: Its Origin, Development, and Distinctive Character (Oslo: Universitetsforlaget, 
1964) e um panorama recente é Jessica Moberg e Jane Skjoldli, Charismatic 
Christianity in Finland, Norway, and Sweden: Case Studies in Historical and Contemporary 
Developments (Springer Nature, 2018). Para uma visão geral do cristianismo nórdico 
em português há Geir Lie, História do Cristianismo: a trajetória do povo de Deus  
(Joinville, SC: Santorini, 2022), o qual conta com um bom aprofundamento sobre 
os movimentos avivalistas e o pentecostalismo nórdicos, sobretudo na Noruega. 
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Cada país nórdico é único em sua história e paisagem geográfica, 

mas por compartilharem a região do norte da Europa como um 

teatro histórico, vários elementos semelhantes são discerníveis. São 

países de populações esparsas, com densidade concentrada em suas 

capitais costeiras. Essa característica era compartilhada com o Brasil 

no início do século XX. Coincidentemente, ambas regiões contam 

com um forte pentecostalismo interiorano, enquanto o movimento 

em escala global é mais um fenômeno urbano.  

As políticas de estado centralizadoras desde a modernidade 

levaram a uma homogeneização religiosa (imposição de igrejas 

estatais, primeiro o catolicismo e depois a reforma luterana) e 

linguística nos países nórdicos. A colonização interna empurrou 

populações indígenas, sami, para regiões mais recônditas, além de 

uma insularidade forçada que dificultava a vinda de estrangeiros. A 

Finlândia constitui a exceção: mantém uma minoria de língua sueca 

–  fruto dos séculos de pertencimento à Suécia – e uma igreja nacional 

cristã ortodoxa junto da luterana – fruto de um século como parte da 

Rússia.  

A ausência de um passado feudal forte e a alta alfabetização desde 

a Reforma moldaram a sociedade e mentalidades nórdicas com a 

valorização da autonomia das experiências pessoais. Esses fatores 

somados com as ondas do pietismo de origem alemã fomentaram 

uma série de avivamentos populares. Com o acesso à Bíblia em suas 

próprias línguas, ocorreram vários movimentos que abriram muitos 

caminhos para o pentecostalismo nórdico.  

Avivamento e migração  

O ímpeto missionário nórdico recebeu influência dos irmãos 

morávios, mas seria no século XIX que expandiria tanto para as 

missões internas e quanto para as globais, aliados aos avivamentos.4 

Um desses avivamentos iniciou-se pelas viagens entre 1796 e 1804 

 

4 Em inglês, os verbetes da Encyclopedia of  Protestantism, editado por Hans J. 
Hillerbrand (Londres: Routledge, 2004), providenciam um panorama das histórias 
religiosas e dos avivamentos na Escandinávia. 



Leonardo Marcondes Alves: Do norte, vossos irmãos vos saúdam 39 

do sitiante Hans Nielsen Hauge (1771–1842) pela Noruega. Hauge 

fazia reuniões domésticas de culto e seria preso por pregar sem 

autorização. Contudo, suas cartas e livros circulavam secretamente. 

Pregava a necessidade de arrependimento, criticava os pastores da 

igreja oficial e advocava um conceito de fé como uma confiança total 

em Deus. Esta última posição antecede as soteriologias do 

pentecostalismo, para as quais a fé salvífica vai além do assentimento, 

sendo primordialmente uma fé relacional ou comunhão com Deus. 

Até 1842 o movimento de Hauge permaneceu ilegal, mas no ano 

seguinte já pode abrir sua Escola Missionária em Stavanger (em cuja 

instituição sucessora o autor atualmente estuda).  

Um movimento missionário e de avivamento foi conduzido por 

Lars Levi Laestadius (1800 – 1861). Inicialmente um administrador 

público e pastor enviado para o norte da Suécia, Laestadius 

testemunhou um despertar espiritual entre o povo sami. Desejosos 

de viver à parte da corrupção do mundo que os circundava, os 

laestadianos passaram a viver um estilo de vida estrito, com 

abstinência do álcool e experiências carismáticas como falar em 

línguas. Notável foram as manifestações carismáticas entre os 

laestadianos em 1898-99 em Narva, Estônia, núcleo que depois 

convidaria o pioneiro pentecostal Thomas Barratt vir à Finlândia no 

outono de 1911. Ainda hoje, os laestadianos mantém sua membresia 

das igrejas nacionais, embora com uma rede de congregações 

separadas, onde várias antigas práticas – como a leitura dos sermões 

de Laestadius, as mulheres cobrirem a cabeça, orações emotivas e 

separação do “mundo”  – permanecem vivas.  

Vários desses movimentos leigos de renovação eram chamados de 

läsare (leitores) por seu apreço pela leitura das Escrituras. Dado às 

manifestações emocionais em suas reuniões, houve também o 

apelido de ropare (gritadores). Vários líderes e pensadores provocaram 

um desafio ao cristianismo costumeiro das igrejas estatais, como 

Henrik Schartau (1757–1825), Paavo Ruotsalainen (1777–1852), N. 

F. S. Grundtvig (1783 – 1872), Søren Kierkegaard (1813 – 1855), Carl 

Olof Rosenius (1816 –1868) e Paul Petter Waldenström (1838 – 

1917). O cântico de hinos e suas novas composições floresceram. 

Escolas populares providenciavam treinamento para o ministério. 
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Movimentos internos nas igrejas oficiais bem como novas 

denominações livres, sem contar com a presença de missões anglo-

saxãs como os batistas, metodistas e congregações de santidade 

legitimavam uma vida espiritual autônoma. Na Noruega surgiu uma 

onda de construções de casa de oração onde se tinha liberdade de 

culto sem as censuras dos pastores estatais. Contudo, as perseguições 

continuavam e muitos avivados migravam, principalmente para a 

América do Norte, onde hoje existem a Evangelical Free Church of 

America e a Evangelical Covenant Church, além de congregações 

luteranas de legado escandinavo. Em terras brasileiras este legado 

constitui desde 1937 o movimento da Convenção das Igrejas 

Evangélicas Livres do Brasil, com estreita colaboração com seus 

congêneres escandinavos, norte-americanos e alemães.  

O caráter leigo desses movimentos seria mais tarde transmitido ao 

pentecostalismo. Por oposição a uma burocratização, valorizavam as 

congregações locais unidas pela experiência de renovação espiritual. 

Seus pregadores normalmente se sustentavam com seus trabalhos 

seculares e não exigiam treinamento formal para o ministério. A 

oposição à autoridade supra-local também foi marcante, com um 

modelo congregacionalista radical sendo prevalente.  

As colônias escandinavas na América do Norte tornaram-se elas 

próprias locais de avivamento e envio de missionários. Em 1868, J. 

G. Princell, Jonas Engberg e C. O. Lundberg fundaram a Associação 

Cristã dos Moços Sueca (Swedish YMCA) em Chicago, inspirado no 

trabalho missionário de D. L. Moody, desde então, o evangelismo 

não denominacional passou a ser um anseio dos evangélicos livres e 

avivados. A fundação em 1884 de uma escola bíblica em Morgan 

Park, próximo a Chicago, providenciou a formação teológica, 

pastoral e missionária para muitos pioneiros batistas escandinavos, 

como Gunnar Vingren. Missões livres escandinavas, principalmente 

em Minnesota e nas Dakotas, tiveram ocorrências de falar em línguas 
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e milagres de cura na década de 1890.5 Nessa mesma época, o sueco-

americano Fredrik Franson (1852-1908) fundou a Scandinavian 

Evangelical Alliance Mission, em Chicago. O movimento de Franson 

intensificou nos países nórdicos as reuniões evangelísticas, nas quais 

introduziu novos instrumentos musicais, além de atitude anti-credal 

e anti-denominacionalistas. O sueco-americano Eurico Alfredo 

Nelson6 (1862-1939), pastor da Igreja Batista de Belém onde 

nasceriam as Assembleias de Deus, a colônia finlandesa de Penedo 

(Rio de Janeiro) e os suecos avivados de Guarani das Missões (Rio 

Grande do Sul), de onde emergiria a Convenção Batista 

Independente.7  

Enquanto isso na Escandinávia, a crescente adesão às igrejas 

livres, aliada à uma industrialização, urbanização, migração em massa, 

organização laboral e demandas por democracia levaram a diminuir 

o controle estatal sobre a vida religiosa na virada do século XX. 

Muitos desses movimentos migratórios eram em busca de liberdade 

religiosa, mas também por vezes motivados por revelações, como 

bem representado no romance Jerusalém (1902) da autora sueca Selma 

Lagerlöf (1858 –1940). Um avivamento pentecostal entre batistas 

letos no Brasil em 1909, eles próprios migrantes por um impulso 

divino, também resulta da circulação de literatura avivada com 

conexões nórdicas.8 

Explosão pentecostal: Azusa, Chicago, os nórdicos e o  Brasil 

O avivamento pentecostal de Azusa Street em Los Angeles, entre 

1906 e 1908, atraiu várias pessoas com conexões nórdicas. Entre elas 

 

5 Para um panorama desse avivamento neo-pietista e de santidade entre 
escandinavos americanos, cf. Darrin J. Rodgers, “Rediscovering Pentecostalism’s 
Diverse Roots: Origins in Scandinavian Pietism in Minnesota and the Dakotas” em 
Refleks 5-2 2006, pp. 50-64. 

6 Em sueco Eric Nelson.  

7 Samuel Pereira Valério, Uma Nova Origem do Pentecostalismo (São Paulo: Recriar, 
2020). 

8 Leonardo Marcondes Alves, On the footsteps of  the faith: the Nineteenth century 
transnational foundations of  Latin American Pentecostalism, s.d 
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estava Annie Vienna Holmgren (1877-1969), uma ítalo-americana 

casada com um sueco e com contatos com o núcleo pentecostal em 

Chicago, o ponto de referência para os pentecostalismos nórdico e 

brasileiro. Outro pioneiro foi Anders Gustaf Johansson (1878-1965), 

ou em inglês Andrew G Johnson. Em julho de 1906, Johnson juntou-

se à Louise M. Condit  e Lucy Leatherman para formarem a Palestine 

Missionary Band, um grupo missionário informal.9 Esse trio 

missionário, acreditando serem capazes de falar línguas vernáculas 

após suas experiências pentecostais, viajaram com destino a 

Jerusalém. Contudo, durante a jornada deixaram um impacto 

indelével na história do pentecostalismo. Ao passarem por Colorado 

Springs, introduziram a William Durham, pastor em Chicago, a 

mensagem pentecostal. Pouco antes de iniciar a viagem marítima, o 

trio despertou a busca pelos dons no missionário metodista Thomas 

Ball Barratt (1862–1940)10 em Nova York. Em Nápoles o grupo 

dividiu-se. As duas mulheres seguiram à Palestina enquanto Johnson 

foi à sua cidade natal, Skövde, em novembro de 1906. De Skövde, 

Johnson foi a Örebro, onde o movimento ganhou aceitação entre os 

batistas liderados por John Ongman. Pouco mais de um mês depois, 

T. B. Barratt chegava a Kristiania, hoje Oslo, dando início ao 

movimento pentecostal norueguês. 

O novo avivamento cresceu rapidamente nos primeiros por todos 

os países nórdicos, mas só se tornou um movimento separado a partir 

da década 1910. A visão original do avivamento pentecostal era além 

das fronteiras denominacionais, visando unir os cristãos evangélicos. 

Inicialmente atraiu adeptos entre as igrejas livres e membros avivados 

das igrejas luteranas estatais, mas as diferenças de práticas e doutrinas 

tornaram a coexistência congregacional cada vez mais difícil, além de 

conflitos internos entre a liderança do movimento.  

 

9 Ainda não foi avaliado o impacto global da viagem missionária por esse trio, 
embora Eric Nelson Newberg. The Pentecostal Mission in Palestine: The Legacy of  
Pentecostal Zionism (Wipf  and Stock Publishers, 2012) tenha tratado sobre o assunto. 

10 Rakel Ystebø Alegre fez seu doutorado sobre a T. B. Barratt e é autora de um 
verbete sobre ele (“Barratt, Thomas Ball”, Brill's Encyclopedia of  Global Pentecostalism, 
2020). 
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A forte ênfase na conversão pessoal, batismo no Espírito Santo e 

na crença do retorno iminente de Cristo aos poucos levou à exclusão 

de líderes e suas congregações dos batistas – como aconteceu Lewi 

Pethrus (1884–1974)11 e a Igreja Filadélfia em Estocolmo – e dos 

metodistas como aconteceu com T. B. Barratt e a Igreja Filadélfia em 

Oslo. Formou-se uma rede de congregações independentes, unidas 

pelas pregações itinerantes de líderes como Pethrus e Barratt e pelo 

ímpeto missionário. Esse movimento seria chamado de Pinsebevegelsen 

(Noruega), Pingströrelsen (Suécia), Helluntaiherätys (Finlândia), 

Pentekostale Kirker (Dinamarca) e Hvítasunnukirkjan (Islândia), os quais 

podemos referir como o Movimento Pentecostal Nórdico, em 

maiúsculas. 

Além desse Movimento Pentecostal Nórdico houve a aceitação de 

elementos doutrinários ou de práticas pentecostais por outras redes 

igrejas livres avivadas, além de cismas e exclusões que geraram 

congregações e redes pentecostais livres.12 Alguns líderes e 

movimentos já possuíam algum aparato institucional desde as últimas 

décadas do século XIX, como Erik Andersen Nordquelle (1858– 

1938)  e as Assembleias Evangélicas Livres (De Frie Evangeliske 

Forsamlinger) e  John Ongman (1845-1931) e a Missão de Örebro 

(Örebromissionen)– a qual permaneceu ligado à União Batista Sueca até 

a década de 1930, ambos movimentos envolvidos com os Batistas 

Independentes do Brasil. Outra rede paralela sãos os Amigos de 

Smith (Smiths venner), hoje Brustad Christian Church, fundada por Johan 

Oscar Smith (1871-1843). Filiada à Missão de Fé Apostólica de 

Portland, Oregon, a Congregação de Fé Apostólica (Menigheten 

Apostolisk Tro), está presente na Noruega desde 1912. Como nome 

similar, porém ligada ao avivamento galês, a Igreja Apostólica na 

Dinamarca existe como movimento distinto desde 1924. Na 

 

11 Sobre Pethrus, vide Joel Halldorf, Pentecostal Politics in a Secular World: The Life and 
Leadership of  Lewi Pethrus (Nova York: Palgrave Macmillan, 2020). 

12 Sobre os diversos grupos pentecostais na região, consultar os verbetes da Brill’s 
Encyclopedia of  Global Pentecostalism, editado por Michael Wilkinson (Brill, 2020) e 
Geir Lie, Norsk pinsekristendom og karismatisk fornyelse (Oslo: Refleks Publishing 
2007), http://www.akademiaforlag.no/wp-content/uploads/sites/13/2017/10/Norsk-
leksikon-09.pdf. 

http://www.akademiaforlag.no/wp-content/uploads/sites/13/2017/10/
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Finlândia, o movimento dos Amigos Pentecostais, liderado por Vilho 

Pylkkänen, constituiu uma comunhão minoritária desde 1920. Essa 

diversidade serve para lembrar que desde sua origem o 

pentecostalismo nunca foi monolítico e que a atitude anti-

denominacional pode ela própria gerar faccionalismos e pretensões 

de exclusivismo. 

Missões em um movimento global 

O pentecostalismo nórdico desde o começo manteve presença 

missionária por todo o mundo. Nas três primeiras décadas enviaram 

missionários para a Alemanha, França, Suíça, países ibéricos, sul e 

leste da África, Sri Lanka, Índia e China. Um dos mais vibrantes 

movimentos pentecostais na África encontra-se na Etiópia, iniciado 

por missionários nórdicos. A América Latina teve uma intensa 

contribuição. No México os trabalhos missionários iniciados em 

1919 por Esther e Axel Anderson (1891-1981) resultaram na Iglesia 

Cristiana Independiente Pentecostés e a Fraternidad Pentecostés Independiente. 

Na Colômbia estabeleceu-se o dano-canadense Aksel Verner Larsen 

(1904-1972) nos anos 1930, fundando um movimento unicista que 

resultam hoje em duas denominações chamadas Igreja Unida 

Pentecostal, uma autóctone e outra ligada aos Estados Unidos. Nos 

países do Cone Sul, há presença missionária desde 1910, resultando 

principalmente nas Asambleas de Diós Escandinavas.13 

No Brasil é bem conhecida a história da missão iniciada por 

Gunnar Vingren (1879-1933) e Daniel Berg (1884-1963) em 1911. 

Esse movimento, inicialmente chamado de Fé Apostólica, seria 

encampado e apoiado pelo Movimento Pentecostal Nórdico, 

principalmente sueco, sob a liderança de Pethrus. Na década de 1930 

foi alcançado um status de autonomia no movimento pentecostal 

 

13 Sobre as missões na América Latina, consultar David D. Bundy, Visions of  
Apostolic Mission: Scandinavian Pentecostal Mission to 1935. Tese de doutorado em 
Teologia e História da Igreja, Universidade de Uppsala, 2009. 
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nórdico brasileiro, mas com um estreitamento crescente de vínculos 

com as Assemblies of God americanas.14  

Menos conhecido são os outros legados do pentecostalismo 

nórdico no Brasil. Há o já mencionado movimento das igrejas 

batistas independentes, por vezes com congregações chamadas de 

“batista filadélfia”. Esse movimento é fruto da Missão de Örebro, 

quando enviou o missionário Erik Jansson em 1912 para servir a 

colônia sueca de Guarani das Missões, Rio Grande do Sul. O filho de 

imigrante sueco Mário Roberto Lindstrom (1923-2012) fundou em 

1947 a Igreja Evangélica do Avivamento Bíblico, dando início a 

segunda onda pentecostal no Brasil e o movimento carismático. 

Ainda o Movimento Pentecostal Nórdico apoiou missionários como 

Aldor Peterson, pioneiro da Igreja Evangélica Pentecostal O Brasil 

para Cristo na Bahia e Lars-Gustaf Ingelsrud, organizador da Igreja 

de Deus Missionária. 

O Movimento Pentecostal Nórdico desde a Segunda Guerra 

Mudanças significativas ocorreram nos países nórdicos desde o 

término da Segunda Guerra Mundial.15 A tendência era reconstruir 

sociedades nórdicas como estados de bem-estar social. No entanto, 

havia tensões com as igrejas estatais, cuja agenda era renovar essas 

nações com bases em uma moral e controle da assistência social sob 

autoridade e valores eclesiásticos. As igrejas livres, incluindo os 

pentecostais, ganharam vozes como mediadores nesse debate: eram 

favoráveis a uma laicização mediante políticas estatais de bem-estar 

social enquanto reafirmavam posturas de moralidade cristã na esfera 

pública. 

 

14 Gedeon Freire Alencar, Matriz Pentecostal Brasileira. Assembleias de Deus 1911-2011 
(São Paulo: Recriar, 2018) e Kajsa Norell,  Halleluja, Brasilien!  (Estocolmo: Bladh 
by Bladh, 2011) fazem um retrato aprofundado do legado pentecostal sueco nas 
Assembleias de Deus no Brasil. 

15 Jan Åke Alvarsson, “Pentecostalism in Sweden and Finland” em Vinson Synan e 
Amos Yong (eds.) Global Renewal Christianity:Spirit-Empowered Movements; Past, Present, 
and Future: Volume four: Europe and North America (Lake Mary, Fl., EUA: Charisma 
House, 2017) faz um panorama social e interno dos movimentos pentecostais na 
Suécia e Finlândia. 
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Com o tempo, houve um enfraquecimento das igrejas oficiais e 

mesmo de muitas igrejas livres. Já os pentecostais estavam 

institucionalmente mais fortes. Um observador dizia que a Suécia era 

o país com mais pentecostais no mundo, com cerca de 92.000 

aderentes.16 No país surgiu o jornal Dagen, a rádio IBRA e o partido 

político Kristen Demokratisk Samling. A região recebeu as conferências 

pentecostais mundiais em Estocolmo (1955), Helsinque (1964), Oslo 

(1992) e Estocolmo (2010). No entanto, o pentecostalismo nórdico 

continuou a crescer até meados dos anos 1970. Desde então, perdeu 

membros e teve a competição de movimentos carismáticos, 

neocarismáticos e neopentecostais.  

O movimento pentecostal nórdico na América do Norte, 

influenciado pela eclesiologia ultra-congregacionalista de Barratt e 

Pethrus, mantiveram-se como uma rede colaborativa e resistiram a 

filiar-se às grandes denominações pentecostais. Contudo, 

congregações e líderes pentecostais de origem nórdica também se 

filiaram às Assemblies of God, Forsquare Gospel, Open-Standard Bible e 

International Holiness Pentecostal Church. Enquanto isso, as redes de 

congregações escandinavas se organizaram na Fellowship of Christian 

Assemblies e as Independent Assemblies of God. Nos anos 1950 surgiram 

questões referentes às profecias, movimentos de cura divina e 

interpretação de uma última chuva de bênçãos. Esse movimento 

provocou divisões e o afastamento de muitos grupos pentecostais 

nórdicos americanos.  

Além disso, houve cismas, como o movimento Maran Ata em 

Noruega e Suécia, e o Movimento Pentecostal Livre na Finlândia. Os 

luteranos carismáticos organizaram redes internas, como a Oasis, 

bem como muitas paróquias passaram oferecer um curso de 

discipulado que enfatiza a pessoa e ação do Espírito Santo, o curso 

Alfa. Estilos de culto inspirados no pentecostalismo e nos 

movimentos carismáticos foram incorporados por diversas 

denominações. Redes carismáticas como a IMI Kirken em Stavanger, 

Noruega, representa um exemplo de renovo interno. 

