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RESUMO 

Este trabalho é uma pesquisa sobre o fenômeno do pentecostalismo e tem como objetivo 

entender como se dá o (os) mecanismo (os) de crescimento dessa religiosidade na Igreja 

Comunidade Cristã Pentecostal percebida até então como uma das maiores Igrejas 

pentecostais da cidade de Montes Claros e uma das que mais tem se destacado na região 

do norte de Minas. A importância desse trabalho pode ser demonstrada através da 

configuração social local decorrente do crescimento pentecostal, mas também, por ser 

um trabalho inédito na cidade de Montes Claros. Tínhamos como hipótese explicativa 

do crescimento da Igreja a tese desenvolvida por Rodney Stark que demonstrava que o 

crescimento de uma religião acontece devido a capacidade desta criar e manter redes 

sociais que tenham por base vínculos interpessoais. Diante de tal hipótese, procuramos 

relacionar a teoria das redes ao contexto da Igreja Comunidade Cristã Pentecostal. 

Assim, realizamos todo um trabalho de campo em que foi feito um processo de 

observação participativa nos cultos e nos demais trabalhos da Igreja, juntamente a este, 

realizamos entrevistas com o pastor fundador da Igreja e com pessoas que participam da 

mesma sempre relacionando o teor do trabalho de pesquisa com a teoria em questão. 

Como resultado, comprovamos que o crescimento da Comunidade Cristã Pentecostal, se 

dá principalmente devido a capacidade que esta tem, de criar e manter as redes sociais 

abertas, porém a este fator, deve ser somado à capacidade que esta Igreja tem de 

construir laços comunais que servem como elemento ambiente para a proliferação das 

redes sociais.    

 

PALAVRAS CHAVE: 
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ABSTRACT 

This work is a research concerning the phenomenon of pentecostalism and it targets to 

understand how the growth mecanisms of this religiosity works in the church 

“Comunidade Cristã Pentecostal”, known to the date as one of the biggest pentecostal  

churches  in the city of Montes Claros, and one of the most highlightned in the north 

Minas region. The prominence of this work can be shown through the local social 

configuration derived from the pentecostal growth, but also, for being a inedited 

academic work in Montes Claros. As an explanatory hypothesis for the Church growth, 

we took the thesis developed by Rodney Stark, which enlightened the growth of a 

region as being dependent on that regions capacity to create and maintain social 

networks built on the basis of interpersonal links. In front of such hypothesis, we seek to 

relate the network theory to the context of the church “Comunidade Cristã Pentecostal”. 

Therefore, we have performed a fieldwork in which was made a collaborative 

observation process in the church attendances and other church works, and along with 

that, we have conducted interviews with the founder pastor of the church, and with 

participants of such, always relating  the contents of this research work with the theory 

in question. As a result, we have managed to vouch that the growth of “Comunidade 

Cristã Pentecostal” is reported mostly to the ability of the church in create and manage 

the open social networks, nevertheless, it must be added to the capacity of the church to 

build communal bonds that serve as an environmental element to the spread of social 

networks. 

KEYW ORDS: 

Pentecostalism; growth; Montes Claros; interpersonal links; social networks. 
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INTRODUÇÃO  

O pentecostalismo é o movimento religioso que vem apresentando os maiores 

índices de crescimento, no cenário religioso do Brasil e da América Latina, na 

atualidade.  

O crescimento pentecostal é um fenômeno religioso que vem se destacando 

principalmente nas áreas mais pobres e mais urbanizadas do Brasil (MARIANO, 2008). 

O crescimento pentecostal brasileiro potencializou-se a partir da década de 1950, época 

de maior evolução da urbanização brasileira, e em meados dos anos 2000 os 

pentecostais juntamente com os protestantes históricos já somavam mais de 15% do 

total da população do país (BARRERA, 2005). 

O avanço da religiosidade pentecostal trouxe consigo várias conotações para o 

campo social brasileiro. Dessa forma, o campo político vem passando por mudanças em 

razão dos novos elementos que são apoiados pelas Igrejas pentecostais (MACHADO, 

2006).  Além desse fenômeno, nota-se também o surgimento de novos tipos de 

comércio em muitas cidades para atender a nova demanda pentecostal. Outra 

consequência advinda também deste crescimento pentecostal, que vai de encontro ao 

bem estar da sociedade, foi o aumento dos casos de discriminação religiosa em relação 

às religiões afros (MARIANO, 2005).  O processo de discriminalização acontece, 

principalmente, na luta por adeptos. Assim, os pentecostais  

afastam (os adeptos das religiões Afros) das práticas religiosas, culturais e 
folclóricas tradicionais, como no passado fizeram os missionários com os 
cultos ameríndios fazendo com que eles perdessem quase todas as suas 
tradições culturais. Combatem a música, o artesanato, as tradições culinárias, 
a mitologia, as estórias dos encantados, os cânticos religiosos e folclóricos 
substituídos por práticas culturais americanizadas e pasteurizadas, 
provocando uma grande alienação cultural ( FERRETTI, 20005, p. 8). 

 
  

 



Como se vê, a rápida mobilidade, importância política, econômica, social e 

cultural desta religiosidade têm chamado a atenção de muitos estudiosos e 

pesquisadores brasileiros e estrangeiros.  Em conformidade com este panorama, o 

presente trabalho constitui-se como um estudo que analisa o crescimento da religião 

pentecostal, principalmente, da Igreja Comunidade Cristã Pentecostal em Montes 

Claros, cidade localizada no norte do estado de Minas Gerais.  Objetivamos mostrar que 

esse crescimento tem relações com um fenômeno de proporções maiores, o crescimento 

pentecostal em âmbito macro.  

Porém, em termos micros, a religião pentecostal vem se destacado em Montes 

Claros, especialmente, a Igreja Comunidade Cristã Pentecostal que com apenas treze 

anos de existência mostra-se como uma das maiores igrejas da região norte-mineira. 

Para provar a veracidade deste argumento, só em Montes Claros, essa Igreja possui 20  

filiais ou congregações juntamente com a sede. Por causa desse crescimento, justifica-se 

o estudo do pentecostalismo na Comunidade Cristã Pentecostal, visto que esse 

fenômeno mostra-se cada vez mais relevante e atual, em razão de suas respectivas 

configurações sociais. Por isso, cremos na importância deste estudo, que se caracteriza 

por ser inovador, já que constatamos a carência deste tipo de pesquisa na cidade.   

Sendo assim, temos como objetivo principal, neste trabalho, entender como se 

dá o crescimento da Igreja Comunidade Cristã Pentecostal. Ou seja, pretendemos 

conhecer qual (ais) o (s) mecanismo (os) que esta Igreja vem usando para angariar 

adeptos, uma vez que ela tem apresentado desenvolvimento maior que as demais Igrejas 

evangélicas da cidade de Montes Claros. 

A escolha da cidade de Montes Claros, para a realização desta pesquisa, deu-se 

por vários fatores, dentre esses, por ser a cidade mais importante política e 



economicamente do norte de Minas. Somando-se a isso, é também um dos principais 

polos intelectuais de Minas Gerais. Além de ser também um dos locais de trabalho do 

pesquisador, e, por isso, configura-se como um fator facilitador do processo de 

pesquisa. Atrelados a todos esses motivos, devemos destacar que, na cidade, não há 

ainda um trabalho que trate do pentecostalismo nos moldes científicos. Vale destacar 

que diante de todas estas justificativas apresentadas, o que mais chamou à atenção e 

que, ao mesmo tempo, levou a escolha da cidade de Montes Claros, para a realização 

deste trabalho, foi a mudança da configuração social que a religião pentecostal 

proporcionou nesta cidade. Ou seja, à medida que o pentecostalismo foi angariando 

adeptos, novos estabelecimentos comerciais especializados nesse público foram 

surgindo. Acrescenta-se a isso, que o círculo de festas e práticas culturais foram 

renovados e até mesmo o meio político foi modificado, visto que dentre os nove 

vereadores da Câmara Municipal, seis são evangélicos e desses quatro são pentecostais. 

Eleita a cidade de Montes Claros, escolhemos a Igreja Comunidade Cristã 

Pentecostal. A escolha desta se deu por vários fatores, destaca-se, entre eles, a própria 

visibilidade que esta Igreja vem apresentando na cidade de Montes Claros e região1. 

Juntamente a esse fator, ajudou também, na escolha da Igreja Comunidade Cristã 

Pentecostal, a figura do pastor Altemar que tem certa visibilidade local e, por sua vez, 

mostrou-se muito acessível para a realização desta pesquisa2.  

 Por fim em relação à escolha do tema proposto, podemos dizer que se deu por 

uma questão de afinidade com o pentecostalismo. Porém, essa afinidade mostrou-se 

                                                           
1 Tal visibilidade se dá devido aos diversos trabalhos sociais, sobretudo os realizados com dependentes 
químicos que a Comunidade (como esta Igreja é chamada) vem realizando na cidade e adjacências. Ajuda 
também na maior divulgação do nome dessa Igreja, o elevado número de congregações que ela apresenta, 
somando um total de vinte. O que sugere um rápido expansionismo, em vista dos poucos anos de seu 
surgimento em Montes Claros. 
2 Altemar, por ser um líder religioso de renome em sua cidade, mas também por ser vereador, é  
acostumado a dar entrevistas em jornais, telejornal local e, constantemente, participa de eventos na 
UNIMONTES- Universidade Estadual de Montes Claros. 



problemática, se por um lado procurei ser um assíduo praticante, por outro, minha 

assiduidade me levou a desencantar com essa religiosidade, devido, principalmente, ao 

mau exemplo de alguns líderes pentecostais que tive convívio. Enfim, apesar de 

atualmente estar mais afastado do pentecostalismo, não há como negar que de maneira  

direta e indireta a minha prévia experiência com esta religiosidade influenciou  na 

escolha do tema. Isto é, seria mais fácil pesquisar um fenômeno sobre o qual eu tinha 

certo conhecimento prático.  Somando-se a estes fatores, pesou também, nesta decisão, 

a falta de estudos sobre o fenômeno do pentecostalismo na cidade de Montes Claros.  

Em relação ao processo da pesquisa, podemos dizer que este apresentou 

algumas dificuldades, destacando, entre elas, a distância entre a Universidade polo de 

estudo (PUC-SP) e a residência do pesquisador3 e, por fim, o local de pesquisa4. Como 

consequência, a distância impediu um maior contato com outras obras científicas das 

Ciências da Religião e de áreas afins que porventura faltaram neste trabalho. Além 

disso, a distância também dificultou uma maior proximidade entre pesquisador e 

orientador, isto é, não que eles não estivessem sempre em contato um com o outro, 

entretanto reuniões mais constantes não aconteceram. Por fim, atribui-se a distância a 

razão de um maior desgaste físico e mental do pesquisador, já que para ele chegar ao 

polo de estudo tinha que enfrentar cerca 36 horas semanais de viagem de ônibus. 

Além disso, outra dificuldade também serviu de empecilho para que melhor  

fosse desenvolvido este trabalho. Trata-se da impossibilidade de marcar horários em que 

o pastor Altemar estivesse disponível para conceder outras entrevistas, além das que 

foram feitas e das conversas informais que serviriam para enriquecer ainda mais a 

presente pesquisa. Ao fazermos essa afirmativa, não queremos dizer que Altemar não 

                                                           
3 Brasília de Minas, cidade que fica a cerca de 100 km de Montes Claros. 
4 O local de pesquisa foi a Igreja Comunidade Cristã Pentecostal, situada na cidade de Montes Claros. 



foi solícito e prestativo na elaboração deste trabalho, pelo contrário ele foi. Contudo, 

seus muitos afazeres e constantes viagens muitas vezes dificultaram nosso esforço na 

produção do mesmo. E, por fim, podemos atestar que a falta de estudos relacionados ao 

pentecostalismo, na cidade de Montes Claros, que servisse de subsídio ao nosso 

trabalho, configurou-se como mais uma dificuldade com a qual nos deparamos. 

Apesar das dificuldades encontradas, no processo de pesquisa, não podemos 

negar que esta também apresentou algumas vantagens, a principal, dentre elas, com 

certeza, foi a boa vontade do pastor Altemar que propiciou todos os meios necessários, 

na medida do possível, para seu acontecimento. Assim, Altemar concedeu entrevistas, 

forneceu documentos da Igreja, tornou mais do que um sujeito objeto de pesquisa, mas 

um amigo e protagonista que abriu as portas da Igreja, permitindo-nos realizar todos os 

procedimentos necessários de trabalho. Além disso, também nos permitiu ter acesso a 

sua casa, desvendando assim sua intimidade. Altemar nos possibilitou, ainda, nossa 

entrada no centro de recuperação de dependentes químicos mantido por ele e pelos seus 

colaboradores. Convidou-nos também a acompanhá-lo em algumas visitas pastorais em 

que seu trabalho e sua personalidade puderam ser melhores observados. Altemar 

também ajudou a coletar entrevistas5, que foram necessárias, de algumas pessoas que 

frequentam a Comunidade desde quando esta foi inaugurada. Em síntese, caso não 

tivéssemos contato com o apoio do pastor Altemar esse trabalho não teria sido 

realizado. 

Outra vantagem do processo de pesquisa realizado, na Comunidade, foi a boa 

receptividade e apoio, que a proposta do trabalho encontrou entre alguns membros dessa 

                                                           
5 O pastor Altemar indicou e pediu para que essas pessoas contassem um pouco de sua história na Igreja 
Comunidade Cristã Pentecostal. (Essas entrevistas foram realizadas em um só dia, 19/12/2010 em um 
culto de Domingo no escritório pastoral) 



Igreja, que contribuíram, direta e indiretamente, para que a pesquisa fosse realizada de 

acordo com os moldes esperados. 

O processo de elaboração da pesquisa foi muito enriquecedor tanto em termos 

intelectuais como em termos de permitir novas experiências ao pesquisador. Nesse 

enfoque, à medida que o trabalho de pesquisa foi sendo desenvolvido, observamos que 

as leituras, então necessárias, passaram a ser mais bem entendidas, pelo simples motivo 

de que elas se contextualizavam e se relacionavam com uma realidade prática, ficando 

assim demonstrado que o conhecimento é melhor compreendido quando se junta teoria 

com a prática. Afunilando especificamente na prática da pesquisa tornou-se clara a 

necessidade de deixar de lado os pré-conceitos que subjazem à pesquisa, já que estes 

podem comprometer completamente o seu foco, tornando-o cada vez menos objetivo. 

Dentro desse objetivo, compreendemos que toda prática religiosa, mesmo que ela  

pareça estranha para o observador, que esta fora do processo, ela segue uma lógica 

racional para o seu praticante, isto é, aquela prática faz sentido para o seu respectivo 

praticante, por isso, ela deve ser respeitada. Tal observação desencadeou outras 

observações também de grande importância, ou seja, o trabalho de pesquisa que envolve 

religião sempre se configurará inacabado, uma vez que este se mostra como um 

organismo vivo, portanto, em constante mudança. Somando-se a tal fato, 

compreendemos também que o estudo de uma religião deve ser feito com muito cuidado 

e respeito, já que este envolve vidas humanas com suas respectivas práticas sociais, 

culturais e políticas. 

Em relação à metodologia básica empregada na confecção deste trabalho, 

fizemos inicialmente uma pesquisa bibliográfica, cujo propósito foi buscar 

contextualizar várias obras com o nosso tema proposto. Juntamente à revisão 

bibliográfica, fizemos em cerca de dois anos e meio a observação participativa, na 



perspectiva desta passamos a frequentar os cultos da Igreja Comunidade Cristã 

Pentecostal, assim como os trabalhos sociais realizados por esta Igreja. Ainda sobre as 

observações participativas, passamos a frequentar a casa do pastor Altemar com o 

objetivo de entender de forma mais abrangente o processo de funcionamento da Igreja 

em questão. Além de revisão bibliográfica e da observação participativa, foram 

realizadas também entrevistas6, principalmente, com o pastor Altemar, é também com 

alguns membros da Igreja Comunidade Cristã Pentecostal. Nestas, procuramos tecer as 

informações mais importantes, objetivando dar equidade ao nosso trabalho. Fizemos, 

ainda, análises de alguns documentos escritos que serviram como fontes e se 

configuraram também como fator de confirmação das nossas afirmações no corpo do 

texto.   

Como metodologia básica para a confecção desse trabalho fizemos 

inicialmente uma pesquisa bibliográfica em que buscamos contextualizar várias obras 

com o nosso tema proposto. Juntamente à revisão bibliográfica fizemos por cerca de 

dois anos e meio a observação participativa, na perspectiva desta passamos a freqüentar 

os cultos da Igreja Comunidade Cristã Pentecostal assim como os trabalhos sociais 

realizados por esta Igreja. Ainda com as observações participativas passamos a 

freqüentar a casa do pastor Altemar com o objetivo de entender da forma mais 

abrangente o processo de funcionamento da Igreja em questão. Além de revisão 

bibliográfica e observação participativa foi feito também entrevistas principalmente 

com o pastor Altemar mas também com alguns membros da Igreja Comunidade Cristã 

Pentecostal, nestas, procuramos tecer as informações mais importantes dando equidade 

                                                           
6 As entrevistas, principalmente as que foram realizadas com o pastor Altemar, foram confeccionadas de 
forma livre, seguiram uma estrutura lógica, porém não rígida. Nesse sentido, as entrevistas foram se 
dando com aparência de uma conversa informal entre o entrevistado e o entrevistador. Esta metodologia 
de entrevista foi escolhida devida às suas vantagens principalmente no que diz respeito à eliminação da 
suposta subordinação do entrevistado ao entrevistador.   



ao nosso trabalho. Fizemos ainda análise de alguns documentos escritos que serviram 

como fontes e configuraram também como fator de confirmação das nossas afirmações 

no corpo do texto.         

Por fim, esta pesquisa foi confeccionada em três capítulos. No primeiro, 

procuramos pontuar historicamente a formação do pentecostalismo moderno, assim 

como sua chegada, desenvolvimento e consolidação no Brasil. No segundo, situamos a 

cidade de Montes Claros, contextualizando-a com o desenvolvimento da manifestação 

pentecostal na cidade. Nesta parte do trabalho, falamos também da história do pastor 

Altemar e do surgimento e consolidação da Igreja Comunidade Cristã Pentecostal. No 

terceiro, demonstramos como se dá o crescimento de via de redes sociais e como a 

Igreja Comunidade Cristã Pentecostal tem se mostrado como uma rede aberta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO I – 

1- O PENTECOSTALISMO 

1.1) O Surgimento do Pentecostalismo 

 

O mito fundante do pentecostalismo se localiza no evento marcado pela efusão 

do Espírito Santo sob os Apóstolos e demais seguidores de Jesus, transformando-os em 

potenciais pregadores do evangelho, conforme é narrado no capítulo 2 do livro de Atos 

dos Apóstolos. 

Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo 
lugar; de repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e 
encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas 
entre eles, línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos 
ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, 
segundo o Espírito lhes concedia que falassem (BÍBLIA, Atos, Cap. 2, Vs 
14).   

 

 Este mito de origem é a base fundamental do surgimento de novas 

comunidades religiosas que geralmente se organizam e se estruturam sob um modelo 

carismático que prioriza algumas rupturas pessoais e sociais para aproximação com o 

sobrenatural (PASSOS, 2005).   

Toda religião, segundo Eliade, é estruturada sob um tempo sagrado e um 

histórico. O tempo sagrado diz respeito ao mito originário do surgimento de uma 

religião, este “se apresenta sob o aspecto paradoxal de um Tempo circular, reversível e 

recuperável, espécie de eterno presente mítico que o homem reintegra periodicamente 

pela linguagem dos ritos”(ELIADE, 2001, p.64). Já o tempo histórico está relacionado a 

valores políticos, econômicos, culturais e sociais, portanto ao profano, inseridos em uma 



religião. Muitos pesquisadores têm seguido essa linha teórica, entre eles destaca-se 

Passos que vê que as religiões são fundamentadas sobre as origens e os começos7.  

No que diz respeito aos elementos históricos do pentecostalismo, vê-se que as 

experiências carismáticas de cunho pentecostal estiveram ligadas às primeiras 

comunidades cristãs, sendo estas anteriores às comunidades mais institucionalizadas 

que foram se formando com o passar dos séculos e que muitas vezes  se distanciaram 

das posturas mais espontâneas e emocionais. Na Idade Média, o movimento religioso de 

tipo carismático pôde ser notado nos movimentos chamados heréticos que foram 

condenados pela Igreja Católica. As manifestações religiosas condenadas pela Igreja 

Romana pregavam tanto a possibilidade de uma real presença divina com características 

emocionais como a mediação do fiel com Deus à parte da instituição Católica. 

Percorrendo, no tempo, já no século XVI, a Reforma Protestante, iniciada por Lutero, 

foi também um movimento de fundo carismático, afora suas conotações políticas, 

sociais e econômicas, ela estabeleceu a possibilidade do contato pessoal com o divino e, 

ao mesmo tempo, abriu espaço para o surgimento de movimentos carismáticos 

revolucionários como o de Thomaz Munzer, os Anabatistas e os Quakers (PASSOS, 

2005). 

A Reforma Luterana influenciou outras reformas e, nesse contexto, se encaixa 

a reforma ocorrida na Inglaterra, à anglicana. Do anglicanismo surgiram homens como 

John Wesley que, em meados do século XVIII, criou o Metodismo. A religiosidade 

estabelecida por ele era de caráter emocional e, estritamente, ascética. Acreditava-se 

que, após a justificação, as pessoas tinham que se dedicar à santificação. De acordo com 

essa doutrina quem é nascido ou regenerado “ é capaz de obter já nesta vida, por força 

                                                           
7 Para Passos as origens estão ligadas ao evento fundante da religião enquanto que os começos dizem 
respeito às raízes históricas da religiosidade. (PASSOS, 2005, p. 21-58) 



do efeito da graça sobre si, a consciência da perfeição no sentido de ausência de 

pecado” (WEBER, 2004, p. 127) porém, por intermédio da constante santificação. O 

metodismo espalhou-se por vários países da Europa, mas seus principais adeptos foram 

as massas pobres que começaram a se aglomerar nas cidades da Inglaterra 

industrializada. 

O metodismo ao chegar nos Estados Unidos8 foi beneficiado por dois fatores: 

primeiramente, encontrou uma sociedade em processo de mudanças, o país iniciava seu 

processo de industrialização e de expansão rumo ao Oeste na corrida pelo ouro. Em 

segundo lugar, por conta disso, os Estados Unidos abriram suas portas para a imigração, 

assim, pessoas de diversas nacionalidades passaram a compor os estratos da sociedade 

estadunidense. Esse panorama incentivou e facilitou a chegada do metodismo na grande 

potência que estava se formando. Além do contexto político e econômico norte-

americano, o metodismo encontrou um campo propício ao seu estilo religioso, visto que 

naquele período estava acontecendo, cada vez mais com mais freqüência, os chamados 

movimentos avivalistas ou avivamentos de cunho emocionais e santificadores.  

Os movimentos avivalistas iniciaram-se, simultaneamente, nos Estados Unidos 

e na Inglaterra (século XVIII). Os avivamentos consistiam em reuniões acompanhadas 

de pregações que buscavam chamar a atenção para uma mudança de postura em relação 

ao pecado, nessas havia os momentos de fervorosas orações emotivas que visavam uma 

experiência com a divindade e eram dirigidas para quem necessitasse ou desejasse obter 

acompanhamentos pastorais. Teologicamente falando, os primeiros movimentos 

avivalistas, em solo estadunidense, foram de cunho calvinista predestinacionista, sua 

base centrava-se no “medo da punição eterna, na soberania absoluta de Deus e na 

                                                           
8 O metodismo chegou aos Estados Unidos por volta dos séculos XVIII e XIX. 



doutrina calvinista de eleição”(MENDONÇA & FILHO, 1990, p.85). Os principais 

adeptos dos avivamentos eram os escoceses e imigrantes irlandeses.  

No século XIX, os grandes avivamentos norte-americanos sofreram uma 

mudança em termos de orientação teológica. Nessa época, não foram mais os 

seguimentos calvinistas os direcionadores dos movimentos, mas sobretudo a doutrina 

que considerava o homem livre e responsável pela sua própria salvação. Essa orientação 

teológica resultou em uma potencialização das práticas de santidade, pois mesmo no 

presente “quanto maior a santidade, mais dela Deus se agrada”(MENDONÇA & 

FILHO, 1990, p.92). Essa visão doutrinária fez com que o nível de emocionalismo das 

reuniões fosse aumentada, chegando ao desespero com choros, autoacusação e gritos 

histéricos de recriminação e arrependimento. Nesse contexto, o metodismo wesleyano, 

nos Estados Unidos, somou-se como mais um movimento avivalista e suas 

características emocionais assemelhavam-se às dos movimentos daquela época, e, no 

mais, essas o ajudaram a expandir, sobretudo, entre os mais pobres e iletrados.  

Os movimentos avivalistas dos séculos XVIII e, principalmente, do XIX 

alcançaram grande parte da população norte-americana deixando no ar uma aura de 

emocionalismo e santidade. Nesse campo de religiosidade exacerbada deve ser 

destacado que, em meados do século XIX quem realmente assumiu a vanguarda dos 

movimentos avivalistas, antes desses se transformarem em denominações religiosas ou 

igrejas institucionalizadas, nos Estados Unidos foram os metodistas. A religião 

inicialmente elaborada por John Wesley assumiu a ponta, em termos numéricos, na 

sociedade estadunidense, devido às suas características peculiares para a época e para os 

seguidores. Os metodistas se adaptaram àquela situação, pois os Estados Unidos 

estavam cheios e recebendo cada vez mais imigrantes, esses, em sua maioria, eram 

pobres e analfabetos, sendo que a maior parcela deles veio de países europeus atraídos 



pela corrida pelo ouro, pela extensão e facilidade de adquirir terras, como pelos 

incentivos governamentais que facilitavam a imigração. Nesse cenário que se delineava, 

chegaram muitos pregadores metodistas, o que facilitou a expansão da religião 

wesleyana entre os imigrantes, por isso 

 falavam uma linguagem compreensível aos colonos, sujeitavam-se 
facilmente a deslocamentos constantes. Suas pregações eram diretas, com 
apelos emocionais e sem nenhuma preocupação doutrinária. Tentavam levar 
seus ouvintes a uma decisão pessoal por Cristo ou despertar-lhes o desejo 
santo da perfeição cristã. Esses pregadores eram muitos e puderam se 
espalhar facilmente se espalhar por todo o território (MENDONÇA & 
FILHO, 1990, p. 98).            

 

 É certo que a chegada de missionários9 wesleyanos fez crescer seu movimento 

religioso nos Estados Unidos, contudo deve ser destacado que o sucesso dessa 

religiosidade só foi possível devido ao fator educacional dos imigrantes somado às 

dificuldades de uma nova vida longe da terra natal (dificuldades culturais, econômicas e 

sociais).  

Como pode ser notado, o metodismo foi um movimento religioso das massas 

populares10, por esse motivo influenciou e foi influenciado pelos movimentos 

emocionais norte-americanos. No final do século XIX, os movimentos avivalistas, 

assim como o metodismo, sofreram uma estagnação devido ao enriquecimento e 

melhora de vida dos colonos e tais movimentos foram se constituindo em igrejas 

institucionalizas em meio às demais ali existentes. Um fato de suma importância e que 

deve ser ressaltado é que os grandes avivamentos dos séculos XVIII e XIX, assim como 

o movimento wesleyano, contribuiram para o surgimento (algumas concepções 

teológicas e doutrinárias) ou com o prenúncio da nova religiosidade do início do século 

XX, o pentecostalismo. 

                                                           
9 Os missionários eram conhecidos como pregadores. 
10 Os principais adeptos do metodismo até meados do século XIX eram os pobres e iletrados.  



O contexto norte-americano de exacerbamento religioso, ascetismo, 

misticismo e emocionalismo que foi se formando nos séculos XVIII e, especialmente, 

no XIX foi ideal para o surgimento do pentecostalismo. A religiosidade que irá surgir 

no início do século XX pode ser entendida também como a culminação dos ideais 

religiosos dos movimentos do século anterior. Assim, no ano de 1901, na cidade de 

Topeka, no Estado de Kansas, depois de uma prolongada sessão de oração, Agnez 

Ozman sob a imposição das mãos do pastor Charles Parham11 começou a falar em 

línguas, dando início ao moderno movimento pentecostal. Depois de tal acontecimento, 

o próprio Parham criou a escola bíblica de Houston, no Estado do Texas, tendo nela 

como aluno o pregador negro Seymour, que posteriormente passou a promover reuniões 

religiosas em um velho templo metodista, em Los Angeles, na rua Azuza. Este templo 

ficou famoso devido ao acontecimento do dia 06 de abril de 1906, quando algumas 

pessoas passaram a falar em línguas (glossolalia) por acreditar que estavam sendo 

batizadas pelo Espírito Santo. Nas reuniões de Seymour era observada a participação do 

pastor Durham de formação Batista. Com o passar do tempo Seymour e Durham 

tiveram uma desavença doutrinária, causando o primeiro cisma na nascente religião 

pentecostal. Durham passou a exercer seus serviços religiosos em Chicago. De lá, em 

1907, Durham disseminou o movimento pentecostal para diversas regiões dos Estados 

Unidos e do mundo, como exemplo de seu trabalho, podemos citar Luigi Francescon 

que trouxe o pentecostalismo para a América do Sul (CAMPOS JÚNIO, 1995, p. 21-

27). 

O movimento pentecostal rapidamente começou a crescer nos Estados Unidos. 

A expansão dessa religiosidade em seus picos de crescimento estiveram ligados às 

                                                           
11 O movimento pentecostal moderno iniciou-se com Charles Parham mas devido a sua postura racista 
tornou-se um consenso entre os pentecostais que o pentecostalismo do século XX iniciou-se em 1906 no 
dia 6 de abril.   



graves crises e catástrofes sociais, como a queda da bolsa em Nova York em 1929. 

Assim como os primeiros adeptos dos movimentos avivalistas e do metodismo, nos dois 

séculos anteriores, os seguidores iniciais do movimento pentecostal eram, 

principalmente, pessoas de baixa renda, em sua maioria, negros que encontravam nele 

conforto para as mazelas da vida, visto que viviam em uma sociedade cada vez mais 

urbanizada e excludente, por isso depositavam sua esperança em uma religião de cunho 

emocional e propícia à espontaneidade.  

É fato que o nascimento e o crescimento do movimento pentecostal, na 

sociedade norte-americana, causaram muitos escândalos e discórdias entre as igrejas 

institucionalizadas. Mesmo em meio às dificuldades, é relevante destacar que, no início 

do século XX, o pentecostalismo deu seus primeiros passos rumo à expansão, mundo 

afora. Os principais mecanismos usados nessa empreitada foram a rede de imigrantes 

que viviam nos Estados Unidos e que mantinham contato com seus países de origem, 

além disso, contribuíram as ligações que os missionários norte-americanos tinham com 

sua pátria, favorecendo o contato com as novas ideias religiosas. No processo do 

expansionismo pentecostal, esta religiosidade encontrou reações adversas, nos diversos 

lugares em que se instalou, de modo semelhante às reações encontradas no seu país de 

origem (CÉSAR & SHALL, 1999). 

 

1.2) O Pentecostalismo no Brasil 

Em relação às igrejas instaladas no Brasil, referiremos à Igreja e aos chamados 

protestantes históricos. Fechando o foco nos protestantes, aqui residentes, pode-se dizer 

que eles eram caracterizados por dois tipos distintos: protestantes de imigração e 

protestantes de missão. O protestantismo, sobretudo o de imigração, iniciou-se no Brasil 



a partir do ano de 1810. A sua chegada se deu sobretudo sob o contexto das guerras 

napoleônicas, pois Portugal foi invadido pela França no início do século XIX, esse fato 

forçou a mudança do rei lusitano juntamente com sua corte para a sua principal colônia 

(Brasil). Já com morada fixa, em nossas terras, o rei português devido às necessidades 

políticas, econômicas e militares de Portugal quebrou o monopólio de exploração 

exclusiva do Brasil (pacto colonial) e abriu os portos para as chamadas nações amigas, 

destacando-se, entres elas, a Inglaterra.  Com a abertura dos portos, os ingleses 

passaram a penetrar com mais intensidade na sociedade brasileira, principalmente, na 

economia. Apesar de privilegiar, especialmente, o setor econômico, a presença inglesa 

não ficou despercebida no setor cultural religioso.   

Mesmo após a entrada dos primeiros protestantes no Brasil, a partir de 1810, 

foi somente a partir de 1824, que houve seu estabelecimento definitivo como 

comunidade religiosa institucionalizada. As primeiras Igrejas foram se instalando 

simultaneamente, na cidade do Rio de Janeiro e no Sul do Brasil e, passo a passo, foram 

formando comunidades religiosas em diversos lugares, como o interior do Rio de 

Janeiro, Santa Catarina, São Paulo, Espírito Santo e sul de Minas Gerais. No início do 

século XX, o número de protestantes de imigração, no Brasil, já chegava a um patamar 

razoável, porém esta religiosidade nunca alcançou rápido crescimento devido a sua 

pouca propensão, ao proselitismo e às suas características elitistas, pois era uma igreja 

formada por europeus, principalmente, alemães (luteranos) e seus descendentes. Nesse 

sentido, obviamente que a orientação prática e teológica procurava atender aos 

interesses e anseios dos seus adeptos e, geralmente, tais interesses e anseios não eram os 

mesmos da população brasileira e talvez, por isso, o crescimento desta religiosidade não 

foi tão significante (MENDONAÇA & FILHO, 1990, p. 27-30). 



O protestantismo missionário chegou ao Brasil em meados do século XIX e 

estabeleceu-se, permanentemente, a partir da década de 50 daquele século. A primeira 

igreja que aqui fixou residência, foi a Congregacional, em 1855, no Rio de Janeiro. No 

ano de 1859 foi a vez da chegada dos presbiterianos também no Rio de Janeiro. Em 

1881, chegaram os batistas, na Bahia, e em 1886 deu-se o estabelecimento dos 

metodistas. O protestantismo de missão, aqui no Brasil, caracterizou-se pelo seu modelo 

conversionista, individualista e “altamente excludente, não só do ambiente cultural, mas 

capaz de romper os laços familiares mais íntimos”(MENDONÇA & FILHO, 1990, p. 

33). 

Este modelo de protestantismo apresentou maior crescimento em relação ao de 

imigração, principalmente, entre os presbiterianos no início do XX. A explicação para 

tal fenômeno está ligada a dois fatores, o primeiro é o contexto político e econômico 

brasileiro pois o mundo ocidental vivia o auge do liberalismo econômico. O Brasil 

estava procurando seguir as orientações externas, por isso, buscou alinhar sua político-

econômica na mesma trilha dos países desenvolvidos. Sob esse panorama, o 

protestantismo foi relacionado a uma cultura liberal e progressista (em vista da 

hegemonia dos países protestantes europeus e dos Estados Unidos), logo, o 

protestantismo tornou-se de certa forma sinônimo de progresso, isso possibilitou que 

grande parte da elite brasileira se assemelhasse culturalmente aos protestantes e por 

causa desta aproximação, muitos matricularam seus filhos em escolas e colégios ligados 

a essa religião. O segundo fator explicativo do crescimento do protestantismo de missão 

foi a sua maior disposição ao proselitismo direto, enquanto que os protestantes de 

imigração se mostravam mais recatados e discriminadores. 

 O desenvolvimento do protestantismo, nos séculos XIX e início do XX, 

facilitou a chegada e a penetração do pentecostalismo no Brasil. Os protestantes mesmo 



tendo um crescimento modesto, nesse período, não deixaram de mostrar suas 

características para a sociedade brasileira. Nesse sentido, especialmente os protestantes 

de missão (em maior número) construíram sua marca ou expressão cultural sob o 

modelo do ascetismo e da vida devotada à moralidade. Ser protestante, afora a 

discriminação religiosa católica, resultava em um certo status moral. Esse fato foi um 

elemento propício para a chegada do pentecostalismo, já que essa religião apresentou as 

mesmas características culturais dos primeiros protestantes e, como eles, os pentecostais 

também receberam um certo respeito por sua conduta moral. Somando-se a isso, a 

religião pentecostal encontrou uma certa proximidade com o contexto religioso 

brasileiro, mais propício ao misticismo. Em relação a esse fenômeno, podemos 

exemplificar que José Manoel da Conceição, pastor presbiteriano, no século XIX, 

propunha uma religiosidade que se distanciasse do racionalismo e que fosse de base 

popular. Contemporâneo a este, Miguel Vieira Ferreira rompeu com a Igreja 

Presbiteriana, por acreditar na possibilidade “de uma visão direta e sensível com 

Deus”(FRESTON, 1994, p. 73), enquanto que os presbiterianos acreditavam que a 

última comunicação divina com os homens estavam transcritas nos escritos sagrados 

cristãos.  

Diante do contexto de expansionismo pentecostal norte-americano e do 

panorama religioso brasileiro de tendências místicas-emocionais, chega o 

pentecostalismo até aos anos de 1910 e 1911. Mendonça e Velasques Filho veem que os 

primeiros pentecostais que chegarem ao Brasil são diretamente ligados ao movimento 

de Los Angeles (MENDONÇA & FILHO, 1990). O primeiro movimento pentecostal a 

se instalar em nosso território foi o do italiano Luigi Francescon, de tendências 



religiosas valdense.12 Este foi influenciado pelo pastor Duham. Francescon serviu-se 

como pregador primeiramente na Argentina, posteriormente em Santo Antônio da 

Platina, no Paraná, e depois no bairro do Brás, em São Paulo, na colônia de italianos, 

fundando, nesse local a Congregação Cristã do Brasil. Esta igreja rapidamente foi 

angariando seus adeptos entre as classes desprivilegiadas nas áreas sul e sudeste do 

Estado brasileiro e sua forma de evangelização é e sempre foi a mesma, ou seja, por 

transmissão direta, evangeliza-se ou fala-se a respeito do evangelho de pessoa para 

pessoa, dispensando outras formas de evangelismo, inclusive o rádio ou televisão. De 

acordo com essa religiosidade, a estratégia de evangelização se baseia na crença da 

predestinação, espera-se que os verdadeiros escolhidos de Deus mais cedo ou mais tarde 

venham até ele. Assim, o culto era marcado pela espontaneidade13, fala no altar quem se 

sente inspirado pelo Espírito Santo. Em síntese, pode-se afirmar que a Congregação 

Crista do Brasil, desde as suas origens, estabeleceu usos e costumes, que se 

transformaram em marca registrada, como: separação entre homens e mulheres nos 

cultos, proibição do corte do cabelo para as mulheres e corte padronizado para os 

homens e ainda manteve a obrigatoriedade do uso do véu para as mulheres no momento 

de oração (CAMPOS JÚNIO, 1995). 

Do outro lado do Brasil, em Belém do Pará, o sueco Daniel Berg, sob a mesma 

influência de Francescon, começou a congregar em uma igreja Batista juntamente com 

o seu conterrâneo Gunnar Vingren, ambos causaram um desentendimento com o pastor 

                                                           
12 Para Monsenhor Cristiane o movimento valdense foi fundado por Pedro Valdo ou Valdés em cerca de 
1170, ele foi um comerciante de Lião que posteriormente passou a viver uma vida religiosamente 
ascética. Valdo  quis viver em plena perfeição e por isso, dedicou-se ao estudo das escrituras sagradas 
cristãs, distribuiu todos os seus bens aos pobres, reuniu discípulos e constantemente pregava a penitência. 
Os valdenses foram intitulados primeiramente como os pobres de Lião, eles na sua ignorância 
acreditavam poder pregar o evangelho ao povo, rejeitavam a usura, o juramento e a pena de morte. Essa 
postura ousada para aquela época deixou em tensão as autoridades eclesiais (Igreja Católica institucional) 
que por sua vez proibiu os valdenses a continuar com seu proselitismo, estes desobedeceram e por 
algumas vezes foram perseguidos (1962, p. 52-53).  
13 Esse tipo de pentecostalismo ainda guarda essa característica. 



local gerando um cisma na igreja, desse acontecimento surgiu a Assembléia de Deus. 

Esta Igreja iniciou sua expansão no norte do Brasil, colocando núcleos tanto nas cidades 

como no campo, tal como a Congregação Cristã do Brasil, seus primeiros participantes 

foram os pobres e esquecidos da sociedade brasileira. A postura dos primeiros 

assembleianos foi marcada pelo radicalismo sectário e pelo anticatolicismo. A teologia 

deste grupo caracterizava-se pela esperança escatológica do fim do mundo quanto por 

uma concepção “conversionista”(MENDONÇA & FILHO, 1990, p.51) em semelhança 

as outras igrejas protestantes existentes no Brasil no início de século XX. A respeito da 

forma de evangelização, a Assembléia de Deus investiu em pregadores missionários, 

realizava os típicos cultos ao ar livre e como não poderia ser diferente, usou e ainda usa 

a comunicação pessoal. Quanto aos usos e costumes, a Assembléia de Deus estipulava 

normas de vestuário tanto para homens como para mulheres14, nela também, fazia-se, 

nos cultos a separação entre homens e mulheres nos cultos15. 

O predomínio desse primeiro pentecostalismo brasileiro, sobretudo da 

Congregação Cristã do Brasil e da Assembléia de Deus, dá-se entre 1910 a 1950. Para 

Mariano, as primeiras denominações pentecostais eram     

compostas majoritariamente por pessoas pobres e de pouca escolaridade, 
discriminadas por protestantes históricos e perseguidos pela Igreja Católica, 
ambas caracterizam-se por um ferrenho anticatolicismo, por enfatizar o dom 
de línguas, a crença na volta iminente de Cristo e na salvação paradisíaca e 
pelo comportamento de radical sectarismo e ascetismo de rejeição do mundo 
exterior (MARIANO, 2005, p. 29) 

 

 Até o final da década de 1940, o monopólio do cenário pentecostal brasileiro 

estava essencialmente nas mãos das duas primeiras igrejas pentecostais aqui surgidas, 

                                                           
14  Esta prática ainda é encontra em algumas igrejas da Assembléia de Deus. 
15 Esse costume está em extinção mas ainda pode ser encontrado em algumas igrejas que procuram 
preservar os antigos usos e costumes. 



com destaque para a Assembléia de Deus. Esta apresentou um crescimento mais 

elevado devido sua  

 liturgia livre, a possibilidade sempre aberta às lideranças, o apoio e 
solidariedade comunitários, assim como a probabilidade de manejo religioso 
do cotidiano, constituem atração permanente por parte das Assembléias de 
Deus às classes populares (MENDONÇA & FILHO, 1990, p. 51). 

 

Um outro fator que deve ser destacado e que certamente influenciou no menor 

crescimento numérico da Congregação Cristã do Brasil, em relação à Assembléia de 

Deus, é seu modo de evangelização direto. Essa Igreja rejeitava e ainda rejeita qualquer 

forma de proselitismo que não seja pessoal, isto é, individualmente de pessoa a pessoa, 

isto quer dizer que entende que os eleitos ou predestinados mais cedo ou mais tarde 

virão para os braços da congregação. 

Em termos de expansão religiosa, pode-se dizer que o crescimento do 

pentecostalismo, no Brasil, desde seu início, até os anos de 1930, foi lento e gradual. 

Até o início da década de 1930 observava-se um maior crescimento entre os 

protestantes históricos. Porém, houve certa acomodação das igrejas protestantes 

históricas em termos proselitistas e, por isso, em meados de 1930 o pentecostalismo 

acelerou seu processo de crescimento. Procópio relaciona o maior desenvolvimento 

pentecostal desse período a dois fatores. O primeiro é o processo de industrialização 

iniciado tardiamente no Brasil16. O novo cenário econômico brasileiro deu inicio ao 

fenômeno do êxodo rural e, ao mesmo tempo, acelerou o processo de urbanização das 

grandes cidades. Esse novo panorama resultou em mudanças sociais e culturais, pelo 

seguinte motivo, os novos contingentes populacionais acostumados com seus antigos e 

estreitos laços sociais ficaram desestabilizados. E por causa dessa desestabilização, o 

                                                           
16 O processo de industrialização brasileira teve certo impulso na década de 1930, época em que presidia 
o país Getúlio Vargas. 
 



pentecostalismo atuou como um construtor de uma nova rede comunitária em 

substituição à antiga. Nesse caso, a religiosidade pentecostal construiu “estreitos laços 

de cooperação, auxílio mútuo”(CAMARGO, 1973, p.148) e para o benefício da 

coletividade delegou deveres e responsabilidades individuais aos membros das 

comunidades religiosas. O segundo fator relacionado à expansão do pentecostalismo foi 

o seu intransigente proselitismo, pois “embora expandindo-se em especial nos centros 

mais urbanizados e neles formando grandes comunidades religiosas, não abandona o 

pentecostalismo, diferentemente de outras denominações protestantes a ênfase no 

proselitismo, mas o reforça.”(CAMARGO, 1973, p. 114-115). 

Mendonça está de acordo com Procópio ao explicar o sucesso das primeiras 

igrejas pentecostais, no entanto acrescenta que o pentecostalismo exerceu um 

importante papel social “promovendo a catarse dos conflitos do cotidiano que desabam 

sobre a classe trabalhadora pobre e periférica dos grandes centros urbanos e das áreas 

camponesas de trabalhadores assalariados.”(MENDONÇA & FILHO, 1990, p. 55).  

A partir da década de 1950, a configuração do pentecostalismo brasileiro 

sofreu significativas mudanças. Essas tiveram ligações diretas com o novo contexto 

econômico-político brasileiro que então se formara. Nesse período, a política econômica 

industrial desenvolvida no Brasil do pós-guerra, especialmente no governo de Juscelino 

Kubistchek em meados de 1955, foi tendencialmente direcionada a beneficiar uma 

pequena elite industrial ligada às elites capitalistas internacionais. Sob esse panorama, 

foi construída, no Brasil, uma estrutura estatal tendente a manter e propagar as 

desigualdades sociais, em vista da má distribuição de renda que se percebeu no Brasil. 

A industrialização acelerou dois processos: o do êxodo rural e da urbanização. As 

pessoas que deixaram o campo para as cidades, de modo geral, eram pobres e 

despreparadas educacional e tecnicamente para os novos meios de trabalho, mas o 



problema principal era que, nem o Estado e nem os municípios estavam preparados para 

tais fenômenos e, por isso, a situação social brasileira somente veio agravar-se com o 

aumento da pobreza, da marginalidade, da criminalidade, da informalidade, do 

desemprego e de outros males urbano-sociais (SINGER, 1972). O cenário de pobreza e 

marginalização é extremamente propício à propagação de religiosidades mais 

emocionais, nesse sentido, é a partir desse ponto que devemos entender as mudanças e 

transformações ocorridas no campo pentecostal brasileiro.         

O novo universo do pentecostalismo teve suas bases no Brasil com o 

surgimento de novas comunidades religiosas em nosso cenário religioso, sobretudo a 

igreja do evangelho Quadrangular, de origem norte- americana, e aqui estabelecida no 

ano de 1951. Esta Igreja trouxe consigo costumes mais liberais em relação às duas 

igrejas do pentecostalismo inicial brasileiro. A Igreja Quadrangular destacou-se com a 

inesperada inovação evangelística, um dos motivos foi o uso de tendas de lona que 

abrigaram os cultos, esta tática evangelística teve bons resultados tanto no sentido de 

acelerar o número de adesões a essa Igreja como também incentivou uma maior 

proximidade da liderança com o povo. A chegada da Igreja Quadrangular ainda 

promoveu um terreno propício para uma “maior oportunidade para as mulheres no que 

diz respeito à pregação”(CAMPOS JÚNIO, 1995, p. 37). 

Mariano classifica esse novo cenário pentecostal brasileiro de 

deuteropentecostalismo e vê que ele apresenta características singulares, como  

distinções oriundas das inovações evangelísticas (como o uso do rádio, 
tendas, cinemas, teatros, estádios) e da ênfase na cura divina e, em menor 
medida, no exorcismo introduzidos pelos missionários da Cruzada. Justifica-
se, assim, a divisão das duas primeiras ondas pentecostais pelo critério do 
corte histórico-institucional, mas não pela existência de diferenças 
teológicas significativas entre ambas. Tendo em conta que a segunda onda 
mantém o núcleo teológico do pentecostalismo clássico, ênfases doutrinárias 
próprias (MARIANO, 2005, p. 32). 



Nessa época, iniciou-se o processo de nacionalização das instituições do 

pentecostalismo brasileiro, os líderes pentecostais brasileiros passaram a se destacar 

tanto no Brasil, como em menor medida internacionalmente, e isto fortaleceu o 

sentimento de autonomia em relação às Igrejas sedes, no exterior, como também foi 

motivo de incentivo para criação de novas denominações sem vinculação internacional. 

Assim, destaca-se em meados da década de 1950, o surgimento de pequenas igrejas por 

meio de divisões internas entre as denominações já estabelecidas17. Este fenômeno tão 

corriqueiro no mundo pentecostal ajudou e vem ajudando na expansão deste 

movimento, uma vez que a divisão geralmente reforça o proselitismo e, 

consequentemente, impulsiona o crescimento denominacional.  

No panorama de nacionalização e surgimento de novas denominações é visto 

que, a primeira Igreja genuinamente brasileira foi A Igreja Evangélica Pentecostal “o 

Brasil para Cristo” que foi foi fundada em 1956 pelo mineiro Manoel de Mello. A 

doutrina desta igreja assemelhava-se a dos demais pentecostais, destacando sua 

tendência a uma possível aproximação com o protestantismo histórico e com o 

catolicismo. Esta instituição religiosa apresentou características de cunho popular, tal 

fenômeno pode ser atribuído às influências de tendências assembleianas e 

quadrangulares encontradas em seu fundador. A Igreja Evangélica Pentecostal “o Brasil 

para Cristo” apresentou rápido crescimento principalmente no final da década de 1950, 

porém em meados dos anos de 1960 viveu um processo de estagnação e até mesmo de 

decréscimo de seus membros (MENDONÇA & FILHO, 1990, p. 53) 

Em relação à década de 1960, foi especial para o pentecostalismo brasileiro. 