 

16 Bloch-Hoell, The Pentecostal Movement, p. 91. 
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Adicionalmente, novas ondas, movimentos e tendências 

provenientes de países de língua inglesa, como o unicismo, a Palavra 

da Fé, o movimento da Videira, Calvary Chapel, Hillsong, dentre outros, 

estabeleceram-se na região.  

Paradigmático é o movimento Livets Ord (Palavra da Vida). Este 

ministério neopentecostal com sede em uma megaigreja em Uppsala, 

Suécia, teve início nos anos 1980 quando o então pastor luterano Ulf 

Ekman frequentou a Escola Bíblica Rhema, de Kenneth Hagin em 

Tulsa, Oklahoma, nos Estados Unidos. A igreja caracterizou-se pela 

ênfase na cura divina e na mensagem de prosperidade. Os cultos 

orquestrados como espetáculos e uma série de atividades 

desenvolvidas por ministérios especializados atraíram novos 

convertidos quanto cristãos oriundos de outras denominações. 

Várias congregações menores filiadas existem pela Escandinávia, 

além de colaborar com redes e igrejas na Rússia, Albânia, República 

Tcheca e no Brasil registra relações com Isaías Figueiró, presidente e 

fundador da Igreja Encontros de Fé, em Porto Alegre.17 O 

movimento mantinha uma escola bíblica e universidade 

internacional, uma editora e um estúdio de televisão, bem como 

conferências internacionais todos os anos. No entanto, em 2013 

Ekman desligou-se da igreja e no ano seguinte converteu-se ao 

catolicismo romano. Desde então, este movimento perdeu seu 

ímpeto anterior.  

Institucionalmente houve mudanças. O Estado e a Igreja oficial 

luterana passaram por separações na Suécia (2000) e na Noruega 

(2012). Enquanto isso, os Movimentos Pentecostais Nórdicos 

passaram a desenvolver estruturas denominacionais acima das 

congregações locais, bem como algumas congregações passaram a 

operar com igrejas-mães e congregações satélites ou multilocais. Na 

Suécia foi organizada em 2004 a Pingst—Fria församlingar i samverkan 

(PFFS), cujo nome em inglês The Pentecostal Alliance of Independent 

Churches (PAIC), que pode ser traduzido como Igrejas Pentecostais 

 

17 Mariana Reinisch Picolotto, “A escola bíblica sueca Word of  Life e a igreja 
brasileira Encontros de Fé: uma experiência transnacional ‘aquém’ das expectativas 
brasileiras.” Dissertação de mestrado em antropologia, UFRGS, 2016. 
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Independentes em Aliança. O Conselho dos Líderes do Movimento 

Pentecostal na Noruega também foi institucionalizado em 1998. Em 

2001 foi a vez do Movimento Pentecostal na Finlândia. Na 

Dinamarca, o órgão cooperativo do Movimento Pentecostal iniciou-

se em 2002 e dois anos depois passou a colaborar com a Igreja 

Apostólica em uma rede chamada FrirkeNet, com novo nome de 

Mosaik adotado em 2017. Na Noruega e Suécia há subvenção pública 

baseada no número de membros, algo que muitas congregações 

pentecostais passaram a receber. Além disso, antigos cismas se 

dissiparam, algumas fusões ocorreram. A União de Santidade 

(Helgelseförbundet), os batistas livres e a Missão de Örebro se uniram 

para formar a Interact ou Igreja Evangélica Livre (Evangeliska 

Frikyrkan). Hoje, não é raro ver igrejas de herança ou práticas 

pentecostais filiadas a organizações de igrejas livres, como os batistas. 

Os pentecostalismos nórdicos foram marcados pela migração. 

Entretanto, hoje os vínculos entre as antigas missões e congregações 

de migrantes nórdicos são mais fraternas e ocasionais que 

institucionais. A exceção são os pentecostais finlandeses que mantêm 

uma rede de igrejas filiadas de língua finlandesa no exterior. 

Os pentecostalismos migrantes: o caso latino 

As igrejas pentecostais passaram a conviver com religiões migrantes. 

Além do islã, budismo, hinduísmo e novos movimentos religiosos, 

migrantes também estabeleceram congregações cristãs. Hoje o 

catolicismo romano e a ortodoxia oriental são as maiores alternativas 

ao protestantismo. Contudo, várias redes, denominações e 

congregações cristãs com vínculos na Ásia, África e América Latina 

estão presentes na região. Em pesquisa doutoral do autor desse artigo 

foram localizadas mais de 220 congregações de língua espanhola ou 

portuguesa com história, doutrina ou prática reconhecidas como 

evangélicas pentecostais ou carismáticas existentes nos países 

nórdicos ativas entre os anos 2000 e 2020.  

As comunidades latinas estabeleceram-se nos países nórdicos em 

várias ondas. No final dos anos 1970 e durante os anos 1980 vieram 

principalmente chilenos, colombianos, uruguaios e argentinos, 
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fugindo das violências políticas, bem como de riscos de crimes, 

ambientais e econômicos. Com eles, surgem as primeiras 

congregações – organizadas com apoio de igrejas pentecostais 

nórdicas. Com o alargamento da União Europeia, trânsito de latino-

americanos com passaportes europeus, bem como famílias mistas, 

uma nova onda migratória começou nos meados dos anos 1990. 

Desta vez, foi mais plural. O tráfego e as relações econômicas e 

turísticas aumentaram a partir dos anos 2000. Em 2019 os órgãos 

estatísticos somados reportavam cerca de 230 mil pessoas com 

origens nos países de língua ibérica. Esse número ainda mascara os 

diversos critérios para se contar como população migrante, como as 

segundas gerações. 

As congregações latinas são pequenas, salvo raras exceções, 

operando em casas, salões alugados ou espaço cedido por autoridades 

municipais ou por igrejas nórdicas – pentecostais ou não. Há um 

intenso contato transnacional com os países de origem de seus 

membros, bem como a diáspora latina na Europa e América do 

Norte. Isso inclui vínculo denominacional dessas congregações com 

as Assembleias de Deus brasileiras, a Iglesia Pentecostal Unida de 

Colombia, as Congregações Cristãs, a Igreja Internacional do 

Evangelho Quadrangular, a Igreja Bom Jesus de Angola, a Igreja 

Universal do Reino de Deus, a Igreja Pentecostal Deus é Amor, a 

mexicana Luz del Mundo, os metodistas pentecostales chilenos, a 

Igreja Finlândia para Cristo, Movimiento Misionero Mundial, Iglesia de 

Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, dentre outros.  

Muitas congregações do Movimento Pentecostal Nórdico e de 

igrejas livres possuem grupos de língua portuguesa e espanhola. Seus 

serviços de culto são ocasionais. Por vezes, um pastor escandinavo 

fluente na língua ou que foi missionário lidera o grupo, mas 

normalmente há uma direção leiga desses grupos.  

Em um parâmetro de missão reversa, pastores de origem latino-

americana, portuguesa ou espanhola também ocasionalmente são 

contratados para liderarem congregações nórdicas, principalmente 

em igrejas livres. Há entre esses casos ex-jogadores de futebol, 

celebridades de reality show e mesmo lideranças políticas emergindo 

dentre os latinos. 
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Algumas redes fundadas nos países nórdicos começaram a 

expandir-se para outros locais. Os grupos International Mission Church 

e Misión Evangélica Internacional na Suécia e La Gracia de Diós na 

Noruega são exemplos disso. Igrejas iniciadas por migrantes latinos 

hoje possuem seus locais de culto, amparam missões em outros 

lugares da Escandinávia e Europa, além de plantar ou manter 

comunhão com igrejas na América Latina.  

Adaptando-se às novas realidades, os pentecostais latinos 

negociam suas existências em um novo contexto sociocultural. Há 

novos papéis familiares e eclesiástico assumidos pelas mulheres, com 

uma significativa presença feminina em posições formais ou 

informais de liderança. Em muitas famílias mistas, as esposas acabam 

por trazer seus esposos e filhos nórdicos para o seio dessas 

congregações. 

Outra adaptação é o uso intenso das mídias eletrônicas. Em uma 

região de distâncias enormes entre os grandes centros e uma 

dispersão das comunidades migrantes, as telecomunicações 

influenciaram uma virtualização dessas igrejas.  

A colaboração entre congregações latinas restringem-se ou em 

eventuais ações locais ou dentro de linhas denominacionais ou de 

redes similares. Mesmo contando com números significantes de 

membros individuais ou grupos distintos de língua espanhola e 

portuguesa, não há mecanismos permanentes de coordenação ou 

comunhão dentro do Movimento Pentecostal Nórdico para essas 

comunidades. Muitos informantes reclamam que, mesmo sendo 

oficialmente membros, são tratados como hóspedes à espera de 

aprender a língua e assimilarem na congregação nórdica principal. 

Talvez essa atitude tenha influenciado o surgimento de várias 

congregações independentes ou que posteriormente buscaram 

vínculos com redes latino-americanas.  

Há implicitamente uma teologia de graça em relação a migração. 

As comunidades migrantes almejam reter costumes, identidade e 

formas de culto com as quais foram familiarizados antes de migrar 

ou expressar com elementos latinos sua conversão na nova terra. Ao 

invés de buscar a adaptar-se a modelos nórdicos de viver o 

cristianismo, espera-se que seus irmãos nórdicos recebam e 
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reconheçam o valor da identidade com nuances migrantes latinas. É 

ainda o caso de muitos evangélicos latino-americanos que vieram de 

uma explosão de crescimento das variantes pentecostais naquele 

continente e agora se sentem em estado de múltiplas interseções de 

minoria. Indivíduos acostumados a ministrar ativamente em grandes 

igrejas passam agora a serem reconhecidos como meros estrangeiros 

– ainda que respeitosamente aceitos, mas ainda assim, os 

estrangeiros.  

Os movimentos pentecostais, tanto os de origens nórdicas quanto 

os migrantes, constituem uma contranarrativa da suposta 

secularização nessa área. No geral, as igrejas conseguem se envolver 

de maneira construtiva com a cultura circundante. Contudo, casos de 

abusos de autoridade ou outras formas de comportamento antissocial 

de algumas congregações isoladas levam a uma estigmatização dos 

pentecostais em geral. Dentre os subgêneros dos romances policiais 

nórdicos há sempre aquelas estórias ambientadas em grupos sectários 

fechados, geralmente habitando em regiões remotas, com segredos 

familiares e líderes autoritários – tudo retratado implicitamente (ou 

nem tanto) com traços do pentecostalismo.  

São várias descobertas preliminares dessa pesquisa doutoral que 

versa sobre a recepção e interpretação da Bíblia nessas congregações 

pentecostais. Dentre elas, os pentecostais latinos nos países nórdicos 

apresentam práticas interpretativas com continuidades e rupturas 

devido suas experiências de migração. Cercado por uma sociedade 

que valoriza altamente a leitura, intensifica-se esse hábito entre 

migrantes. Esposos nórdicos – muitos deles com um passado secular 

ou religiosamente nominal – acompanham a leitura nas versões 

latinas e nórdicas da Bíblia. É notável uma diminuição da mística da 

Bíblia como um artefato e um aprofundamento com o texto das 

Escrituras. Dentre os serviços transmitidos online é comum 

dedicarem um culto de doutrina ou escola bíblica dominical para a 

instrução. Como na hermenêutica evangélica latino-americana, há um 

sério pressuposto de tomar as Escrituras como Palavra de Deus. No 

entanto, é menor o controle de doutrinas proposicionais, pois as 

congregações agregam pessoas de bagagem cultural e nacional 

diversa, diferentes experiências de vida cristã e origem 
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denominacional. Assim, há uma preocupação em interpretar a Bíblia 

principalmente de modo sincrônico (Deus falou no passado 

conforme as Escrituras; Deus fala hoje comigo pelas Escrituras), 

consensual e orientado para a edificação da própria congregação local 

como comunidade de fé e de crentes. 

A experiência de coexistência em contexto migrante parece 

transformar os crentes latinos. Mesmo grupos restritos em questão 

de costumes, doutrinas ou preferências exclusivas por certas versões 

tendem a demonstrar maior tolerância. Há também uma maior 

comunhão e reconhecimento ecumênico de fraternidade cristã, ainda 

que haja bastante desconfianças em relação ao protestantismo 

nórdico, o qual seria “um pouco melhor” que o catolicismo romano. 

Celebrações de eventos cívicos ou religiosos (confirmação, por 

exemplo) são motivos de tensões e negociações. A impressão de estar 

“vivendo em um deserto espiritual”, como diz uma informante, 

revela o rearranjo de visão de mundo ao morar em um país tido como 

secular, com fortes instituições de bem-estar social e com uma 

herança pietista que relega muito das expressões religiosas para a 

esfera privada. 

Tendências e demografia 

É difícil estimar a totalidade do avivamento pentecostal e carismático 

atualmente. Isso por que o Movimento Pentecostal Nórdico entrou 

em declínio numérico desde a década de 1970, várias redes, 

congregações e novos movimentos apareceram operando de modo 

independente, muitos carismáticos mantém-se dentro das igrejas 

nacionais e livres e um bom número de igrejas migrantes funcionam 

sob diferentes arranjos organizacionais. Com todas essas vertentes, 

baseando-se na revisão de estimativas recentes por Jessica Moberg e 

Jane Skjoldli (2018)18 e nas estatísticas do World Christian Database 

 

18 Jessica Moberg e Jane Skjoldli, Charismatic Christianity in Finland, Norway, and 
Sweden: Case Studies in Historical and Contemporary Developments (Springer Nature, 
2018). 
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(2019),19 é plausível considerar que há algo cerca de 100 mil aderentes 

na Suécia, 5 mil na Dinamarca, 32 mil na Noruega, 4 mil na Islândia 

e 50 mil na Finlândia.  

Nuances Doutrinárias e Religião Vivida 

“O que aponta para Cristo”: cristocentrismo e transformação  

O contexto cultural e teológico escandinavo influenciou o 

desenvolvimento de uma teologia extremamente relacional na pessoa 

de Jesus Cristo. A raíz dessa teologia remonta ao princípio 

hermenêutico de Lutero “Was Christum treibt, ist apostolisch”, ou 

seja as Escrituras é lida como aquilo que aponta para Cristo. As 

implicações são imensas. As meditações de Johann Arndt e depois 

do pietismo estimulavam uma comunhão com Cristo. A doutrina da 

expiação conforme o modelo Christus Victor ou a teologia da cruz 

em oposição à teologia da glória enfatizam uma obra objetiva, 

encarnada por Jesus Cristo. A compreensão teológica de Deus é a 

posteriori, conforme foi Deus em Cristo revelado. Em contraste, nas 

“margens esquerda do Reno” as teologias reformadas continentais e 

anglo-saxãs valorizavam uma teologia da glória, fundada nos 

atributos deduzidos a priori da encarnação.  

Devido a esse cristocentrismo, a soteriologia nórdica enfatiza uma 

identificação com Cristo. Isso é visível na religião vivida. O Segertoner, 

o principal hinário pentecostal sueco, possui abundantes referências 

à obra de Cristo e estimula uma intimidade divina. Uma fórmula 

batismal comum no Movimento Pentecostal Sueco é “jag döper dig 

till Kristus: i Fadern, Sonen och den helige Andens namn” (eu te 

batizo em Jesus Cristo: em nome do Pai, do Filho e do Espírito 

Santo) salientando-se a identificação do crente com a obra de Jesus 

Cristo. Desse modo, salvação é compreendida como participação da 

 

19 Todd M. Johnson e Gina A. Zurlo (eds.) World Christian Database (Leiden/Boston: 
Brill, 2019). 
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obra de Cristo por meio do Espírito Santo.20 A forte crença de que a 

salvação implica em uma transformação do ser humano traduz-se nos 

igualmente fortes empenhos missionários e diaconais. A 

transformação não só afeta o crente em viver separadamente do 

mundo, mas no cumprimento do mandado evangélico de atender o 

próximo e proclamar as boas-novas, pois o Espírito Santo compele a 

ser como Cristo. Isso explica porque mesmo congregações pequenas 

tenham despendido esforços em enviar missionários e a realizar obras 

de atendimento social. 

A matriz pietista de uma religião vivida íntima estimulou a 

experiência do Espírito. Assim, contrapondo ao formalismo das 

igrejas oficiais, as experiências do Espírito passaram a ser valorizadas 

mais que discussões doutrinárias. Não que houvesse uma negligência 

pela vida intelectual. Pelo contrário. Contudo, exceto em alguns 

grupos marginais e figuras excessivamente personalistas, ortodoxia 

(doutrinas corretas) sempre foi algo associado à ortopraxia (práticas 

corretas) e ortopatia (afeições corretas). Consequentemente, 

desenvolveu-se o reconhecimento de que a experiência do Espírito 

Santo era de julgamento íntimo. As igrejas estatais não deveriam ter 

foro sobre isso, tampouco a adesão às proposições confessionais e 

ao racionalismo seriam garantias de uma fé viva. Por sua vez, os 

movimentos avivalistas nórdicos afirmavam-se em uma doutrina e 

práxis de livre consciência irredutível. 

Teologia política: da liberdade religiosa à ética cristã em 

esfera pública 

As matrizes pietista e da eclesiologia de igreja livre foram férteis para 

o desenvolvimento de uma teologia política própria. A vigilância pela 

liberdade religiosa e a articulação para empregar recursos comuns 

para o mandado de serviço aos próximos respaldou a participação 

ativa na política eleitoral entre os pentecostais nórdicos. Contudo, 

 

20 Veli-Matti Kärkkäinen, Christ and Reconciliation: A Constructive Christian Theology for 
a Pluralistic World (Grand Rapids: Eerdmans, 2013) vê no pentecostalismo, com base 
no cenário finlandês, influências de uma matriz ortodoxa de conceber a salvação 
como processo de teose. 
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ciosos pela separação entre Estado e Religião, os mesmo quadros de 

lideranças que atuavam nas instituições eclesiásticas pentecostais 

também estavam envolvidas em instituições da política secular, sem 

contudo fazer uma confusão institucional. Adicionalmente, o temor 

dos avanços de ideologias totalitaristas – quer o nazifascismo, quer o 

comunismo soviético – estimulou essa participação pioneira na 

política. Pethrus envolveu-se na fundação do Partido Democrata 

Cristão sueco, progressista em políticas de bem-estar social e 

conservador em valores e ética pública. 

O pensador pentecostal Joel Halldorf (2020) analisa a teologia 

política do Movimento Pentecostal Nórdico a partir da biografia de 

Lewis Pethrus.  Enquanto a participação evangélica nos EUA foi 

moldada por uma reorientação escatológica, paranóia acerca de 

justiça social, desconfiança do Estado e um medo de qualquer coisa 

que beirava ao socialismo, os evangélicos suecos integraram coalizões 

liberais e sociais-democratas para lidar com as desigualdades 

econômicas e falta de democracia. Consequentemente, eles 

abraçaram políticas socialmente progressistas, incluindo o bem-estar, 

enquanto afirmam princípios cristãos na esfera pública e defendem 

um pluralismo contra a homogeneização religiosa e política. Assim, 

coletivamente o Movimento Pentecostal Nórdico resistiu ao 

populismo nacionalista dos anos 2010. Vale acrescentar que a 

confiança nas instituições nos países nórdicos é maior que nas 

Américas. Desse modo, o Movimento Pentecostal Nórdico, ainda 

que com desafios e crises internas, demonstrou-se capaz de passar 

incólume à ressaca nacional-populista que atualmente levam ao 

descrédito das lideranças evangélicas nas Américas e resto da Europa 

por apoiarem, em nome de Cristo, aventuras políticas obscuras. 

Em contrapartida, os pentecostalismos no Brasil (e em toda a 

América Latina) passam por uma crise de confiança. Não é de se 

espantar que nos próximos anos a onda de descontentes com a Igreja 

institucional (que hoje nos EUA recebe o nome de deconstructing e no 

Brasil há algum tempo de desigrejados) impacte principalmente as 

igrejas pentecostais. Isso pode ser reflexo de um descompasso entre 

os anseios do grosso da membresia – pobre, parte de minorias 

étnicas, desproporcionalmente feminina – das igrejas pentecostais 
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latino-americanas e os interesses de suas lideranças, algo já notado 

pela socióloga da religião Kim Beecheno.21 Enquanto o 

congregacionalismo extremado do Movimento Pentecostal Nórdico 

fez com que igrejas locais fossem administradas com conselho 

presbiteral eleito, no Brasil as eleições locais tendem a ser meramente 

homologatórias. Enquanto nos países nórdicos os pastores são vistos 

como servos e com deveres de prestar contas à congregação, no 

Brasil predomina dinastia e o discurso de “não tocar no ungido” que 

veda quaisquer práticas efetivas de transparência, freios e 

contrapesos.22 O congregacionalismo de Barratt e Pethrus, com a real 

valorização da igreja local e estímulo à cooperação voluntária entre 

congregações para a manutenção de instituições comuns sólidas, 

contrapõem ao regime episcopal não territorial de várias 

denominações, convenções e ministérios pentecostais latino-

americanos no qual a participação democrática, transparência e 

prestação de contas à igreja local são coisas para inglês ver. 

Congregados em Cristo: vida cultual 

Tipicamente as congregações do Movimento Pentecostal Nórdico 

possuem intensa vida social local. Atividades para populações 

especializadas – jovens, migrantes, adultos –, reuniões domésticas e 

campanhas de curto prazo fazem parte do cotidiano dessas igrejas. 