Nesse período surgiram outras igrejas que rapidamente obtiveram destaque nacional e 

até mesmo internacional, como a Igreja de Nova Vida, surgida em1960, e a Igreja 
                                                           
17 Principalmente na Assembléia de Deus e na Igreja do Evangelho Quadrangular. 



Pentecostal Deus é Amor, em 1961. Essa última passou a angariar e ainda hoje angaria a 

maioria de seus adeptos nos estratos mais pobres das grandes cidades. Isto explica que o 

surgimento de novas denominações pentecostais no cenário religioso brasileiro a partir 

dos anos de 1960 tem ligações diretas com o “despertar religioso”(CAMPOS JÚNIO, 

1995, p.47) que aconteceu em nosso contexto religioso. Este influenciou tanto as igrejas 

históricas18 como parte da Igreja Católica. Tal despertar resultou na pentecostalização 

de várias comunidades protestantes tradicionais, assim como fez surgir, no Brasil, o 

movimento carismático Católico19.Também como uma resultante deste despertar 

religioso surgiram as igrejas denominadas de“históricas renovadas”(MARIANO, 2005, 

p. 48), termo usado por Mariano para designar as denominações resultantes de cisões  

com o protestantismo histórico. Estas igrejas tenderam para a teologia pentecostal como 

também buscaram inovações evangelísticas deste tipo religioso.   

Na década de 1970, o pentecostalismo brasileiro assume uma nova 

configuração. Nessa década, o movimento pentecostal passou pela sua mais brusca 

                                                           
18 As ideias carismáticas no universo protestante brasileiro começaram a se propagar, a partir da década 
de 1960, na IECLB (Igreja Evangélica de Confissão Luterana), sobretudo com a atuação do missionário 
John Aamot. Este missionário, inserido na Igreja luterana, iniciou o movimento designado de 
“encontrão”, que tinha por objetivo a “conversão e avivamento espiritual” (PEDDE, 2002, p.3). A partir 
do encontrão, surgiram outros movimentos dentro da Igreja Luterana e assim, passo a passo, e de forma 
“espontânea” foi surgindo o movimento carismático protestante, tendo o marco inicial quando  “ alguns 
pastores começaram a fazer experiências carismáticas, a partir de crises pessoais diante de seus modelos 
pastorais”( PEDDE, 2002, p. 5). Somando-se a isso, sabe-se que, no período em questão, os protestantes 
históricos foram influenciados por várias teologias exportadas dos Estados Unidos e da Europa que, no 
mais, deixaram o universo protestante mais aberto a novas ideias religiosas e, por essa razão, ficaram 
mais propensos às ideias carismáticas e pentecostais(MENDONÇA, 2005). E não podemos desconsiderar 
que todos esses acontecimentos se deram sob um contexto macro de crescimento pentecostal no Brasil. 
Sendo assim, tal crescimento direta ou indiretamente influenciou tais acontecimentos.  
19 Para Machado, o movimento carismático católico iniciou-se no círculo universitário da cidade 
Pittsburgh, nos Estados Unidos, em 1967. Esse movimento foi influenciado pela religiosidade pentecostal 
e envolveu alunos e professores que passaram a buscar o batismo no Espírito Santo. O movimento 
carismático católico enfatizou a releitura da bíblia, gerando às vezes interpretações fundamentalistas. 
Oportunizou abrir espaço para orações de intercessão, crença em profecias, dons espirituais, glossolalia e 
ainda propôs uma postura mais ascética aos católicos. O carismatismo católico chegou ao Brasil em 1969, 
instalado-se, principalmente, no estado de São Paulo, mais precisamente na cidade de Campinas. Esse 
movimento apresentou e apresenta características marcadamente emocionais e, por isso, muitas vezes tem 
que ser contido pela autoridade superior. Em relação à autoridade, os carismáticos seguem a hierarquia 
católica, principalmente, em se tratando da obediência ao Papa e na cultuação a Maria. Concluindo, pode-
se afirmar que o movimento carismático tem sido um dos melhores instrumentos de contenção da perda 
de fiéis católicos para as igrejas pentecostais. (1996, p.46-52) 



mudança com o surgimento do chamado neopentecostalismo, cujo nome, dado por 

Mariano para designar o novo pentecostalismo brasileiro. O neopentecostalismo fez o 

corte com o tradicional ascetismo do pentecostalismo ou dos pentecostalismos 

anteriores e passou a abraçar os valores da sociedade ao seu redor. As principais 

características desse seguimento pentecostal são, “exacerbação da guerra espiritual 

contra o diabo e seu séqüito de anjos decaídos; pregação enfática da teologia da 

prosperidade; liberalização dos estereotipados usos e costumes de 

santidade”(MARIANO, 2005, p. 36). Uma quarta característica que também deve ser 

destacada é sua forma de organização empresarial, este elemento geralmente esta ligada 

à difusão da teologia da prosperidade20. 

Vários pesquisadores criticam a classificação religiosa do novo 

pentecostalismo, usada por Mariano, entre eles destaca-se Siepierski, para ele o termo 

neo- tem sido usado tradicionalmente pelos estudiosos para indicar a continuidade de 

uma tradição religiosa em relação a uma outra ( 2004, p. 75-79). Em contrapartida, 

Mariano relaciona o prefixo neo- a uma ruptura ocasionada no mundo pentecostal. 

Porém, em defesa do uso da classificação em questão, Mariano faz uso do prefixo neo-  

relacionando-o tanto com sua formação recente quanto com suas características 

inovadoras. A partir da leitura de Mariano, o que pode ser notado é que, a classificação 

do pentecostalismo posterior a 1970, usada por este autor, não é de forma alguma 

histórico reducionista ou teológico absoluta, ela serve principalmente como um 

mecanismo facilitador de estudos, para melhor compreensão do novo pentecostalismo 

que então surgira. Pode-se acrescentar que o próprio Mariano reconhece que, mesmo 

                                                           
20 Para Ricardo Mariano a chamada teologia da prosperidade surgiu nos Estados Unidos na década de 
1940, ela reunia crenças relacionadas à cura das doenças, prosperidade material e a possibilidade de feitos 
milagrosos através do poder da fé. O principal difusor da teologia da prosperidade foi o evangelista 
itinerário Kenneth Hagin porém, foi somente à partir da década de 1970 que esta corrente teológica 
alcansou maior visibilidade sobretudo em terreno norte-americano e de lá, para diversos lugares do 
mundo, inclusive para o Brasil (2005, p.150-151). 



nos dias atuais, comumente se vê igrejas pentecostais com características do 

pentecostalismo clássico e do deuteropentecostalismo (MARIANO, 2005).  

Com o surgimento do neopentecostalismo, o cenário pentecostal brasileiro 

mostrou-se cada vez mais dinâmico. Neste período (meados da década de 1970), 

surgiram diversas comunidades pentecostais que, consequentemente, ajudaram a 

promover a expansão do movimento. Porém, no contexto do nascimento das novas 

Igrejas, deve-se frisar a singularidade de algumas em relação às outras, visto que  

conseguiram maior destaque tanto no Brasil como no exterior, são exemplos: 

Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra, Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja 

Internacional da Graça de Deus e a Renascer em Cristo. 

A Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra foi fundada em 1976, em Goiânia, 

pelo professor de física Robson Lemos Rodovalho. Pode-se afirmar que uma 

característica evidente dessa comunidade em relação às outras é a propensão para 

angariar seus adeptos, principalmente, jovens de classe média, por se apresentar de 

forma liberal em relação aos usos e costumes. Prova disso é que oferece uma 

programação de cultos com shows musicais e entretenimentos diversos e ainda 

desenvolve inovações evangelísticas que chamam a atenção do público jovem como os 

“atletas de Cristo”(MARIANO, 2005, p. 106). Como pode ser notado, esta 

denominação apresenta características cúlticas livres e abertas à inovações e grande 

parte de sua clientela é migrante de outras denominações, principalmente do 

protestantismo histórico. A Sara Nossa Terra atualmente mantém programas em rádio e 

televisão e vem apresentando altos índices de crescimento, e ao contrário do que se 

possa pensar, (devido ao seu público de classe média), não é obrigatório para os 

pastores da Sara Nossa Terra terem feito um curso superior de teologia.   



Em data próxima do surgimento da Sara Nossa Terra, em 1977, nasce sob a 

tutela de Edir Macedo a Igreja Universal do Reino de Deus, que se destacou como a 

principal denominação do neopentecostalismo. Tal denominação também se mostra 

liberal em termos de usos e costumes, apesar dessa posição, ao contrário da Sara Nossa 

Terra, ela é mais propícia a angariar os estratos sociais mais inferiores. Em termos 

teológicos, a Universal inovou quando elaborou um discurso simples e de fácil 

entendimento e, ao mesmo tempo, ao produzir uma doutrina com elementos sincréticos 

da cultura popular brasileira e das religiões afros. A Universal destacou-se como uma 

das principais Igrejas brasileiras devido às suas características peculiares, 

principalmente, em relação ao uso que faz das mídias radiofônica e televisiva e “sua 

forte inserção na mídia e na política partidária”(MARIANO, 2005, p. 54).  

Após a consolidação da Universal, no cenário do neopentecostalismo, o 

missionário Romildo Ribeiro Soares, depois de dissidências com seu cunhado Edir 

Macedo, criou a Igreja Internacional da Graça de Deus em 1980. Deve-se mencionar 

que como a Universal, essa Igreja apresenta características semelhantes: uma doutrina 

baseada na cura, exorcismo e prosperidade, líder carismático, prepara jovens pastores 

em grande escala para seus serviços, geralmente, sem preparação teológica de nível 

superior. A Internacional da Graça angaria adeptos, principalmente, entre as pessoas 

pobres e marginalizadas, mas, em contrapartida, do lado oposto da Universal, prefere o 

uso da televisão ao rádio. Consequentemente,  seja por influência da TV ou não é de se 

destacar que a Igreja Internacional da Graça de Deus é a segunda instituição pentecostal 

que mais cresce no Brasil. 

Outra grande igreja que têm se destacado, e que faz parte do rol das principais 

Igrejas neopentecostais, é a Renascer em Cristo, ela foi criada em1986, no estado de 

São Paulo por Estevam Hernandes Filho e sua esposa Sônia Hernandes. Assim como a 



Sara Nossa Terra, a Renascer em Cristo é mais propensa ao público de classe média e 

aos estratos jovens da sociedade. A Renascer tem investido em rádios e emissoras de 

TV e vem se destacando no cenário gospel brasileiro por “comandar 

megaeventos”(MARIANO, 2005, p. 103) de rock, rap, funk, sertanejo, pop e de outros 

ritmos musicais sempre de cunho evangelísticos. De acordo com todas as principais 

denominações do neopentecostalismo, a Renascer também se mostra liberal quanto aos 

usos e costumes tão característicos dos primeiros pentecostais. No que diz respeito à 

formação de seus pastores, sabe-se que estes recebem certo ensino teológico elaborado 

pela própria cúpula da Igreja.  

O surgimento e estabelecimento das principais denominações neopentecostais, 

pós final da década de 1970, incentivou e impulsionou o nascimento de outras igrejas de 

menor visibilidade também de cunho neopentecostal. Não pode deixar de ser destacado 

que, as igrejas neopentecostais influenciaram e têm influenciado todo o pentecostalismo 

brasileiro, principalmente nas táticas de evangelismo e novas orientações teológicas. 

Assim, a orientação neopentecostal tem tornado a religiosidade pentecostal cada vez 

mais viva e dinâmica. Nesse sentido, uma das grandes contribuições do surgimento das 

igrejas neopentecostais no Brasil foi a potencialização do crescimento do 

pentecostalismo no Brasil. 

 

1.3) Análise do crescimento pentecostal no Brasil 

É notável que o pentecostalismo acelerou seu processo expansionista a partir 

da década de 1950. Em relação a tal crescimento numérico, Procópio mostra que, no 

final desse período 4,1% da população brasileira era protestante e, desse total, 55% já 

era pentecostal (CAMARGO, 1973, p. 119-124), este percentual demonstra que, o 



pentecostalismo se articulou e se adequou melhor à realidade sóciocultural e econômica 

brasileira. A análise do crescimento pentecostal, nesse período, no Brasil, é muito 

problemática, pois faltam fontes estatísticas e quando estas são encontradas não se 

mostram confiáveis. Somando-se a isso, há igrejas que não fazem a contagem de seus 

membros, a exemplo da Congregação Cristã do Brasil, e geralmente quando uma igreja 

faz a contagem, esta se restringe aos membros batizados, ficando excluída uma grande 

parte de potenciais adeptos.  

Com relação ao crescimento pentecostal no Brasil, Machado mostra que, em 

meados de 1960, esta religiosidade iniciou o processo de expansão entre classes sociais 

diferenciadas. As igrejas pentecostais passaram a angariar adeptos, principalmente, 

entre as camadas medianas que foram influenciadas pelas novas ideias religiosas norte-

americanas. Em outras palavras, nos Estados Unidos iniciou-se um movimento que 

tinha por objetivo empreender uma nova busca de elementos espirituais entre as Igrejas 

protestantes históricas, como consequência causou várias divisões entre as 

denominações.  Este fenômeno chegou ao Brasil e, como nos Estados Unidos, resultou 

no nascimento de pequenas denominações de molde pentecostal, oriundas de cisões das 

igrejas do protestantismo histórico ligadas às denominações norte-americanas que, 

passo a passo, foram angariando cada vez mais adeptos (MACHADO, 1996).  

Seja por razões políticas, sociais, culturais, econômicas ou por ação efetiva das 

instituições religiosas o certo é que, na década de 1960, o protestantismo acelerou seu 

crescimento em toda a América Latina e, especialmente, no Brasil. Segundo Procópio, 

em 1961, o protestantismo já contabilizava 5,7% da população brasileira, havendo um 

decréscimo para 3% em 1965. Nessa época, os pentecostais apresentaram um percentual 

de 68,50% do universo total protestante, até mesmo a região Sul do Brasil de formação 

cultural europeia e mais propensa ao protestantismo histórico de imigração e que 



detinha, no início da década de 1960, a maior população protestante brasileira, já 

apresentava índices crescentes de crescimento pentecostal (CAMARGO, 1973, p. 119-

125). 

O crescimento pentecostal foi realmente um fato significativo. Machado mostra 

ainda que, entre os anos de 1960 a 1970, os protestantes cresceram 77% ( 1996, p. 43). 

Tal crescimento foi encabeçado, principalmente, pelas igrejas pentecostais. A 

explicação para esse fenômeno está ligada a fatores internos e externos às instituições 

religiosas. Assim, esta autora vê que a expansão do movimento pentecostal se “explica 

por certo a associação entre o evangelismo e os grupos economicamente desfavorecidos 

e de menor instrução”(Op. Cit.). Mostra ainda, o grande poder das relações 

interpessoais, no processo de conversão principalmente no que tange à influência do 

parceiro conjugal.    

O surgimento do neopentecostalismo acelerou o processo de nascimento de 

outras igrejas21, no Brasil, na década de 1980. Em decorrência disso, comumente o 

número de adeptos ao pentecostalismo no Brasil foi sendo potencializado e, já na 

década de 1990, os evangélicos, em geral, contabilizavam 8,98% da população 

brasileira, conforme o senso demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), desse mesmo ano. Desse total, 65,1% eram pentecostais 

(MARIANO, 2005, p. 10-11). Contemporâneo ao censo citado, no período de 1990 a 

1992, houve o Censo Institucional Evangélico realizado pelo Instituto Superior de 

Estudos da Religião (ISER), na região metropolitana do Rio de Janeiro. No processo da 

elaboração desse censo (CNI) foram contabilizados 3477 templos, através dos dados 

obtidos pôde-se ter uma visão mais ampla do movimento evangélico e em especial do 

pentecostalismo, na área citada, pois dos templos contabilizados, 38,97% são de 
                                                           
21 Entre as igrejas que foram surgindo destaca-se a Igreja Internacional da Graça e a Renascer em Cristo. 



protestantes históricos, enquanto que 61,03% são de pentecostais. De 1990 a 1992 

foram criados em média 5 templos por semana e, dentre eles, 11,27% são do 

protestantismo histórico e 88,73% de pentecostais (FERNANDES, 1994, p. 192). Como 

se nota pelos dados, o crescimento pentecostal, nesse período, já era um fenômeno 

digno de preocupação para os seus concorrentes religiosos.  

Através da pesquisa realizada pelo ISER, podemos verificar algumas 

características importantes do perfil dos novos adeptos do protestantismo, mas 

principalmente do pentecostalismo, a saber: os maiores índices de pobres com renda 

familiar inferior a 2 salários mínimos encontra-se entre os protestantes, somando-se a 

esses dados, o protestantismo apresentou o maior número de pessoas analfabetas e de 

cor parda ou preta (juntamente com as religiões afro-brasileiras). Nesse panorama, o que 

podemos deduzir é que há uma forte relação entre pentecostalismo e marginalização 

social, como se vê, essa religiosidade continuou adquirindo a maioria de seus adeptos 

entre os pobres e esquecidos da sociedade brasileira.  

Porém, há de ressaltar que o pentecostalismo, nessa época, angariou parcelas 

significativas das classes mais elevadas. Ainda usando os dados da pesquisa realizada 

pelo ISER, podemos perceber que, quase 16% dos evangélicos tinham uma renda 

familiar entre 10 a 20 salários mínimos. Aprendemos, também, que existe um pequeno 

mais substancial número de protestantes com 12 ou mais anos de escolaridade, isto 

equivale a 6,49% (FERNANDES, 1994, p. 174), o que subtende uma educação 

superior. Apesar de esses dados estarem mais relacionados aos protestantes históricos, é 

evidente que houve um bom número de pentecostais, nesse meio, demonstrando que a 

expansão do pentecostalismo também tem chegado à classe média. 



Mariano está de acordo quando atesta que o crescimento pentecostal também 

se dá entre os estratos sociais mais abastados. Para esse autor, tal crescimento está 

relacionado ao surgimento do neopentecostalismo, pois quando esse tipo pentecostal se 

desvencilhou do tradicional ascetismo religioso, fez uma interpretação teológica mais 

liberal em relação às coisas mundanas, principalmente, no que diz respeito à aquisição 

capitalista. Essa orientação doutrinária tem facilitado a adesão ao pentecostalismo de 

pessoas de maior poder aquisitivo e maior nível educacional. O ingresso dessa clientela, 

no mundo pentecostal, tem contribuído substancialmente para acomodação do 

pentecostalismo à cultura comportamental brasileira, prova disso é que os fiéis “usam 

brincos, pulseiras, colares, cosméticos. Decidem o corte, o penteado e o comprimento 

de seu cabelo. Ouvem rádio, assistem à TV, vão a festas, freqüentam praias, piscinas, 

praticam esportes, torcem para times de futebol.”(MARIANO, 2005, p. 210).  

No decorrer da década de 1990, o pentecostalismo continuou angariando 

adeptos. No ano de 1994, o instituto de pesquisa Datafolha fez uma pesquisa com 

amostra de 20.993 eleitores de todo o Brasil. A intenção do trabalho era analisar as 

correlações entre voto e afiliação religiosa. Como fruto da pesquisa, pôde-se obter ricas 

informações estatístico-numéricas e socioculturais referentes às religiões aqui 

residentes, naquela época. A partir dos dados obtidos ficou claro que o nordeste era a 

região mais católica do Brasil, com cerca de 80% de sua população adepta a essa 

religião, em segundo lugar veio à região Sul, com 78,4% de católicos. Os evangélicos 

somaram 13,3% do total da população e, dentre esses, 3,3% eram protestantes 

históricos, enquanto que os demais eram pentecostais. Foi observado também que os 

pentecostais tinham o pior nível educacional quando relacionados às demais religiões do 

Brasil, no entanto, deve-se destacar que cerca de 2,9% de pentecostais fizeram um curso 

superior. Isto permite entender que se pensarmos em educação superior como sinônimo 



de maior ascensão social, então se pode relacionar o crescimento pentecostal às 

camadas medianas da sociedade brasileira, como já foi relatado anteriormente.  

Porém, é ainda entre os estratos do pentecostalismo que se encontrou o maior 

número de pardos e negros do nosso país, chegando à soma das duas classificações ao 

patamar de 45,4% dessa população (PIERUCCI E PRANDI, p. 221-225). Partindo dos 

resultados dessa pesquisa, o que podemos afirmar é que houve uma espécie de 

confirmação dos resultados das pesquisas feitas na década de 1990 (anteriormente 

citadas), já que o pentecostalismo continuava em constante avanço, angariando para si 

elementos de classes sociais diferenciadas, especialmente, os estratos sociais mais 

baixos da população brasileira.  

Sob influência das pesquisas do ISER e do Datafolha citadas, Oro direcionou 

seus esforços ao pesquisar o avanço pentecostal no Rio Grande do Sul. Sua pesquisa se 

deu em dois momentos, no primeiro usou uma metodologia semelhante a do ISER, 

efetuando um levantamento dos Diários Oficiais do Estado do Rio Grande do Sul, dos 

anos de 1990-1992. Constavam, nos registros desses Diários, novos estatutos das 

denominações religiosas, que foram surgindo, e dos que foram reformulados, das 

instituições religiosas já existentes. No segundo momento da pesquisa foi necessário o 

uso de uma metodologia qualitativa, com observação participativa e entrevistas com 

dirigentes de Igrejas. Vale lembrar que o Estado do Rio Grande do Sul sempre foi 

conhecido pela sua tradição protestante, principalmente de imigração. Porém, de acordo 

com as pesquisas de Oro, esse panorama foi mudando gradativamente e em meados da 

década de 1990, os pentecostais já eram maioria absoluta, ocupando “cerca de 70% do 

campo evangélico, sendo este o segmento religioso que mais cresce neste Estado nos 

últimos anos”(ORO, 1996, p.13).  



Oro relaciona o número percentual de evangélicos, no Brasil, nesse período22, a 

cerca de 15% da população e, desse total, a maioria é de pentecostais. Para este autor, o 

motivo do expansionismo pentecostal deve ser procurado dentro das próprias 

denominações pentecostais, em vista de suas dinâmicas e capacidade de mobilidade. 

Enfim, em lugar de privilegiar explicações que relacionam a expansão 
evangélica à crise socioeconômica a ao empobrecimento ou ao 
desencantamento resultante da secularização interna promovida pelas 
instituições religiosas tradicionais (católicas e protestantes), ou seja, ao invés 
de acentuar as insuficiências socioeconômico-religiosas, prefiro colocar em 
evidência (sem desconsiderar aquelas insuficiências) os méritos das próprias 
igrejas evangélicas, tais como: a sua dinâmica expansionista- sobretudo das 
pentecostais, que se tornam religiões mais acessíveis e disponíveis- e, 
sobretudo, sua especificidade, notadamente a prática religiosa emocional, a 
proximidade pastor/fiel, a atenção individual aos fiéis, e a veiculação por 
parte dos pastores de um discurso direto e de uma mensagem 
cognitivamente significativa para as camadas baixas e médias baixas da 
sociedade (Oro, 1996, p. 39-40).  

 

No ano de 1995, o Datafolha realizou na cidade de São Paulo uma pesquisa 

sobre filiação religiosa com amostra de 1079 pessoas que responderam os questionários 

aplicados, juntamente a essa se somou outra amostra com 421 casos de inclusão 

intencional relacionados a grupos minoritários pouco presentes na primeira amostra23. A 

partir dos dados dessa pesquisa, Reginaldo Prandi nos deu mais uma contribuição para o 

entendimento do crescimento pestecostal. Para esse autor, o consumo religioso no Brasil 

indica que a religião se dá, na atualidade, no campo da individualidade, em vista da 

laicidade do Estado. A prática religiosa sendo individual configura-se como um produto 

que pode ser escolhido ou rejeitado pelo consumidor, sendo assim, Prandi procurou 

questionar os motivos da mudança de religião e diante de diversas respostas obtidas ele 

chegou à conclusão que 

Reunindo as centenas de respostas diferentes, chegou-se às seguintes cifras: 
50% diziam que procuraram a religião atual por questões espirituais e de 

                                                           
22 Década de 1990. 
23 De acordo com Prandi a segunda amostra “permitiu estimar valores para os grupos minoritários, pouco 
presentes na primeira amostra”(PIERUCCI & PRANDI, 1996, p.261-262). 



identidade, ou por insatisfação com a religião anterior. Outros 25% diziam 
explicitamente que chegaram até sua religião atual procurando pela cura de 
doenças e vícios, ou porque queriam emprego e alguma folga financeira, 
casa para morar etc. Uns 4% falaram que queriam conhecer alguma coisa 
diferente, por curiosidade. Encontrei mesmo 2% que afirmaram que queriam 
ter uma religião que fosse capaz de resolver os seus problemas. O que quero 
enfatizar é que, hoje, razões de ordem prática e individual para a conversão 
são popularmente consideradas como inteiramente aceitáveis. Diante de um 
novo problema, não resolvido, esse converso não hesitará muito em mudar 
de religião de novo (PIERUCCI & PRANDI, 1996, p. 262)24. 

 

Os motivos prepoderantes para uma mudança de religião inferidos na pesquisa 

e elencados por Prandi relacionam-se com o pentecostalismo, ou seja, no contexto do 

trânsito religioso, a religiosidade pentecostal é a que mais angariou adeptos, em 

contrapartida, a Igreja Católica é a que mais perdeu. Prandi também mostra que o 

pentecostalismo é a religião mais interessante para grande parte de negros e pardos e 

para os pobres e marginalizados socialmente, pelo fato de que “As religiões de 

conversão crescem na pobreza”( PIERUCCI & PRANDI, 1996, p. 264), mas é evidente 

que essa afirmativa de Prandi não exclui a expansão pentecostal entre as pessoas de 

poder aquisitivo maior. 