No verão, para espantos de muitos crentes migrantes, é normal as 

igrejas fecharem por algumas semanas. Há grande valorização da 

música. Igrejas mais antigas possuem orquestras, corais, órgãos de 

tubo e banda de metais, alternando-se com grupos de adoração ao 

estilo contemporâneo. Reuniões campais e retiros de verão fazem 

parte dos calendários de muitas redes de igreja. Nas capitais e grandes 

cidades normalmente há uma ou duas mega-igrejas pentecostais com 

grupos satélites, enquanto nas regiões interioranas predominam 

 

21 Kim Beecheno, “Faith-Based Organisations as Welfare Providers in Brazil: The 
Conflict over Gender in Cases of  Domestic Violence”. Social Inclusion, Lisbon, 
Portugal: Cogitatio, 7, 2 (2019), pp. 4-23. 

22 Marina Correa, Dinastias assembleianas: sucessões familiares nas igrejas das Assembleias 
de Deus no Brasil (São Paulo: Recriar, 2020). 
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igrejas pequenas locais ou alguma igreja grande que atrai membros de 

uma região ampla. 

O culto tipicamente começa com cânticos, liderados por um líder 

de louvor. Orações prolongadas, tipicamente ajoelhadas, são hoje 

relevadas às reuniões pequenas mais íntimas, enquanto no culto 

congregacional a oração em pé com as mãos levantadas tornou-se 

mais comum. Profecias e interpretações de línguas podem ocorrer 

espontaneamente durante o culto. A valorização da música fez com 

que cantores e músicos pentecostais ganhassem uma audiência 

mesmo em públicos seculares. Há momentos de apresentações 

especiais de música ou algum convidado para explicar sobre algum 

tema ou testemunho. Por fim, a pregação é reservada ao pastor ou 

outro convidado. É normal o culto encerrar-se com um momento de 

intercessão. 

Hesitação à cultura acadêmica e necessidade de relevância 

Tanto o pentecostalismo nórdico e o brasileiro compartilham um  

dilema de serem uma subcultura à parte. Enquanto no Brasil e nos 

países nórdicos (especialmente na Suécia) houve uma inserção de 

lideranças pentecostais em algumas áreas, como na política e na 

academia, ainda são vistos como “crentes/frikyrklig”, como os 

estranhos. É parte desse dilema manter uma tradição, ainda que seus 

pioneiros fossem inovadores e contra as tradições de suas épocas ou 

tornam-se alinhados com as mudanças do mundo, para manter-se 

relevante. 

O sistema educacional do Movimento Pentecostal Nórdico é uma 

continuidade dos avivamentos do século XIX. Inspirados na 

folkehøjskole – movimento de escolas populares para formação moral, 

prática e pessoal das classes trabalhadoras idealizadas na Dinamarca 

por Grundtvig – o Movimento Pentecostal Nórdico manteve escolas 

bíblicas residenciais de curta duração. Os cursos básicos 

tradicionalmente serviam a qualquer pessoa, além de preparar 

pregadores e missionários. A antiga confiança que o Espírito Santo 

guiaria o pregador, bastando ler a Bíblia com competência passou a 

ser substituída por uma busca por uma base sólida exegética e 

teológica. Consequentemente surgiram escolas bíblicas que 
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proporcionam cursos de bacharelado em teologia, como o Høyskolen 

for Ledelse og Teologi, fruto da cooperação entre batistas e pentecostais 

noruegueses. 

Apesar dessa hesitação ao conhecimento formalizado, o 

Movimento Pentecostal Nórdico produziu pessoas como Thoralf 

Gilbrant (1919-2006). Gilbrant foi tradutor, biblista e editor de várias 

obras de referências e materiais de estudos bíblicos. Alguns de seus 

escritos  estão disponíveis em inglês e constituem um exemplo de 

contribuição à igreja latino-americana se forem traduzidos para o 

espanhol e o português. Em pesquisas sobre teologia sistemática, 

missiologia, migrantes, espiritualidade e vida social o Movimento 

Pentecostal Nórdico contribui com eruditos inseridos na vida 

acadêmica.23 

Liderança e dilema organizacional 

O autonomismo congregacional defendido por Barratt e Pethrus 

reverbera ainda hoje. Como mencionado, a partir dos anos 2000 

houve uma crescente institucionalização do Movimento Pentecostal 

Nórdico. Como consequência, surgiram as já mencionadas alianças 

que, efetivamente, são organizações denominacionais. No entanto, a 

relação entre as congregações e essas alianças são complicadas. Por 

exemplo, há a Igreja Pentecostal Finlandesa  (Suomen helluntaikirkko), 

organização denominacional registrada pelo estado e uma associação 

do Povo Pentecostal (Helluntaikansa), como organização voluntária 

que reúnem congregações e indivíduos que rejeitam um 

aparelhamento denominacional. Ambas as organizações coexistem 

dentro do Movimento Pentecostal Finlandês, mas divergem em 

práticas de culto, liderança e organização. Nesse sentido, o 

 

23 Exemplos recentes podem ser vistos em Torbjörn Aronson, “Migration and 
Global Pentecostalism in the Greater Stockholm Area: A Mapping of  the Growth 
of  Local Migrant Churches in Stockholm.” PentecoStudies: 20, 1 (2021), pp. 78-101 
e Stian Sørlie Eriksen, “Everyday Migrant Pentecostalism: Changing Contexts for 
Life and Faith for Migrants and Migrant Churches in Norway”. PentecoStudies, 20, 2 
(2021), pp. 195–216 (https://doi.org/10.1558/pent.43387), bem como nas carreiras 
do antropólogo Jan-Åke Alvarsson, do teólogo Veli-Matti Kärkkäinen  e do 
missiólogo Mika Vähäkangas. 
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Movimento Pentecostal Nórdico não difere muito das Assembleias 

de Deus no Brasil, onde sob a mesma identidade operam três grandes 

convenções e miríades de ministérios, redes e congregações 

independentes. 

Essa tendência à institucionalização reflete o desejo por maior 

responsabilidade e prestação de contas por parte das lideranças. O 

triste caso de Knutby Filadelfia24, na Suécia, quando em 2004, uma 

membro da igreja atacou e matou outros membros dentro de um 

contexto de abuso espiritual de autoridade, reflete a necessidade de 

controles institucionais. 

Ainda falta às lideranças tanto nos países nórdicos quanto na 

América Latina superar as divisões, por vezes mesquinhas, que 

imperam entre as diferentes redes e denominações. Se os nórdicos 

foram pioneiros em aproximar globalmente o movimento 

pentecostal, em casa há uma difícil convivência, especialmente com 

grupos marginais, mais recentes ou migrantes. De modo similar, no 

Brasil basta egos inflados ou minúcias de costumes ou bandeiras 

doutrinárias secundárias para excomunhão pública e mútua de um 

grupo pelo outro. 

A liderança pentecostal nórdica combina todos os modelos de 

autoridades weberianas. Há congregações que valorizam a figura 

tradicional de pastores, outras celebram o carisma de seus líderes, por 

fim, há uma demanda por pastorado profissional de autoridade 

racional-burocrática. Os papéis de gêneros variam, mas no geral há 

uma inserção das mulheres às lideranças como pastoras e anciãs. 

Considerações finais: o que se esperar dessa herança comum 

O pentecostalismo tem a capacidade de reinventar-se e adaptar-se às 

mais diversas situações e contextos. Do mesmo modo que não se 

constrói um edifício sem considerar os impactos dos andares já 

construídos, os movimentos pentecostais brasileiros devem buscar 

como recursos teológicos, históricos e socioculturais em seus pares 

 

24 Liselotte Frisk, “Knutby Filadelfia: A Schismatic New Religious Movement 
Within the Pentecostal Context” em Charismatic Christianity in Finland, Norway, and 
Sweden (Palgrave Macmillam, Cham, 2018), pp. 137-58.  



Reflexões 2-1 2022 

 

60 

nórdicos para um diálogo fraternal. Há muito com que a Igreja 

brasileira possa contribuir com a Igreja nórdica. Já se vislumbra frutos 

das sementes lançadas por igrejas migrantes latino-americanas. 

Porém, é necessário estreitar esse diálogo entre as igrejas dessas duas 

regiões. 

Conhecer as matrizes socioculturais bem como a história das 

raízes, gênese e desdobramentos dos movimentos, denominações e 

instituições proporciona uma riqueza inigualável. O cristianismo 

evangélico brasileiro sofre em vários aspectos estruturantes. Um 

deles é a produção teológica. Não há de se negar que nas reuniões de 

cultos se produz teologia congregacional e que há teólogos 

capacitados. Contudo, boa parte dos materiais publicados e hoje 

transmitidos possuem um viés restrito, sobretudo, norte-americano. 

O currículo padrão de História da Igreja passa da Reforma para os 

avivamentos anglo-saxões e quase nada se menciona dos 

movimentos de avivamento em outras partes do mundo. De modo 

similar, as apostilas de sermões, meditações e livros de oração 

pietistas escandinavos deixaram um legado no pentecostalismo 

latino-americano ainda não avaliado. Temas como o poder do sangue 

de Cristo ou um conversionismo (que ultrapassa os limites 

proposicionais do confessionalismo, mas sem desprezar suas bases 

doutrinárias) é visível ainda hoje nas igrejas livres e no avivamento 

luterano nórdico. Assim, esse diálogo ofereceria agendas teológicas, 

políticas, exegéticas alternativas ao sincretismo que é exportado 

como “sã doutrina”, “doutrinas da graça”, “doutrina bíblica” ou “o” 

evangelho ao Brasil.25 

Muitas práticas e um desejo de viver em uma comunhão de 

irmandade geraram normas de comportamentos distintivamente de 

origem escandinava, mas bem aculturada na América Latina. Os 

chamados “usos e costumes” ou o “ethos sueco-nordestino” 

transparece em igrejas marginais ou em congregações remotas nos 

 

25 Steve Brouwer, Paul Gifford e Susan D. Rose, Exporting the American gospel: global 
Christian fundamentalism (Routledge, 2013); Kristin K. Du Mez, Jesus and John Wayne: 
How White Evangelicals Corrupted a Faith and Fractured a Nation (Nova York: Liveright 
Publishing, 2020). 
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países nórdicos. Enquanto nos países nórdicos questões de 

vestimentas são hoje relegadas ao passado e outras normas vistas 

como restos de legalismos a serem superados (postura também 

presente em muitas Assembleias de Deus e movimentos correlatos, 

como a Igreja Betesta), o respeito pela piedade privada é forte. 

Teologicamente, o Movimento Pentecostal Nórdico sempre foi 

ao mesmo tempo insistente em sua ortodoxia quanto avesso às 

reduções confessionais. Do mesmo modo, a Convenção Geral das 

Assembleias de Deus do Brasil somente em 2016 adotou uma 

declaração de fé oficial, embora sumários de suas crenças circulassem 

desde seus primeiros periódicos e hinários da década de 1930. Essa 

abertura teológica de modo algum deve ser interpretada como 

ausência de reflexão teológica. Antes é o reconhecimento da 

complexidade de se representar em termos teológicos os fatos de 

uma inefável obra divina. Assim, posições como diversas teorias 

sobre a expiação (como a Christus victor) ou mesmo da hermenêutica 

bíblica (o princípio de Lutero da centralidade daquilo que aponta a 

Cristo) estão presentes de alguma forma teologia pentecostal nórdica 

e raramente articulados no Brasil. 

Conhecer a histórica, a matriz sociocultural e a teologia das raízes 

de um movimento complexo como o pentecostalismo brasileiro é 

dar-lhe oportunidade de fruir em seus próprios termos. Assim 

cumpre-se o princípio missiológico tão caro no início do século XX: 

plantar igrejas auto-suficientes, auto-propagantes e auto-reflexivas 

teologicamente. 

.  

 



 

 

 



 

 

 

FRIDA VINGREN 

JAN-ÅKE ALVARSSON 

Frida Vingren (1891-1940) foi uma mulher que desencadeou a luta 

pelos direitos das mulheres, cumprindo todos os serviços religiosos 

de seu ministério, principalmente na Assambleia de Deus no Brasil, 

uma importante igreja pentecostal no mundo. É uma luta que ainda 

continua! Ela também foi uma pregadora, autora de hinos, e uma 

escritora muito talentosa que muitos gostavam de ouvir ou ler! No 

Brasil, ela se tornou um modelo na luta pelos direitos das mulheres.  

Frida Maria Strandberg, com sobrenome de casada Vingren, 

nasceu em 9 de junho de 1891 em Själevad, a oeste de Örnsköldsvik 

em Ångermanland.1 Aparentemente, ela cresceu em um ambiente 

influenciado pela Evangeliska Fosterlandsstiftelsen2 (EFS), da qual se 

tornou membro. O diário deixado da adolescência revela um 

interesse pelo misticismo inspirado no sangue de Cristo e pelo 

misticismo nupcial,3 o que também atesta a possível influência que o 

moravianismo exerceu nela.  

 

1 Evangelii Härold (mencionado pela sigla EH nesse artigo) no. 42, 17 de outubro de 
1940, p. 791; Svenskt Frikyrkolexikon (daqui em diante, SFL) 2014, p. 494.  Nota do 
editor: região ao norte da Suécia. 

2 EH no. 22, 31 de maio de 1917, p. 89.  Nota do editor: a EFS é um movimento 
interno de avivamento na Igreja da Suécia (Luterana). 

3 Ver Kajsa Norell, Halleluja, Brasilien! (Estocolmo, Suécia: Bladh by Bladh, 2011) p. 
140. 
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Desde muito jovem experimentou o chamado para ser 

missionária. Em 1914, aos 23 anos, ela candidatou-se ao Svenska 

Bibelinstitutet (Instituto Bíblico Sueco) em Södertälje4, onde 

frequentou um curso bíblico de oito meses. Ela então se mudou para 

Vänersborg e frequentou uma escola de enfermagem hospitalar, uma 

formação que terminou com um curso de três meses na maternidade 

Barnbördshuset em Planterhagsvägen em Estocolmo.5 Depois disso, 

esperava viajar como missionária pela EFS.  

Os planos mudaram, todavia. Quando ela retornou a Estocolmo 

em 1916, teve contato com os pentecostais da Igreja da Filadélfia em 

Uppsalagatan 11. A espiritualidade deles,6 combinada com um grande 

investimento em atividades sociais como “missão de resgate”, 

“comitê de visitas de doentes” e o orfanato,7 parecem ter cativado 

Frida. Assim, em 24 de janeiro de 1917, ela foi batizada na igreja da 

Filadélfia, desse modo, tornando-se membro dessa congregação.  

Ser “rebatizada” – isto é, ser batizada como adulta depois de ter 

sido batizada como uma menina – era um grande passo para uma 

luterana fiel. Pouco depois do batismo nas águas, Frida teve a 

experiência marcante que os pentecostais chamavam de “batismo no 

Espírito”. Ela descreve-a bem graficamente: “logo depois que Deus 

me batizou no Espírito Santo” e “o Senhor foi potente em redimir 

 

4 O Instituto Bíblico Sueco foi iniciado em 1910 em Östertälje, agora um distrito 
de Södertälje, pela Evangeliska Fosterlandsstiftelsen (EFS) para aumentar o 
“conhecimento bíblico na EFS” e preparar para estudos no Instituto Teológico 
Johannelund, fundado em 1862 em Estocolmo. Por fim, o Instituto Bíblico Sueco 
mudou-se para Hagaberg folkhögskola em Södertälje. (Em SFL 2014, afirma-se que 
Frida fez um curso bíblico em Götabro, mas em seu próprio relato ela diz 
claramente “Instituto Bíblico Sueco”, o que também é lógico, dada sua formação 
na EFS). 

5 EH no. 22, 31 de maio de 1917, p. 89. Hoje Fiskartorpsvägen 15 atrás do estádio 
de Estocolmo. 

6 O moravianismo ou herrnhutismo (movimento dos Irmãos Morávios) tem sido 
freqüentemente visto como um precursor do avivamento pentecostal na 
espiritualidade: êxtase, ênfase em Cristo, a expiação em seu sangue, a igreja como 
noiva de Cristo e misticismo. Todos esses fenômenos foram destacados em ambos 
os movimentos. 

7 Veja por exemplo Arthur Sundstedt, Pingstväckelsen og dess vidare utveckling. Band 2 
(Estocolmo, Suécia: Normans Förlag, 1971), pp. 72-86. 
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uma alma amarrada e dar-lhe asas, pelas quais ela se exaltará com 

alegria e ação de graças ao Deus vivo.”8   

Frida Strandberg tornou-se membro de uma congregação que, 

naquela época, estava sendo fortemente influenciada com uma 

vocação missionária e, mais tarde, para missão no Brasil. O amigo de 

infância do pastor da Filadélfia Lewi Pethrus de Västergötland, 

Daniel Berg, viajou dos Estados Unidos para o Pará, no Brasil, por 

iniciativa própria em 1910, onde iniciou o trabalho missionário com 

seu bom amigo Gunnar Vingren, também emigrado aos EUA em 

1903. Com o tempo, através da amizade entre Pethrus e Berg, eles 

entraram em contato com a pequena Sétima Igreja Batista de 

Uppsalagatan 11 em Estocolmo, que também tinha sido inaugurada 

em 1910. O local foi chamado de “Filadélfia” segundo o modelo de 

Igreja Batista de John Ongman em Örebro.9  

Depois que essa congregação foi expulsa da Associação dos 

Batista em 1913, o interesse em iniciar sua própria missão aumentou. 

Um “fundo missionário” foi estabelecido e a decisão congregacional 

de 24 de novembro de 1913 descrevia que seriam tomadas medidas 

que “nos encorajariam a trabalhar mais fielmente e a orar por esses 

milhões, que ainda tateiam nas trevas do paganismo.”10 Através do 

contato com Berg e Vingren, incluindo a passagem por Estocolmo, 

foi natural ele enfocar-se no Brasil.  

Em 5 de junho de 1916, chegou o momento de a congregação 

consagrar e enviar seus primeiros missionários, Lina Berggren e 

Samuel Nyström. Tratava-se de um casal jovem, ainda não casado, o 

que levou à cerimônia de consagração ser complementada com uma 

festa de casamento. Gunnar Vingren era um dos convidados. Não 

 

8 Ibid. 

9 John Ongman criou a ala “batistas de Örebro” dentro da “Associação dos 
Batistas” (Baptistsamfundet), influenciada por movimentos nos Estados Unidos onde 
tinha estudado. Ao contrário dos mais conservadores “Batistas de Estocolmo”, o 
movimento de Ongman estava aberto ao direito das mulheres de pregar, ao direito 
das mulheres à educação teológica e, mais tarde, também ao avivamento 
pentecostal. Após a morte de Ongman, os “Batistas de Örebro” formaram sua 
própria denominação pentecostal: “Missão de Örebro” (Örebromissionen). 

10 Reproduzido de Sundstedt, Pingstväckelsen og dess genombrott. Banda 3, p. 55. 
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está claro se Frida Strandberg participou, pois ela só se tornaria 

membro seis meses depois, mas é claro que ela tinha conhecimento 

dessa missão no Brasil.  

Quando Frida parou de considerar o trabalho missionário da EFS 

na Eritreia, Etiópia ou Índia; o Brasil se tornou uma escolha natural. 

Não está claro o que veio primeiro, Brasil ou Gunnar, mas um dos 

motivos pode ter sido, claro, que quando Frida conheceu Gunnar, 

em contextos diferentes, ela se apaixonou por ele. Na época quando 

ela se tornou membro da Igreja Filadélfia, Gunnar passava um tempo 

na Suécia e regularmente a dirigia-se em público em vários cultos na 

área de Estocolmo. Também pode ser que o interesse pelo Brasil, em 

particular, os tenha aproximado. Frida tinha então 26 anos e Gunnar 

38, era hora de ambos pensarem em casamento de acordo com a 

mentalidade da época na Suécia.  

No entanto, a relação entre Frida e Gunnar foi precedida por 

eventos estranhos. Gunnar tivera um “namoro” nos Estados Unidos, 

com alguém que, junto com ele, deveria viajar para a Índia. Mas 

quando Gunnar viajou ao Brasil e conheceu Frida, ele mudou de 

ideia, terminou o relacionamento por carta. A expressão lacônica de 

Gunnar foi: “Seja feita a vontade do Senhor!”11  

Mais tarde, quando Gunnar era pastor batista em South Bend, 

Indiana, um sueco-americano, Adolf Ulldin, em 1910 recebeu uma 

mensagem profética para ele. Em seu diário, o próprio Gunnar conta 

como “o Espírito” disse que viajaria como missionário para o Pará 

(não sabia onde ficava) mas também previu sua futura esposa. “O 

Espírito também disse que eu me casaria com uma pessoa chamada 

Strandberg.”12 A própria Frida afirma, em uma carta após a morte do 

marido, que “antes mesmo de se tornarem um casal, ela o viu em uma 

revelação, quando ele também lhe perguntou se ela estava disposta a 

 

11 Ivar Vingren, Pionjärens dagbok. Brasilienmissionären Gunnar Vingrens 
dagboksanteckningar (Estocolmo, Suécia: Lewi Pethrus förlag, 1969), p. 22. Há 
também uma tradução em português, O diario do pioneiro Gunnar Vingren, publicada 
pela CPAD em Rio de Janeiro. 

12 Vingren, Pionjärens dagbok, p. 25. 
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ajudá-lo na obra de Deus.”13 Na prática, então, o Espírito parece ter  

“arranjado” o relacionamento de Frida e Gunnar. Desse modo, o que 

ambos sentiam era em sujeição.  

Ambos agora pertenciam ao Movimento Pentecostal de rápido 

crescimento e, portanto, eram limitados por um conjunto de regras 

bastante restrito. Assim, era impossível sugerir algum tipo de contato 

antes de noivar-se. Mas como tudo foi tão rápido, até o casamento, 

isso sugere que tudo estava realmente muito bem preparado e que o 

relacionamento provavelmente durou muito tempo. Eles se 

encontraram, por exemplo, em reuniões de oração na casa de uma 

família em Väster e até mesmo na casa do pastor Lewi Pethrus. 

Nessas reuniões de oração, entre outras coisas, eles oraram por 

“Frida e o chamado que ela recebeu do Senhor.”14  

Apesar de Frida ser membro da Filadélfia há apenas alguns meses, 

seu primeiro artigo foi publicado na revista da congregação da 

Filadélfia, Evangelii Härold (EH), já em abril de 1917. O título é 

desafiador: “Você está traindo a assembleia de Deus?” (Guds 

församling sviker du?). Com base em Jeremias 18:14, escreveu sobre a 

responsabilidade da congregação de realizar a obra missionária entre 

“os países dos gentios”. No final, o leitor também recebe parte de 

um poema, obviamente escrito pela própria Frida.  

 Rosor växa på törnestigen,  

 Sådden skall vattnas av tårarnas dagg  

 Krönte kämpen vid korset vigen 

 Renas skall från all jordisk slagg.15 

 

13 Norell, Halleluja, Brasilien!, p. 140. 

14 Isabel de Araujo, Frida Vingren: Uma biografia da mulher de Deus, esposa de Gunnar 
Vingren, pioneiro das Assembléias de Deus no Brasil (Rio de Janeiro: CPAD), 2016, p. 31. 
O texto original diz: “por Frida e pela chamada que ela havia recebido do Senhor.” 

15 “Rosas crescem no caminho dos espinhos. A semente deve ser regada com o 
orvalho das lágrimas. Coroou o lutador na cruz pesada. Ele será limpo de toda 
escória terrestre.” EH no. 17, 26 de abril de 1917, p. 71. 
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No mesmo mês, ela foi até mesmo anunciada como pregadora na 

congregação pioneira Filadelfia Aspudden.16 No mês seguinte, uma 

coluna publicou “nova obreira para o Brasil” (Ny arbetskraft till 

Brasilien). A notícia veio com uma foto no EH de uma “senhorita 

Frida Strandberg” em uniforme de enfermeira. Embora fosse 

membro há apenas seis meses, Frida foi aceita como missionária da 

congregação, algo quase improvável no Movimento Pentecostal da 

época. No texto sobre sua ida ao Brasil, também foi possível detectar 

uma certa alegria por parte da congregação que a enviou: 

  

Um dia após o Pentecostes (Annandag pingst) à tarde, outra obreira 

partiu para o campo da missão independente no Brasil. A irmã 

Strandberg originalmente pretendia servir em uma sociedade 

missionária, mas a questão do batismo tornou-se clara para ela. 

Depois de ser batizada nas águas, ela buscou e recebeu o batismo 

do Espírito. Não demorou muito para terminar o círculo ao qual 

pertenceu para trilhar o caminho da fé desprezada, mas Deus lhe 

deu a graça de obedecer.17 

O Movimento Pentecostal tinha recrutado um missionário de 

EFS com formação na área de saúde. E ela recebeu “graça para 

obedecer” [a verdade]. Talvez o “recrutamento” tenha ajudado a 

acelerar o processo. Talvez Gunnar Vingren já tinha falado bem 

sobre Frida entre os líderes da congregação.  

No EH foi publicado um artigo de Frida, baseado em João 12:24, 

“Se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só; mas se 

morrer, dá muito fruto”, parábola que sugere que Frida deixou a vida 

na Suécia e agora se dedicaria ao Brasil. O artigo também menciona 

os planos anteriores de Frida, de sair como missionária 

representando a EFS. E ela não teve medo de mencionar o nome da 

organização. Se a introdução inspira sacrifício, a conclusão é uma 

espécie de louvor: “O Senhor [me] chamou ao Brasil e agora me abriu 

 

16 EH no. 15, 12 de abril de 1917, p 64: “Filadélfia Aspudden Jarlagatan 35, 
Domingo às 19h00 Frida Strandberg”. 

17 EH no. 22, 31 de maio de 1917, p. 89. 
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o caminho, e devo ir lá proclamar a glória de Jesus Cristo. Glória a 

Deus!”  

Em 28 de maio de 1917, Frida Strandberg partiu de Estocolmo 

rumo ao Brasil via Noruega e Estados Unidos. Em 12 de junho ela 

chegou a Nova York. E quem ela encontrou lá senão Gunnar 

Vingren? Isso deve ser visto como mais do que uma coincidência. 

Em um relato de viagem posterior, Frida também menciona 

especificamente esse evento.18 O casal passou oito dias junto, depois 

Frida viajou sozinha para o Brasil para a cidade Belém do Pará. Esta 

foi a primeira parada dos missionários suecos no país. Gunnar ficou 

para trás por não ter recebido o visto necessário para viajar ao Brasil.19 

No entanto, deixar Gunnar não foi tão fácil para Frida. Ele era a única 

coisa que a ligava ao Brasil. Então, tudo mais era desconhecido. Frida 

mais tarde testemunhou: “oh, como me senti pequena e solitária! 

Assim que os amigos no cais sumiram de vista, comecei a chorar alto, 

e fiz isso por dois dias. Provavelmente foi o que mais chorei, mas o 

Senhor me ajudou e me consolou.”20 Na viagem de barco para o 

Brasil, também houve de tudo, menos a experiência desagradável, 

que obviamente envolveu o mau humor de Frida: “o barco era 

brasileiro, a comida também. Eu estava doente de fome, às vezes até 

tonta.”21  

Ela chegou ao Pará em 7 de julho e foi recebida por um conhecido 

missionário, Samuel Nyström, da congregação da Filadélfia em 

Estocolmo. Juntos, eles pegaram o trem, na segunda classe, 

obviamente, até a “casa de barro com degraus brancos” onde Frida 

 

18 “Em Nova York, onde chegamos no dia 12 de junho, encontramos o irmão 
Vingren, que acaba de voltar de uma viagem ao ‘Ocidente’.” (EH no. 36, 6 de 
setembro de 1917, p. 145.) 

19 Gunnar Vingren era um cidadão americano e, portanto, obedecia em condições 
diferentes das de Frida. Em Vingren, Pionjärens dagbok, p. 89, Gunnar disse ter 
“ficado triste porque ainda não havia recebido o passaporte, então também poderia 
viajar para o Brasil [com Frida].” Portanto, pode ter sido uma questão de renovação 
de passaporte, ou de um passaporte apresentado à embaixada brasileira para um 
visto. 

20 De uma carta à Suécia de Frida Vingren, publicada em Vingren, Pionjärens dagbok, 
p. 97. 

21 Ibid. 
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se estabeleceria. Lá, também, ela finalmente conseguiu “uma refeição 

sueca”. Naquela mesma noite, foi a vez do primeiro culto pentecostal 

de Frida no Brasil.22  

Depois de se estabelecer no Pará, morando com Lina e Samuel 

Nyström, ela imediatamente começou a estudar português.23 Embora 

já tivesse 26 anos, seus estudos progrediram rapidamente. Ela ficou 

fluente no idioma e logo conseguia se locomover pela cidade com 

confiança. Depois de um tempo, ela também conseguiu dar seu 

primeiro testemunho na igreja pentecostal, em português.24 A 

primeira tarefa fora da igreja que assumiu foi, junto com Lina 

Nyström, trabalhar com prostitutas paraenses.25 Esta, para se dedicar-

se aos mais marginalizados da sociedade, que caracterizou a missão 

pentecostal sueca em geral, e Frida em particular.  

Em outubro de 1917, Gunnar Vingren finalmente voltou ao Brasil 

dos Estados Unidos. Ele voltou ao Pará e pôde encontrar Frida 

novamente. É provável que já fossem um casal com compromisso, 

pois se casaram rapidamente, em 18 de outubro.26 O organizador do 

casamento foi seu colega Samuel Nyström.27 No entanto, amigos na 

Suécia somente saberiam do casamento em março do ano seguinte, 

quando foi publicado em um anúncio da EH.28 Agora Frida 

Strandberg de repente se tornou Frida Vingren, a esposa do pioneiro.  

Na época do casamento, Lina e Samuel Nyström mudaram-se do 

Pará para o Amazonas. Mas Gunnar e Frida não ficariam sozinhos 

 

22 Ibid.  

23 EH no. 42, 18 de outubro de 1917, p. 170. 

24 Brudgummens röst, Janeiro 1918, p. 150. 

25 EH no. 48, 29 de novembro de 1917, p. 195. 

26 Matteus dödbok, Riksarkivet (Arquivos Nacionais). 

27 David D. Bundy, Visions of  Apostolic Mission: Scandinavian Pentecostal Mission to 1935. 
Studia Historico-Ecclesiastica Upsaliensia 45 (Uppsala, Suécia: Uppsala University 
Library, 2009), p. 401. 

28 EH no. 12, 21 de março de 1918, p. 47. Sabemos que o casamento aconteceu em 
1917 pelo fato de Daniel Berg em carta de 21 de dezembro de 1917 afirmar que “agora 
moro com o irmão Vingren e sua esposa Frida.” (EH no. 14, 4 de abril de 1918, p. 55; 
meu itálico). Portanto, o casal se casou antes dessa data. 
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em casa por muito tempo. O pioneiro amigo de Gunnar, Daniel Berg, 

adoeceu com uma febre tropical e foi morar com os Vingrens.29  

Paralelamente a todas essas atividades, Frida continuou como 

escritora. Durante sua partida da Suécia, ela publicou um artigo no 

Apêndice (Bilaga) do EH intitulado “Lágrimas transformadoras” 

(Förvandlande tårer).30 Isso é seguido pelo relato de sua primeira visita 

ao Brasil em setembro de 1917.31 Tanto a localização quanto a 

ilustração eram altamente incomuns para um relato de missão, quem 

dirá se isso não foi escrito por Lewi Pethrus ou um dos anciãos. 

Obviamente, esses dois artigos foram publicados com o nome de 

Frida Strandberg como autora. Um ano depois do casamento, foi 

publicado o primeiro artigo na EH com autoria de Frida Vingren. 

Não é um artigo de orientação teológica, mas sim uma análise social: 

“A mulher e casa no Brasil” (Kvinnan och hemmet i Brasilien). Descreve 

o cotidiano brasileiro do início do século, com descrições de 

interiores de moradias pobres, contém até o relato acerca de uma 

“cabana de barro”. Em seu artigo, Frida mostra forte simpatia pelos 

pobres, mas critica aqueles que se ajoelham “diante dos ídolos”. 

Apenas na última frase ela se dirige ao leitor sueco, desafiando-o: “o 

que você faz para tornar esse nome conhecido?”32 O nome referido 

é, claro, “Jesus”.  

Em março de 1919, outra reportagem apareceu com o título 

“Carta do Brasil” (Brev från Brasilien), onde Frida deu uma ideia da 

obra de Daniel Berg e Otto Nelson e depois descreveu os efeitos da 

gripe espanhola que naquele tempo devastou o país. Frida foi muito 

crítica das tentativas da Igreja Católica, que para proteger a população 

da peste, propunha missas e milagres forjados. O mais interessante 

 

29 Brudgummens röst, abril de 1918, p. 63. 

30 Apêndice a EH, no. 28, 1917 p. 2. 

31 EH no. 36, 6 de setembro de 1917, p. 145. A propósito, esta é a segunda vez que 
Frida aparece na primeira página de EH. O relato de sua partida, “Ny arbetskraft 
till Brasilien” (EH no 22, 31 de maio de 1917, p. 89) também foi colocado na 
primeira página de EH, ilustrado com uma foto de Frida. Duas vezes no mesmo 
ano, ser capa da EH como missionária provavelmente nunca aconteceu antes ou 
depois disso. Frida deve ter usufruído muita confiança do editor Alfred Gustafsson. 

32 EH no 42, 17 de outubro de 1918, pp. 165-6. 
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sobre o artigo, porém, são os pequenos detalhes da própria vida de 

Frida: como ela enfrentou um padre católico e como ela sentia certa 

saudade de sua terra natal. “Às vezes um pensamento vai para minha 

querida Norrland. Mas com mais frequência os pensamentos vão 

para a verdadeira pátria, da qual esperamos o Salvador. Aleluia! Jesus 

está voltando em breve, vamos estar prontos então.”33  

Em 1919, fundaram a revista Boa Semente para apoiar o crescente 

movimento Assembleia de Deus. O primeiro número continha 

artigos de Gunnar e seus colegas mais próximos Daniel Berg e Otto 

Nelson, principalmente com exposições teológicas. No entanto, com 

o tempo, essa revista se tornou um trampolim para outros escritores 

brasileiros.34 E claramente, nessas publicações pôde-se perceber a 

capacidade editorial de Frida, papel que ela cumpriria cada vez mais 

com desenvoltura nos anos seguintes.  

No ano seguinte ao casamento, em 1918, nasceu seu primeiro 

filho, um menino chamado Ivar. Dois anos depois nasce outra 

criança, Ruben.35 Cuidar de crianças pequenas leva tempo e talvez 

seja por isso que nada se ouviu de Frida e Gunnar em 1920. A razão 

mais importante, entretanto, parece ser que a escritora mais 

habilidosa da família estava gravemente doente e à beira da morte. O 

filho Ivar escreveu em retrospecto, com uma nota no diário do pai: 

Frida ficou gravemente doente com malária e ataques terríveis de 

febre. Em um momento, seu pulso parou completamente. Foi uma 

batalha de vida ou morte, que durou não menos que dois meses e 

meio. [Gunnar] Vingren escreve sobre isso em 3 de abril [1920] 

“Hoje eu pedi ao Senhor para curá-la ou levá-la [para o céu]. Então 

ficou um pouco melhor. Glória a Jesus que escuta a oração!” - - - 

Um dia, quando ela estava muito fraca e exausta, ela teve uma visão 

no meio de um ataque de febre. Ele viu Jesus na cruz, e a própria 

cruz brilhou como prata.36 

 

33 EH no 13, 27 de março de 1919, p. 51. 

34 Bundy, Visions of  Apostolic Mission, pp. 401-2. 

35 Veja EH no 23, 9 de junho de 1921, p. 106. 

36 Vingren, Pionjärens dagbok, pp. 104-5. 
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Apesar da melhora temporária e da experiência momentosa, a 

doença continuou e Frida “sofreu muito”. Só em 3 de junho de 1920 

ela se recuperou totalmente. Toda a congregação orou por sua cura e 

os membros agora estavam convencidos de que Deus havia 

intervindo.37 Frida voltou prontamente às suas tarefas.  

Sua autoridade espiritual reaparece no mesmo mês. Ela profetiza 

sobre o marido que pensa em viajar para o sul para começar um 

trabalho no Rio de Janeiro. Gunnar escreveu em seu diário em 24 de 

junho de 1920: “Frida, minha esposa, tinha uma mensagem para mim 

hoje, na qual o Senhor disse: ‘A seara é grande. Não tenha medo. 

Estou com você. Fui eu quem te mandou!’”. Fortalecido por isso, 

Gunnar viajou para o Rio, onde chegou, pela primeira vez, em 7 de 

julho de 1920.  

No ano seguinte, em 1921, houve outro relato de que os dois 

haviam ficado gravemente doentes novamente. Os companheiros 

missionários temiam que Gunnar morresse, ou como dizem seus 

amigos: “que ele teria permissão para se mudar para um país melhor 

do que o terreno.” A decisão entre os missionários tornou-se bastante 

natural, que a família Vingren precisava viajar para a Suécia para se 

recuperar e descansar do “clima assassino”.38 Essa viagem dramática 

à Suécia foi descrita da seguinte forma: 

Portanto, em 8 de maio [1921], os irmãos tiraram o irmão [V]ingren 

da cama e o ajudaram a entrar no barco. Um navio ia direto do Pará 

para a Inglaterra. Foi uma jornada árdua e trabalhosa. Esgotados 

pela saúde, ainda tinham que cuidar dos filhos Ivar e Ruben, ambos 

com menos de três anos. No entanto, o Senhor os havia ajudado e 

acompanhado maravilhosamente, então agora, ao chegar, eles se 

sentiram muito gratos a Deus por Sua gloriosa ajuda. Da Inglaterra, 

a viagem foi de barco direto para Bergen, na Noruega, onde foi feita 

uma breve parada. Eles também fizeram uma parada em Kristiania, 

 

37 Vingren, Pionjärens dagbok, p. 105. Gunnar escreve em seu diário: “Agora ela está 
bem de novo. Jesus o curou!” 

38 EH no 23, 9 de junho de 1921, p. 106. 
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onde nossos amigos participaram de uma reunião em Møllerg. 38 

com o irmão Barrat[t].39 

O relatório é ilustrado com três fotos, uma de Gunnar, uma de 

Frida e uma de Ivar e Ruben. Quanto às atividades no Brasil, o 

repórter resume com um relato triunfante: “Os irmãos trabalharam 

com o sinal da vitória”.40 E apesar do estado de saúde de Gunnar, 

apresenta-se numa “reunião missionária” em 26 de junho de 1921.41  

Na igreja da Filadélfia em Estocolmo, o aumento no número de 

membros fez com que o primeiro local em Uppsalagatan agora fosse 

muito pequeno. Portanto, sob grande pressão, um comitê de 

construção providenciou um novo local, com o mesmo nome, 

“Filadélfia”, a ser arranjado em Sveavägen 45.42 Quando o local foi 

concluído, foi inaugurado de 2 a 6 de setembro de 1921. Na segunda-

feira à noite, 5 de setembro, foi anunciada uma “reunião missionária” 

com “ofertas para o Brasil”. Frida e Gunnar foram posteriormente 

recebidos junto com Adina e Otto Nelson.43 Na extensa reportagem 

após a cerimônia de abertura, escrita pelo repórter Edvin Tallbacka, 

a participação dos dois casais é confirmada. “Os irmãos Vingren e 

Nelson deram testemunhos poderosos das obras de Deus por meio 

de Jesus entre o povo brasileiro.”44 Frida participava como 

representante da missão pentecostal. Este foi o evento mais 

importante do Movimento Pentecostal sueco naquele ano!  

Em 1921, é seu marido Gunnar quem mais se destaca. É ele quem 

escreve vários artigos e, apesar de sua fraqueza, também era 

frequentemente convidado como pregador. Mas em algumas 

ocasiões eles foram anunciados como “missionário Vingren e sua 

esposa”, por exemplo em Trollhättan, na congregação 

 

39 Ibid. 

40 Ibid. 

41 EH no 25, 23 de junho de 1921, p. 120. 

42 O presente cinema “Grand” em Sveavägen. 

43 EH no 35, 1 de setembro de 1921, p. 160. 

44 EH no 36, 8 de setembro de 1921, p. 165. 
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Taborförsamingen em Estocolmo, Nyköping e Ekeby (Sköllersta). E 

na penúltima edição da EH, havia também finalmente um artigo de 

Frida: “Fé para a vitória” (Tro til seger). Este artigo foi uma exposição 

teológica de fé e descrença com seu ponto de partida em Números, 

capítulos 13, 14 e 15, sobre o êxodo dos israelitas do Egito. A sua 

conclusão foi, como de costume, uma exortação aos outros crentes: 

“Que possamos realmente entrar no seu descanso das nossas 

próprias obras, pela fé que se apega às promessas do Senhor em todas 

as condições de vida.” Um leitor de hoje se pergunta, entretanto, se 

Frida também processou sua própria fé e descrença aqui; além do 

fato de que ela estava claramente sob a cobertura de seu marido e ela 

era frequentemente identificada exclusivamente como “e esposa”.  

Durante 1922, Gunnar estava plenamente em atividade na Suécia. 

Ele foi convidado várias vezes para ministrar, mas a vida de Frida 

ficava mais calma. Um dos motivos pode ser que ela estava grávida e 

em 24 de maio deu à luz sua terceira criança, uma menina chamada 

Margit.45 Eles então moraram em Rönninge, onde Frida ficou 

principalmente enquanto Gunnar viajava para diferentes lugares. Em 

junho, no entanto, o silêncio de Frida foi quebrado quando ela 

publicou outro artigo em EH.  

O título era “Semeadura e colheita” (Sådd och skörd) e era 

incomumente pessoal. Um pouco dentro do artigo, ela contou que 

“sentei no morro da floresta e ouvi a música da primavera na 

natureza, e toda a minha alma concordou com essa música 

maravilhosa. Mas há um tom nessa música que é tão comovente. É 

um tom de melancolia. Por que?” Recebemos a explicação quando 

ela nos conta sobre a morte prematura de sua irmã. A irmã cresceu 

em um lar religioso, mas foi atraída “pelo mundo”. Lá fora, neste 

ambiente mundano, ela havia sido quebrada por sua “aflição de 

espírito”. Ela conseguiu ser “salva” antes de morrer, mas depois se 

arrependeu de não ter “feito nada por Jesus”. Frida equilibrou o tom 

melancólico, mostrando por outro lado: “Mas também há um tom 

alegre de esperança na canção de primavera. Você ouve?” Este tom 

 

45 EH no 22, 1 de junho de 1922, p. 88. 



Reflexões 2-1 2022 

 

76 

de júbilo se baseia na convicção de que “tudo o que se fizer pelo 

Espírito Santo no amor de Jesus será recompensado, mesmo que seja 

tão pequeno e insignificante aos nossos olhos que nem sequer 

pensamos fugazmente.”46  

Durante 1922, algo também aconteceu na relação entre Frida e 

Gunnar. No passado, eles costumavam publicar seus artigos em seu 

próprio nome. Gunnar tinha escrito relatórios e muito sobre 

finanças. Frida tinha escrito relatórios e exposições teológicas. A 

partir do meio daquele ano, eles mudaram. Agora eles publicaram 

artigos com os dois nomes. Uma suposição é que provavelmente a 

última pessoa mencionada foi quem realmente escreveu os artigos. 