Muito embora, em relação ao trânsito religioso ou adesão a uma religião, 

Prandi mostra ainda que a Igreja Universal do Reino de Deus tem apresentado o mais 

rápido crescimento em relação às demais igrejas ou movimentos religiosos do Brasil, 

desde sua fundação na década de 1970. Esse autor entende que esse fenômeno está 

diretamente ligado ao financiamento que esta instituição religiosa recebe de seus 

seguidores e que, nesse caso específico, são as pessoas da maioria pobre e esquecida da 

sociedade. A grande questão é o crescimento do pentecostalismo e, aqui, 

especificamente o da Igreja Universal do Reino de Deus, financiada, sobretudo, pelos 

deserdados, que nos permite a seguinte indagação: o que este seguimento religioso tem 

                                                           
24 Publicado originalmente por Prandi em Novos Estudos Cebrap, nº. 45, julho de 1996, pp-65-77. 



oferecido em troca do dízimo que recebe de seus fiéis?  Reginaldo Prandi, com certeza, 

responde a questão ao argumentar que 

 O crente pentecostal sente-se com certeza fortalecido para enfrentar as 
dificuldades da vida diária, certamente miserável. É alentado para procurar 
novos empregos, outras fontes de renda. O milagre do “dar” certamente 
depende da resignificação pela qual passa o dinheiro e ele encontra forças 
para superar sua falta, mesmo agora quando sua falta pode ser maior porque 
ele tem de gastar com Deus, e se sente mais animado para batalhar por mais 
dinheiro, que será mais dinheiro para Deus e mais dinheiro para si 
(PIERUCCI & PRANDI, p. 270). 

 

O crescimento pentecostal tem contribuído significativamente para a inserção 

desse seguimento religioso na política brasileira. A presença de evangélicos, sobretudo 

protestantes históricos na política brasileira, deu-se em meados de 1930 e os 

pentecostais passaram a entrar na política, mais tarde, na década de 1960, entretanto,   

somente na década de 1990 que os pentecostais apareceram com mais força e 

representatividade no cenário político brasileiro. A maior presença de políticos 

pentecostais, a partir desse período, está relacionada à explosão de crescimento pela 

qual passou essa religiosidade, de acordo com Leonildo Campos, em 10 anos passou de 

“13,3 milhões para 26,1 milhões”(CAMPOS, 2006, p. 76) de adeptos. Por isso, 

conforme o pentecostalismo foi angariando seguidores, foi também conquistando cargos 

políticos especialmente no âmbito do legistativo estadual e federal, como exemplo, 

citamos o governo do Estado do Rio de Janeiro exercido pelo ex-governador Antony 

Garotinho. 

O crescimento pentecostal chegou a índices até então nunca vistos, no Brasil, 

no ano 2000. Barreira discutindo o censo de 2000, realizado pelo IBGE, mostra que o 

número de evangélicos, no Brasil, chegou à casa dos 15% do total da população 

brasileira, desse universo 4,1% era composto por evangélicos de missão ou protestantes 

históricos e os demais por pentecostais. A leitura do censo, feita por Barreira, mostra 



que os pentecostais continuam a arregimentar as pessoas menos alfabetizadas para suas 

fileiras, visto que o Brasil apresentava índices de analfabetismo (ano 2000) de 15,77%. 

O analfabetismo entre os protestantes históricos era de 8,68%, enquanto que os 

pentecostais chegaram a 15,38%. Outro dado interessante é que o pentecostalismo 

continuou arregimentando o maior número de negros e pardos do Brasil, perdendo 

somente em números estatísticos, não em números totais, para o Candomblé com 60,4% 

de seus seguidores negros. Nesse panorama, a Igreja pentecostal que se destaca como a 

mais negra do país é a Deus é Amor que apresentou índices de 55% de seus seguidores 

de pele escura ou parda. Diante dos dados apresentados vê-se que o pentecostalismo tem 

crescido, principalmente, entre as pessoas de mais baixa escolaridade, negros e 

desclassificados da sociedade (BARRERA, 2005, p. 98- 110).  Esta análise não exclui o 

crescimento do pentecostalismo entre as classes mais abastadas, porém indica onde se 

dá o foco principal de sua expansão.   

A análise do censo realizada, por Barreira, pôde indicar que o pentecostalismo 

continuou sendo pelo menos até o ano 2000 um movimento urbano. Em relação a isso, é 

de se notar que o Brasil é um país onde a maioria da população vive na zona urbana 

81,10%. Este fenômeno foi motivado principalmente pelas imigrações internas 

decorrentes da rápida e tardia industrialização brasileira, que ao mesmo tempo acelerou 

o processo urbanístico, primeiramente da região sudeste e sul e posteriormente das 

demais localidades do país. Geralmente, a formação urbanística das diversas regiões 

brasileiras foi mal planejada e em alguns casos nenhum planejamento foi feito. Nesse 

sentido, as grandes cidades que foram se formando se mostraram mal estruturadas e 

incapazes de oferecer condições de vida digna para a grande maioria de seus habitantes. 

Em meio a tal contexto, estão os evangélicos que perfazem um índice de 86,8% (Ibd, p. 



98) de pessoas urbanizadas que vivem com suas respectivas lutas e dificuldades 

urbanas. 

Como se viu, a religião pentecostal desde sua fundação, e depois no Brasil, foi, 

passo a passo, angariando adeptos e acelerou sua expansão principalmente  a partir do 

ano de 1950 até o ano 2000. Já no início do século XXI, o pentecostalismo figura como 

a segunda maior opção religiosa brasileira, esse fato traz consigo várias conotações 

sejam elas políticas, econômicas, sociais e culturais e, como era de se esperar, isso tem 

chamado a atenção de vários estudiosos que vêm analisando tal crescimento e 

pontuando algumas possíveis causas para a expansão pentecostal. Uma das 

consequências mais diretas da expansão do pentecostalismo é sua inserção 

potencializada na política e segundo Miranda, nas eleições de 2002, os evangélicos, cuja  

grande maioria é pentecostal, mais que “triplicaram o número de eleitos” (MIRANDA, 

2006, p.154) no Brasil. Esta autora indica que a maioria desses políticos eleitos são 

representantes sobretudo de duas denominações, Assembléia de Deus e Igreja Universal 

do Reino de Deus. 

Machado complementa a ideia desenvolvida por Miranda, uma vez que ela fez 

uma análise sobre os parlamentares protestantes eleitos no Estado do Rio de Janeiro, no 

pleito de 2003-2007. Diante do quadro, que esta pesquisadora apresentou, dos 12 

parlamentares evangélicos eleitos, 9 eram pentecostais e 3 protestantes históricos. Entre 

os pentecostais, 4 pertenciam a Igreja Universal do Reino de Deus e 2 eram da 

Assembléia de Deus e os demais de denominações diversas (MACHADO, 2006, p. 

101). Porém, deve-se questionar, se a participação direta das Igrejas, através de seus 

representantes, na política brasileira, tem contribuído ou não para a efetividade da 

democracia no Brasil?  Trata-se de uma pergunta intrigante, cuja resposta interessa a 

todos os brasileiros. Todavia, não é objetivo deste trabalho responder a questão, apesar 



disso, destacamos que, no jogo político, as denominações religiosas têm tido destaque 

em relação aos partidos, já que muitos políticos preferem seguir as orientações das 

Igrejas que são bases de seus respectivos currais eleitorais do que as dos partidos. Na 

verdade, a entrada das Igrejas no campo político tem-se mostrado cada vez mais 

clientelista e paternalista, neste cenário, a Igreja que mais vem se destacando no 

incentivo e prática política é a Universal do Reino de Deus. 

O exemplo da Universal do Reino de Deus tem mobilizado outros campos 

religiosos, como os protestantes históricos, pentecostais de outras Igrejas, católicos e até 

mesmo seguidores de cultos afro-brasileiros. Geralmente, os candidatos protestantes e 

pentecostais e, especialmente, os da Igreja Universal são escolhidos estrategicamente 

dentro das igrejas. 

A escolha dos candidatos é prerrogativa única e exclusiva dos dirigentes 
regionais e nacionais da Igreja, segundo os seus próprios cálculos e 
interesses. Não há nenhuma consulta democrática aos membros das igrejas 
locais. Estes recebem, no momento oportuno, o ( s ) nome ( s ) em que 
devem votar. Muitas vezes trata-se de pessoas pouco conhecidas pelos 
“irmãos de fé”( ORO, 2006,  p. 124). 

  

Neste contexto, dentro das igrejas, o altar é utilizado para campanhas políticas 

de cunho partidário-religioso, nesse espaço são proferidos discursos que enfatizam a 

necessidade de apoio a iguais da mesma crença. O cerne dessas pregações incide na 

máxima de que “crente vota em crente”. Por outro lado, interessa aos políticos 

protestantes eleitos a submissão às denominações, uma vez que é dali que vem a 

sustentação de seus cargos políticos. 

Agora, voltando ao crescimento do pentecostalismo no Brasil, Mariano mostra 

que o crescimento pentecostal, no século XXI, continua ligado ao processo de 

urbanização que vem transformando o país, principalmente, em decorrência da 



industrialização. Este autor traz os resultados da pesquisa realizada pelo Datafolha25. De 

acordo com a pesquisa, o porcentual de evangélicos no Brasil chegava a 22% e dentre 

eles cerca de 17% eram pentecostais, isso em termos numéricos chega  próximo aos 30 

milhões de pentecostais. “Isso faz do Brasil o país com o maior número de pentecostais 

do mundo”(MARIANO, 2008, p. 69). 

Apesar do acelerado crescimento pentecostal, no Brasil, Mariano mostra que a 

partir dos dados do censo do ano 2000, esse crescimento se dá de forma desigual,  pois 

Cinco Igrejas concentram nada menos que 85% dos pentecostais do país: 
Assembléia de Deus (8.418.154 adeptos), Congregação Cristã do Brasil 
(2.489.079), Igreja Universal do Reino de Deus (2.101.884), Igreja do 
Evangelho Quadrangular (1.318.812) e Igreja Pentecostal Deus é Amor 
(774.827) (Ibd, p. 70). 

 

Para Mariano, o crescimento das principais Igrejas pentecostais, no Brasil, 

segue uma lógica empresarial mercadológica. Porém, tal lógica não é válida para todos 

os pentecostalismos brasileiros, enquanto que é uma regra básica para a Igreja Universal 

do Reino de Deus. 

A Igreja Universal, sem dúvida, é o caso pentecostal mais emblemático da 
opção denominacional pelas estratégias de mercado e o mais bem-sucedido. 
Para granjear tamanho sucesso religioso, financeiro, patrimonial, midiático e 
político, conta com governo eclesiástico verticalizado, gestão de tipo 
empresarial, quadros eclesiásticos e administrativos profissionalizados, 
adota estratégias de marketing, estabelece metas de produtividade para os 
pastores, provê seus fiéis e clientes de oferta sistemática de serviços mágico-
religiosos, possui grande disciplina eleitoral (para eleger suas bancadas 
políticas), arrecada recursos com eficiência e os investe no evangelismo 
eletrônico, em empresas de comunicação (gravadora, editora, redes de rádio 
e TV), na contratação de pastores, na abertura de novas congregações e de 
novos campos missionários (Ibd, p. 72-73). 

  

Diante de todo esse cenário de crescimento do pentecostalismo brasileiro, 

pode-se fazer uma importante pergunta? A religião pentecostal será a que terá, no 

                                                           
25 Essa pesquisa foi divulgada, em 2000, pelo jornal Folha de São Paulo. 



futuro, o maior número de adeptos no Brasil? Com certeza é uma pergunta intrigante, 

cuja resposta deve ser fascinante. Contudo mesmo com todos os dados estatísticos 

apresentados ou os que ainda poderíamos obter através de pesquisa, na atualidade, não 

nos seria possível responder a tal questionamento.  O que podemos ressaltar é que o 

crescimento pentecostal é um fenômeno que tem influenciado de forma direta ou 

indireta todo o campo religioso brasileiro e, assim, conforme mostrou Ronaldo de 

Almeida, com a expansão pentecostal “expandiu-se um jeito evangélico de ser 

religioso”(ALMEIDA, 2008, p.56). E é este mesmo contexto que pode ser observado na 

cidade de Montes Claros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO II  

2- MONTES CLAROS E A IGREJA COMUNIDADE CRISTÃ 
PENTECOSTAL   

 

2.1) A cidade de Montes Claros 

A cidade de Montes Claros originou-se das primeiras povoações, no sertão 

mineiro, realizadas pelas bandeirantes e pela expansão da pecuária às margens do São 

Francisco. O lugar específico onde nasceu à cidade foi a fazenda dos Montes Claros. 

Essa localizava-se na parte central da região norte do Estado de Minas Gerais e isso 

configurou como o principal motivo de desenvolvimento dessa localidade, pois logo se 

transformou em um ponto de passagem de mercadorias que iam e vinham das diversas 

regiões mineiras para o norte de Minas. Somando-se a isso, no século XVIII, foi aberta 

uma estrada que ligava a fazenda dos Montes Claros à Bahia, para o escoamento do 

gado. Assim, podemos perceber que a origem da cidade de Montes Claros está 

relacionada à sua localização (região central) e seu rápido povoamento, próximo da 

estrada que fazia a interligação com os baianos. 

No contexto da fazenda dos Montes Claros, ainda no século XVIII, sobretudo 

com a crescente povoação, nascia o arraial das Formigas. Depois de um certo 

crescimento populacional, em “18 de junho de 1769, foi dada a José de Carvalho, então 

proprietário da Fazenda Montes Claros, autorização para erigir uma capela, a partir da 

qual surgiu a cidade” ( OLIVEIRA, 2000, p. 22).  

Para Brito  

Logo após a edificação da Igreja, novas moradias foram surgindo, 
construídas pelos fazendeiros da região, objetivando seu descanso e de seus 
familiares, aos domingos, ao mesmo tempo proporcionando oportunidade de 
encontro como os compadres, para bater uma boa prosa, sempre que 
possível, também receber as graças do Santo Ofício, e ainda, ter em sua 



companhia a presença de parentes e amigos nos períodos das festas 
religiosas ( BRITO, 2006, p. 71). 

 

O fato é que depois da fundação da capela, na fazenda dos Montes Claros, 

consolidou-se o povoado e em 1831 foi elevada à condição de vila (município). Nessa 

condição, Montes Claros recebeu “a instalação e vida administrativa na 

Câmara”(OLIVEIRA, 2000, p.24) em 1832, e pouco depois da emancipação política e 

administrativa da vila de Montes Claros, em 1857, esta se torna cidade. A projeção de 

Montes Claros, na região, já nesse período, era marcante e essa situação estava ligada a 

dois fatores. O primeiro foi a sua estratégica posição geográfica como já foi citado. Tal 

localização tornou Montes Claros um entreposto de viajantes e um centro comercial na 

região. O segundo fator foi a posição de destaque que esta cidade passou a ocupar, 

principalmente, no setor agropecuário. 

Nesse período predominava na região uma religiosidade de características 

ribeirinhas, em razão da proximidade com o Rio São Francisco e das trocas culturais 

decorrentes do transporte de mercadorias tanto para a Bahia como para as demais 

regiões mineiras. O cristianismo vivido naquela época era imiscuído de crenças 

relacionadas ao Rio São Francisco e à região sertaneja. Nesse universo religioso, 

acreditava-se  em crendices, lendas e em um diversificado panteão de figuras espirituais 

que compunham a religiosidade norte-mineira. As pessoas praticavam rezas, benzeções, 

novenas e penitências, principalmente, as relacionadas à chuva. 

Os penitentes, na maioria das vezes, faziam longas procissões, levando 
pedras na cabeça, ou, então, latas d’águas, para um distante cruzeiro. Quanto 
maior e mais difícil fosse o trajeto da procissão, mais provável era a atenção 
do Senhor Onipotente pelas preces dos penitentes. Se a procissão fosse 
realizada debaixo de um sol escaldante, melhor ainda, pois Deus teria mais 
compaixão de todos eles (BRITO, 2006, p.74 Apud NOSSA HISTÓRIA, 
2000, p. 34). 



Além de tais práticas religiosas era costume entre os sertanejos frequentar as 

festas religiosas. A religiosidade do povo ficava incompleta se não houvesse a festa e 

em cada aglomerado rural, em povoados e cidades ou dispersos num 
pequeno território-moradia de camponeses, sempre a beira de algum curso 
d’água – vivenciavam-se momentos de festas maiores. Nelas, celebravam-se 
a solidariedade, a união, a fartura de todos. Comer, dançar, amar, brigar, 
rezar, etc., eram comportamentos vivenciados nas festas vividos com 
generosidade (COSTA, 1997, p. 90). 

  

É de se destacar ainda que, no período em questão (século XIX), a Igreja 

Católica monopolizava o Cristianismo na região. O catolicismo seguia a mesma lógica 

da religiosidade popular visto na “simplicidade das piedades e a pouca formalidade com 

que as celebrações eram feitas” (SOUZA, 2007, p. 50). Nessa época, o clero católico 

caracterizava-se pelo seu desinteresse das coisas teológicas e dos problemas sociais. 

Ainda no século XIX e, mais especificamente, no final desse século, a cidade 

de Montes Claros consolidou-se como um polo econômico regional norte-mineiro.  

Devido à sua posição geográfica foi beneficiada e teve grande crescimento e 

desenvolvimento, no final do século, por conta disso houve potencialização da 

circulação de pessoas e mercadorias na cidade. Montes Claros já era um entreposto de 

viajantes, mas com a mudança do eixo econômico para a Zona da Mata mineira e Rio de 

Janeiro (café), as ligações com essas regiões passaram a ser feitas por Montes Claros,  

em razão da sua próximidade com a  cidade de Diamantina e com a Bahia. Somando-se 

a isso, destaca-se a fertilidade das terras e as condições mais propícias à vida rural, 

como a presença de água e mais salubridade na vegetação. Assim, sob a influência dos 

fatores acima citados, Montes Claros ultrapassou economicamente cidades importantes 

do norte de minas como Januária e Pirapora e passou a ser o centro econômico 

regional.(OLIVEIRA, 2000).  



Em termos macros, percebe-se que no final do século XIX, o liberalismo torna-

se uma política econômica predominante. O Brasil procurou não ficar fora de tal ideal 

político e, por isso, também procurou se adequar aos ditames liberais ancorado 

principalmente na doutrina do positivismo. Por sua vez, as elites brasileiras procuraram 

construir um país de acordo com seus interesses, tomando por base o slogan ordem e 

progresso. Nesse contexto se inserem as elites montesclarenses, já que foram elas que 

idealizaram, articularam e propiciaram a ascensão e preponderância da cidade de 

Montes Claros no norte de Minas Gerais. 

Nesse período, consolidou-se uma elite detentora do poder político e 

econômico, na cidade, e com influência na região mineira e em alguns setores do 

governo federal. As elites montesclarenses eram articuladas com as elites brasileiras e 

como não poderia deixar de ser, também eram influenciadas pela filosofia do 

positivismo. Foi por interesse e por iniciativa, através de investimentos desses seletos 

mandatários, que souberam aproveitar as potencialidades regionais, tornando possível a 

instalação do progresso na cidade de Montes Claros.26 

Enquanto que o liberalismo movia a política e a economia do mundo27 em prol 

da construção do progresso sob o viés capitalista, na área religiosa, sobretudo, no 

Cristianismo Católico, percebeu-se um retrocesso. Uma das consequências da ideologia 

liberal, no mundo religioso, é que ela causava uma maior liberdade de opinião e de 

crença, isso afetava direta e indiretamente a instituição, na medida em que esta se 

tornava questionável e muitas vezes desnecessária. Nesse panorama, a Igreja Católica 

voltou-se para o conservadorismo. 

                                                           
26 Ver (Oliveira, 2000).  Ele fala de algumas fábricas ( ainda incipientes) instaladas na cidade de Montes 
Claros no final do século XIX e início do século XX. 
27 Principalmente do mundo ocidental. 



No Brasil, a atitude da Igreja Romana não foi diferente e mesmo nos locais 

mais longínquos, como nas regiões interioranas, já se podia observar a ação clerical para 

fortalecer a ortodoxia robustecendo a autoridade do clero, enquanto que procurava 

apagar as práticas religiosas populares não ortodoxas. Assim, a prática religiosa do 

sertanejo, já tão arraigada na prática do catolicismo dessa época e dessa região, passou a 

ser questionada e muitas vezes tentaram-se apagá-las numa tentativa de reestruturação 

religiosa piramidal. Porém, mesmo com a nova postura do clero católico de não 

participar e de não se posicionar contrariamente a religiosidade do povo sertanejo, 

houve a continuidade das práticas religiosas populares, pois elas configuravam em  

resistência à marginalidade e ao esquecimento do povo (SOUZA, 2007). 

Contemporâneo a esse período, e mais exatamente nos primeiros anos do 

século XX, chega à cidade de Montes Claros os primeiros missionários protestantes de 

origem Batista. Segundo o livro comemorativo dos noventa anos da 1° Igreja Batista de 

Montes Claros, o protestantismo chegou a essa cidade “através do evangelista 

Domingos de Novais Neves que veio do Rio de Janeiro e ali no mercado iniciou o 

trabalho de evangelismo com a pregação da palavra de Deus aos 

feirantes.”(GUIMARÃES, 2008,  p. 3). Quase no mesmo ano, entre 1906-1907, foram 

os presbiterianos, na pessoa do “Rev. Edward Finlay” (LIMA & OLIVEIRA, 2005, 

p.23), que iniciaram sua primeira excursão evangelística na cidade Montes Claros. 

O crescimento do protestantismo, na sociedade montesclarense, deu-se de 

forma lenta e gradual. O principal meio de proselitismo, nesse período, era o da 

pregação boca a boca, esse método era realizado tanto nas ruas como nas casas e 

recintos públicos, a exemplo do que ocorrera no mercado municipal. Porém, a chegada e 

o crescimento do protestantismo, mesmo que em pequena proporção, em seus primeiros 

anos, na cidade de Montes Claros, foi visto pelas autoridades assim como pela 



população como algo estranho e contrário à normalidade social. É nesse sentido que 

Herlinda Silveira e Guimarães relatam um fato que aconteceu com o evangelista 

Domingos de Novais Neves. Segundo esses autores,  

o delegado da cidade, muito furioso e arrogante, proibiu-o de continuar com 
as pregações e como não foi atendido, ameaçou-o de colocá-lo na cadeia. 
Além disso, muitas vezes, enquanto pregava nas praças, recebia pedradas e 
palavras de ofensa e acusações: “Esse homem está louco!” Ou ainda: “Mete o 
facão nesse protestante!”. Também os novos convertidos sofreram as mesmas 
ameaças, quando no entusiasmo da nova vida em Cristo, distribuíam folhetos 
e falavam de Jesus aos companheiros feirantes (GUIMARÃES, 2008, p.9). 

 

Os primeiros convertidos ao protestantismo, na cidade de Montes Claros, 

foram afiliados ou tiveram uma certa ligação com a 1° Igreja Batista de Belo Horizonte, 

que era a congregação mais próxima. Depois de algum tempo, no ano de 1918, fundou-

se a Igreja Batista em Juramento, cidade próxima a Montes Claros, foi a primeira igreja 

protestante a se instalar oficialmente no norte de Minas.  Após algum tempo, no ano de 

1922, deu-se a transferência dessa igreja para a cidade de Montes Claros, pelo seguinte 

motivo, “todos os membros residentes em Malhada Grande (Juramento) haviam 

mudado para São Paulo e os demais membros residiam mais próximo a Montes Claros, 

como os de Ribeirão das Tábuas, Mocambo Firme e Boa Vista do Riachão”(Ibd, p. 15). 

Contemporaneamente a esse período, houve a chegada de mais levas de 

missionários e adeptos de outros ramos protestantes como fizeram os presbiterianos que 

foram se instalando na região, e especialmente em Montes Claros, contribuindo assim 

para o crescimento e consolidação da religiosidade protestante no norte de Minas 

Gerais. 

Ainda nos primeiros anos do século XX, Montes Claros consolidou sua posição 

de destaque, na região, principalmente com a chegada da luz elétrica e da linha férrea. A 

luz elétrica chegou, nesta cidade, no ano de 1917 e atendeu as necessidades de parte das 



primeiras indústrias28montesclarenses. A energia elétrica oferecida naquela época foi 

incipiente, pois não conseguia suprir as necessidades das indústrias e nem da cidade. 

Este problema só veio a ser resolvido no ano de 1965 com o abastecimento direto de 

energia feito pela usina de três Marias. Porém, o que não deve deixar de ser ressaltado é 

que a energia elétrica, em Montes Claros, atraiu investimentos e incentivos para a região 

e foi um sinal de que a cidade estava se desenvolvendo economicamente (OLIVEIRA, 

2000). 