Se dizia “Gunnar e Frida Vingren”. Frida provavelmente os tinha 

escrito.  

Naquele mesmo ano, Frida seria a primeira mulher a publicar no 

Evangelii Härolds Månadshäfte. É um periódico somente com artigos 

sobre tópicos doutrinários, geralmente reservado a pregadores e 

professores da Bíblia do sexo masculino.47 Isso mostra o status que 

Frida Vingren já havia alcançado no jovem Movimento Pentecostal. 

Talvez também tenha sido o momento que Frida estava alcançando 

seu maior sucesso na Suécia. Dez anos depois, a atitude seria 

completamente diferente.  

Em agosto de 1922, era a vez da família Vingren retornar ao Brasil. 

Eles haviam se recuperado e agora estavam em “plena saúde”. Como 

antes, eles viajaram pelos Estados Unidos e ficaram temporariamente 

em Nova York. A partir dessa data, as cartas passaram a ser-lhes 

enviadas para um endereço fixo: “Caixa [Postal] 672, Pará, Brasil”. A 

saudação foi assinada “Frida e Gunnar Vingren”.48  

No Brasil, o Vingren retomou as tarefas que havia deixado um 

ano antes. Em seus relatórios para a Suécia, Gunnar fala sobre o 

calor, doenças febris, visitas domiciliares com oração pelos enfermos, 

mas também sobre cultos e sucessos em todo o país, também no sul. 

 

46 EH no 25, 22 de junho de 1922, p. 98. 

47 Gunilla Nyberg-Oskarsson, comunicação pessoal 2020. 

48 EH no 35, 31 de agosto de 1922, p. 138. 
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Ele também enviou saudações de agradecimento aos amigos na 

Suécia que investiram fundos para evangelistas brasileiros 

necessitados e pediu-lhes que continuassem orando pelos 

missionários no “calor da batalha”.49  

Em dezembro de 1923, outro relatório de Frida Vingren foi 

publicado na Suécia. Curiosamente, ela assina só com seu próprio 

nome. A reportagem se intitulava “Pinturas em madeira dourada” 

(Gyllene träbeläten) e era ilustrada com duas grandes fotografias, algo 

muito incomum na época, aparentemente fotos tiradas por ela 

mesma. Com base em Isaías 46, que descreve a idolatria, Frida fala 

sobre a festa da Nazaré, talvez o maior acontecimento católico do 

estado do Pará, e a compara à idolatria de Isaías 46. Uma das fotos 

mostra a procissão onde um touro puxa a carroça com imagens de 

alguns dos santos, enquanto o outro representa a multidão, 

principalmente vestida de branco. Isso lembrou Frida de uma pintura 

de sua infância “A multidão vestida com roupas brancas” (Den store 

vide flock) com motivos do Livro do Apocalipse. Entretanto, aqui era 

sobre “milhares e milhares mais cegos, presos nas trevas e no pecado, 

a caminho da condenação eterna”. O artigo conclui com estilo, com 

uma chamada a pensar sobre “os 25 milhões do Brasil”50 e 

implicitamente encorajando os leitores a enviarem ofertas para o 

trabalho missionário no país.  

Em janeiro de 1924, soubemos pela primeira vez que “Vingren 

está no Rio de Janeiro”.51 O endereço ainda é no Pará, mas os olhos 

estão cada vez mais na capital. No Pará, Frida recebe mais um aceno 

sobrenatural. Em uma carta posterior ficamos sabendo que: 

“Quando íamos viajar para o Rio de Janeiro, uma irmã no Pará teve 

uma visão um dia. Ela viu Gunnar colhendo frutas maduras em um 

grande jardim, e ele me viu em um canto do jardim.52 Lá eu trabalhava 

 

49 EH no 34, 23 de agosto de 1923, p. 285. 

50 EH no 52, 27 de dezembro de 1923, pp. 618-9. 

51 EH no 3, 17 de janeiro de 1924, p. 31. 

52 Carta de Frida Vingren “till Sverige” (à Suécia) de 27 de maio de 1932, publicada 
em Vingren, Pionjärens dagbok, pp. 218-9. 
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com um grande aspersor de água, que regou todo o jardim.” Será que 

a profecia do importante trabalho de Frida com os jornais tratava-se 

de que ela “borrifasse” água benta sobre o avivamento pentecostal 

brasileiro para que ele cresça?  

Em 3 de junho de 1924, Frida e o restante da família chegam ao 

Rio. O investimento agora é aplicado na então capital do Brasil. Já no 

Pará, será Samuel Nyström quem vai substituir Gunnar e Frida.53  

Em uma carta privada ao pastor Lewi Pethrus, da Filadélfia 

Estocolmo, Gunnar externa um pedido de fundos para “um local 

maior” para o trabalho espiritual. Nesta carta, também temos uma 

breve visão geral da situação da família: 

 

Quando fui para o Brasil há 14 anos, tinha fé [para a providência 

divina] apenas para mim, agora o Senhor provê para mim, minha 

esposa e quatro filhos pequenos. Claro que estamos um pouco 

confuso e desconfortável quando se trata de moradia. Temos um 

aluguel caro para pagar aqui, que não precisávamos no Pará, porque 

morávamos na casa da missão. Moramos tão abarrotados aqui, tudo 

o que temos que fazer é juntar as crianças um pouco mesmo, porque 

não temos nem espaço para fazer as camas de que precisamos; mas 

vale tudo, louvado seja Jesus!54 

Indiretamente, vemos agora que o quarto filho, uma menina 

chamada Astrid, já nasceu e que a família ficou um tanto apertada 

com a mudança para o Rio.  

Durante o ano de 1925, vários relatórios do casal Vingren foram 

publicados, vários deles assinados com os dois nomes. As cartas de 

Gunnar parecem ser mais factuais, enquanto as cartas de Frida são, 

como antes, mais literárias, cheias de parábolas e referências bíblicas. 

Portanto, é relativamente fácil inferir quais artigos foram escritos por 

Frida.  

 

53 Vingren, Pionjärens dagbok, p. 130; cf. Gustaf  Emil Söderholm, Den svenska 
pingstväckelsens historia 1907-1933, Del II. Andra omarbetade upplagan (Estocolmo, 
Suécia: Förlaget Filadelfia, 1933), p. 228. 

54 A carta foi publicada por A. P. Franklin em “Rop från missionsfälten”, EH no 
49, 4 de dezembro de 1924, p. 583. 
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O marido de Frida, Gunnar, costumava viajar, e suas declarações 

quase repetitivas sempre se referiam a quantas pessoas foram 

“salvas” ou “batizadas no Espírito” em algum lugar. Porém, no 

relatório publicado em agosto de 1925, podemos vislumbrar algumas 

dificuldades que caracterizaram muitas das viagens: 

 

Durante esta viagem tivemos que morar em pequenas cabanas com 

paredes de barro e suportar as picadas dos diversos tipos de insetos, 

que nos incomodavam tanto de dia quanto de noite fora e dentro de 

casa, então uma das minhas pernas inchou, até minha mão, então eu 

deve ir para casa. Minha cama durante essa viagem costumava ser 

de tábuas duras.55 

Enquanto o marido estava fora, Frida ficou principalmente no Rio 

de Janeiro com a responsabilidade de cuidar de seus quatro filhos, 

mas também de manter as atividades da congregação em andamento. 

Mas ela continuou a escrever exposições da Bíblia para EH, que 

foram bem recebidas por seus leitores.56 Em alguns casos, por 

exemplo, obteve reações positivas de leitores publicados na mesma 

revista,57 algo muito incomum na época.  

Em novembro de 1927, ela publicou um artigo intitulado “Uma 

Visão” (En Syn).58 Considerando o que aconteceu mais tarde na vida, 

essa descrição parece quase profética quando descreve uma batalha 

 

55 EH no 32, 6 de agosto de 1925, p. 398. 

56 Um exemplo é a exposição bíblica de Frida em “Färjställena i öknen” (baseada 
em 2 Sam. 15:28) que foi publicada, no entanto, em EH no 11, 18 de março de 
1926, pp. 130-1. Outro exemplo é uma exposição, baseada em um modelo inglês 
desconhecido em EH no 37, quinta-feira, 15 de setembro de 1927, p. 467, 
intitulado “Submissão” (Underkastelse). 

57 Em EH no 22, 3 de junho de 1926, p. 278, foi publicado “um sincero 
agradecimento” pela exposição bíblica de Frida por uma pessoa que até então 
“nunca tinha entendido ou vivido uma vida sob a direção do Espírito” –  “teu 
testemunho fortaleceu meu desejo de permanecer firme no palavra do Senhor.” 
Em EH no 41, de 13 de outubro de 1927, p. 526, vem um novo reconhecimento: 
“Recentemente li a tradução da irmã Frida Vingren do inglês em nosso querido 
jornal EH e novamente fui pega pela verdade de que devemos permanecer 
constantemente aniquilados, não apenas diante de nossos próprios olhos e dos 
outros mas aos olhos de Deus – Sara Eklund.” 

58 EH no 45, 10 de novembro de 1927, pp. 570-1. 



Reflexões 2-1 2022 

 

80 

entre “o celestial” e “os governantes das trevas”. Quanto ao primeiro, 

“o celestial” obviamente pertencem aos ceifeiros que lutam 

zelosamente com “foices curtas e afiadas” que são “pouquíssimas, 

pequenas e insignificantes”, e “simples, sérias e calmas, com rostos 

marcados pela paz celestial., santa coragem e determinação” – 

provavelmente os próprios missionários. Mas a que lugar pertencem 

os “homens esplêndidos e bem vestidos com foices e belos nas 

mãos”, como ela também descreve? Eles são possivelmente as 

autoridades da missão? Em qualquer caso, eles são homens 

poderosos.  

A descrição de Frida chega perto da sátira quando ela a descreve 

com mais detalhes: “Eles pareciam muito satisfeitos, onde estavam, 

e olhavam para as belas foices, brilhando ao sol, enquanto 

conversavam animadamente entre si. Mas, eles apenas cortaram o ar, 

nem uma única orelha caiu.” Quando a “nuvem negra” se aproximou 

e uma tempestade “estourou”, “eles se entreolharam com horror, 

enquanto as foices caíam de suas mãos.”59 Em retrospecto, é 

surpreendente que essa descrição tenha sido publicada, mas aqui 

Frida aproveita a “liberdade no Espírito” do pentecostalismo para 

descrever em termos espirituais algo como um chamado direto do 

divino, o que torna difícil questionar se compartilhamos o mesmo 

respeito pelo sagrado.  

Outra leitura espiritual poderia, em retrospecto, indicar a crise que 

eclodiria na própria vida de Frida alguns anos depois. A “nuvem 

negra” seria então sua preocupação pessoal. Mas essa interpretação 

dificilmente poderia ter sido de Frida quando ela o escreveu.  

Frida continuou com seus artigos em sueco durante esses anos,60 

entre outras coisas, ela escreveu um ensaio sobre “As maravilhas do 

Senhor na capital do Brasil” (Herrens underbara gärningar i Brasiliens 

huvudstad) na revista de Natal Morgonstjärnan em 1928,61 uma tarefa 

 

59 Ibid. 

60 Ver, por exemplo, EH no 45, 10 de novembro de 1927, p. 577; EH no 11, 15 de 
março de 1928, p. 166; EH no 49, 6 de dezembro de 1928, pp. 775-6. 

61 Anúncio em EH no 45, 8 de novembro de 1928, p. 717. 
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normalmente atribuíta a missionários mais proeminentes. Na mesma 

época em que o artigo foi publicado, uma saudação de Frida foi 

impressa em EH, o que é incomumente pessoal: 

 

Quanto a nós, estamos sentindo bem. As crianças são saudáveis. 

Três vão à escola. A pequena multidão se multiplicou com outra 

garota, chamada Gunvor. Uma nova prova da bondade do Senhor. 

Oramos pelas orações de amigos. O trabalho é grande e exigente, as 

tarefas são muitas e às vezes parece um fardo pesado. Mas Jesus 

pode! Ele sabe que somos fracos e pequenos. Esperamos, pela graça 

de Deus, que se Jesus demorar, possamos ficar aqui mais alguns 

anos, ou talvez até a volta de Jesus.62 

Em retrospectiva, temos as experiências dos filhos de Frida e 

Gunnar como pais. Ivar escreve, por exemplo, sobre sua mãe Frida 

que era “uma missionária apaixonada, fiel e persistente, que 

compreendeu que além de cuidar dos filhos e da família, ela também 

participava e apoiava o trabalho do marido. Inúmeras são as almas 

que ela conquistou para Deus em todos os anos em que lutou ao lado 

do marido, primeiro no Pará durante os anos difíceis e combativos 

do pioneirismo do clima opressor ali e depois no Rio de Janeiro 

durante os anos de luta lá.”  

Mais cedo do mesmo ano, Otto Nelson escreveu um artigo 

conciso sobre o trabalho no Brasil e menciona, entre outras coisas, o 

trabalho de Vingren no Rio de Janeiro e arredores: 

No estado do Rio, agora temos treze congregações, grandes e 

pequenas, com cerca de 600 membros. Quatro evangelistas 

trabalham nessas congregações. O Senhor realizou verdadeiros 

milagres entre esses crentes. Aqueles que foram picados por cobras 

mortais, o Senhor curou por meio da oração da fé. Mesmo aqueles 

que estavam antes da morte, o Senhor curou e revelou seu poder, de 

 

62 EH no 49, 6 de dezembro de 1928, pp. 775-6. 
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modo que os verdadeiros inimigos caíram aos pés de Jesus e 

confessaram que Deus está entre seu povo.63 

Em janeiro de 1929, Gunnar escreveu uma carta a Estocolmo na 

qual, como tantas vezes, agradecia o apoio trimestral e relatava como 

“a obra de Deus estava progredindo maravilhosamente em todos os 

lugares.” Mas também continha uma mensagem mais séria: “Minha 

esposa pede especialmente suas orações. Seu coração e nervos estão 

sobrecarregados com muita oração e trabalho.”64 Esse foi o primeiro 

sinal de que Frida não estava se sentindo muito bem. Kajsa Norell, 

que fez uma extensa pesquisa sobre Frida Vingren para seu livro 

Halleluja Brasilien! (2011), em registros médicos posteriores emergem 

evidências de que Frida sofria de hipertireoidismo ou bócio por 

muitos anos,65 o que ajudaria a explicar o que aconteceu mais tarde 

na vida de Frida.  

Em uma carta, escrita em 12 de abril de 1929, Frida expõe uma 

das causas de seu estresse: a família está com as finanças tão ruins 

que é preciso contrair dívidas para sobreviver. Enquanto ela continua 

a contar os sucessos constantes no trabalho espiritual e quantos 

foram batizados recentemente, também temos um pequeno 

vislumbre pessoal. “Um deles foi nosso próprio filho Ruben. Até 

mesmo nosso filho mais velho, Ivar, é batizado nas águas e conhece 

o poder de Deus, mas ainda não recebeu o batismo do Espírito.”66  

Em um ensaio teológico bastante afiado, intitulado 

“Oportunidades perdidas - Mundo perdido” (Förlorade tillfällen - 

förlorade värden) e publicado em agosto de 1929, Frida revela muito seu 

 

63 O artigo é parcialmente baseado em uma carta escrita por Gunnar Vingren, EH 
no 21, 24 de maio de 1928, p. 328 

64 A carta foi publicada em EH no 11, 14 de março de 1929, pp. 165-6. 

65 Norell, Halleluja, Brasilien!, p. 159. Uma fonte afirma, entre outras coisas, os 
seguintes possíveis efeitos colaterais: “Nervosismo, ansiedade, depressão e 
facilidade de choro” (www.skoldkortelforbundet.se). Outra fonte diz que “aborto 
espontâneo, irritabilidade, ansiedade, irritabilidade e anemia”, todos infelizmente 
se encaixam nos sintomas de Frida. 

66 A carta foi publicada em EH no 20, 16 de maio de 1929, p. 310. 
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lado pessoal novamente. Depois de uma exposição de Jó 4:35, ela 

expõe seu próprio desespero sobre “oportunidades perdidas”:  

Sim, o que mais se pode dizer - uma pequena serva do Senhor? 

Mesmo assim, chorei e lutei até a morte muitas vezes aqui. Por quê? 

O Senhor sabe. Um fogo arde em minha alma. Não diga que estou 

tenso. Nós entendemos o que estava nas palavras de Jesus, “Estou 

com sede”? Provavelmente era mais do que uma sede natural.67 

De 5 a 11 de agosto de 1929, foi realizada a primeira semana de 

estudos bíblicos no Rio de Janeiro com cerca de 25 participantes. Os 

professores eram Gunnar e Frida Vingren. Na foto “oficial” da 

semana, Frida e Gunnar são os únicos estrangeiros adultos. Na foto, 

porém, estão os filhos Ivar e Ruben, ambos nascidos no Brasil.68  

No final de 1929, a família Vingren recebe a visita de Helge 

Fällström, que então transmite suas impressões sobre a extensa obra 

de Frida e Gunnar Vingren no Rio de Janeiro: 

Cheguei aqui em 21 de dezembro de 1929 e fiquei com o irmão 

Vingren, que dá testemunho de Jesus nesta grande cidade, que tem 

cerca de 1,5 - 2 milhões de habitantes. O irmão Vingren mora em 

um bairro de classe trabalhadora, onde também está localizada a 

obra principal. A congregação aluga um local aqui, com capacidade 

para cerca de 350 pessoas, pelo qual pagam aproximadamente 5.000 

SEK [US $ 600] de aluguel por ano. Há cultos públicos todos os dias 

e reuniões de oração. Os irmãos fazem vigília uma vez por semana. 

Encontros de rua são realizados três vezes por semana. Além disso, 

o trabalho é feito nos subúrbios. Além do irmão Vingren e sua 

esposa, sete evangelistas nativos trabalham para Jesus em tempo 

completo ou parcial, mais ou menos sustentados pela congregação 

[...] Em vista do pouco tempo que a obra foi realizada aqui, em cerca 

de cinco anos e meio, pode-se dizer para a glória de Jesus que o 

resultado é brilhante. A congregação consiste em cerca de 400 

 

67 EH no 32, 8 de agosto de 1929, pp. 505-6. 

68 Arthur Sundstedt, Pingstväckelsen och dess genombrott, Band 3 (Estocolmo, Suécia: 
Normans förlag, 1971), pp. 94-5. 
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membros. Ficamos maravilhados com a multidão de jovens que 

trilham o caminho estreito.69 

Na primavera de 1930, Gunnar viajou sozinho para a Suécia, 

provavelmente para informar-se sobre as consequências da chamada 

“Franklinstriden” (o conflito relacionado com Anders Peter Franklin 

[1877-1939]) (veja abaixo) e para pedir aos líderes do Movimento 

Pentecostal que viessem ao Brasil para mediar entre missionários e 

pastores nacionais, mas também entre os próprios missionários. Foi 

uma visita curta,70 já em julho ele estava de volta, agora com Lewi 

Pethrus. Enquanto isso, Frida era mais ou menos a única líder 

responsável pelo trabalho. Depois foi visitada pela senhora Dragland, 

a caminho da Argentina, mas ficou alguns dias com Frida no Rio. Em 

um trecho de seu diário de viagem, percebemos o significado e o 

impacto que Frida teve: 

Foi um grande prazer visitar a irmã Vingren e seus seis filhos. O 

próprio irmão Vingren estava viajando para a Suécia, mas a obra não 

parou por aí, mas progrediu e almas foram salvas nas reuniões. A 

senhora Vingren assumiu a obra. Devo agradecer a Deus em meu 

coração por todos os irmãos e irmãs fiéis, que Deus colocou como 

faróis para brilhar entre os povos de outras nações.  

O navio ficou vários dias lá, então tive a oportunidade de assistir a 

várias reuniões maravilhosas e pude ver as almas virem e se 

entregarem a Deus. Durante uma reunião na noite de domingo, a 

sala ficou lotada e as pessoas ficaram na rua ouvindo atentamente a 

palavra de Deus, e o resultado não faltou. Glória a Jesus! Vimos 

pecadores ajoelhados diante da cruz. Pude testemunhar, a irmã 

Vingren interpretou-me e ambos fomos abençoados. Foi realmente 

uma reunião maravilhosa. Deus fez grandes coisas no Rio de Janeiro 

e é um trabalho maravilhoso realizado lá.71 

 

69 EH no 11, 13 de março de 1930, p. 188. 

70 Ver EH no 28, 10 de julho de 1930, p. 490, onde a “reunião de despedida de 
Lewi Pethrus e Gunnar Vingren” é anunciada; que a visita foi brevemente anotada 
em EH no 31, 31 de julho de 1930. 

71 EH no 35, 28 de agosto de 1930, pp. 596-7. 
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Por meio do ministério das famílias Berg e Vingren no Pará e em 

muitos outros lugares, o Brasil se tornou a obra missionária de maior 

sucesso no Movimento Pentecostal sueco. O movimento, com a 

ajuda de vários missionários e um grande número de evangelistas 

nacionais, cresceu e se espalhou do Pará ao norte do Brasil. Em 1930, 

incluía dezenas de milhares de membros. Além disso, evangelistas, 

missionários e membros “regulares” começaram a trabalhar no sul 

do Brasil, na capital Rio e nas principais cidades industriais.  

Na Suécia, o “conflito de Franklin” estourou. Nesse embate A.P. 

Franklin, líder da Svenska Fria Missionen (a Missão Sueca Livre), e Lewi 

Pethrus, dirigente da então cada vez mais poderosa congregação 

Filadélfia em Estocolmo, mediram sua força. Pethrus venceu a 

batalha e Franklin foi expulso do Movimento Pentecostal e a Missão 

Sueca Livre terminou. Para os missionários brasileiros foi um choque. 

Ninguém se importou tanto com a missão no Brasil quanto Franklin, 

embora o relacionamento com os Vingren em particular nem sempre 

tenha sido isento de problemas.  

O próprio Pethrus estava, evidentemente, preocupado com a 

relação com os missionários brasileiros. Agora ele também precisava 

consolidar seu papel central, recuperando-se no trabalho missionário. 

Assim, ele aceitou quando foi convidado para uma conferência entre 

missionários e pastores nacionais de 5 a 10 de setembro de 1930 em 

Natal, mesmo estando no meio da construção de um enorme edifício 

para a igreja em Estocolmo.72 O tema principal da discussão foi sobre 

a entrega oficial da obra aos pastores nacionais.  

Pethrus estava obviamente ciente de que a opinião sobre as 

pregadoras era polêmica no Brasil, mas provavelmente o mais 

surpreendente foi que, quando ele estava lá, a questão da participação 

e posições das mulheres no trabalho espiritual tornou-se mais um 

assunto importante do que ele esperava. Afinal, na Suécia foi um 

“probleminha”. A comunidade batista, de onde vieram muitos dos 

líderes, estava dividida sobre o assunto. Os “Batistas de Örebro”, 

 

72 Ivar Lundgren, Lewi Pethrus i närbild (Estocolmo, Suécia: Den kristne bokringen, 
1973), p. 136. 
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com o seu líder John Ongman, estavam abertos a mulheres como 

pregadoras e a partir de 1908 permitiram que frequentassem a 

educação teológica de três anos em Örebro, Örebro Missionsskola 

(Escola Missionária de Örebro). Os “Batistas de Estocolmo”, por 

outro lado, eram ferozes oponentes das mulheres como pregadoras. 

Apenas homens foram autorizados a frequentar o Betelseminariet 

(Seminário Betel) em Estocolmo.  

Lewi Pethrus frequentou o Seminário Betel e recebeu a influência 

de um considerável ceticismo acerca das mulheres como pregadoras 

e líderes da igreja. Quando ele foi chamado para a pequena 

congregação da Filadélfia, em Estocolmo, em 1910, dois dos 

membros do conselho eram mulheres. Depois de alguns meses na 

congregação, nenhuma delas permaneceram. Gunnar Vingren, por 

outro lado, frequentou a Escola Bíblica de Götabro, onde pregadoras 

proeminentes, como Nelly Hall, ocupavam a liderança da 

congregação. Samuel Nyström frequentou a Escola da Missão de 

Örebro. Assim, ambos tinham um entendimento completamente 

diferente de Pethrus.  

Mesmo assim, no calor do conflito que surgiu, o ministério de 

Frida estava no centro da discórdia. Aqui, o entendimento a favor 

das mulheres não foi aplicado. Gunnar Vingren manteve sua linha 

completamente, mas Samuel Nyström cambaleou, um tanto difícil de 

explicar, completamente. Possivelmente sob a forte influência de 

seus colegas brasileiros, ele se tornou, no final, um oponente das 

pregadoras e, em particular, um oponente de Frida.  

Lewi Pethrus era obviamente mais pragmático do que ideológico, 

como fica evidente em muitas outras fases de sua vida. Apesar de sua 

atitude cética em relação às mulheres como líderes da igreja, ele ainda 

parece ter um afeto especial por Gunnar e Frida por muito tempo. 

Por um lado, ele “recrutou” Frida na EFS e, por outro lado, percebeu 

desde cedo que ela tinha talento para falar e escrever. Assim, ela pôde 

pregar nos postos avançados da Igreja Filadélfia e escrever para o 

EH, embora na época ela ainda fosse completamente desconhecida 

no resto do movimento.  

Adina Nelson, esposa de Otto Nelson, foi a segunda mulher a ser 

criticada. Ela e Frida eram boas pregadoras. Elas ensinaram em suas 
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respectivas congregações, mas também estavam em viagens 

missionárias na região. Quando da ausência de seus respectivos 

maridos, também pastores, acontecia de elas assumirem o ministério. 

Curiosamente, o conflito apenas afetou Ester Andersson e Bede 

Palm, que também haviam sido pioneiras e fundadoras de 

congregações. Outras mulheres também contribuíram para o 

trabalho espiritual, além de atividades sociais, como o trabalho no 

orfanato.73 Mas foram Adina e Frida que acabaram na linha de fogo.  

As mulheres estarem no púlpito e ensinaram os homens era algo 

altamente controverso na época. Nisso, as visões de Gunnar e Frida 

Vingren sobre o papel das mulheres, influenciadas pelos 

ensinamentos de Fredrik Franson e John Ongman, colidiram com 

uma compreensão patriarcal latino-americana do papel das mulheres 

em contextos oficiais. Gunnar escreveu em uma carta a seu colega 

Samuel Nyström em 1º de abril de 1930: 

Deus é minha testemunha de que o Espírito Santo deve ter sua 

vontade - sua própria vontade - nesta terra e que a gloriosa obra de 

Deus continua como começou. Não posso negar minha convicção 

de que Deus chamou e ainda chama homens e mulheres a se 

dedicarem inteiramente ao ministério do evangelho, a ganhar almas 

para Jesus e a testemunhar seu amor e maravilhosa salvação, e que 

juntos no céu iremos regozije-se por aqueles que conquistamos para 

Jesus durante nossa caminhada na terra. Eu mesmo fui salvo por 

uma irmã evangélica que veio para Björka, Småland, há mais de 

trinta anos e teve reuniões evangelísticas lá. Mais tarde, uma irmã 

veio dos Estados Unidos ensinando sobre o Espírito Santo. Mesmo 

aquelas que oraram para que eu recebesse o batismo do Espírito 

eram irmãs. Eu acredito que Deus quer fazer um trabalho 

maravilhoso neste país. Então, vamos atrapalhar Deus? Ou devemos 

dar ao Espírito Santo total liberdade para agir como quiser? 

Mas Samuel Nyström e alguns dos outros missionários do sexo 

masculino tinham opinião oposta. A missionária Ingrid Andersson 

 

73 Jan-Åke Alvarsson, Om pingströrelsen: Essäer, översikter och analyser (Skellefteå, 
Suécia: Artos, 2014) p. 341. 
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escreveu ao secretário da missão da Filadélfia em Estocolmo, Paul 

Ongman, que: 

Nós, as irmãs, nos sentimos compelidas a abandonar virtualmente 

todas as atividades do ministério fora de casa. Tem sido difícil para 

nós, mas o Senhor nos sustentou e permitiu que O servíssemos de 

muitas maneiras.74 

O assunto foi discutido pela primeira vez informalmente na pré-

conferência dos missionários, e as opiniões provavelmente se 

dividiram. A imagem “oficial” da pré-conferência mostra nove 

missionários e uma mulher: Frida Vingren. Ela também aparece 

sentada com seu marido Gunnar no meio, em um lugar de honra. 

Lewi Pethrus, o único não missionário, ficou no meio da última 

fileira!75  

A discussão então continuou formalmente na grande conferência 

onde, é claro, as opiniões foram divididas. Um dos resultados 

concretos foi uma declaração, formulada pelo secretário brasileiro da 

seguinte forma, tipicamente “pentecostal”: 

Foi sugerido que uma declaração fosse feita a respeito da obra que 

as mulheres podem realizar na assembleia de Deus. Os participantes 

sentiram que as irmãs deveriam ter o direito de participar da obra 

de evangelização, dando testemunho de Jesus e de sua salvação e 

também dando testemunho, o que inclui ensino e liderando reuniões 

quando necessário. Por outro lado, considerou-se que a função das 

mulheres não é exercer a função de professora da congregação ou 

de pastora. No entanto, foi enfatizado que exceções possam ser 

feitas de maneira bastante natural, como mostram outras regras da 

 

74 Carta de Ingrid Andersson para Paul Ongman na Igreja Filadélfia de Estocolmo, 
29 de julho de 1930, citado em Ivar Vingren, Gunilla Nyberg, Jan-Åke Alvarsson e 
Jan-Endy Johanneson, Det började i Pará: Svensk Pingstmission i Brasilien (Ekerö, 
Suécia: MissionsInstitutet PMU, 1994), p. 79. [Esta passagem em Det började i Pará 
é em grande parte crédito de Gunilla Nyberg-Oskarsson.] 

75 Arthur Sundstedt, Pingstväckelsen och dess utbredning. Band 4 (Estocolmo, Suécia: 
Normans förlag, 1972), p. 289. O texto abaixo da foto diz: “Em setembro de 1930, 
uma grande conferência foi realizada em Natal, Brasil. Na primeira fileira à 
esquerda: Daniel Berg, Otto Nelson, Gunnar e Frida Vingren e Samuel Nyström. 
Na última fileira, da esquerda para a direita: Algot Svensson, Nils Kastberg, Lewi 
Pethrus, Joel Carlson, Nels J. Nelson e Anders Johansson.” 
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Bíblia (Mt 12: 3-8). Isso pode ser especialmente verdadeiro quando 

se trata de lugares onde não há irmãos adequados, como líderes e 

professores.76 

No entanto, a questão mais importante na conferência de Natal 

era quem teria a responsabilidade principal pelo grande trabalho. 

Desde o início, uma grande responsabilidade recaiu sobre os 

evangelistas e colaboradores brasileiros. Também foram principal-

mente estes que contribuíram para a expansão e crescimento do 

movimento. No entanto, no final, foram os missionários que 

tomavam as decisões cruciais. Não era hora de entregar o curso do 

norte aos nacionais? Então os missionários poderiam “deixar essas 

áreas e ir para o sul, para os estados do Brasil, onde ainda não havia 

trabalho pentecostal.”77  

A conferência decidiu por unanimidade a favor da proposta, então 

a obra também foi formalmente “entregue” aos líderes nacionais. 

Assim, a grande ameaça de divisão foi removida e a atitude em relação 

aos missionários mudou em um momento. O resultado, em vez de 

uma luta pelo poder, foi um desejo de expandir a cooperação. Em 

1930, havia 14.000 pentecostais nesta região. Dez anos depois, a obra 

quase quintuplicou. No Brasil como um todo, já havia cerca de 

60.000 pentecostais em 1940. No movimento que se originou com a 

obra de Berg e Vingren, havia no Brasil quase tanto quanto 

pentecostais havia no total da Suécia naquela época. No entanto, não 

demoraria muito para que o movimento brasileiro superasse o 

movimento sueco em números.  

Um efeito secudário foi que as duas revistas pentecostais O Som 

Alegre e Boa Semente seriam fundidas78 e receberiam um novo nome, 

Mensageiro da Paz. A partir de 1930 seria editado e impresso no Rio de 

 

76 EH no 43, 23 de outubro de 1930, pp. 722-3. O que é “pentecostal” nesta 
declaração é uma sensibilidade à “liderança do Espírito Santo”, o que pode 
significar que uma liderança do Espírito pode até alterar uma interpretação 
previamente aceita de uma palavra bíblica! 

77 Lewi Pethrus, reproduzido em Sundstedt, Pingstväckelsen och dess utbredning. Banda 
4, p. 287. 

78 EH, no 43, 23 de outubro de 1930, p. 722. 
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Janeiro. Frida Vingren, envolvida desde o início da Boa Semente, 

tornou-se uma pessoa-chave já nos primeiros anos com a nova 

revista. Os homens, Gunnar Vingren e Samuel Nyström, foram os 

editores oficiais, enquanto a mulher Frida Vingren foi quem fazia o 

trabalho.  

Lewi Pethrus informou os leitores na Suécia com muitas palavras, 

e em várias ocasiões, desde sua viagem ao Brasil e a conferência em 

Natal. Claro, seus relatórios foram publicados com destaque em EH. 

Mas apesar do fato de Frida Vingren e vários dos outros missionários 

terem desempenhado um papel importante na operação, e Frida 

também na pré-conferência, Frida é mencionada apenas uma vez, 

quando ela começou uma reunião antes de Pethrus chegar lá.79 Caso 

contrário, só os homens são mencionados. Em uma carta à Suécia, no 

entanto, Pethrus admite que, uma vez que precisou de um bom 

intérprete de português para seus estudos bíblicos, Frida foi a melhor. 

Gunnar foi o intérprete na primeira reunião. Depois foi Frida quem 

teve que assumir durante o resto do tempo da visita de Pethrus, de 

13 a 24 de agosto de 1930. E não só no Rio, mas também em São 

Paulo e Santos.  

No entanto, essa omissão do nome de Frida não pareceu afetar os 

leitores de EH, que acompanhavam os sucessos no Brasil com 

grande entusiasmo. Isso se reflete, por exemplo, na resposta de 

leitores que agora criaram espontaneamente um fundo especial de 

arrecadação de fundos: “Para Gunnar e Frida Vingren, Rio de Janeiro, 

Brasil”.80 Assim, agora qualquer pessoa podia depositar dinheiro para 

sustentar sua obra. Uma pequena escola dominical em Björka enviou 

SEK 10 (um pouco mais de US $ 1). Outros dão presentes maiores. 

Havia uma grande variedade entre doadores individuais e instituições. 

Só em 1930, os relatórios deste fundo reapareceram três vezes em 

EH. No entanto, quando os Vingrens finalmente receberam essas 

ofertas, eles imediatamente as distribuíram para colaboradores 

brasileiros que estavam em piores condições.  

 

79 EH no 40, 2 de outubro de 1930, p. 675. 

80 EH no 29, 17 de julho de 1930, p. 502. 
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Em abril de 1931, ganhamos uma nova perspectiva do trabalho 

diário. Frida escreve uma reportagem sobre uma reunião de praça na 

Estação Central da Praça da República no Rio de Janeiro. Um 

colaborador brasileiro, provavelmente Sylvio Brito, e ela própria 

pregaram para curiosos. Em um ponto, ela tem que lidar com um 

homem que está tentando atrapalhar a reunião e Frida conseguiu 

controlá-lo.  

Depois disso, a família Vingren desaparece em silêncio na mídia 

sueca. Ambos cônjuges estavam seriamente exaustos. O trabalho 

dedicado e intenso teve consequências negativas. Gunnar adoece 

com algo que acaba por se revelar um câncer, mas naquele momento 

se manifesta em fraqueza. Consequetemente, possui uma tendência a 

contrair, por exemplo, uma pneumonia que esteve prestes a tirar sua 

vida. Frida foi afetada por algo completamente diferente.  

Na vida de Frida, as experiências transcendentes foram centrais. 

A “orientação de Deus” é o que importa. Isso marcou seu modo de 

vida, sua escolha de marido e muito mais. Portanto, é muito possível 

que ela nunca tenha sido afetada por algo tão humano como se 

apaixonar. Além disso, ela havia trabalhado tão intensamente, quase 

dia e noite, com “a obra de Deus” que nunca tivera a oportunidade 

de sequer pensar na ideia de se apaixonar por outro homem que não 

fosse seu marido.  

Então ocorre o que, no próprio mundo imaginário de Frida, não 

poderia acontecer a uma pessoa que está tão comprometida com a 

obra de Deus. Ela tinha a colaboração de um jovem, provavelmente 

o co-editor do Mensageiro da Paz, Sylvio Brito. Eles se entendiam. Eles 

trabalhavam juntos com grande proximidade. Por razões práticas, ele 

até se muda para a casa dos Vingren. Assim, eles poderiam trabalhar 

juntos por várias horas no jornal. Eles também têm tempo para 

traduzir os hinos juntos. Sylvio admira Frida por suas habilidades de 

linguagem, energia e espírito empreendedor.81  

 

81 Aparentemente, ele também não seria o único. Samuel Nyström escreveu a Lewi 
Pethrus em 1932 que havia “muitos jovens [na congregação do Rio] que admiravam 
Frida” (Norell, Halleluja Brasilien!, p. 309). 
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Os colegas missionários achavam que essa cooperação íntima era 

inadequada. Gunnar provavelmente recebeu tais acusações antes, 

mas em setembro de 1931 a fofoca chegou aos líderes pentecostais 

suecos. Joel Carlson escreveu a Lewi Pethrus, declarando que “a irmã 

Frida passa o tempo com um rapaz”.82 Depois de alguns meses, 

Samuel Nyström responde à mesma autoridade que “o jovem [...] não 

teria permissão para continuar morando [na] casa de Vingren.”83 O 

fato de um homem e uma mulher estarem sozinhos na mesma sala 

era nessa época, e ainda em algumas partes do mundo, sinônimo de 

relação sexual, embora não houvesse outra evidência. Claro, era ainda 

mais comprometedor para um homem viver com uma mulher, 

embora houvesse uma grande diferença de idade entre eles. Carlson 

e Nyström estavam preocupados com a reputação dos missionários 

- e, portanto, da igreja pentecostal - na sociedade brasileira.  

Frida não se importou. Para ela, a obra de Deus era o mais 

importante. Ela e Sylvio formavam uma equipe eficaz. Eles fizeram 

muito juntos. Em 1930 Frida produziu 21 artigos e três hinos, em 

1931 escreveu 23 artigos e escreveu ou traduziu oito poemas e hinos, 

dois deles junto com Sylvio. Além disso, eles realizaram reuniões de 

sucesso nas praças.84  

Inicialmente, isso não foi um problema para Frida, então ela 

provavelmente nunca teria concordado com o acontecido. Mas em 

algum lugar ao longo do caminho isso acontece. Frida se apaixona 

por Sylvio bem mais jovem. Talvez tenha sido a única vez em sua 

vida que ela experimentou essa paixão. E não se pode mais controlar 

suas emoções ou ações. Ela se torna cada vez mais íntima de Sylvio 

e os dois já foram vistos no mesmo quarto, de pijama.85 Do que se 

segue, podemos razoavelmente supor que Frida nunca permitiu 

 

82 Norell, Hallaluja Brasilien!, p. 307. 

83 Norell, Hallaluja Brasilien!, pp. 307-8. 

84 Araujo, Frida Vingren, p. 131. Sylvio Brito é mencionado aqui pelo nome. Cf. EH 
no 15, 9 de abril de 1931, p. 270. 

85 Norell, Halleluja Brasilien!, p. 309. A informação vem de um interrogatório que 
Samuel Nyström teve com o jovem que entrou no quarto, Paulo Leivas Macalão. 



Jan-Åke Alvarsson: Frida Vingren 93 

qualquer relação sexual, mas que se deitou na cama dele, cedendo-se 

à intimidade, algo que iria persegui-la pelo resto da vida.  

No início do outono de 1932, a pequena Gunvor, a filha mais 

nova de Frida e Gunnar, morreu com apenas quatro anos. Esse seria 

outro golpe duro para Frida. Além disso, não é impossível que ela se 

culpasse pela morte da garota. Ela conhece bem a Bíblia e conhece a 

história do rei Davi e do profeta Natã. Em 2 Sam 12:14-18 Natã 

condena Davi por tomar a esposa de Urias. A punição é que o filho 

que teve com Bate-Seba morra. A morte de Gunvor seria causada 

pelo mesmo tipo de punição? Existe um duplo sentido na declaração 

de Gunnar durante a viagem de volta para casa de que “Frida chorou 

muito na noite passada, quando pensou em nossa filhinha Gunvor, 

que ficou enterrada em solo brasileiro?”86  

O conflito sobre as mulheres continua entre os missionários. O 

filho Ivar escreve bem mais tarde sobre o que aconteceu em 1932: 

“Naquela época havia algumas dificuldades entre os missionários e 

os irmãos nativos devido à publicação da revista pentecostal 

Fridsbudbäraren (O Mensageiro da Paz)”. Ele não menciona que sua 

mãe Frida estava no centro das acusações. Seu marido Gunnar 

escreve em seu diário: “Hoje jejuamos e oramos e deixamos tudo 

para o Senhor.”87  

Frida e Gunnar sacrificaram muito. Eles haviam investido dez 

anos sem descanso. Mas, ao contrário de muitos outros missionários, 

eles viram um resultado notável. Quando se mudaram para o Rio de 

Janeiro começaram com um pequeno grupo de cerca de dez pessoas. 

Agora que eles estão prestes a ser forçados a partir, a obra de sua vida 

é “uma das maiores igrejas pentecostais do mundo”, na época, com 

mais de 2.000 membros.88  

Em seu diário, domingo, 14 de agosto de 1932, Gunnar escreve: 

“Hoje, entreguei oficialmente a congregação ao irmão Samuel 

 

86 Vingren, Pionjärens dagbok, p. 223. 

87 Vingren, Pionjärens dagbok, p. 209. 

88 Torbjörn Aronson, “De tog elden till Brasilien” em Arvet glöder – Vinterbilagan 
(Uppsala, Suécia: Världen idag, 2015).  Cf. EH no 46, 17 de novembro de 1932 p. 
774: “mais de 2.000 salvos em 20 congregações.” 
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Nyström ... [eu] também pude colocar nas mãos dos irmãos Nyström 

e Sörheim.” Assim, Gunnar é forçado a entregar a obra que ele e 

Frida ergueram para um dos principais oponentes de Frida.  