No ano de 1926, chega a Montes Claros a linha férrea Estação do Brasil. Tal 

empreendimento foi o marco da consolidação dessa cidade como centro regional do 

norte de Minas. A chegada da estrada de ferro na cidade contribuiu para a maior 

circulação de pessoas e de cargas e configurou-se também como um ponto de ligação 

entre a região norte-mineira com os demais centros comerciais e culturais do Brasil, 

propiciando atrair investimentos financeiros em relação às demais cidades do norte de 

Minas (BRITO, 2006).  

A partir das décadas de 1930-40, Montes Claros, sobretudo com os 

investimentos que ali foram aplicados, foi crescendo e se destacando tanto no campo 

político como econômico no norte do estado de Minas Gerais. O reflexo do crescimento 

dessa cidade pôde ser visto no crescimento das igrejas protestantes ali residentes, como 

é o caso da Igreja Presbiteriana, que nessa época “ recebeu muitos outros crentes que 

para a cidade continuaram vindo com suas famílias” (LIMA & OLIVEIRA, 2005, p. 

38).  Nesse período, houve a preocupação por parte do governo federal com as regiões 

secas do nordeste, por isso, destinou-se de 3 a 4% de toda a receita tributária do país 

para o combate da escassez das chuvas. Inicialmente, Montes Claros não foi incluído na 

região das secas, porém, a partir da metade da década de 1940, esta cidade juntamente 

                                                           
28  Eram indústrias ainda rudimentares. Ver OLIVEIRA, 2000,  p.39-43. 



com outros municípios mineiros  passaram a fazer parte dessa região, também chamada 

de Região Mineira do Nordeste.29 

O progressivo crescimento da cidade de Montes Claros, principalmente, em 

meados da década de 1940, também chamou a atenção dos evangelistas e missionários 

pentecostais. Assim, no ano de 1945, Anselmo Silvestre, oriundo da Igreja Assembléia 

de Deus, fez as primeiras incursões missionárias na cidade. A partir do proselitismo 

encabeçado pelo missionário Anselmo em pouco tempo surgiu à primeira Igreja 

pentecostal de Montes Claros de ramificação assembleiana. O principal meio de 

evangelismo desses primeiros pentecostais, na cidade, era o boca a boca. Deve-se 

destacar, no entanto, que os primeiros anos de fundação da Igreja Assembléia de Deus, 

em Montes Claros, foi marcado por muitos preconceitos e discriminações. Em relação a 

esse contexto, Soraia mostra o perfil deste ambiente conflituoso.  

Nos primeiros quatro anos da fundação da Assembléia de Deus aqui, em 
Montes Claros, a Igreja era muito criticada pelos católicos, eles chamavam a 
gente de povo barulhento e ficavam incomodados com isso. Eles nos 
criticavam muito, mas isso não impediu que a gente parasse com os cultos e 
deixasse de servir a Deus (SANTOS, 2008, p. 70). 

 

Soraia acrescenta ainda que o próprio Anselmo Silvestre 

foi preso aqui porque estava pregando em uma praça e algumas pessoas 
ficaram incomodadas com isso e denunciaram os evangélicos para a polícia, 
falando que estavam fazendo muito barulho. Quando os policiais vieram 
para ver o que estava acontecendo, perguntaram: quem é o responsável pela 
Igreja? E ele falou: “sou eu o responsável!” Então levaram ele pra delegacia 
e ele ficou preso por um dia inteiro (SANTOS, 2008, p. 70). 

 

                                                           
29 Segundo Reis, a Região Mineira do Nordeste ou RMNE é marcada por uma enorme disparidade social 
em relação às demais regiões do Estado. Para esse autor a RMNE “tem profundas carências na sua infra-
estrutura nas áreas da saúde, educação, saneamento, habitação, transportes, bem como um baixo nível de 
complexidade e de integração da atividade econômica”(REIS, 1997, p.41). A inclusão de Montes Claros 
no polígono das secas fez com que essa cidade passasse a receber incentivos federais que contribuíram 
para a aceleração de seu desenvolvimento. (Ver também OLIVEIRA, Marcos Fábio Martins de. “O 
processo de formação e desenvolvimento de Montes Claros e da Área Mineira da SUDENE”. In: 
OLIVEIRA, Marcos Fábio Martins de & RODRIGUES, Luciene (Orgs.) Formação Social e econômica 
do Norte de Minas. Montes Claros: Unimontes, 2000. 



A situação geográfica e econômica de Montes Claros (considerada centro do 

norte de Minas), em termos regionais, contribuiu para o crescimento do 

pentecostalismo, visto que Montes Claros tornou-se um polo de atração de pessoas. Era 

ali também que surgiam as primeiras mudanças sociais e culturais da região e, por isso, 

o pentecostalismo, nessa cidade, passo a passo foi angariando adeptos. No panorama de 

desenvolvimento do pentecostalismo montesclarense, no ano de 1959, chegou a Montes 

Claros a primeira Igreja do deuteropentecostalismo brasileiro ou Igreja Pentecostal “o 

Brasil para Cristo” fundada pelo pastor Otacílio Vieira de Morais30. A partir da chegada 

desse ramo pentecostal, gradativamente, outras denominações oriundas da mesma linha 

foram chegando e diversificando cada vez mais o panorama pentecostal montesclarense.    

A partir da década de 1960, houve uma maior potencialização do crescimento e 

desenvolvimento de Montes Claros. Nessa época, essa cidade passou a fazer parte da 

área de atuação da SUDENE31. Sob a influência desse órgão governamental, Montes 

Claros, no decorrer das décadas de 1960, principalmente, 1970 e 1980, melhorou sua 

infraestrutura e, assim, recebeu incentivos estaduais, federais e privados mais 

consistentes e um parque industrial mais sofisticado. Diante de tais incentivos, 

chegaram e se consolidaram, como grandes empresas, na cidade “a maior fábrica de 

leite condensado do mundo (Nestlé), uma das três fábricas de insulina da América 

Latina (Novo Nordisk), a maior fábrica têxtil do país (Coteminas) e a quinta maior 

fábrica de cimento do país (Lafarge)”(LEITE, 2006, p.8). 

A atuação da SUDENE, em Montes Claros, acelerou ainda mais o crescimento 

populacional dessa cidade. Contemporaneamente a chegada da SUDENE, em Montes 

                                                           
30 Ver http: www.obrasilparacristomoc.hd1.com.br/hist.htm 
31 A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) foi criada em 1959 no governo de 
Juscelino Kubistchek. O objetivo da SUDENE era levar o desenvolvimento para o Nordeste e assim 
procurar amenizar a situação socioeconômica dessa região. 
 



Claros,  entrou em vigor o estatuto da terra, o qual determinava a posse das terras aos 

trabalhadores que nelas se encontravam instalados já a um certo tempo. Sob a influência 

de tal estatuto, muitos camponeses foram expulsos das fazendas pelos proprietários em 

vista do iminente perigo de perda das terras. Nesse contexto, “Homens e mulheres em 

busca de novas oportunidades buscam as cidades”(COSTA, 1997, p. 81). Por esse 

motivo, vários municípios do norte de Minas e, especialmente, Montes Claros 

receberam grandes contingentes populacionais, pois a cidade tornou-se alvo de 

migrantes, em razão dos investimentos que ali foram aplicados.  

Somando-se a isso, nota-se que os nordestinos tinham que passar por Montes 

Claros, cidade que ficava no caminho para as grandes metrópoles, enquanto que os 

moradores das cidades próximas viam Montes Claros como um centro civilizatório da 

região sertaneja. Ademais a isso, a intensificação da industrialização de Montes Claros, 

como em todo o Brasil, acelerou o processo de êxodo rural e de urbanização. O 

problema desse panorama é que a cidade não estava preparada para tal fenômeno e, por 

isso, “uma grande multidão de famintos perambulava pela cidade enchendo as ruas e 

praças públicas num espetáculo de pobreza”(SOUZA, 2007, p. 190). Foi nessa época 

que se verificou de maneira substancial a mudança da estrutura econômica 

montesclarense, da agropecuária para a industrial. 

A partir de meados da década de 1980, a SUDENE foi desativada e todos os 

incentivos econômicos sob sua gestão foram extintos. A consequência desse fato, na 

cidade de Montes Claros, foi o agravamento dos problemas sociais urbanos. Não 

podemos perder de vista que, enquanto Montes Claros apresentava alto crescimento, a 

riqueza seguiu a mesma lógica da estrutura brasileira, o dinheiro ficou nas mãos de 

poucos. Assim, Oliveira mostra que no ano de 1980, “os 50% mais pobres da população 

de Montes Claros receberam apenas 12,2% da renda, enquanto os 10% mais ricos 



recebem 45,5%”(2000, p. 90-91). Leite completa a ideia de Oliveria e mostra ainda que 

o contraste social monstesclarense era “regionalizado, o que torna a fragmentação do 

espaço urbano mais excludente e, ao mesmo tempo, mais visível, haja vista que, existem 

áreas, na cidade, destinadas a abrigar determinadas classes de pessoas”( 2006, p. 129). 

Porém, mesmo com a falta de investimento antes realizados pela SUDENE, a 

economia da cidade de Montes Claros continuou a se desenvolver32,sobretudo, nas áreas 

de “comércio e prestação de serviços”(VELOSO & LEITE, 2009, p. 6 ), somando-se a 

pecuária e a agricultura e, por essa razão, essa cidade continuou como a maior economia 

do norte de Minas e como uma das maiores de Minas Gerais. Montes Claros também, a 

partir da década de 1990, consagrou-se como um polo educacional oferecendo diversos 

cursos superiores nas oito faculdades sediadas na cidade que catalisam pessoas em 

busca de formação tanto do norte de Minas como da região sul da Bahia. 

O fator econômico, educacional juntamente com outros fatores sobretudo, 

geográficos contribuíram para a continuação do crescimento populacional da cidade de 

Montes Claros, ao mesmo tempo, fomentou o êxodo rural, como pode ser visto na 

tabela a seguir. 

População Urbana e Rural de Montes 
Claros ANO  

URBANA  RURAL  

1.950  91.943  30.424  
1.960  43.097  62.885  
1.970  85.154  31.332  
1980  155.315  21.995  
1990  218.181  15.837  
1991  222.113  27.452  
1992  228.909  28.292  
1993  235.914  29.157  
1994  243.133  30.049  
1995  250.573  30.969  
1996  258.240  31.917  

                                                           
32 Porém, tal desenvolvimento mostrou-se mais lento em relação ao desenvolvimento proporcionado pelos 
incentivos da SUDENE. 



Fonte:Censo Demográfico 1950-2006 – FIBGE 

A grande questão do contexto apresentado é que à medida que a cidade crescia, 

os problemas sociais também cresciam com destaque para o processo de favelização. 

Nesse enfoque, Mike Davis entende que no mundo periférico tem acontecido o 

fenômeno do crescimento horizontal das cidades decorrentes da especulação imobiliária 

(DAVIS, 2006). Tal crescimento horizontal resulta na criação de favelas sem 

infraestrutura básica incapazes de atender dignamente a população mais carente. 

Assim, tal contexto pôde ser observado na cidade de Montes Claros como 

mostra Marcos Esdras Leite, Jorge Luiz Silva Brito e Manoel Reinaldo Leite que dizem 

que “diante do grande crescimento populacional vivenciado pelas cidades médias, a 

partir, principalmente, dos anos de 1990, surge e se intensifica o processo de 

favelização”(2009, p. 5). Para estes autores, a situação de cidade de Montes Claros é 

preocupante, já que as favelas nessa cidade já chegaram ao número de 17, configurando 

assim, a questão, como um sinônimo de problemas sociais urbanos. Ainda em relação às 

favelas de Montes Claros, Dardiane Gonçalves Veloso e Marcos Esdras Leite mostram 

que  

as condições de vida da população residente nas favelas supracitadas são 
bastantes peculiares, no tocante ao baixo índice de desemprego, grande 
número de adultos e jovens, baixo índice de idosos, pouca instrução e baixa 
renda social. Porém a questão da infraestrutura é diferenciada dependendo da 
localização geográfica de cada favela, as que estão localizadas nas 
proximidades do centro comercial da cidade são dotadas de melhor 
infraestrutura, devido serem as favelas mais antigas (VELOSO & LEITE, 
2009, p. 9). 

 

O problema da favelização está diretamente relacionado a vários fatores, 

sobretudo, a especulação imobiliária nos lugares mais centrais das cidades (DAVIS, 

2006) como também ao desemprego e a baixa renda apresentados por parte da 

população. Sobre a situação do desemprego, a Prefeitura Municipal de Montes Claros 



através de um artigo viabilizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Econômico, Turismo, Ciência e Tecnologia mostra que o emprego na cidade nos anos 

de 2000 a 2003 esteve em declínio, voltando a crescer no ano 2004. Já no ano de 2009, 

a principal cidade do norte de Minas seria uma das que mais ofereceu empregos em 

Minas Gerais33. 

Diretamente ligada ao emprego está à educação e em relação a esta, em Montes 

Claros, a Prefeitura Municipal mostra que o nível de alfabetização na cidade está em 

cerca de 90,08%. Em termos de renda média por trabalhador inserida na economia 

montesclarense. A Prefeitura mostra, ainda, que a remuneração média chega a $ 597,51 

reais34. No entanto, os dados oficiais de Montes Claros apesar de serem baseados em 

fontes confiáveis35mostram uma realidade superficial da cidade, pois enquanto o 

desemprego se mostra em declínio segundo os dados oficiais, Veloso entende que o 

desemprego é um fato normal nas favelas montesclarenses36e que este está diretamente 

relacionado ao baixo grau de instrução que por sua vez “faz com que os moradores 

tenham pouca ou nenhuma chance de se empregar formalmente”(VELOSO & LEITE, 

2009, p. 12).  

Partindo do princípio de que o emprego está relacionado a uma boa educação 

seja ela técnica ou superior, os dados oficiais novamente são questionáveis, uma vez 

que o nível de alfabetização então mostrado apresenta-se insuficiente para o mercado de 

trabalho cada vez mais exigente. Prova dessa situação pode ser facilmente comprovada 

                                                           
33www.montesclaros.mg.gov.br/desenvolvimento%20economico/.../Dados%20Gerais%20da%20cidade%
20de%20Montes%20Claros. p. 23. 
34www.montesclaros.mg.gov.br/desenvolvimento%20economico/.../Dados%20Gerais%20da%20cidade%
20de%20Montes%20Claros. p. 31. 
35 IBGE, Banco do Brasil e etc. 
36 Principalmente na favela Vila Itatiaia. 



ao nos referirmos os moradores da favela Vila Itatiaia37, 75% cursaram ou estão 

cursando o ensino fundamental, “já o nível médio soma apenas 15%”(VELOSO & 

LEITE, 2009,  p.13) e não se encontrou ninguém, na localidade, que tivesse curso 

superior. Sendo assim, a população marginalizada não consegue se inserir no mercado 

formal de trabalho, por essa razão, grande parte da população procura alternativas 

econômicas no mercado informal, em trabalhos como pedreiro, servente de pedreiro, 

gari, engraxate, vendedor de diversas mercadorias, domésticas, moto-táxi e 

etc.(VELOSO & LEITE, 2009). Falando em mercado informal, Maria da Luz Alves 

Ferreira observa que nesse mercado há uma predominância de mulheres 52% em 

detrimento dos homens com idade predominante de 31 a 49 anos (FERREIRA, 2007, p. 

87-89). 

Ainda em relação a esse panorama, observa-se que a renda per capita do 

montesclarense, segundo os dados da ONU do ano 2000, é de $245, 425 reais e a cidade 

de Montes Claros ocupava o 968º lugar no raking nacional em termos de IDH (índice de 

desenvolvimento humano) municipal, enquanto que Belo Horizonte ocupa o 80º lugar e 

apresenta uma renda per capita de $ 557, 3538. Ou seja, os dados oficiais de Montes 

Claros sugerem que parte da população montesclarense recebe alguns benefícios 

sociais, porém, ao adicionarmos outros dados a esses, veremos que há uma grande 

disparidade social na cidade. Assim, percebe-se que, o cenário de pobreza urbana, baixa 

escolaridade e marginalidade social mostram-se ideais para a proliferação de religiões 

mais emocionais. Isto é, o contexto da cidade de Montes Claros, no final do século XX 

e início do XXI, mostra-se propício ao crescimento do pentecostalismo. 
                                                           
37 A Vila Itatiaia é uma favela que fica em uma região mais periférica da cidade de Montes Claros e os 
dados referentes a ela servem para se ter uma visão mais ampla da situação das regiões marginalizadas 
montesclarenses. 
38 Ver o site www.frigoletto.com.br/GeoEcon/idhmg.htm 
 
 
 



Sob tal panorama, sabemos que esta religiosidade gradativamente foi na 

cidade, em questão, ganhando seu espaço, entretanto, não temos dados que mostrem o 

crescimento pentecostal anterior a década de 1990 na cidade. Já os dados coletados a 

partir desse período permitem que tenhamos uma boa noção do crescimento pentecostal 

na cidade de Montes Claros. 

 

Número de fiéis por religião em Montes Claros- MG (1991) 

 

Fonte: IBGE 

                  Nesse sentido, conforme mostra a tabela II, os evangélicos, na cidade 

de Montes Claros, no ano de 1991, já somavam cerca de 10,3% da população 

montesclarense e, desse total, 69% eram pentecostais. Continuando com os dados 

religiosos fornecidos pelo IBGE, percebe-se que conforme a tabela III no ano 2000, os 

evangélicos já somavam cerca de 15,6% da população de Montes Claros e desses 64% 

eram pentecostais. Isso é, em números percentuais, os protestantes históricos obtiveram 

crescimento um pouco maior em relação ao ano de 1991 (ver tabela II), mas mesmo 

assim, os pentecostais mostram-se como a maioria. 

                  Religião                                         
 

N º de adeptos 
 

Católica romana                                     217.287 
Outra Cristã Tradicional                                379 
Evangélica Tradicional                               6.849 
Evangélica Pentecostal                            17.841 
Cristã reformada não determinada        1.055 
Neo Cristã                                                    1.016 
Espírita                                                         1.246 
Umbanda e Candomblé                                138 
Judaica ou Israelitas                                        11 
Outras                                                              139 
Sem religião                                                 3.834 
Sem declaração                                              268 

                                                      250.063 



Tabela III: Número de fiéis por religião em Montes Claros – MG (2000) 

 

Fonte: IBGE 

  

O crescimento do pentecostalismo, em Montes Claros, seguiu a mesma regra 

do crescimento dessa religiosidade na América Latina e no Brasil, quando angariou para 

suas fileiras as pessoas mais pobres e menos escolarizadas. Conforme as Igrejas 

pentecostais foram chegando, elas foram se instalando em diferentes bairros da cidade 

de Montes Claros, principalmente, os periféricos e foi se adequando às condições 

econômicas e culturais, sobretudo, da classe dos menos endinheirados. No contexto da 

chegada das Igrejas pentecostais em Montes Claros, insere-se a Deus é Amor, pois foi 

nesta denominação que Altemar Ribeiro de Freitas converteu-se e familiarizou-se com a 

                  Religião                                         
 

N º de adeptos 
 

Católica Apostólica Romana          236.740 

Católica Apostólica Brasileira                            1.021 
Evangélicas   47.740 
Evangélicas de Missão             15.239 
Evangélicas de Origem Pentecostal 30.439 
Outras cristãs 2.810 
Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos 
Dias 

584 

Testemunhas de Jeová  2.138 
Espírita                2.032 
Espiritualista                             95 
Umbanda  163 
Candomblé                                  17 
Islamismo                                   10 
Budismo                     36 
Novas religiões orientais                        136 
Novas religiões orientais – Igreja Messiânica 
Mundial  

55 

Novas religiões – Outras Novas religiões 
Orientais 

81 

Tradições esotéricas                                  35 
Outras religiosidades             33 
Sem religião                                                                                   12.341 

              
306.947 



doutrina evangélica pentecostal. A expansão pentecostal, nessa cidade, permitiu com 

que, na década de 1990, surgissem os primeiros ministérios pentecostais estritamente 

montesclarense como é o caso da Igreja Batista Renascer, Ministério Chama Viva39 e, 

especialmente, o ministério que dedicamos nossa análise, Igreja Comunidade Cristã 

Pentecostal. Para iniciar, percorremos brevemente a biografia de seu líder e fundador, 

pastor Altemar. 

 

2.2) A História do pastor Altemar 

Altemar Cardoso de Freitas foi o terceiro filho dentre os nove que o senhor 

Magno Cardoso e sua esposa Eva das Graças Cardoso tiveram. Quando Altemar nasceu, 

em 07 de Março de 1971, o senhor Magno era um pequeno agricultor que residia na 

cidade de Glaucilândia40. Como foi e ainda é típico das cidades interioranas norte- 

mineiras, Glaucilândia era marcada pelas desigualdades sociais. Nesse panorama, uma 

pequena minoria, geralmente detentora de terras, possuía o poder econômico e político, 

enquanto que a maioria das pessoas era marcada pela pobreza e pela falta de 

expectativas de ascensão social. É nesse contexto que a família do senhor Magno 

também se insere, configurando-se como mais uma vítima do sistema opressor vigente 

no norte de Minas, principalmente, entre as décadas de 1960-1980.   

Em termos religiosos, a família do senhor Magno era de raízes católicas. 

Porém, o catolicismo praticado nessas redondezas, principalmente, pelos mais pobres 

era de cunho popular, mesmo porque “a religiosidade popular liga o povo às suas 

tradições fazendo-os mais resistentes e mais unidos. O povo tem seu jeito típico de ser. 

                                                           
39 A Igreja Batista Renascer e o Ministério Chama Viva são ministérios independentes de certa relevância 
na cidade de Montes Claros. 
40 Glaucilândia é uma pequena cidade que fica a cerca de 23 km de Montes Claros. 



Seus rituais diferem da rigidez litúrgica proposta pela Igreja oficial”(SOUZA, 2007, p. 

126). Assim, na prática do catolicismo, havia a mistura de elementos de religiosidades 

diversas. Como um exemplo prático, podemos ver o relato de Altemar a respeito de sua 

mãe, segundo ele, ela era 

católica, apostólica romana, carismática, praticante e como quase todo 
católico é meio sem-vergonha, minha mãe era católica devota de Santa Luzia, 
Nossa Senhora Aparecida, é, uma santo lá que monta em um cavalo e espeta, 
São Jorge Guerreiro. E, mas minha mãe ia no espiritismo também porque 
minha avó ia, meu tio ia e levava ela também, e ela, recebia um tal de Pena 
Branca lá (Entrevista com Altemar realizada no dia 04/01/2010, Anexo IV).  

 

As dificuldades da família de Altemar nesse momento eram inúmeras, 

sobretudo as financeiras, chegavam ao extremo, passando por necessidades, inclusive de 

alimentos, como mostra Altemar: 

Olha, nós passamos momentos difícil na roça, nossa muito difícil, inclusive 
assim, eu tenho até documentos, quando eu morei fora e que minha mãe 
escrevia para mim, e ela falava que quando ela estava me esperando ela 
passou fome, e não tinha um chinelo para calçar, mas, mesmo assim, ela não 
sentia tanta tristeza como ela sentia naquele momento pelo fato de eu morar 
fora e que ela sentia minha falta. Então, assim, um fato que ela relatou de 
algo que aconteceu quando a gente morava na roça, mas a vida era difícil, 
muito difícil (Entrevista com Altemar realizada no dia 04/01/2010, Anexo 
IV). 

 

Este tipo de problema, de certa forma, era corriqueiro, pelo menos, para grande 

parte dos sertanejos que vivia na região norte-mineira, principalmente, na chamada 

RMNE.41Diante das condições precárias e da falta de perspectiva de melhora de vida, na 

pequena cidade de Glaucilândia, a família do senhor Magno decidiu ir embora, 

inicialmente,  foi para uma roça em Guaraciama42e após morar um tempo ali, voltou 

para Glaucilândia. Posteriormente, os Cardosos foram para uma cidade melhor, próxima 

                                                           
41 RMNE significa região mineira do nordeste. Geraldo Antônio dos Reis entende que esta é composta 
por “86 municípios do norte de Minas Gerais que fazem parte da área do Polígono das Secas, estando 
eles, por conseguinte, incorporados à área de atuação da SUDENE”.(p.39) A RMNE é também conhecida 
como uma das regiões mais pobres do Estado de Minas Gerais.  
42 Ver site www.pastoraltemar.com.br/biografia   (ver ANEXO I)  



dali, Montes Claros. A escolha dessa cidade se deu quando o avô de Altemar conseguiu 

um trabalho na Ferrovia Central do Brasil para o seu filho Magno Cardoso. Com o novo 

emprego, a família do senhor Magno e da dona Eva teve que mudar para Montes Claros, 

nessa época Altemar tinha cinco anos de idade. 

A vinda da família do senhor Magno, para a cidade de Montes Claros, insere-se 

no contexto da migração regional pela qual passou a cidade, principalmente, depois dos 

incentivos da SUDENE. Mesmo com tantos migrantes na miséria e desempregados, em 

Montes Claros, a família de Altemar teve certa melhora de vida como pode ser 

percebido pelas suas palavras: 

Quando meu avó, né, arrumou um serviço para meu pai na rede ferroviária, ai 
que a vida começou mudar, mas mesmo meu pai trabalhando na rede 
ferroviária, a vida nossa até uns doze, treze anos era arroz, feijão e abóbora. 
Arroz, feijão e macarrão. Arroz, feijão e abóbora. Arroz, feijão e macarrão 
(Entrevista com Altemar realizada no dia 04/01/2010, Anexo IV). 