Em agosto de 1932, eles se preparam para se despedir da 

congregação e dos irmãos no Rio de Janeiro. Poucos dias em 

setembro, Frida, Gunnar e os cinco filhos chegam a Estocolmo. Nos 

dias 10 a 14, na congregação Filadélfia realiza-se uma “conferência 

de missão e edificação”. E, apesar de sua condição de fraqueza, 

Gunnar é persuadido a participar brevemente: 

O irmão Vingren e sua família também voltaram do Brasil durante 

a conferência e participaram dela nos últimos dias. Ele tinha ficado 

gravemente doente com pneumonia durante a viagem, mas Deus 

reanimou-o e tocou-lhe durante a conferência. No entanto, ele e sua 

esposa ainda precisam de nossas orações. Pouco antes de retornar à 

Suécia, eles sofreram a forte dor de perder um de seus filhos.89 

Em novembro, Frida se sente forte o suficiente para escrever um 

artigo sobre a obra no Rio e arredores. Seria um encerramento de 

conta com todos os pentecostais que acompanharam seu trabalho e 

contribuíram com fundos para a obra. Ela fala sobre trabalho 

espiritual, reuniões de praça e divulgação de folhetos. Em seguida, 

divulgou uma notícia: haviam iniciado uma missão nas prisões do 

Rio. “Assim, todos os sábados de manhã, um grupo de prisioneiros 

salvos e interessados se reunia para estudar a Bíblia. Foram 

momentos maravilhosos. Vários deles deram gloriosos testemunhos 

de salvação. Um desses presos foi libertado e hoje pertence à 

congregação do Rio. Sim, acreditamos em uma colheita gloriosa para 

esta obra.”90  

Ao mesmo tempo em que Frida escreve este artigo, ela e Gunnar 

estão passando por outra dor. Helge Fällström, que tinha sido seu 

colaborador no Rio de Janeiro, faleceu repentinamente. Frida escreve 

 

89 EH no 38, 22 de setembro de 1932, p. 644. 

90 EH no 46, 17 de novembro de 1932 p. 774; o artigo é intitulado “Saudações aos 
amigos das missões” (En hälsning till missionens vänner).” Em conexão com o artigo, 
uma grande foto de Frida cercada por prisioneiros do sexo masculino é publicada. 
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algumas palavras bonitas em sua memória. Começa sem as palavras 

pomposas que eram comuns em EH na época. Em vez disso, ela 

afirma, de uma forma nada convencional no Movimento Pentecostal, 

que: “novamente uma vida jovem colhida pela morte.” Em seguida, 

reproduz algumas memórias de Helge. A mais forte é: “Lembro-me 

especialmente de Helge em uma grande ‘campanha’ entre os soldados 

no Rio. Em poucos dias, distribuímos 1.000 Novos Testamentos aos 

soldados e realizamos reuniões ao ar livre nos quartéis.” Ao final, ela 

afirma que “Curta foi sua jornada na terra.”91 Será que ela já 

suspeitava que isso também se aplicaria à sua própria vida?  

A família Vingren então passou a morar em um dos dois “lares 

missionários” em Estocolmo que a Filadélfia abriu para os 

missionários que estavam temporariamente na Suécia para 

descansar.92 Por meio de anúncios de serviço, vemos que eles têm 

uma ou duas reuniões, mas provavelmente ambos estão muito fracos 

para ter serviços de cultos adicionais. Os filhos Ivar e Ruben são 

admitidos nas escolas de Estocolmo, enquanto os outros filhos ficam 

em casa.  

No início de 1933, Gunnar ficou cada vez pior e a família é 

convidada a se mudar para Sjöarp, uma casa de repouso que a 

Filadélfia comprou, localizada em belas áreas nos arredores de 

Vetlanda, em Småland. Lá Gunnar poderia receber mais atenção 

porque a intercessão não produziu nenhum resultado duradouro. 

“Desde que voltou do Brasil em setembro do ano passado, ele tem 

estado muito fraco e, embora tenha recebido muitas intercessões para 

sua recuperação, repetidas vezes só conseguiu uma melhora 

temporária.”93  

Gunnar tinha “câncer interno”, isto é, um câncer que se espalhou 

pelo corpo e não havia mais nada a ser feito. Ele morreu em 29 de 

junho. Frida, que foi sua companheira de vida por dezesseis anos, 

deu à luz seis filhos e que agora era sua enfermeida particular por 

 

91 EH no 46, 17 de novembro de 1932 p. 776. 

92 EH no 3, 19 de janeiro de 1933 p. 38. 

93 EH no 27, 6 de julho de 1933 p. 483. 
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muito tempo, de repente está completamente sozinha com seus cinco 

filhos. No anúncio do funeral, Frida escreveu: “Temos o dever 

extremamente doloroso de anunciar que meu amado marido e nosso 

querido pai, o missionário Gunnar Adolf Vingren, faleceu na quinta-

feira, 29 de junho, abençoado e feliz, aos 54 anos velho. Sjöarp, 1º de 

julho de 1933. Frida Vingren. Ivar, Ruben, Margit, Astrid, Bertil.” Em 

conclusão, 2 Timóteo 4:7 é citado.  

Gunnar recebeu uma extensa descrição biográfica do então 

secretário da missão na Filadélfia, Estocolmo, Paul Ongman.94 Os 

últimos dias de Gunnar são descritos por um dos colaboradores de 

Sjöarp de uma forma que lembra as lendas dos santos.95 Poucos dias 

depois, uma memória de agradecimento de Lewi Pethrus é publicada. 

Conclui com o encorajamento: “Vamos nos lembrar de seus entes 

queridos, que permanecem diante da cova aberta, a irmã Frida 

Vingren e seus cinco filhos. Deus não se esquece deles! Ele é o pai 

dos órfãos e o defensor da viúva. Mas que nós, amigos de Gunnar 

Vingren, não esqueçamos esses nossos irmãos provados.”96  

Ironicamente, foi exatamente isso o que aconteceu. Pelo menos 

em público, o nome de Frida Vingren agora era tabu. Além da 

mudança de endereço, de Sjöarp de volta a Estocolmo, a ser 

publicada em outubro, Frida nunca mais foi mencionada em EH. Ela 

não era bem-vinda em nenhum culto. Nenhum artigo dela foi 

publicado. Ela oficialmente não existia mais.  

Alguns amigos da missão não desistiram. Eles levantaram dinheiro 

para ela e às vezes para “Frida e Ruben Vingren”. Demorou sete 

longos anos antes que os leitores finalmente vissem seu nome 

novamente, e então em um obituário emocionante. Frida tinha 

morrido. Ela tinha apenas 49 anos: 

Nossa querida mãezinha Frida Maria Vingren, nascida em 6 de 

setembro de 1891, hoje, depois de muito sofrimento, pode estar 

com o Senhor para sempre. Sentimos muita falta de nós, pai, irmãos, 

 

94 EH no 27, 6 de julho de 1933 p. 483. 

95 EH no 28, 13 de julho de 1933 p. 498. 

96 EH no 29, 20 de julho de 1933 p. 506. 
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outros parentes e irmãos. Estocolmo em 30 de setembro de 1940. 

IVAR. RUBEN. MARGIT. ASTRID. BERTIL. “Os que com 

lágrimas semeiam com júbilo ceifarão. Quem sai andando e 

chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus 

feixes” (Salmo 126:5-6).97 

Mas nem mesmo depois de sua morte ela recebeu qualquer 

reconhecimento. Ela nem mesmo recebeu um obituário. Todos os 

seus esforços importantes no Brasil foram silenciosamente 

ignorados. Frida foi a mãe do pentecostalismo brasileiro, mas 

oficialmente no Movimento Pentecostal Sueco, ela nunca existiu.  

Mas seus leais apoiadores não sabiam nada sobre o jogo de poder 

por trás do silêncio. Eles se lembram de uma mulher e escritora forte 

e inspiradora. E valorizam sua memória.  

No Brasil também não a esquecem. Em 2016, a Casa Publicadora 

das Assembleias de Deus publicou uma biografia da vida de Frida, 

escrita por Isael de Araujo: Frida Vingren: Uma biografia da mulher de 

Deus, esposa de Gunnar Vingren, pioneiro das Assembleias de Deus no Brasil. 

No entanto, o fascínio pelo trabalho curto mas intenso de Frida não 

se limita ao movimento pentecostal fundado por ela. Em uma das 

universidades em São Paulo, uma pesquisadora feminista escreveu 

um ensaio sobre “Frida Strandberg” que a eleva a uma das mais 

importantes ativistas feministas do Brasil!  

Na Suécia, recebeu nova atenção em 2011, quando a jornalista 

Kajsa Norell “descobriu” Frida e sua história de vida e escreveu sobre 

ela em seu livro Halleluja, Brasilien! (Aleluia Brasil). Kajsa não gostou 

do silêncio dos sete anos no final de sua vida, mas fez o possível para 

contar até mesmo sobre esses anos dolorosos. Hoje, Frida também 

aparece na Suécia como uma das mulheres que, apesar de bater 

repetidamente a cabeça no “teto de vidro”, conseguiu superar sua 

luta por seus próprios direitos e por outras mulheres.98 Talvez tenha 

sido sua fé aparentemente inabalável que a manteve em dificuldades 

inimagináveis? 

 

97 EH no 42, 17 de outubro de 1940 p. 791. 

98 Frida recebeu um artigo no Svenskt Kvinnobiografiskt Lexikon (o Léxico Biográfico 
de Mulheres Suecas) em 2020. 
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APÊNDICE 1: 

Artígos e relatórios de Frida Vingren 
 
1917 
EH no 17, 26 de abril de 1917, p. 71: “Guds församling sviker du?” 
EH no 22, 31 de maio de 1917, p. 89: “Ny arbetskraft till Brasilien”   
(*) (=co-autora) 
Apêndice a EH no 28, 1917, p. 2: “Förvandlande tårar” 
EH no 36, 6 de setembro de 1917 p. 145: “Från Brasilien” 
 
1918 
EH no 42, 17 de outubro de 1918, pp. 165-166: “Kvinnan och 
hemmet i Brasilien” 
 
1919 
Boa Semente, janeiro 1919, p. 4: “Belas palavras”  
EH no 13, 27 de março de 1919, p. 51: “Brev från Brasilien” 
 
1921 
EH no 51, 22 de dezembro de 1921, p. 235: “Tro till seger” 
 
1922 
EH no 25, 22 de junho de 1922, p. 98: “Sådd och skörd” 
EH no 35, 31 de agosto de 1922 p. 138: “Brev” (*) 
 
1923 
EH no 34, 23 de agosto de 1923, p. 407: “Para, Brasilien” (*) 
EH no. 48, 29 de novembro de 1923, p. 572: “Segerbud från  
Brasilien” 
 
Boa Semente, dezembro 1923, “Inauguração do novo templo em 
Timboteua” 
EH no 52, 27 de dezembro de 1923, pp. 618-9: “Gyllene 
träbeläten” 
 
1924 
Boa Semente, janeiro 1924, p. 2: “Quando Vier o Filho de Homem”. 
Boa Semente, março 1924, p. 1: “Creio Sim” (hino, tradução) 
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1925 
EH no 15, 9 de abril de 1925, pp. 184-5: “Yttre missionen: 
Brasilien”. 
Boa Semente, maio 1925: “A Foice e o Trigo”. 
EH no 32, 6 de agosto de 1925, pp. 395-6: “Tidstecken”. 
EH no 32, 6 de agosto de 1925, p. 398. “Missionen i Sydamerika” 
(*) 
Boa Semente, setembro 1925: “A Peleja Gloriosa”. 
EH no 51, 17 de dezembro de 1925, pp. 638-9: “I främmande land: 
Från Brasilien, Rio de Janeiro” (*) 
 
1926 
EH no 11, 18 de março de 1926, pp. 130-1: “Färjställena i öknen”. 
Boa Semente, maio 1926, pp. 3-4: “Aos Irmãos Leitores da ‘Boa 
Semente’”. 
Boa Semente, junho 1926, p. 1: “Jesus” (poema). 
 
1927 
Boa Semente, fevereiro 1927: “Na Vespera da Vinda de Cristo”. 
(tradução) 
Boa Semente, março 1927: “Vida por Vida”. 
Boa Semente, maio 1927: “Cura Divina pela Fé em Jesus - I”. 
(tradução) 
Boa Semente, junho 1927: “O Eterno Destino dos Infiéis”. 
Boa Semente, julho 1927: “Cura Divina pela Fé em Jesus - II”. 
(tradução) 
Boa Semente, setembro 1927: “Cura Divina pela Fé em Jesus - III”. 
(tradução)  
EH no 37, 15 de setembro de 1927, p. 467: “Underkastelse” 
(tradução) 
Boa Semente, novembro 1927: “Cura Divina pela Fé em Jesus - IV”. 
(tradução) 
EH no 45, 10 de novembro de 1927, pp. 570-1: “En syn”. 
EH no 45, 10 de novembro de 1927, p. 577: “Till missionens 
vänner” (*) 
Boa Semente, dezembro 1927: “Cura Divina pela Fé em Jesus - V”. 
(tradução) 
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1928 
EH no 11, 15 de março de 1928, p. 166: “Brev från Brasilien: Rio 
de Janeiro”. 
Boa Semente, no 89, 1928, p. 2: “Sinceridade”. 
Boa Semente, no 89, 1928, p. 3: “Ninguém é como Jesus”. 
Boa Semente, no 90, 1928, pp. 2-3: “Os Dons Espirituais”. 
Morgonstjärnan, dezembro 1928: “Herrens underbara gärningar i 
Brasiliens huvudstad”. 
EH no 49, 6 de dezembro de 1928, pp. 775-6: “Brev från Rio de 
Janeiro”. 
 
1929 
EH no 11, 14 de março de 1929, pp. 165-6: “Friska vindar i 
mellersta Brasilien” (*) 
Boa Semente, abril 1929: “Palavras Escolhidas”. 
EH no 20, 16 de maio de 1929, p. 310: “Brev från Rio de Janeiro”. 
Boa Semente, junho 1929: “O Dom de Profecia e o seu Caráter”. 
EH no 32, 8 de agosto de 1929, pp. 505-6: “Förlorade tillfällen - 
förlorade värden”. 
O Som Alegre, dezembro 1929: “O Espíritu Santo e sua Direção”. 
 
1930 
O Som Alegre, janeiro 1930, p.  2: “Queres tu seguir a Cristo?” 
(salmo, tradução) 
O Som Alegre, janeiro 1930, pp. 2-3: “A Maior Necessidade”. 
O Som Alegre, janeiro 1930, pp. 3-5: “Filhas Profetizando” 
(traduzido de Fredik Franson). 
O Som Alegre, janeiro 1930, pp. 8-9: “Dons Espirituais”. 
O Som Alegre, janeiro 1930, p. 9: “Ao pé da Cruz do Salvador” 
(hino) 
O Som Alegre, fevereiro 1930, p. 2: “A Fé dos Santos”. 
O Som Alegre, março 1930, p. 1: “A Verdade”. 
O Som Alegre, março 1930, p. 5: “Queres ficar São?” (tradução) 
O Som Alegre, março 1930, p. 6: “Na Véspera da Vinda de Cristo” 
(tradução) 
O Som Alegre, março 1930, p. 6: “Esperança” (salmo, traduzido) 
O Som Alegre, março 1930, p. 8: “Entrega-te a Jesus Agora Mesmo”. 
O Som Alegre, maio 1930, p. 1: “Fiz eu o que pude?” 
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O Som Alegre, maio 1930, pp. 3-4: “A situação na Rússia”. 
O Som Alegre, maio 1930, p. 5: “Sinais dos tempos”. 
O Som Alegre, maio 1930, pp. 7-8: “Nos campos de Além”. 
O Som Alegre, junho 1930, p. 1: “Irmãos Amados”. 
O Som Alegre, julho 1930: “Uma maravilha” (tradução) 
O Som Alegre, julho 1930: “Sonharão sonhos”. 
O Som Alegre, agosto 1930, pp. 1-2: “Rios de água viva”. 
O Som Alegre, agosto 1930: “Cântico do evangelista”. 
O Som Alegre, agosto 1930: “Cântico do evangelista”. 
O Som Alegre, setembro 1930, p. 3: “O evangelho completo”. 
O Som Alegre, outubro 1930, p. 8: “Mandamento bíblico para o 
crente andar no Espírito”. 
Mensageiro da Paz,, 1 de dezembro de 1930, p. 2: “Factos de 
interesse”. 
 
1931 
Mensageiro da Paz, 1 de janeio de 1931, p. 1: “O Deus da Antiguidade 
é uma Morada”. 
Mensageiro da Paz, 1 de janeiro de 1931, s. 1: “Jesus” (poema). 
Lições Bíblicas, 1 de janeiro de 1931: “O Evangelho do Lucas”. 
Mensageiro da Paz,, 1 de janeiro de 1931, p. 7: “Rio de Janeiro”. 
Mensageiro da Paz,, 15 de janeiro de 1931, p. 4: “Consagração” 
(poema). 
Mensageiro da Paz,, 15 de janeiro de 1931, p. 6: “A Trinidade”. 
Mensageiro da Paz,, 1 de fevereiro de 1931, p. 3: “Deus mobilizando 
suas tropas”. 
Mensageiro da Paz,, 1 de fevereiro de 1931, p. 3: “Sois templos do 
Espíritu?” (hinos) 
Mensageiro da Paz,, 1 de fevereiro de 1931, p. 5: “As filhas de Sião” 
(poema). 
Mensageiro da Paz,, 15 de fevereiro de 1931, p. 1: “Os meus cabelos 
são contados” (poema). 
Mensageiro da Paz,, 15 de fevereiro de 1931, p. 3: “O Pastor”. 
Mensageiro da Paz,, 15 de março de 1931, p. 6: “A Igreja do Deus 
Vivo”. 
Lições Bíblicas, 1 de abril de 1931: “Evangelismo e Missões (1)”. 
Mensageiro da Paz,, 1 de abril de 1931, pp. 1-2: “Cristo ressuscitado”. 
Mensageiro da Paz,, 1 de abril de 1931, p. 4: “O Pecado e o seu 
Salário”. 
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EH no 15, 9 de abril de 1931, p. 270: “Gatuverksamheten i Rio de 
Janeiro”. 
Mensageiro da Paz,, 1 de maio de 1931, p. 6: “O ‘negócio’ de Judas”. 
Mensageiro da Paz,, 15 de maio de 1931, p. 4: “Um aviso solene”. 
Mensageiro da Paz,, 15 de maio de 1931, p. 5: “Não a nós Senhor”. 
Mensageiro da Paz,, 15 de maio de 1931, p. 7: “Falecimento de 
Sebastião Siqeira Granja” (memoria). 
Mensageiro da Paz,, 1 de junho de 1931, p. 1: “O dia da prova” 
(poema). 
Mensageiro da Paz,, 1 de junho de 1931, p. 5: “Há trabalho para ti”. 
Lições Bíblicas, 1 de julho de 1931: “Evangelismo e Missões (2)”. 
Mensageiro da Paz,, 15 de agosto de 1931, p. 7: “Em terra ou mar” 
(hino). 
Mensageiro da Paz,, 1 de setembro de 1931, p. 1: “Ganhando o 
mundo e perdendo a alma”. 
Mensageiro da Paz,, 1 de setembro de 1931, pp. 7-8: “A reunião dos 
obreiros no Rio de Janeiro”. 
Mensageiro da Paz,, 15 de setembro de 1931, p. 4: “Enviou-me para 
dar liberdade aos cativos - vista aos cegos” (traduzido) 
Mensageiro da Paz,, 1 de outubro de 1931, p. 1: “Amado Jesus” 
(poema). 
Mensageiro da Paz,, 15 de outubro de 1931, p. 8: “Na eternidade - 
Qual o teu destino?” 
Mensageiro da Paz,, 15 de dezembro de 1931, p. 7: “A Obra do 
Senhor em Belo Horizonte” 
 
1932 
EH no 46, 17 de novembro de 1932 p. 774: “En hälsning till 
missionens vänner”. 
EH no 46, 17 de novembro de 1932 p. 776: “Helge Fällström” 
(Memoria) 
 
1933 
Mensageiro da Paz,, 15 de setembro de 1933, p. 2: “Os ultimos 
momentos do irmão Vingren aqui na terra” 
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APÊNDICE 2:  

Poemas e hinos de Frida Vingren 
 
“Aftontankar”, (poema) (não publicada 1912), Norell, Halleluja, 
Brasilien!, p. 368. 
“Rosor växa på törnestigen” (poema), EH no 17, 26 de abril de 
1917. 
“Eu creio, sim” (hino, traduzido) Boa Semente, (março 1924) Harpa 
Crista No 59. 
“Jesus” (poema). Boa Semente, (junho 1926, p. 1.) 
“Queres tu seguir a Cristo?” (hino, traduzido) O Som Alegre (janeiro 
1930), Psalterio Pentecostal No 153, (1931). 
“Ao pé da Cruz do Salvador” (hino) O Som Alegre (janeiro 1930), 
Harpa Cristã No 470. 
“Esperança” (hino, traduzido de Segertoner) O Som Alegre (março 
1930). 
“Lança o salva-vida” (hino, tradução) O Som Alegre (maio 1930) 
Harpa Cristã No 315. 
“A mão do arado!” (hino) primeiramente publicado em O Som 
Alegre (agosto 1930) como “Cântico do Evangelista”, mais tarde 
como “A mão do arado” em Psalterio Pentecostal no 171 (1931) e 
Harpa Cristã no 394. 
“Jesus” (poema). Mensageiro da Paz (janeiro 1931). 
“Consagração” (poema). Mensageiro da Paz (14 de janeiro de 1931). 
“Do Santo Espírito” (hino, tradução) primeiramente publicado em 
Mensageiro da Paz (1 de fevereiro de 1931) como “Sois templos do 
Espírito?”, mais tarde em Harpa Cristã (1934). 
“O dia da prova” (poema). Mensageiro da Paz, (1 de junho de 1931). 
“Em terra ou mar” (hino). Mensageiro da Paz (15 de agosto de 1931), 
mais tarde em Psalterio Pentecostal no 94 (1931). 
“Amado Jesus” (poema). Mensageiro da Paz, (1 de outubro de 1931). 
“Em meu lugar” (hino) Harpa Cristã no 472.99 
“Bem aventurado o que confia” (hino, tradução) Psalterio Pentecostal 
no 120 (1931), Harpa Cristã no 126. 
“Com ouro e prata” (hino, tradução) Psalterio Pentecostal no 88, 
(1931), Harpa Cristã (1934). 