 

Como pôde ser visto mesmo com a relativa melhora social, a família de 

Altemar até o momento de sua adolescência, na cidade de Montes Claros, ainda 

continuava muito pobre e marginalizada. 

Em decorrência da pobreza, a família do senhor Magno passou por muitas 

descriminações na cidade. Ao analisar a infância de Altemar, a exemplo de muitas 

crianças pobres do Brasil, pode-se afirmar que ele foi estigmatizado por causa do meio 

social em que estava inserido, num claro reflexo da sociedade classista norte-mineira. 

Por essa razão, ele percebia que ninguém lhe dava atenção, já que não possuía roupas 

bonitas, seus chinelos eram os mais simples e baratos, não tinha status financeiro algum, 

pelo contrário, seu aspecto físico acusava sua marginalidade.  



Em relação a esse contexto, Karl Marx atesta que a classe social ou situação 

financeira constrói ou molda uma espécie de consciência nas pessoas, sendo assim, o 

modo de vida dessas relaciona-se com sua classe (MARX, ENGELS. 1977). 

Relacionando tal argumento à vida de Altemar, desde a sua infância, o que se percebe é 

que sua situação financeira o tornou mais simples e adepto dos mesmos anseios, 

práticas e crenças do povo43, mesmo porque ele era um deles. 

Ainda hoje, é fato corriqueiro, no Brasil, crianças de baixa renda ajudarem no 

orçamento familiar, com Altemar não foi diferente. Ele relata que, em sua infância, 

mesmo estudando, teve que trabalhar na venda de diversos produtos.  

Vendemos laranja, chuchu. Vendia laranja, no campo de futebol. É, nos 
plantamos um pé de chuchu que foi uma benção de Deus, sabe o chuchu, nos 
vendíamos o chuchu lá no JK (Juscelino Kubistchek é o nome de um bairro 
da cidade de Montes Claros).  Vendia é chupa-chupa lá, no campim, vendia 
picolé (Entrevista com Altemar realizada no dia 04/01/2010, Anexo IV).  

 

Além desse trabalho, ele, ainda, fazia outros quando necessário: pegar e levar 

trouxas de roupa para sua mãe, que, além de dona de casa, também exercia a função de 

lavadeira. Somando-se a tudo isso, Altemar teve que exercer outras funções, que podem 

ser sintetizadas, conforme atestam suas bem humoradas palavras: “ Querido, eu comecei 

trabalhar de carteira assinada com 14 anos, eu só não fui dentista e nem bicheiro, nessa 

cidade, mas o que ucê pensar”(Entrevista com Altemar realizada no dia 04/01/2010, 

Anexo IV). Uma importante informação que não pode deixar de ser ressaltada, é o 

empenho que ele teve de aumentar a renda familiar, que servia para ajudar na criação de 

seus irmãos mais novos.  Altemar sempre foi muito próximo à sua mãe e, por isso, ela 

lhe confiava este trabalho. Muitos detalhes de sua vida puderam ser percebidos a partir 

das entrevistas com ele realizadas, além é claro de uma certa convivência, o que nos 

                                                           
43 Ao falar em povo, referimos-nos às pessoas pobres e marginalizadas da sociedade brasileira. 



permite afirmar que muitos elementos de sua personalidade, na atualidade, foram 

adquiridos, na infância, principalmente, sob a influência de sua mãe. 

Um dos principais pontos que pode ser destacado, além da influência materna, 

na vida de Altemar, é a questão religiosa. Desde muito jovem, ele aprendeu a ser 

religioso, essa sua propensão pode ser explicada por ele viver em um ambiente em que 

predominava uma variedade de crenças, fruto da religiosidade popular brasileira.  Nesse 

contexto, sua mãe era o destaque. Outra explicação, dessa tendência à religiosidade por 

parte de Altemar, pode ser encontrada talvez na situação de marginalização social em 

que ele vivia, visto que as classes menos abastadas e com pouca escolarização, 

geralmente, são mais propensas a acreditar no sobrenatural, pois esse supre as 

necessidades de conforto, como uma espécie de moeda espiritual, já que a vida social 

não as oferecem (STARK, 2008). 

A religião praticada pela família do senhor Magno e de Dona Eva, por algum 

tempo depois de sua chegada a cidade de Montes Claros, era o catolicismo popular. Em 

meio à prática dessa religiosidade todos pensavam que Altemar seria um padre devido à 

sua grande devoção à Igreja Católica. Porém, tal esperança foi desfeita, em 1981, 

quando ele, sob influência de sua mãe, passou a frequentar a igreja evangélica,44 

convertendo-se ao pentecostalismo.  

A Igreja onde se deu a sua conversão foi a Deus é Amor e, nessa época, 

Altemar tinha nove anos de idade. Depois de sua adesão à igreja evangélica e, na 

medida do possível, Altemar foi se destacando e cada vez mais se identificando com a 

orientação religiosa, apesar de todas as dificuldades doutrinárias que muitas vezes 

dificultaram a permanência na denominação. Pois, segundo o relato do próprio Altemar, 

                                                           
44 A ida de Dona Eva à Igreja esta relacionada à  programas evangélicos, transmitidos na rádio,  de autoria 
da Igreja Deus é Amor. 



ele gostava e ainda gosta dessa Igreja, mas os usos e costumes sempre foram um 

incômodo.  

Sou apaixonado com aquela Igreja, mesmo que era cheio de uso e costume. 
Tudo era pecado, não deixava eu jogar, mais bola. Não podia usar short, não 
podia mascar chiclete, não podia ver televisão, não podia ouvir mais rádio 
entendeu? Nossa, era tudo, e ai pensa que eu cresci santo nessa Igreja 
(Entrevista realizada com Altemar no dia 04/01/2010, Anexo IV). 

 

A partir do momento da sua conversão, Altemar começou a se adequar com os 

ideais doutrinários da Igreja. Além disso, ele foi adquirindo um tipo de consciência 

cristã que o levava à ascese, ou seja, práticas devocionais constantemente reiteradas em 

função de sua crença. Diante desse panorama, Altemar aos poucos foi adquirindo uma 

certa experiência com o sobrenatural, pois de acordo com suas palavras “ainda muito 

jovem foi batizado com o Espírito Santo”45.  

À medida que Altemar foi se desenvolvendo em termos espirituais, ele foi 

ganhando destaque na instituição religiosa a qual pertencia. É de notar-se que Altemar 

depois de sua conversão, passou por um processo de constante consagração e, por fim, 

passou a atuar como um líder religioso mesmo que iniciante. Assim, ele tomou a 

iniciativa de dirigir cultos na sua congregação, pregava para os fiéis, realizava 

evangelismos, abrindo e tomando conta de alguns trabalhos em localidades próximas a 

Montes Claros. Foi nesse período também que Altemar recebeu uma profecia que serviu 

como confirmação de seu chamado ministerial, de acordo com essa  

ela ia me colocar no meio de um povo, de uma nação e que o Senhor ia 
colocar eu na frente de um ministério e quando isso acontecesse eu ia chorar 
lágrimas de sangue, e que Deus ia me honrar ainda que profeta não tinha 
honra na sua pátria (Entrevista com Altemar realizada no dia 04/03/2010, 
Anexo V). 

 

                                                           
45 Essa afirmação de Altemar foi escutada pelo pesquisador, quando estava fazendo observação 
participativa em um culto noturno de domingo. Para saber como foi essa experiência ver a entrevista 
complementar com o pastor Altemar no anexo VI. 



A liderança adquirida por Altemar na Deus é Amor não alterou em nada sua 

vida cotidiana, pelo contrário potencializou suas dificuldades. Já em sua adolescência, 

ele teve de dispor de mais tempo para sua preparação espiritual, preparando-se para 

executar os trabalhos religiosos que estava encarregado.  

Retrocedendo no tempo, não podemos perder de vista a ocasião que os 

familiares de Altemar vieram para Montes Claros. Na época, eles tinham o objetivo de 

ascender socialmente, o tempo foi passando e apesar de tanto esforço, a tão esperada 

ascensão social, na cidade, não aconteceu. Por isso, aos dezoito anos de idade, Altemar, 

assim como tantos outros jovens moradores de regiões interioranas brasileiras, viajou 

para a cidade grande, em busca de uma vida melhor. Quando ele partiu de Montes 

Claros, ainda estava ligado à Igreja Deus é Amor, o que ele ainda não sabia que sua 

nova vida iria lhe proporcionar novas práticas religiosas, novos conhecimentos 

teológicos e de vida e novas interpretações do mundo, que muitas vezes não se adequam 

ao contexto ideológico e religioso dessa Igreja.  

O primeiro destino de Altemar, após sua saída de Montes Claros, foi Curitiba. 

De lá, voltou para Montes Claros e, novamente, desta cidade, partiu para Brasília 

(Taguatinga Sul). De Brasília foi para Belo Horizonte, de lá rumou para Ribeirão Preto 

e finalmente foi  morar em São Paulo (capital). A saída de Altemar da cidade de Montes 

Claros fez com que ele tivesse novas experiências sob um novo contexto, agora sozinho, 

longe da família. Porém, nesse novo cenário, sua vida de ascetismo continuou, aliás, de 

acordo com suas palavras em todas as cidades, em que passou, ele procurou manter uma 

elevada moral religiosa, mesmo em meio a muitas dificuldades, sobretudo financeiras. 

Sem sombra de dúvida, a cidade que mais marcou a vida de Altemar foi a 

capital paulistana. “Amo São Paulo, não quero morrer em São Paulo, mas eu gosto de 



São Paulo. Amo São Paulo, uma cidade maravilhosa, um povo hospitaleiro, um povo 

maravilhoso, gosto de São Paulo, entendeu”(Entrevista realizada com Altemar no dia 

04/01/2010, Anexo IV). De acordo com alguns relatos informais de Altemar, ficou 

evidenciado que foi na cidade de São Paulo que ele teve mais sucesso e foi lá que se 

despontou como um líder. O próprio Altemar mostra em que consistia tal liderança: 

vivi baseado no versículo que diz assim, escrevi-te confiando, escrevi, é, 
escrevi confiando na tua obediência sabendo que é capaz da fazer muito mais 
do que aquilo que eu peço. Então assim, tudo que alguém designava pra mim 
fazer, eu procurava fazer o melhor, entendeu? E uma das coisas que me fez 
realmente e está me fazendo vencer e ser um vencedor é a questão que eu 
acho que todo ser humano deveria realmente ter, é a questão da humildade. 
Eu sou um cara muito humilde, quando me mandaram dar banho eu dei, 
limpar bumbum, pegar lama, fazer qualquer coisa, entendeu? Pau para toda 
obra (Entrevista realizada com Altemar no dia 04/01/2010, Anexo IV). 

 

De acordo com o que foi dito acima, a tendência à liderança percebida em  

Altemar relaciona-se mais ao trabalho secular, porém, deve-se ressaltar que a área em 

que ele mais se destacou, foi a religiosa. Assim, Altemar trabalhou pregando e dirigindo 

trabalhos na igreja onde congregava (Igreja Pentecostal Missionária), na cidade de São 

Paulo. Depois de algum tempo morando nessa cidade, (cerca de 2 a 3 anos) sua vida já 

apresentava alguma melhora. Financeiramente estava ganhando relativamente bem, 

religiosamente estava cada vez mais se destacando na igreja e gradativamente criava 

mais vínculos com os paulistanos, expandindo sua rede de amizades. Para completar, 

estava de malas prontas para o exterior para ganhar ainda mais. Foi sob esse panorama, 

quando as coisas corriam bem, que ele teve que voltar para Montes Claros. Sua volta 

para o norte de Minas foi motivada, principalmente, pela pressão que sua mãe fez, como 

mostra o trecho da carta da mesma para Altemar. 

Olha Tema, eu sei que você precisa ganhar a sua vida, mas você sendo um 
servo de Deus, ele te abençoará aqui mesmo. Faça seu curso e não pense em 
ir para mais longe, pense que você deixou uma família que te ama muito, 
meu filho. Parece que os meus olhos têm um minador de água, porque não sei 
de onde sai tantas lágrimas que já não consigo mais contemplar a bíblia. 



Tema, acho que nem quando eu estava esperando você, que eu até passava 
fome, eu não ficava triste, por saber que eu iria dar à luz a um filho tão 
maravilhoso como você, não desfazendo dos outros que tanto amo, porém 
você é mais amoroso comigo (CARDOSO, 2009, p. 73). 

 

Em uma outra carta sua mãe queixa de problemas de saúde e fala até mesmo de 
morte.     

Tema, ore por mim. Vejo que Deus fala com você, porque eu estou vivendo 
com os pés muito inchados, acho que já é a hora, só que não quero ir agora... 
Mas creio que é a vontade de Deus, fazer o quê. Termino com um forte 
abraço de todos de casa, principalmente de sua mãe que guarda você no 
fundo do seu coração (Ibd, p. 73). 

 

Depois de receber a carta de sua mãe, segundo Altemar, antes dele voltar para 

Montes Claros, ele recebeu uma nova profecia quando estava, no pico do Jaraguá (São 

Paulo), em vigília, deixando-o impressionado. Na ocasião, um homem desconhecido 

mencionou seu nome e revelou algo que ele já tinha ouvido antes: “É hora de voltar para 

sua terra, levarei você de volta para sua tenda, sua terra é lá, estarei colocando um povo 

em suas mãos. É hora de voltar para sua terra, onde você chorará lágrimas de sangue” 

(Ibd, p. 71). Depois de tudo isso, Altemar voltou, para Montes Claros, realizando a 

vontade de sua mãe e ao mesmo tempo seguindo seu código de crença religiosa. 

Sua volta foi comemorada pelos seus familiares, principalmente, por sua mãe. 

Já em Montes Claros, Altemar novamente teve de tomar as rédias da família. Depois de 

adquirir uma certa experiência na cidade de São Paulo, na área do comércio, ele foi 

trabalhar como vendedor em uma das lojas46 mais conhecidas de Montes Claros. Nesse 

estabelecimento comercial, seu dom de liderança não ficou escondido e mais uma vez 

Altemar disse destacar-se constantemente como “o melhor vendedor que 

tinha”(Entrevista realizada com Altemar no dia 04/01/2010, Anexo IV). No entanto, 

enquanto as coisas corriam bem, no trabalho, na área religiosa as coisas não 

                                                           
46 Loja Rocca. 



aconteceram da mesma forma. Seu retorno à antiga Igreja, que frequentava, não foi 

possível, devido a não ter se adaptado às práticas religiosas que ali vigoravam. 

Altemar entendia que os vários usos e costumes característicos da Igreja Deus é 

Amor em vez de servir como mecanismo de aproximação entre os fiéis e a divindade 

servia mais como um meio de distanciamento. As regras comportamentais da Deus é 

Amor são padronizadas, sendo assim, os pastores locais geralmente não têm autonomia 

para mudá-las. A partir desse fato, Altemar passou a divergir da liderança local e, por 

fim, desligou-se da Igreja. É preciso mencionar que a saída de Altemar da igreja, não se 

tornou algo banal, pelo contrário, foi a partir deste acontecimento que surgiria a Igreja 

Comunidade Cristã Pentecostal. 

 

2.3) Elementos históricos da Igreja Comunidade Cristã Pentecostal 

A não aceitação da prática e orientação religiosa oferecida pela Igreja Deus é 

Amor, por parte de Altemar, levou-o a iniciar seu próprio trabalho religioso. Vários 

fatores o encorajaram a iniciar tal empreitada, o principal era a certeza do “chamado”, 

ou de acordo com suas palavras, “vocação para ser pastor”. Em conversas diversas com 

ele,  ficou evidenciado sua crença em tal vocação. Para ele quando se tem o chamado ou 

vocação para o sacerdócio, pode acontecer tudo na vida do sujeito, porém mais cedo ou 

mais tarde o propósito divino prevalecerá.  Ao ser questionado sobre a certeza desse 

chamado, Altemar relata que o sinal básico da veracidade do mesmo era através da 

praticidade.  

Fui descobrindo que eu tinha uma vocação. Tinha um chamado e tudo que eu 
colocava a mão, todo trabalho na igreja eu consegui fazer. Todo congresso 
era eu que era regente, era presidente e tal. Sofri muito porque havia muita 
perseguição, às vezes, o povo me julgava muito pela minha forma de ser, pela 
minha aparência ou pelo nível social, mas eu acreditava em mim (Entrevista 
realizada com Altemar no dia 04/01/2010, Anexo IV). 



 

Além do citado requisito um tanto prático, Altemar foi encorajado também a 

iniciar seu sacerdócio tomando por base algumas mensagens proféticas, às quais 

recebeu principalmente na época em que ele veio da cidade de São Paulo para Montes 

Claros, conforme comprova o relato:   

E depois aqui, no monte, quando estava orando, um rapaz que é da 
Quadrangular, que hoje eu nem sei onde ele congrega mais, também falou a 
mesma coisa (que Deus ia entregar um povo em suas mãos e que ele ia chorar 
lágrimas de sangue). Ele nunca me viu e eu tomei posse e acreditei no 
Senhor, e graças a Deus, entendeu?(Entrevista realizada com Altemar no dia 
04/03/2010, Anexo V) 

 

A partir de tudo isso, Altemar julgou serem as profecias, mensagens enviadas 

pelo próprio Deus e ficou mais resoluto em sua decisão de abrir sua Igreja. 

Porém, pode-se dizer que o nascimento efetivo da Igreja Comunidade Cristã 

Pentecostal deu-se a partir das reuniões, que o agora pastor Altemar, passou a realizar 

na casa de seus pais, que ficava na antiga rua O, hoje rua Campo Belo, no bairro 

Antônio Pimenta. Desde os primeiros trabalhos religiosos, a recém Igreja já contava 

com a participação de muitos frequentadores. De acordo com Altemar, em dias de culto 

“iam duzentas pessoas, trezentas pessoas”(Entrevista realizada com Altemar no dia 

04/01/2010, Anexo IV). Tal volume pode ser explicado devido às manifestações 

carismáticas sobrenaturais observadas em Altemar. Nesse sentido, para Cardoso, “pouco 

tempo antes de Altemar fundar sua Igreja, ele foi solicitado a orar por uma senhora que 

não podia ter filhos. Após orar, Deus respondeu sua oração, levando a mulher a ter 

filhos”(CARDOSO, 2009, p. 74). 

Diante disso, o que deve ser destacado é que depois da citada manifestação de 

poder carismático sobrenatural, Altemar passou a ser conhecido e mais solicitado. Desse 



momento em diante a carreira religiosa de Altemar passou a caracterizar-se por práticas 

carismáticas e assim quando passou a realizar seu trabalho religioso conforme os                        

moldes institucionais, ou seja, quando ele saiu da casa dos seus pais para um ponto de 

pregação específico, as pessoas já tinham um certo conhecimento a seu respeito. 

Depois do seu marketing já estabelecido e sabendo que a casa dos seus pais não 

comportava tão grande número de pessoas, que ali frequentava, Altemar alugou um 

imóvel mais apropriado. Nesse local, a Igreja Comunidade Cristã Pentecostal ficou em 

funcionamento mais ou menos um ano, e em meados desse tempo, ou mais 

especificamente em seis meses, a comunidade comprou um lote e, posteriormente, 

construiu a sede de seu ministério, na rua Uruguai nº 510, no bairro Doutor João Alves,  

que é usada até os dias de hoje.  

Depois de um ano e meio de existência da Igreja, sempre sob a direção do seu 

fundador, pastor Altemar implantou sua primeira filial, no bairro Delfino Magalhães,  

que seria presidida pelo pastor Márcio.47Com a abertura da filial, sucessivamente, as 

demais foram sendo abertas, até chegar ao número de vinte congregações somente na 

cidade de Montes Claros. Desde o momento da abertura dessa denominação, a 

Comunidade Cristã Pentecostal veio acelerando seu crescimento, no entanto, com ele 

também vieram os problemas. O primeiro deles aconteceu quando alguns pastores da 

cidade passaram a criticar a legalidade do poder eclesiástico do Pastor Altemar. Por 

causa disso, conforme relato do próprio Altemar, ele foi duramente acusado:  

ai meu Deus do céu, o povo me condenou, só não me chamou de gostoso, 
mas o resto imagina o resto. Eles me colocou na lama, me chamou de bosta, 
de ladrão, de bandido, de gay, de viado, de tudo que vocês pensar, eles me 
chamou (Entrevista realizada com Altemar no dia 04/03/2010, Anexo V). 

 

                                                           
47 Até o presente momento este pastor preside a Comunidade de Ribeirão Preto. 



Além das acusações de ordem pessoal, surgiram críticas dirigidas à recém 

fundada Igreja enquanto Instituição. Dessa forma, foram atribuídas à Comunidade 

Cristã Pentecostal algumas frases sarcásticas, como: “Igreja do cai, cai; a Igreja do ex-; 

do ex- tudo”(Entrevista realizada com Altemar no dia 04/03/2010, Anexo V). Essas 

ofensas estavam relacionadas aos frequentes exorcismos e a conversão de alguns 

frequentadores que eram ex-bandidos, ex-viciados em drogas, ex-prostitutas, ex-

homoxessuais, etc. 

Para completar as dificuldades do período inicial da Igreja Comunidade Cristã 

Pentecostal, em Montes Claros, essa foi visitada várias vezes por policiais, em busca de 

entorpecentes, como descreve o próprio Altemar:  

O salão era pequeninim, ficava na rua, chamava o povo, chamava a polícia e 
virava um rolo, e era gente, e era gente e a polícia já foi lá para me prender 
porque falava que eu tava era distribuindo droga. E nossa! É Deus que 
abençoou, eu nunca fui preso não, mas hoje, graças a Deus, sou amigo de Juiz, 
de promotor, de militar. É tanto que nós temos, na Igreja, comandante, coronel, 
capitão. Nós, graças a Deus, né, então assim, aquilo que era visto como ponto 
de droga, como lugar de é, ah de coisas, que era de coisas ruins, o povo 
realmente encontrou Deus, e hoje tá uma benção (Entrevista realizada com 
Altemar no dia 04/01/2010, Anexo IV). 

 

Em relação às visitas realizadas pela polícia nos cultos promovidos pela Igreja, 

essas aconteciam porque grande parte dos frequentadores eram viciados em drogas e, 

por isso, Altemar empreendeu uma campanha em que usava saquinhos de farinha de 

mandioca como uma forma de ativar a fé dos adeptos a largarem o vício a exemplo do 

que acontece na Igreja Universal do Reino de Deus no que diz respeito ao uso simbólico 

de alguns objetos. Alguns dizem que esta campanha foi mal interpretada por 

oposicionistas da Igreja, resultando em denúncias à polícia. Mas o certo é que, depois de 

tudo averiguado pelas autoridades nada foi confirmado, e assim os trabalhos religiosos 

da Comunidade continuaram em funcionamento. 



Quem muito contribui para o perfeito funcionamento da Igreja foi Dona Eva 

das Graças Cardoso, mãe de Altemar, considerada um dos elementos históricos da 

Comunidade. O surgimento e os primeiros anos da história da Comunidade Cristã 

Pentecostal estão ligados a ela. Como já citado, neste trabalho, ela foi a principal 

mentora da volta de Altemar para Montes Claros. Além disso, foi Dona Eva quem o 

incentivou a realizar os primeiros cultos, quando disponibilizou sua própria casa para 

essa finalidade. No momento em que se abriram as portas da Comunidade, lá estava ela 

para trabalhar com seu filho e de acordo com relatos informais feitos pelo próprio 

Altemar, ficou claro que Dona Eva era seu braço direito, ou ainda, uma das principais 

pilastras de seu ministério até aquela época. Entretanto, depois de alguns meses de 

abertura da Igreja, ela morreu. 

A morte de Dona Eva tornou-se um fato trágico e problemático para Altemar, 

exatamente no momento que tanto ele quanto à Igreja estavam sendo muito criticados 

por alguns pastores locais, por outros evangélicos pentecostais e por protestantes 

históricos. Somando-se a isso, depois da morte de sua mãe, Altemar teve que tomar 

conta de seus irmãos mais novos, praticamente, adotando-os. Desgraças à parte, foi a 

partir desse momento que sua vida deu uma nova guinada. Nessa época, já fazia alguns 

meses que namorava Ângela Cristina, mais conhecida como Kika, e talvez a situação, 

que estava vivendo, possibilitou que ele e sua namorada tomassem uma decisão: se 

casarem. De acordo com as palavras de Altemar, ditas em conversas informais e em 

diversos cultos, “Kika foi a esposa que Deus preparou para mim”. Em relação ao teor 

desse depoimento, o que se percebe é que Ângela Cristina, em termos práticos, foi a 

substituta de Dona Eva, já que passou a ajudá-lo nos trabalhos religiosos, nos serviços 

gerais exigidos na manutenção do templo e em questões diversas dentro e fora do seu 



ministério. Na atualidade, Kika continua sendo o braço direito de Altemar, depois de 

vários anos de casamento, eles constituem uma família com três filhos e uma filha. 

 

2.4) Organização Interna 

Com a formação da Igreja e sua consequente burocratização, deu-se início a 

organização de sua estrutura interna. A Comunidade Cristã Pentecostal foi estruturada 

de forma piramidal, passando a ocupar o cargo de Bispo, o fundador do Ministério, 

Altemar que ocupava o topo da pirâmide. A hierarquia é seguida por pastor, presbítero 

tendo esse necessariamente que ser casado, diácono e cooperador. Cada um desses 

cargos ministeriais pressupõe sua respectiva função. Porém, no centro dessa escada 

hierárquica está a convenção.  

A convenção é um órgão que foi criado depois de seis anos de existência do 

Ministério. Esta foi formada pelo bispo (Altemar) e pelos membros das diversas Igrejas 

do Ministério. De acordo com Altemar, a convenção é uma espécie de “liderança que 

sustenta o Ministério, por exemplo, qualquer mudança, qualquer apoio qualquer coisa 

que acontece no Ministério, nos recorremos à convenção entendeu?”(Entrevista 

realizada com Altemar no dia 04/03/2010, Anexo V) Para um melhor entendimento do 

que seria a convenção, Altemar a compara com  

os advogados do Ministério. Então se tem algum problema no Ministério ou 
de repente a Igreja está passando por algum problema e precisa fazer alguma 
troca, alguém morreu e precisa dar um suporte para a família, aí nós 
recorremos à convenção do Ministério(Entrevista realizada com o pastor 
Altemar no dia 04/03/2010, Anexo V). 

 

Assim, fica a cargo da convenção resolver as questões jurídicas, econômicas e 

religiosas relacionadas ao Ministério. É função também da convenção prestar 



assistência diversa aos pastores sob sua jurisdição e ela ainda fica incumbida da abertura 

e construção de novos templos e não podemos deixar de mencionar que a convenção é 

dirigida, principalmente, pelo Bispo (pastor Altemar), que, nesse caso, é o chefe da 

hierarquia. 

A partir da estruturação da hierarquia da Igreja Comunidade Cristã Pentecostal, 

faz-se necessário entender como é feita a formação dos pastores. De acordo com 

Altemar, para ser um pastor, na Comunidade Cristã Pentecostal, a principal exigência a 

ser atendida pelo candidato é ter tido o chamado ou vocação ministerial.  O próprio 

Altemar esclarece como se conhece quem possui este requisito: 

Ah, cê vê no dia a dia, no trabalho, que ele desempenha, cê entendeu? Como 
é que ele desempenha, a gente repara muito isso, o perfil de quem é chamado, 
ele procura realmente, ele faz com gosto, com carinho, ele tem aquela, aquela 
afinidade pra aquilo. Então, cê logo percebe que aquele tem chamado, tem 
vocação, é igual o cara quando nasce para ser artista, quando nasce pra ser 
jogador e tal, ele já tem aquele perfil. Então como a gente é, já tem esse 
trabalho e tem essa intimidade com Deus. Logo quando cê percebe que 
alguém tem o chamado, você logo recebe um impacto com ele, igual assim ó, 
é igual quando você pega um iman e encosta ele perto de um prego, uma 
coisa, dá aquele, uma química como diz os casais de namorados. (Entrevista 
realizada com Altemar no dia 04/03/2010, Anexo V) 

 

Além da vocação, a Igreja Comunidade Cristã Pentecostal não exige outros 

requisitos necessários do candidato e nem tampouco fazia uso de um método prático 

pré-fixado para formar um pastor. Em tese, só se espera que o candidato passe por toda 

a hierarquia estabelecida, porém, isso pode não acontecer, vai depender das 

qualificações apresentadas pelo candidato.  

Outro fator que merece destaque, como a maioria das Igrejas pentecostais, não 

é exigência da Comunidade que o candidato a pastor apresente uma formação superior, 

conforme deixa claro o pastor Altemar: 

Bom, seria se todo mundo realmente procurasse fazer um curso teológico e 
tal, cê entendeu? Mas, às vezes, as pessoas acham que por alguém ser pastor 



tem que ter um curso de teologia, não é bem assim, eu conheço um monte de 
gente que fez teologia, fez mestrado, fez doutorado e, no entanto, o chamado 
dele era para ser ovelha. É como eu disse na primeira pergunta, o camarada 
tem que ter chamado e vocação (Entrevista realizada com Altemar no dia 
04/03/2010, Anexo V). 

 

Apesar de não ser requisito buscar muita capacitação intelectual para ser um 

pastor na Comunidade Cristã Pentecostal, por outro lado, é necessário que o candidato 

consiga desenvolver o carisma, ou seja, demonstre um poder espiritual aos moldes do 

Cristianismo primitivo, sendo que os resultados esperados dependerão dessa 

possibilidade.  

Depois de o candidato atender às expectativas e ter sido aprovado por uma 

espécie de certificação, por meio de observações levantadas pela liderança, ele passa por 

um ritual de consagração, que consiste no derramamento do óleo sagrado sobre sua 

cabeça. Este ritual faz parte da tradição cristã.  No cenário da cerimônia tudo deve ser 

registrado em ata e, posteriormente, o novo pastor recebe uma carteira de identificação 

que comprova seu ofício e configura-se como um certificado de autoridade eclesiástica. 

Culminando esse processo, finalmente o pastor recebe uma Igreja para tomar conta ou 

inicia um trabalho que resultará na abertura de uma Igreja. 

Quanto à questão financeira, ficou estabelecido na Comunidade Cristã 

Pentecostal que todos os valores que entram, na Igreja, 40% são destinados ao pastor 

que trabalha em tempo integral. Já se o pastor que trabalha, somente meio período, cabe 

a ele 20% de todo recurso da Igreja. Compete a todos os pastores que trabalham, em 

tempo integral ou não, que contribuiam com o Instituto Nacional de Seguridade Social - 

INSS. Desta forma, o pagamento dos pastores é feito a partir dos relatórios que estes 

enviam para a convenção. Os outros 50% do dinheiro da Igreja, que não se relacionam 

ao trabalho secular dos pastores, são gastos com as demais necessidades: na realização 



dos cultos; contador; aluguel dos templos; utilidades gerais e na manutenção dos 

mesmos. Por fim, 10% vão para a convenção do Ministério48. A fiscalização das Igrejas 

é feita através de notas fiscais anexadas aos relatórios enviados e por meio de 

tesoureiros que analisam e assinam as somas estipuladas pelos pastores nos relatórios. 

Essa mesma metodologia fiscal era realizada na sede da comunidade, porém, na 

atualidade, não se faz mais uso dela, como mostra Altemar49:“é, hoje eu não vivo mais 

da Igreja. Então, hoje, eu vivo do salário merreca, minguado de vereador. O povo acha 

que é milhões, na verdade é uma merreca que se eu não jogar de duro, viro até 

pobre”(Entrevista realizada com Altemar no dia 04/03/2010). 

À medida que a Igreja foi crescendo em número de adeptos e de templos foi 

aumentando também o número de pastores. Essa realidade é uma necessidade lógica do 

momento que a Comunidade Cristã Pentecostal está vivendo, porém ela pode ser 

problemática, uma vez que fica latente certa tensão entre os pastores e a liderança, ou 

seja, há a propensão de revoltas e quebra de hierarquia entre os mesmos. Para evitar tal 

situação, a Igreja Cristã Pentecostal mantém um sistema burocrático de fiscalização e 

manutenção hierárquica entre os pastores. Para tanto, primeiramente, há o incentivo do 

reconhecimento da escala hierárquica. Além disso, os pastores devem assinar um termo 

(documento) de voluntariado na instituição em que prestam serviço, está medida visa 

evitar possíveis processos indenizatórios. Somando-se a isso, são realizados encontros 

semestrais que servem para orientação, indicação de possíveis mudanças, fortalecimento 

dos vínculos entre a liderança e reafirmação da hierarquia entre os pastores. 

                                                           
48 Nas Igrejas em que o pastor exerce atividade extrapastoral são enviados, para a convenção, 30% do 
dinheiro, já que o pastor retira para si somente 20% do dinheiro que entra na Igreja. 
49 Altemar deixou de receber, por sua iniciativa, depois de assumir o pleito de vereador. Em entrevista, ele 
afirmou que falava com Deus, que se um dia ele tivesse meios de sobreviver sem o dinheiro da Igreja ele 
deixaria de receber tal orçamento. Ao ser perguntado o porquê de não querer receber dinheiro da Igreja, 
ele respondeu que não queria sobrecarregar a Igreja e o povo que já é muito sofrido. 



Além desses mecanismos citados de manutenção hierárquica, a Comunidade 

realiza todos os meses a comunicação entre a liderança e os liderados. Esta se dá 

principalmente através dos relatórios, que se referem tanto às questões econômicas 

(tudo que entrou e saiu da Igreja de forma material) quanto aos fatores administrativos e 

religiosos. É também através dos relatórios que a administração da Comunidade fica 

sabendo quantas pessoas converteram-se, quantas deixaram a Igreja e é, sobretudo, por 

meio desse instrumento que os pastores relatam seus problemas e dificuldades 

encontradas na execução de seu ofício e, ao mesmo tempo, pedem, quando necessitam, 

orientação espiritual50. Juntamente a tudo isso, devemos frisar que a função principal 

dos relatórios é fiscalizar os pastores, daí a explicação da assinatura desses pelos 

tesoureiros.  

O burocrático sistema fiscalizador e mantenedor hierárquico até então se tem 

mostrado eficiente, vale ressaltar que não em nível absoluto, prova disso que já 

aconteceram cinco51 dissidências internas ou quebra da hierarquia que resultaram no 

surgimento de novas Igrejas separadas da Comunidade Cristã Pentecostal. Sobre estes 

fatos, Altemar diz terem surgido “alguns bandidos, mas, isso é, a bíblia diz que é lícito, 

que isso acontece. Então já apareceu uns bandidos, mas também a bíblia diz que os 

pecadores não prevaleceram na congregação dos justos”(Entrevista realizada com 

Altemar no dia 04/03/2010, Anexo V). 

  Para Weber tal fenômeno é comum uma vez que ele tende a acontecer em 

religiões já institucionalizadas e com práticas religiosas já burocratizadas. (WEBER, 

2004). É preciso destacar que não faz parte de nosso objetivo, neste trabalho, explicar os 

motivos de tais divisões, entretanto o que podemos mencionar é que esse fenômeno é 

                                                           
50 A orientação religiosa para a liderança pode ser solicitada no relatório, ou também  pode ser solicitada 
por outros meios, como: telefonema, e-mail, carta, etc. 
51 Altemar falou de quatro dissidências porém, uma última aconteceu nos primeiros meses do ano 2011. 



comum no mundo pentecostal, podendo até configurar-se como um fator de crescimento 

de adeptos para esta religiosidade52. Sendo assim, o que se pode dizer, com certa 

propriedade, é que entre as Igrejas que surgiram, em decorrência das divisões na 

Comunidade Cristã Pentecostal, algumas já estão em ritmo acelerado de crescimento, 

ampliando o número de congregações53. 

 

2.5) O culto e o trabalho religioso na Igreja Comunidade Cristã Pentecostal  

Agora, passaremos a apresentar um item de nossa pesquisa que será melhor 

discutido no terceiro capítulo que tem por finalidade relatar a construção e o 

estabelecimento de vínculos interpessoais nos cultos e trabalhos religiosos diversos da 

Comunidade. Por causa disso, cremos que as análises apresentadas, aqui, tendem a se 

mostrar superficiais ou, em outras palavras, elas poderiam ser melhor redigidas, 

entretanto, por  uma questão de organização, elas receberão maior atenção em um 

momento posterior.  

Firmando agora o foco, especificamente, nos cultos realizados na Comunidade 

Cristã Pentecostal, percebe-se que, de um modo geral, a crença predominante dessa 

Igreja, assim como seu método de culto, assemelham-se à maioria das Igrejas de cunho 

Deuteropentecostais.54A exemplo de todas as religiões situadas em um determinado 

tempo e espaço, as crenças e métodos de cultuação e o desenvolvimento dos cultos 

                                                           
52 Campos Júnior (1995, p. 50-51) chega a designar o crescimento pentecostal através da separação de 
Igrejas de cissiparidade, esse termo é mais usado nas ciências biológicas e indica uma reprodução através 
ou depois de uma separação. No contexto do pentecostalismo, isso significa que quanto mais as igrejas se 
separam mais acontece o crescimento das mesmas. 
53 Fazemos tal afirmação após termos visitado as Igrejas que surgiram a partir das divisões dentro da 
Comunidade.    
54 As características das Igrejas do deuteropentecostalismo já foram referidas no primeiro capítulo, deve-
se  ressaltar que na Comunidade há a predominância de elementos deuteropentecostais, porém isso não 
quer dizer que nessa Igreja não se encontrem práticas características do pentecostalismo clássico e do 
Neopentecostalismo. 



realizados pela Igreja, foco de nossa pesquisa, adaptaram-se as mudanças ocorridas na 

sociedade. Ou seja, de forma direta ou indireta o ordenamento dos cultos recebe 

influências da economia, da política e da cultura local. Porém, em linhas gerais e 

objetivando um melhor entendimento, podemos dizer que os cultos são subdivididos em 

momentos. 

Desta forma, o início ou primeira etapa é o momento dos louvores e adoração. 

Neste, o emocionalismo é potencializado e, muitas vezes, as pessoas cantam, choram, 

oram, fazem pedidos ou agradecem as bênçãos recebidas. Faz parte também desse 

momento a construção de uma certa afetividade, pois a medida que as pessoas vão 

chegando, vão sendo recepcionadas por um grupo de colaboradores e diáconos que 

procuram ser os mais prestativos possíveis. É de ressaltar ainda que todo esse processo é 

incentivado pela liderança da Igreja. 

A segunda etapa é a das oportunidades ao público. Nesta, as pessoas são 

convidadas a dar testemunhos, saudar os irmãos, cantar uma música ou ler um versículo 

bíblico, ficando a escolha e critério do participante. Ao contrário de outros exemplos de 

grandes Igrejas no Brasil, nessa parte do culto, na Comunidade, há a predominância de 

dois estilos musicais, um mais contemporâneo e mais conhecido do público em geral55e 

outro que se caracteriza mais por um estilo pentecostal mais clássico e sertanejo, 

próximo da cultura local.56    

A terceira etapa é a da pregação. Essa, geralmente é realizada pelo Bispo 

(Altemar), entretanto, há momentos em que os convidados fazem a pregação, 

                                                           
55 Nesse exemplo, podemos citar músicas do conjunto gospel Diante do Trono e de outros cantores como, 
Fernanda Brum, Aline Barros, Cassiane e etc. 
56 Na Comunidade canta-se, também,  músicas  religiosas sertanejas e os antigos corinhos que se 
cantavam na Assembléia de Deus e  na Deus é Amor, nas décadas de 1960, 1970 e 1980, nessa Igreja os 
ritmos de tais músicas são contextualizados à época e ao lugar específico. Isto é, as músicas mais 
clássicas são cantadas em ritmo de forro ou pop.  



principalmente em comemorações e eventos que a Comunidade realiza, mesmo assim 

esses eventos não são tão frequentes e segue as datas já pré-fixadas57. Pode-se dizer que 

a pregação atende as demandas do público, ou seja, o discurso é simples e sem muita 

eloquência, cujo objetivo principal é o estabelecimento da moralidade cristã. A esse 

respeito, devemos ainda ressaltar que o mecanismo usado para a concretude de tal meta 

é imiscuída de emocionalismo. 

A quarta etapa consiste em recolher os dízimos e as ofertas que são doados 

depois da pregação. Os encarregados de realizar essa tarefa são os diáconos e 

colaboradores que executam a coleta sob um ambiente preparado com melodias mais 

suaves. Tal cenário tem o objetivo de consternar as pessoas e possivelmente deixá-las 

mais solícitas quanto às contribuições financeiras. Após o encerramento da coleta dos 

dízimos e ofertas, chega o momento das consagrações das crianças58, dos recados às 

pessoas que de forma direta ou indireta trabalham na Comunidade Cristã Pentecostal e 

dos recados referentes a trabalhos que a Igreja realizará no decorrer da semana ou do 

mês. E finalmente, nessa etapa, cantam-se os parabéns aos aniversariantes. 

A quinta etapa é a dos apelos, nesta o ambiente é preparado com cânticos que 

ajudam a potencializar o emocionalismo, momento em que o pastor Altemar convida os 

não evangélicos a aceitarem Jesus como Senhor e Salvador e aos que eram crentes, mas 

que se afastaram da Igreja, a retornarem e se reconciliarem com a mesma. Geralmente, 

durante os apelos, quando uma pessoa decide aceitar Jesus ou retornar a Igreja, há 

momentos de ebulição do emocionalismo e muitas pessoas choram, batem palmas, 

assobiam, gritam e dão louvores a Deus. 

                                                           
57 Existem datas pré-fixadas para as comemorações dos aniversários tanto na Comunidade sede (10 de 
julho, esse ano comemorou 13 anos) quanto nas filiais. Já em relação aos demais eventos, não há datas 
fixas para que eles aconteçam, esses podem variar de acordo com as necessidades do momento.  
58 Este é um ritual que consiste na apresentação da criança a Deus. Trata-se de uma cerimônia muito 
usada no universo protestante e pode ser percebida como congênere do batismo da criança, tão comum na 
Igreja Católica.   



A sexta etapa é a dos exorcismos para cura das doenças e libertação dos 

demônios. Esta fase inicia-se com o término do culto, que é quando o pastor (Bispo) 

convida todos os irmãos católicos, espíritas e de outras religiões a receberem a oração. 

Em meio a esse processo muitos entram em transe, desmaiam e outros choram, mas, no 

final, todos saem aparentando alívio, em razão da retirada de seus “demônios”. Diante 

do característico constrangimento dos possessos, estes recebem o consolo dos ajudantes 

e, por fim, mais uma vez, eles são aconselhados a aceitarem Jesus como o seu salvador 

e a perseverar na caminhada cristã. Em síntese, esses são os rituais seguidos na 

realização dos cultos, na Comunidade, no entanto, é necessário salientar que a estrutura 

dos cultos não é estática já que uma vez ou outra acontecem mudanças. Mesmo assim, 

apesar de possíveis alterações, os elementos que fazem parte dos cultos são basicamente 

estes. 

É preciso lembrar também que, há grupos, na Comunidade, que fazem a 

sustentação tanto dos cultos quanto da Igreja, como instituição, e também como 

elemento espiritual. Realizam essa função: grupo de jovens, grupo de louvor, grupo das 

senhoras, grupo de teatro, dos senhores etc.  

Já que falamos dos cultos, agora nos cabe falar do trabalho religioso realizado 

pela instituição foco de nossa pesquisa. Nesse sentido, pode-se atestar que a 

Comunidade, desde a sua fundação, utilizou e vem utilizando o evangelismo feito 

também por grupos específicos dentro da Igreja59. Outro fator importante somado ao 

evangelismo são alguns trabalhos sociais empreendidos pela Comunidade. Dentre esses, 

podemos destacar o acompanhamento familiar com ajuda psicológica, médica e 

alimentícia (doação de cestas básicas) a adeptos ou potenciais adeptos da Comunidade. 

                                                           
59 Há diversas formas de evangelismo utilizado pela Comunidade, como exemplo, podemos citar o 
evangelismo em sinais de trânsito, evangelismo de casa em casa, evangelismo que utiliza o teatro e o Hip 
Hop e evangelismo realizado em festas, assunto que será melhor discutido no terceiro capítulo.  



Prosseguindo, entre todos os trabalhos sociais que a Comunidade Cristã Pentecostal 

vem realizando, no decorrer de sua história, o mais relevante, com certeza, responsável 

pelo marketing da Igreja, na cidade de Montes Claros, é destinado à recuperação de 

dependentes químicos60. A Comunidade iniciou esse tipo de trabalho no ano 2000 e 

desde então vem recebendo viciados de todas as classes sociais, sobretudo, de pessoas 

oriundas das periferias de Montes Claros e de cidades próximas. A clínica61, nome que 

se dá ao centro de recuperação, é mantida através de uma colaboração (em dinheiro) 

feita pelos próprios dependentes e de doações que a sociedade faz (principalmente de 

alimentos).  

Apesar do nobre propósito de recuperar dependentes químicos, é preciso 

cautela para analisar a atuação da clínica, enquanto presta um relevante serviço à 

sociedade, pessoas que moram no mesmo bairro onde fica a sede do Ministério acusam 

a Igreja de recolher bandidos das diversas periferias e abrigá-los nas redondezas, ação 

que, segundo essas pessoas, causa muitas vezes confusão. Para comprovar o teor das 

denúncias, os moradores enumeram dois fatos graves ocorridos: alguns disparos de 

armas de fogo efetuados próximo à Igreja e alguns assassinatos que aconteceram em 

localidades próximas. Em contrapartida, é de se reconhecer que a cidade de Montes 

Claros está entre as dez mais violentas de Minas Gerais, sendo assim, pode ser normal 

acontecer alguns crimes no bairro onde se localiza a Igreja e adjacências.  Diante de 

tudo isso, a Igreja Comunidade Cristã Pentecostal argumenta que estas críticas são feitas 

por pessoas que não gostam de sua atuação e, por isso, querem denegrir sua imagem.  

                                                           
60 Como uma forma de reconhecimento do relevante trabalho social empreendido pela Igreja Comunidade 
Cristã Pentecostal com dependentes químicos na cidade de Montes Claros e região a prefeitura desta 
cidade ofereceu um diploma ao pastor Altemar, dirigente da “Clínica”, uma homenagem reconhecendo o 
mérito social de seu trabalho (ver anexo II).  
61 O nome correto do centro de recuperação da Comunidade Cristã Pentecostal é “Vovó Dorinha”.  



Críticas à parte, o certo é que o trabalho religioso empreendido pela 

Comunidade conferiu a ela certa visibilidade local e regional. Com certeza, essa ação 

pode ajudar na explicação do crescimento que a Igreja vem apresentando, 

principalmente, na cidade de Montes Claros, mas, por si só, não explica o fenômeno do 

crescimento, sendo que tais serviços realizados pela instituição religiosa podem até se 

configurar como um fator decorrente e não um propulsor direto que proporcionou o 

crescimento. Estas são questões que poderiam ser por nós pesquisadas, contudo, no 

momento, cabe-nos analisar o rápido desenvolvimento que a Igreja Comunidade Cristã 

Pentecostal atingiu, visto que, em número de adeptos, já é uma das maiores de Montes 

Claros, ao mesmo tempo em que, entre as grandes igrejas locais, é uma das mais novas. 

Ou seja, ao adicionarmos o número de anos de existência da Igreja ao seu número de 

adeptos, percebemos que ela se desenvolveu mais que as demais instituições religiosas 

de Montes Claros.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO III- CRESCIMENTO SOB REDES SOCIAIS 

 

3.1) O crescimento Igreja Comunidade Cristã Pentecostal por via das “redes 

sociais” 

Como foi apresentado no capítulo anterior, o pentecostalismo vem 

apresentando um rápido crescimento na cidade de Montes Claros. Nesse cenário, 

destaca-se a Igreja Comunidade Cristã Pentecostal.  Em relação a esse fenômeno, não 

temos dados numéricos comprovados que mostrem o número exato de membros 

pertencentes à Igreja, na cidade.  Estima-se que fazem parte dessa cerca de 8000 mil 

pessoas62. Inicialmente esse número pode até parecer pequeno, no entanto, devemos nos 

lembrar que a Igreja Comunidade Cristã Pentecostal tem,  além da sede,  outras vintes 

congregações, na cidade, com apenas 13 anos de funcionamento. Mediante o exposto, 

pode-se destacar que se trata de uma das maiores Igrejas pentecostais de Montes Claros. 

Tal crescimento encabeçado pela Comunidade Cristã Pentecostal chama a 

atenção e leva o pesquisador a tentar entendê-lo. Neste sentido, após um olhar 

preliminar sobre a Igreja, em questão, percebemos que este fenômeno pode ser 

explicado tanto por fatores externos quanto internos.  Externamente, podemos perceber 

que, nos lugares, onde o pentecostalismo vem crescendo há uma realidade de miséria e 

marginalização social. Dessa forma, Mariano (2008, p.71) mostra que o pentecostalismo 

“cresce, sobretudo, na pobreza e na periferia das regiões metropolitanas”. Para este 

autor, as Igrejas que obtiveram os melhores êxitos, em termos de crescimento, 

investiram na agregação de adeptos entre os estratos inferiores da população. A 

                                                           

62 Esse número é de membros batizados e que têm os nomes escritos no rol de membros da Igreja mas 
também de frequentadores da Igreja que não se batizaram; simpatizantes que vão aos cultos e pessoas de 
vez em quando vão aos cultos. 



Comunidade também pode ser inserida nesse contexto, mesmo não tendo dados do 

perfil socioeconômico dos seus membros, observa-se certa marginalização social de 

seus afiliados, visto principalmente pela simplicidade das roupas da maioria; das falas e 

mesmo pelo discurso religioso da Igreja (não afeito à teologia), mais propício ao 

emocionalismo. É de se destacar ainda que a Comunidade nasceu em um contexto 

geográfico marcado pelos problemas sociais,  pois,  apesar de Montes Claros não ser 

uma cidade metropolitana, apresenta problemas urbanos semelhantes aos destas cidades. 