 

99 Para referências aos salmos a seguir, cf. Araujo, Frida Vingren, pp. 140-2. 
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“Diante de Pilatos” (hino, tradução) Psalterio Pentecostal no 80 (1931), 
Harpa Cristã no 158. 
“Estás carregado de tristeza e dor” (hino, tradução) Psalterio 
Pentecostal no 132 (1931), Harpa Cristã (1934). 
“Grandes multidão nos espera lá” (hino, tradução com Sylvio Brito) 
Psalterio Pentecostal no 189 (1931), Harpa Cristã No 416 (adaptado por 
Samuel Nyström). 
“Há um caminho santo” (hino, tradução) Psalterio Pentecostal no 40 
(1931), Harpa Cristã (1934). 
“Já achei uma flor gloriosa” (hino, tradução) Psalterio Pentecostal no 
44 (1931), Harpa Cristã (1934). 
“Jesus disse aos discípulos” (hino, tradução) Psalterio Pentecostal no 
167 (1931), Harpa Cristã (1934). 
“Jesus vem breve” (hino, tradução) Psalterio Pentecostal no 185 (1931), 
Harpa Cristã (1934). 
“Maravilhoso é Jesus” (hino, tradução) Psalterio Pentecostal no 63 
(1931), Harpa Cristã (1934). 
“Pela terra da promesa” (hino, tradução) Psalterio Pentecostal no 39 
(1931), Harpa Cristã (1934). 
“Pela porta da cidade” (hino, tradução) Psalterio Pentecostal no 79 
(1931), Harpa Cristã (1934). 
“Preciosa é a lembrança” (hino, tradução) Psalterio Pentecostal no 15 
(1931). 
“Peregrino que trilhas à gloria” (hino, traduzido com Sylvio Brito) 
Psalterio Pentecostal no 219 (1931), Harpa Cristã no 361. 
“Quero, sim, te ver um dia” (hino, traduzido com Sylvio Brito) 
Psalterio Pentecostal no 220 (1931). 
“Salvo estou, Jesus comprou-me” (hino, tradução) Psalterio Pentecostal 
no 68 (1931), Harpa Cristã (1934). 
“Se pelos vales peregrino” (hino, tradução) Psalterio Pentecostal no 
174 (1931), Harpa Cristã (1934). 
“Separado para Cristo” (hino, modificado) Harpa Cristã (1934). 
“Venho a ti Jesus bendito” (hino, tradução) Psalterio Pentecostal no 
106 (1931). 
“Um coração tranquilo” (hino, traduzido) Psalterio Pentecostal no 119 
(1931), Harpa Cristã (1934). 
“Tens achado o teu descanso” (hino, traduzido) Psalterio Pentecostal 
no 117 (1931), Harpa Cristã no 246. 
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“Antes, eu não conheecia a Jesus” (hino, tradução) Harpa Cristã no 
477 (1934). 
“Meu redentor” (hino, tradução) Harpa Cristã no 255. 
“Salvo de graça” (hino, tradução) Harpa Cristã no 379. 
“O Salvador me achou” (hino, tradução) Harpa Cristã no 397. 
 
Frida publicou 7 poemas e 4 hinos que ela escreveu e traduziu mais 
de 30 hinos para os hinários Psalterio Pentecostal e Harpa Cristã. 
 

APÊNDICE 3:  

Filhos de Frida Vingren 
 
1. Ivar, nascido 1 de julho de 1918. 
2. Ruben, nascido 11 de agosto de 1919. 
3. Margit, nascida 24 de maio de 1922. 
4. Astrid, nascida 9 de março de 1924. 
5. Bertil, nascido 1 de maio de 1926. 
6. Gunvor, nascida 27 de setembro de 1928. 





 

 

 

O CRENTE E A VIDA INTELECTUAL 
1
 

ANDRÉ BATALHÃO 

A leitura da Bíblia requer um recursivo esforço intelectual, em que 

este é um requisito indissociável da prática cristã, para que se revele 

o Deus Pessoal. O fato de que as Escrituras tenham sido 

organizadas e ordenadas, não exime o esforço cognitivo do 

estudioso e praticante da Palavra. As experiências e encontros com 

Deus necessitam de uma correspondência formal entre o cristão e 

o Divino (André Batalhão). 

Porque a sabedoria deste mundo não é mais do que loucura perante 

Deus. Como está escrito: Deus usa a própria habilidade intelectual 

da criatura para a levar a reconhecer a sua própria fraqueza  

(1 Coríntios 3:19 OL). 

Parte dos cristãos acha que não devem se comprometer em seguir o 

caminho de uma vida intelectual. Confesso que isso me deixa 

preocupado, pois a leitura da Bíblia, que é uma obrigação primária do 

cristão, requer um considerável esforço intelectual. Isso não exclui a 

importância dos dons espirituais, ao contrário, apenas reforça a 

manifestação e necessidade do entendimento dos tais. A falsa 

sensação de suficiência espiritual, sem um esforço de aprendizagem 

contínuo, pode afundar o terreno da fé dos crentes.  

 

1 Este artigo é uma fusão de duas publicações da série “O crente e a vida 
intelectual”, publicados inicialmente pelo projeto Fábrica EBD, Brasil. 
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Portanto, cada um deve ser e proporcionar a si, e ao Reino, o 

melhor e o máximo. Uma desvantagem, ou fragilidade, da busca pela 

vida intelectual, é a sua dependência da oportunidade. A opor-

tunidade e o acesso a um conhecimento de qualidade não são iguais 

para todos. Precisamos oferecer ambientes e possibilidades para que 

os cristãos acessem e produzam conhecimento bíblico e teológico, 

não se ajustando e apoiando unicamente ao seu valor espiritual 

intrínseco. A harmonia entre a vida intelectual e os dons espirituais 

conduzem-nos pela rota da sabedoria.  

O afastamento do ambiente acadêmico de algumas denominações 

evangélicas tem gerado uma defasagem significativa de 

conhecimento bíblico e teológico. A superocupação deste ambiente 

por algumas específicas denominações enfraquece o debate teológico 

interdenominacional entre cosmovisões díspares. Cabe a todas as 

denominações ocupar as cadeiras de professores e alunos do 

ambiente acadêmico, para formar material humano qualificado e 

capaz, a fim de fomentar um debate teológico ampliado, bem como 

estabelecer uma legitimação do seu próprio conteúdo produzido. 

Resumindo: precisamos aprender a doutrina que praticamos e 

aprender com as diferenças existentes entre eixos teológicos 

distintos.  

Neste senso, também temos que nos atentar para a soberba e para 

a natureza do homem, que é decadente e humanista (cf. Isaías 14:11). 

No caminho da vida intelectual podemos nos achar autossuficientes 

e andar de mãos dadas com a vaidade. Isso apodrece as intenções do 

coração de um verdadeiro cristão, levando-o para um caminho 

contrário ao da Eternidade. Isso reforça o antiintelectualismo que 

afligiu, e ainda aflige, muitas igrejas evangélicas. Mesmo diante do 

nível de conhecimento individual de cada um, devemos ter a ciência 

de que precisamos nos humilhar todos dias para buscar a sabedoria 

em Cristo Jesus (cf. Cl. 2:3).  

Há diferença entre o intelectual mais ativo e o intelectual mais 

recluso, em que, o último, fica mais cercado dos livros e de pessoas 

do seu meio, como, por exemplo, os irmãos de sua congregação. Já 

o intelectual mais ativo, utiliza-se de modelos e sistemas de 

transferência e recepção de conhecimento além da sua célula social. 
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Todavia, a atividade do intelectual mais ativo não resultará, 

necessariamente, no proveito maior de sua experiência em 

comparação com o conhecimento não-verbal ou mudo, acessado 

pelo menos ativo. A diferença entre uma vida intelectual mais ativa e 

uma vida mais pessoal nem sempre está aplainada por uma opção 

própria ou está balizada por um ato vocacional. Muitas vezes, isso é 

algo imposto pela vida e realidade do indivíduo, algo de caráter 

coercitivo. Muitos dos mais ativos buscadores de conhecimento 

gostariam de levar uma vida mais calma, solavancada pelos seus 

próprios pensamentos e percepções, sem interferência externa ou 

necessidade abrupta de uma competição desenfreada entre seus 

pares.  

A percepção e comunicação não-verbalizada desenvolveu-se a 

partir de estudos de Milton Erickson nos anos 1950 e 1960.2 Essa 

abordagem refletiu diretamente em toda teoria do conhecimento da 

modernidade, permitindo a diferenciação entre a percepção sensível 

e a percepção do “eu interior” (verbum mentis). A diferença entre as 

duas é a descontinuidade da percepção do “eu interior”, que se revela 

em partes e não representa o seu conhecimento total, podendo ser o 

eco de algo recebido em momentos pretéritos.  

A maneira como lidamos com nossos dilemas diários pode nos 

ajudar a identificar de onde são oriundos nossos discursos de 

autodefesa e acusação, até mesmo por quais sentimentos o nosso 

coração transita nesses momentos. Isso pode nos ajudar a entender a 

nossa práxis espiritual, em que aspectos intelectuais e emocionais 

influenciam diretamente a construção e manutenção da nossa 

integridade espiritual. 

Por sua vez, na vida cristã, a dimensão espiritual influencia nosso 

modus vivendi e as conclusões em que chegamos sobre os assuntos, que 

permeiam a nossa existência. Essa influência pode ser anterior ao 

conhecimento apreendido (ab ovo), ou, percebida e interpretada por 

meio da lente criteriosa da Palavra de Deus, enquadrando os fatos 

experienciais sob a ótica e ângulo do conhecimento do Evangelho. 

 

2 E. M. Erickson e J.K. Zeig, The letters of  Milton H. Erickson (Phoenix, AZ: Zeig, 
Tucker & Theisen, Incorporated, 2000).  
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Com isso, podemos dizer que o conhecimento humano sobre Deus 

advém, não estritamente, de pensamentos puros somente, mas, 

também, de fundamentos baseados em nossas experiências com o 

Divino (como uma paralaxe). De uma maneira ou de outra, a 

constatação da revelação divina entrepassa pelo centrismo das 

Escrituras Sagradas. Se buscarmos sedimentar nossas experiências 

sobre a Palavra de Deus, nossos recursos de construção e 

sedimentação mental e espiritual estarão sobre este terreno (cf. 

Mateus 7:24).  

Isso interfere na situação real em que vivemos, bem como na 

sequência de pensamentos do indivíduo, que contribuem, a partir de 

uma organização lógica, em conhecimento. Nossos pensamentos 

podem influenciar nossa saúde física e espiritual. A sequência de 

pensamentos parece estar desconectada da condição física, mas não 

está (como por exemplo, o processo de adoecimento das doenças 

psicossomáticas). Pesquisas têm mostrado que a espiritualidade e a 

religião influenciam a condição de saúde e bem-estar das pessoas.3 

Pensamentos distantes do Evangelho também podem contribuir para 

o adoecimento espiritual.4 

Os nossos pensamentos podem mudar e orientar nossas ações; 

entretanto, as ações provenientes de tais pensamentos precisam estar 

mergulhadas nas intenções corretas do coração (cf. Salmo 51:10; 

Provérbios 4:23). O pensamento de René Descartes baseia-se no 

“cogito, ergo sum”, ou “penso, logo existo”. Ou seja, o homem é 

aquilo que pensa. Já Agostinho dizia que o homem é aquilo que ama; 

ele é aquilo que está no seu coração. Considerando os argumentos 

destes autores, ofereço uma sugestão: mude o seu coração para 

mudar os seus pensamentos! Para tanto, precisamos estar atentos a 

 

3 M. Litalien, D.O. Atari e I. Obasi, “The influence of  religiosity and spirituality on 
health in Canada: A systematic literature review.” Journal of  Religion and Health, 2021.   

4 J. Lu, C.A. Potts, R.S. Allen, P. D. Lewis e K.A. Johnson, “An Exploration of  
Spiritual Well-being Among Homeless People: A Hierarchical Regression 
Analysis.” Journal of  Religion and Health, 2021; M.L.M. Consoli, E.G. Unzueta, K. 
Delucio e J. Llamas, “What shade of  spirituality? Exploring spirituality, religiosity, 
meaning making, and thriving among Latina/o undergraduates.” Counseling and 
Values, 63:2 (2018), pp. 232-53.  
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que tipo de informação estamos expostos, e o quê, como e por quê 

estamos comunicando ou reverberando nossas percepções.  

Paralelo a isso, esbarramos na abordagem de Narciso Irala, que 

trata das faculdades emissivas e receptivas.5 As faculdades emissivas 

versam sobre as capacidades construtivas, com enfoque na 

continuidade e concentração. Isso está associado ao processo 

criativo, de acordo com a sua própria decisão e vontade. Já as 

faculdades receptivas tratam da recepção e processamento das 

informações sensoriais. Isso contribui para a formação de conceitos 

e novos conhecimentos por meio de associações, por exemplo. 

Nossa vida intelectual depende do que recebemos e do que emitimos. 

Uma coisa está relacionada a outra.  

Para gerarmos um conhecimento profundo sobre Deus a partir 

do conhecimento não-verbal (leitura da Bíblia, contato histórico-

literário etc.), por exemplo, precisamos utilizar a comunicação verbal 

por meio da evocação e classificação das nossas percepções, oriundas 

das nossas experiências pessoais com o Espírito Santo. Diferente do 

que alguns podem pensar, o conhecimento não-verbal não é apenas 

um ajuntamento de meras descrições textuais; aqui, os dons 

espirituais manifestos na Igreja Primitiva, são fatores relevantes para 

a apreensão e geração de um conhecimento bíblico fidedigno e 

comprovável (cf. 1 João 5:10).  

A busca pela intelecção por meio de estudo bíblico e de 

experiências pessoais com Deus é um dos alicerces básicos para uma 

vida cristã plena e saudável. É preciso conhecer o Deus que servimos, 

para reconhecermos verdadeiramente quem Ele é. Porém, 

precisamos ir além dos muros das igrejas e buscar ferramentas 

metodológicas e pedagógicas, que melhorem nossa capacidade 

cognitiva, fortalecendo nossas estratégias de aprendizagem.  

Ser um intelectual na Palavra de Deus não depende meramente de 

como você conhece as Escrituras; depende, também, de quão 

profundo você é na substância e essência do texto bíblico, e qual o 

significado você extrai para sua vida. 

 

5 N. Irala, Control cerebral y emocional (Bilbao, Espanha: Editorial Sal Terrae, 1982).  
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O Esforço humano e a amplitude do conhecimento de Deus 

O esforço da inteligibilidade humana por meio das experiências com 

Deus, e, por meio da busca do conhecimento bíblico, abre o feixe 

para um contato direto com o Divino. Logo, o cristão do novo 

século precisa ampliar seu círculo de latência intelectual, ou seja, seu 

conjunto de ações e possibilidades de aprendizagem da Palavra 

(André Batalhão). 

Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a 

vocês mesmos. Porque, se alguém é ouvinte da palavra e não 

praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural 

num espelho; pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece 

como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei 

perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que 

logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado 

no que realizar (Tiago 1:22-25 NAA). 

A amplitude do conhecimento de Deus está arraigada no seu poder 

de expressão (cf. Provérbios 9:9), evidenciando um conjunto 

potencial de percepções e experiências com o Senhor, que falem por 

si mesmas, e, assim, desperte nas pessoas que estão a sua volta o olhar 

sobre esta abertura de possíveis experiências com o Eterno.  

A abertura para possíveis experiências com Deus é fundamental 

para o desenvolvimento da fé. Para um recém-convertido, a leitura 

isolada de um versículo bíblico pode não transmitir uma experiência 

completa e impactante com Deus. Ele ainda precisa de um análogo, 

o que ele ainda não tem. A persistência do cristão na busca pela 

Palavra (cf. 2 Timóteo 2:11-13, 19; 3:14; 4.7:10) culminará na pos-

sibilidade de apreender algo da sua realidade diária e relacioná-la com 

o seu mundo interior e social, permitindo a construção de um 

relacionamento efetivo e afetivo com Deus.  

Toda comunicação de conhecimento parte de um arcabouço de 

experiências (cf. Juízes 3:2; Hebreus 5:13). Esse conhecimento 

precisa ser compartilhado em um ambiente em que ele seja 

minimamente familiar, dentro de uma estrutura de realidade comum. 

Um horizonte indefinido de comunicação, sem um referente, pode 

diminuir o impacto do conhecimento revelado, enfraquecendo sua 

mensagem, bem como seu alcance. Por isso, precisamos alfabetizar 
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os novos convertidos na Palavra, e também refinar o conhecimento 

de cristãos que já ocupam os assentos dos templos. Para isso, 

precisamos atraí-los para o ambiente de ensino, pois a ausência (física 

e mental) dessas pessoas impossibilita pavimentar um eixo conectivo 

consistente entre os ensinamentos bíblicos e suas experiências de 

vida.  

Claro que, aqueles que exercem uma posição de liderança no 

ambiente eclesiástico merecem uma atenção particular, mas, não 

somente estes, devem desfrutar de um acompanhamento sistemático 

e propínquo. A democratização do conhecimento sobre Deus deve 

acompanhar e estar engendrada nos valores da igreja, compondo os 

objetivos e a cosmovisão da organização religiosa.  

O conhecimento retido, ou egoísta, não promove o 

desenvolvimento espiritual nem intelectual dos cristãos (cf. Tiago 

3:13-16). O conhecimento de Deus e sobre Deus são princípios da 

Palavra, e dão suficiência aos pilares basilares da igreja. A falta deles 

compromete um cunhal crucial da igreja, provocando o 

esmorecimento da estrutura e imagem doutrinária, resultando em um 

alcance extremamente restritivo.  

Para construirmos um conhecimento sólido sobre a Palavra de 

Deus precisamos estar atentos a deformidades de pensamento. O 

pensamento metonímico pode ser um deles, em que este pode nos 

levar a resultados completamente equivocados e desastrosos.  Para 

isso, devemos estar atentos a ideias infundamentadas e sem aderência 

teológica, em que estas podem não possuir características factuais, ou 

não são personas representativas, pois nunca ultrapassaram o campo 

das ideias. As figuras de linguagem podem jogar contra nesse caso, 

em que, muitas vezes, o conhecimento tenta ser concebido a partir 

da separação entre sujeito e objeto. Essa forçada separação 

impossibilita a geração de um conhecimento fidedigno e experiencial, 

passando a ser uma apresentação predominantemente expositiva (o 

que não deve ser diminuído em importância na pregação e ensino da 

Palavra) e pouco argumentativa.  

O conhecimento humano é limitado, transitório, movediço e 

efêmero. A Ciência Histórica é um campo científico extremamente 

importante e relevante para o conhecimento sobre Jesus Cristo e o 
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Antigo Testamento. No entanto, em alguns momentos, este campo 

de conhecimento mostrou-se como um conhecimento relativo. 

Podemos citar o exemplo do tanque de Betesda, em que Jesus curou 

um paralítico (cf. João 5:2-15). Por muitos anos, muitos historiadores 

negaram a existência de tal tanque, argumentando que tais fatos 

descritos em tal lugar não foram fatos em verdade. No entanto, 

escavações arqueológicas, feitas no século passado, demonstraram a 

existência do tal tanque, confirmando os relatos bíblicos.6  

Tudo isso demonstra como o nosso conhecimento, que constrói 

e desenvolve nossa intelectualidade, é falho e reduzido. Isso não 

enfraquece as ciências e áreas de conhecimento que põem seus olhos 

sobre o campo teológico, ao contrário, permite que os cristãos 

confirmem e corroborem os relatos das Escrituras Sagradas. Mas isso 

só é possível se obtivermos o conhecimento sobre Deus baseados na 

Sua Palavra, levando uma vida intelectual em Cristo honesta e 

contínua (cf. Oséias 6:3). Fortaleça sua base intelectual na Palavra, 

pois o conhecimento de Deus é perene, intransigível, medular e eficaz 

. 

 

6 BIBLICAL ARCHAEOLOGY SOCIETY. “The Bethesda Pool, Site of  One of  
Jesus’ Miracles.” (Washington: Biblical Archaeology Society, 2020.) Disponível em: 
https://www.biblicalarchaeology.org/daily/biblical-sites-places/jerusalem/the-bethesda-pool-
site-of-one-of-jesus-miracles/. Acesso em: 12 mar. 2021. 

https://www.biblicalarchaeology.org/daily/biblical-sites-places/jerusalem/the-bethesda-pool-site-of-one-of-jesus-miracles/
https://www.biblicalarchaeology.org/daily/biblical-sites-places/jerusalem/the-bethesda-pool-site-of-one-of-jesus-miracles/
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