Contudo, mesmo a Comunidade estando inserida em um contexto de pobreza, 

não acreditamos que este seja o principal fator que explica seu rápido crescimento63, 

pois, se assim fosse, outras Igrejas em iguais condições deveriam apresentar um ritmo 

de crescimento  igual ao da Igreja Comunidade Cristã Pentecostal. 

Inicialmente, nota-se que há vários elementos internos à Comunidade que 

podem ajudar a explicar o acelerado crescimento que ela vem apresentando, como, 

constante evangelismo, trabalhos sociais, fácil entendimento dos discursos religiosos. 

Acrescenta-se a esses, uma certa tendência em direcionar as pregações e orientações 

diversas para um público específico64. Porém, podemos ressaltar que tais elementos 

podem ser65 encontrados em várias outras denominações religiosas da cidade de Montes 

Claros e, mesmo assim, a maioria delas não vem apresentando crescimento semelhante 

ao da Igreja Comunidade Cristã Pentecostal.  Por isso, acreditamos que há um elemento 

preponderante e que, ao mesmo tempo, se relaciona com os demais, fazendo com que o 

crescimento desta Igreja seja cada vez mais acentuado. Entretanto, para que entendamos 

                                                           

63 Sabemos da relevância do contexto externo como elemento propulsor do crescimento das Igrejas, por 
esse motivo, acreditamos que o crescimento de uma denominação não deve ser explicado somente por 
este, mas através da sua soma com os elementos internos.  
64 Não que todas as pregações sejam voltadas especificamente para a classe pobre, o que queremos dizer 
é que há uma tendência de privilegiar essa classe no decorrer dos trabalhos religiosos. 
 



tal fator, é necessário que, primeiramente, estudemos a estruturação dos cultos na Igreja 

Comunidade Cristã Pentecostal. 

3.2) Os Cultos 

Como foi apresentado de forma preliminar, no capítulo anterior, quando as 

pessoas vão chegando aos cultos, elas são recepcionados por diáconos e colaboradores 

e, a partir desse momento, já se percebe uma tentativa de aproximação entre tais 

religiosos e as pessoas que ali vão chegando. Todos (ou a maioria das pessoas) são 

recepcionados com apertos de mãos, abraços e com o característico: “paz do Senhor”. 

Dentro do templo, a atitude dos colaboradores e diáconos não é diferente, eles procuram 

acomodar todas as pessoas, da melhor forma possível, procurando lugares vazios nos 

bancos e quando esses não são encontrados, providenciam cadeiras. Além disso, eles 

oferecem água; prestam ajuda para aqueles que não conseguem encontrar os textos 

bíblicos e ainda se mostram disponíveis para outras necessidades que porventura 

possam acontecer. 

Outro fato que não pode deixar de ser ressaltado é que há, por parte dos 

colaboradores e diáconos, uma postura marcada pela aceitação e respeito66. Essa postura 

é importante, pois boa parcela dos visitantes é constituída de pessoas oriundas de 

regiões periféricas da cidade e, comumente, em outros locais, essa parte da população é 

marginalizada ou todos esquecem suas necessidades. 

Já dentro do templo, o culto geralmente se inicia com uma breve oração, dando 

prosseguimento, seguem os louvores e adorações. Nesse momento, a pessoa que 

ministra os cânticos procura estimular o emocionalismo por meio de palavras 

confortadoras de fé, como: “Jesus vê seu sofrimento” ou “Jesus quer te ajudar”, entre 

                                                           

66 Tal postura pode ser observada, em um primeiro momento, quando a Igreja está procurando angariar 
seguidores.   



outras. Esse emocionalismo observado na Igreja Comunidade Cristã Pentecostal mostra-

se, de certa forma, como uma marca dos pentecostalismos em geral. Dentro desse 

contexto, Moreira vê que o “estímulo sistemático da expressão emocional” (2005, p. 2) 

é um elemento característico de todas as etapas históricas que o pentecostalismo vem 

passando e que até então tem sobrevivido no mundo pentecostal67. 

Inserido na problemática do emocionalismo pentecostal, Oro entende que o 

pentecostalismo caracteriza-se por ser uma religião emocional e ele mostra que o 

“ambiente que se cria nos templos e a dinâmica dos rituais ali postos em prática” (1996, 

p.51) contribuem para a ebulição do emocionalismo. Nesse panorama é que se insere a 

Comunidade Cristã Pentecostal, uma vez que as músicas, a aparelhagem de som e as 

ministrações contribuem para a potencialização do fator emocional. 

Em decorrência disso, o que se percebe é que o emocionalismo geralmente 

vem acompanhado da crença em um Deus pessoal que se preocupa com a vida dos seus 

seguidores. Nesse enfoque, foi percebido, em meio aos cultos, que há tendência de se 

incutir nos fiéis a crença de que o Deus pentecostal é um ser presente; sujeito ativo nas 

mazelas da vida cotidiana das pessoas. Sobre esse fenômeno, discorreu Oliveira, em sua 

obra, quando analisou a Igreja Universal do Reino de Deus e escreveu sobre a lógica da 

expansão pentecostal, demonstrando que as Igrejas pentecostais vêm trazendo respostas 

às questões existenciais, de maneira que “as Igrejas neopentecostais respondem às 

necessidades mais prementes do povo brasileiro no que se refere aos seus problemas 

materiais e espirituais” (2003, p.37). 

                                                           

67 Moreira entende que o emocionalismo do pentecostalismo atual é um elemento de continuidade dos 
pentecostalismos anteriores (2005). 



O panorama de cunho emocional e utilitarista68 da Igreja, foco de nossa 

pesquisa, deve ser somado a uma tendência dos ministradores de cultos, cantores e, 

principalmente, do pastor Altemar de se identificarem com o público, sobretudo, nos 

momentos de espontaneidade, quando oram por cura, emprego, resolução de problemas 

familiares e afetivos. Dessa forma, os integrantes que ficam no altar expressam os 

mesmos sentimentos, medos e aspirações da maioria dos adeptos e visitantes da 

Comunidade.  Por conta disso, acontece uma espécie de inter-relação, que resulta no 

estabelecimento de certa relação, entre as necessidades dos frequentadores e o discurso 

da Igreja. 

Depois da sessão de louvores, adoração e ministração, acontece a etapa das 

oportunidades. Geralmente essas são dadas às pessoas filiadas à Comunidade, porém, 

isto não é regra, porque existem casos que pessoas de outras Igrejas também recebem 

oportunidades. Estas, geralmente, atendem a três finalidades básicas, saudação, 

testemunho e pedido de alguma benção. A saudação se dá quando um membro, 

pertencente a uma Comunidade filial da cidade de Montes Claros ou de fora, chega à 

Igreja Matriz, faz sua apresentação, posteriormente, canta um hino, que pode ser de 

louvor ou adoração, ou lê um versículo bíblico, agradecendo pela oportunidade que lhe 

foi concedida. Já o testemunho é entendido como uma espécie de mandamento divino, 

depois de receber uma benção, desta maneira, erra quem omite ou deixa de falar do 

favor prestado pelo Deus pentecostal. Em relação à espécie, os testemunhos são 

variados, contudo, predominam os que relatam curas divinas, obtenção de trabalho ou 

liquidação de dívidas, libertação de demônios e restauração familiar. 

                                                           

68 Os resultados práticos, desse contexto, devem ser entendidos a partir da clientela da Comunidade que, 
em sua maioria, é constituída de pessoas pobres que têm várias necessidades materiais, psicológicas e 
espirituais. 



Um fato importante e que não pode ser omitido é que os testemunhos, em sua 

maioria, contextualizam-se e também devem ser entendidos sob um fundo de guerra 

espiritual, ou seja, os males da vida cotidiana são causados pela ação direta e indireta 

dos demônios. Sobre esse assunto Mariano mostra que os pentecostais e principalmente 

os neopentecostais entendem que tudo que se “passa no mundo material decorre da 

guerra travada entre as forças divinas e demoníacas no mundo espiritual” (2005, p. 113). 

Logo, quando um fiel dá um testemunho, na Igreja, ele está comprovando a eficácia do 

poder divino e, ao mesmo tempo, certificando sua superioridade em relação aos poderes 

demoníacos. 

Por fim, inseridos nas oportunidades estão os pedidos de bênçãos. Assim como 

os testemunhos, tais pedidos também devem ser entendidos sob um fundo de guerra 

espiritual, pois comumente o fiel pede um emprego, uma cura de alguma doença, um 

desembaraço judicial, uma restauração familiar ou uma libertação espiritual.  Em 

virtude desses pedidos, o que deve ser questionado é quem é o causador destes 

problemas, que tanto têm afligido as pessoas, a ponto de elas terem que pedir ajuda ao 

pastor e a Igreja? Sobre está questão Oro, ao falar da guerra entre neopentecostais e 

religiões afro-brasileiras, capta o pensamento pentecostal que no mais relega ao diabo a 

culpa de todos os males que acontecem no mundo físico (1997). 

Como foi percebido, o momento das oportunidades que quase sempre serve 

para saudar os irmãos, dar um testemunho ou fazer algum pedido de benção (pedido de 

oração), serve também como um instrumento de aproximação entre as pessoas e a 

Igreja. Sobre esse contexto, percebe-se que a própria atitude por parte da liderança de 

permitir que os membros da Igreja e de outras saúdem os irmãos já se configura como 

uma atitude de respeito, já que existe a tendência de se criar laços de amizade entre 



estes, enquanto, ao mesmo tempo, abre oportunidades para a participação de outras 

pessoas no altar69, impedindo o pastor de ser o único centro de atenção no culto70.  

Já os testemunhos não só servem para fazer uma espécie de Marketing para 

Jesus e para a Igreja, mas também devem ser entendidos sob o contexto da guerra 

espiritual e, pensando em termos de guerra, nota-se que todos os que estão na Igreja se 

veem como correligionários do partido cristão. Sendo assim, quando há o relato de 

qualquer benção ou ajuda recebida diretamente de Cristo isto não se configura apenas 

como uma vitória da pessoa detentora do benefício, mas de todos os irmãos de batalha. 

E, finalmente, quando uma pessoa faz um pedido à divindade, na Igreja, de forma direta 

ou indireta, dá-se a construção de uma certa ligação entre as pessoas ali presentes, pois 

os desejos e aspirações do pedinte geralmente se relacionam com os da maioria dos 

membros.71 E,  ainda,  é bom lembrar que a ação de pedir oração é mais um elemento da 

guerra espiritual que os pentecostais empreenderam contra o diabo e seus séquitos e a 

própria situação de guerra é um fator de aproximação entre as pessoas que lutam na 

mesma posição e por objetivos comuns. 

Os elementos componentes do momento das oportunidades e seus respectivos 

resultados subtendem a construção de laços de companheirismo recíprocos. Tais laços, 

no campo religioso, encontram relação com as “Comunidades de Vida no Espírito 

Santo: Um novo modelo de família?”, descrito por Mariz (2004). De acordo com a 

autora citada, essas comunidades podem ser vistas como uma espécie de família, onde 

                                                           

69 Altar, aqui, significa o lugar onde fica localizado o púlpito e os ministradores da Igreja.  
70 Na Comunidade, o altar é compartilhado por várias pessoas, ao contrário do que acontece em muitas 
Igrejas Neopentecostais e, sobretudo, na Igreja Universal do Reino de Deus em que o pastor é, na maioria 
das vezes, o único protagonista dos cultos. 
71 Esta afirmação se baseia no fato de que a maioria das pessoas que frequenta a Comunidade Cristã 
Pentecostal é pobre e esquecida socialmente e, por esse motivo, há uma tendência de generalizar as 
mesmas necessidades básicas para sobrevivência dessas pessoas, a saber; saúde, educação, trabalho 
(prosperidade), restauração familiar (libertação demoníaca).   



se prevalecem à interação e o respeito e, assim, os momentos de felicidade e de tristeza 

devem ser compartilhados por todos ou quase todos que fazem parte dela. 

Depois do momento das oportunidades descrito, vem à pregação. Esse é o 

momento mais esperado pelos frequentadores da Comunidade, como já foi visto no 

segundo capítulo. A pregação também pode ser feita por outros que não sejam o pastor 

Altemar72, no entanto, quase sempre é ele próprio quem realiza os cultos. De forma 

geral, o objetivo das pregações é causar uma mudança ética espiritual nos membros e 

visitantes da Igreja Comunidade Cristã Pentecostal. 

Como mais uma característica do mundo pentecostal, as pregações também são 

impregnadas de emocionalismo. A pregação mais emocional mexe com o sistema 

psicológico das pessoas, principalmente quando estas são de uma classe social e 

educacional mais inferior.  Sendo assim, quando o pastor vai falando, dando exemplos 

de fatos ocorridos dentro e fora da Igreja, e fazendo alusões que se relacionam à 

pregação muitas pessoas choram, outras gritam “glória a Deus”; “louvado seja o 

Senhor”, enquanto outras se emocionam, se entristecem e até mesmo choram. 

Outro fato relevante que não podemos deixar de mencionar é que as pregações 

realizadas por Altemar, assim como outros momentos em que o mesmo participa são 

marcados pela extroversão e comicidade. Como não poderiam ser diferentes, estas 

características são próprias da personalidade de Altemar73.  Por causa disso, a 

extroversão se transformou em mais uma das marcas de seu ministério. Como exemplo 

dessa característica do comportamento de Altemar, no dia do seu aniversário, numa 

                                                           

72 As pregações podem ser realizadas por pastores visitantes do ministério da Comunidade ou de outros 
ministérios desde que sejam convidados, ou também por pregadores iniciantes a pastores da Igreja local 
ou filiais. 
73 Altemar, em sua vida cotidiana, conforme já foi percebido em entrevistas ou em conversas informais, 
em idas aos cultos na Igreja Comunidade Cristã Pentecostal e de acordo com relatos de terceiros, é muito 
brincalhão e alegre, além disso, se necessário é muito direto e sincero com as pessoas.   



comemoração dentro da Igreja, em um culto noturno no domingo, durante muitas 

brincadeiras, ele vestiu uma enorme cueca sobre sua roupa entre outros aparatos e 

recebeu uma perereca de presente74.  

  

 

Figura 1: Confraternização do pastor Altemar 
Fonte: Darley Antunes Simões, 2010 
 

Ainda nesse mesmo dia, sob um clima de festa e comemoração, Altemar 

recebeu da Igreja uma galinha de presente, pois a criação dessa ave é um hobby 

cultivado por ele e conhecido por todos os frequentadores da Comunidade Cristã 

Pentecostal. 

                                                           

74 Altemar não esconde de ninguém que tem muito medo de perereca. 



 

 

Figura 2: Confraternização do pastor Altemar 
Fontes: Darley Antunes Simões, 2010 
 
Em relação ao comportamento de Altemar, não podemos nos esquecer que 

tanto a mulher de Altemar como seus filhos participam ativa e passivamente de suas 

brincadeiras e conforme o tempo foi se passando, a própria Igreja (fiéis) se acostumou e 

assimilou esse seu modo de agir, gerando um clima de alegria e desprendimento entre 

os membros e visitantes da Comunidade Cristã Pentecostal. 

O senso brincalhão de Altemar não chega a ser licenciosidade ou 

irresponsabilidade, pois a sua postura no momento das pregações (e muitas vezes em 

outros momentos) mostra que ele é uma pessoa objetiva em seus relacionamentos. 

Sobre isto, Altemar diz que  



às vezes o fato de eu ser um cara e, verdadeiro, isso incomoda muita gente, 
entendeu? Então, assim, eles não conseguem aceitar, não conseguem é, 
compartilhar comigo tudo aquilo que Deus tem feito, mas isso não me 
entristece, não, porque eu descobri também que o fato de Deus realmente tá 
me abençoando, o fato do nosso sucesso, incomoda nossos adversários 
(Entrevista realizada com Altemar no dia 04/01/2010, Anexo IV). 

 

Por outro lado, sob o prisma da repressão e paternalismo é que se dá a ação de 

Altemar com os fiéis, visto que quando há necessidade ele se mostra duro e repressivo. 

Porém, junto à postura repressora está o amigo cordial, cheio de brincadeiras. 

Retornando ao momento da pregação, não podemos nos esquecer que o 

emocionalismo, brincadeiras e repreensão observadas, nesse momento, se dão sob o 

contexto de guerra espiritual contra as forças malignas. A ideia contida nas pregações é 

que a ação humana, no mundo material, é diretamente influenciada pelo mundo 

espiritual habitado tanto por anjos como por demônios. Sendo assim, uma vida mais 

feliz, com bem estar tanto social (prosperidade), como sentimental e familiar depende 

de uma postura mais ascética por parte dos frequentadores da Comunidade, pois esta 

inibe a ação demoníaca e, ao mesmo tempo, abre espaço para as bênçãos divinas. 

Não poderíamos deixar de mencionar também que no decorrer das pregações, 

assim como em todo o culto, nota-se a presença de alguns elementos da cultura popular 

religiosa brasileira contidos na crença pentecostal, como: a crença no mal olhado, na 

força da inveja e nas perturbações e possessões demoníacas. Esses elementos 

configuram-se como fatores do imaginário popular religioso brasileiro (BONFATTI, 

1980). Porém, ao contrário do que acontece em muitas Igrejas neopentecostais, e em 

especial na Igreja Universal do Reino de Deus (MARIANO, 2005), na Comunidade não 

há a ressignificação da cultura popular religiosa nos mesmos patamares observados 

naquela Igreja. Isto de forma alguma não significa que na Igreja Comunidade Cristã 

Pentecostal exista uma postura mais amena quanto à demonização das práticas 



populares religiosas brasileiras, como já foi percebido, pelo contrário, a crença de que 

tais práticas são de influências demoníacas e, por isso, devem ser deixadas de lado e 

muitas vezes combatidas.  

Ainda em relação à pregação. É nesse momento da celebração religiosa que se 

percebe a maior propensão à criação de vínculos comunais entre as pessoas. O clima de 

festa75 e descontração dos cultos, por si só, já são motivos de aproximação entre as 

pessoas. Somando-se a isso, nota-se que a linguagem e a postura de Altemar, tanto nos 

cultos como fora, vinculam as pessoas a ele, devido a sua acessibilidade e simplicidade 

e talvez, por este motivo, muitos adeptos da Igreja o veem como alguém próximo e 

parecido com eles próprios. Além da simplicidade, Altemar construiu sua imagem ora 

como uma pessoa bem humorada ora como um líder decidido, muitas vezes, duro 

quando necessário. Por tudo isso, Altemar se transformou em um líder forte, seguindo a 

tendência neopentecostal, com características peculiares, como a proximidade e ligação 

constante com as pessoas que frequentam sua Igreja.  

Por fim, depois da pregação chega o momento dos dízimos e ofertas. É 

indiscutível que é feita uma preparação sonora com música ambiente e um clima 

propenso à consternação76. É claro que esse panorama favorece uma maior liberalidade 

por parte dos fiéis. Entretanto, há uma atitude da Igreja Comunidade Cristã Pentecostal 

que é de suma importância e não pode deixar de ser relatada, pois, ao contrário de 

muitas Igrejas, principalmente, neopentecostais, espalhadas tanto pelo Brasil como pelo 

Mundo, nela não há os pedidos constantes de dinheiro juntamente com a pressão 

psicológica que acompanha esse gesto (ORO, 1996). 

                                                           

75 Altemar costuma falar que todo dia de culto na Comunidade Cristã Pentecostal é dia de festa devido ao 
ambiente de descontração que ali é construído. 
76 Há certa propensão propositalmente induzida ao emocionalismo. 



Não estamos dizendo com isto que na Igreja Comunidade Cristã Pentecostal 

não haja pedidos de arrecadações financeiras, já que ali ocorre o incentivo ao 

pagamento ou entrega dos dízimos e ofertas, contudo isso é feito de forma moderada, 

sem insistência e sem constranger ninguém, mesmo porque existe o entendimento que 

estas contribuições são bíblicas, portanto, devem ser cobradas. Para entender melhor a 

questão financeira na Igreja Comunidade Cristã Pentecostal, observe as palavras de 

Altemar ao ser questionado sobre como a Igreja foi adquirindo posses: 

Não, vai acontecendo naturalmente, se tem uma Igreja no mundo, vamos 
dizer assim que não pesa os irmãos que não fica pedindo dinheiro é a nossa 
Igreja, graças a Deus, ali ajuda quem quiser, quem puder, o dízimo é bíblico? 
É bíblico, mas a gente não força o povo, ensina aos irmãos que quem devolve 
por amor por alegria é abençoado. É abençoado, cê entendeu? Então o que 
acontece, é ajuda quem puder e quem quiser (Entrevista realizada com 
Altemar no dia 04/03/2010, Anexo V). 

 

Sendo assim, antes e durante a coleta, Altemar pronuncia sua famosa frase, 

repetida em todos os cultos: “ dá quem quiser e quem puder, ninguém é obrigado a dar, 

se você der será abençoado, se não der, será abençoado da mesma forma”.77 Sob esse 

contexto, o que se percebe é que a postura de Altemar, ao não frisar muita a coleta de 

dinheiro, cria e fortalece os vínculos já construídos entre os adeptos da Comunidade, 

uma vez que ele é visto entre os fiéis, como uma pessoa honesta e que respeita os menos 

favorecidos e para fortalecer essa tese o próprio pastor Altemar procura levar uma vida 

simples78. 

Para fortalecer sua boa imagem, principalmente, no que tange à questão 

financeira, entre os adeptos da Igreja Comunidade Cristã Pentecostal, Altemar afirma 

                                                           

77 Essa frase foi obtida a partir das observações participativas nos cultos da Igreja Comunidade Cristã 
Pentecostal. 
78 Essa afirmação não quer dizer que Altemar seja pobre, apesar de seu salário como vereador ele 
procura manter suas antigas redes de amizade e práticas comportamentais. Nota-se também que a 
simplicidade de Altemar é decorrente de seu backgraund social, já relatado no segundo capítulo deste 
trabalho.  



que por sua livre e espontânea vontade deixou de receber o salário de pastor depois que 

se elegeu vereador na cidade de Montes Claros.  

Uma coisa que nunca passou pela minha cabeça foi viver de dinheiro de 
Igreja, sabe? Eu acho que é tão difícil a vida do povo e eu sempre falei com 
Deus: Deus se o senhor me abençoar que eu arrumar um trabalho, eu não 
quero viver da Igreja e eu não vivo graças a Deus. Só se amanhã eu precisar, 
porque de repente eu não vou trabalhar mais particular, né? Aí eu vou voltar 
a viver (dependente de Igreja), mas enquanto eu tiver trabalhando, eu não 
quero viver não! (Entrevista realizada com Altemar no dia 04/03/2010, 
Anexo V). 

 

Constantemente, em conversas informais e nos cultos, Altemar demonstra que 

o papel da Igreja é ajudar as pessoas no que for possível e não explorá-las. Somando-se 

a essa atitude consciente, é importante relatar que o pastor em várias ocasiões, 

principalmente nos cultos, e, sobretudo, nos momentos dos dízimos e ofertas, faz várias 

críticas79 às Igrejas que ficam extorquindo os fiéis. Diante disso, acreditamos que essa 

atitude da Igreja Comunidade Cristã Pentecostal apresenta uma influência direta e 

indireta no seu crescimento. Isso não quer dizer este seja o único ou o principal motivo 

capaz de explicar o crescimento que a Igreja vem apresentando, todavia pode ajudar a 

esclarecê-lo. 

Depois da sessão dos dízimos e ofertas chega à hora das consagrações, dos 

recados e dos aniversariantes. Como foi notado, esse momento serve também para 

aproximar os adeptos e visitantes, num clima de mútua interação. As consagrações 

ocorrem em um ambiente de muita extroversão. Geralmente, nesse clima, Altemar pega 

um recém-nascido somente com uma das mãos, levanta-o, abaixa-o, exibi-o como um 

troféu, caminha com ele como se estivesse carregando um objeto comum e explica o 

                                                           

79 Tais críticas foram feitas em diversos cultos,  mas também em conversas informais na sua residência. 



que é o ritual da consagração, para ele, “os crentes não têm o costume de batizar 

crianças e seguindo o exemplo de Cristo80 consagra as mesmas ao Senhor Deus”. 

 

 

Figura 3: Ritual de consagração  
Fonte: Darley Antunes Simões, 2010  
 
No momento em que acontece o ritual da consagração, os fiéis ficam 

apreensivos, principalmente os visitantes que não estão acostumados com tal cena81 e, 

entre eles, os pais dos bebês. Por fim, Altemar como se nada de estranho tivesse 

ocorrido, entrega a criança aos pais e de forma séria, com uma atitude típica teatral, 

pede para que eles segurarem corretamente seus filhos, “para não machucá-los”. Essa 

                                                           

80 Quando ele fala em exemplo de Cristo, ele está se referindo ao fato apresentado no livro de Lucas, 
capítulo 2, versículo 21-24 que diz “Completando-se os oito dias para a circuncisão do menino, foi-lhe 
posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes de ele nascer. Completando-se o tempo 
da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo 
ao Senhor (como está escrito na lei do Senhor: “duas rolinhas ou dois pombinhos”)”. 
81 Há uma aparência de descuido com as crianças. 



forma inusitada de Altemar realizar as consagrações é vista por todos os presentes com 

muito humor, principalmente pelos risos observados durante e após as consagrações. 

Mas é importante relatar que, esse jeito de se fazer os rituais82 ajuda a criar um ambiente 

descontraído, alegre e de maior propensão a aproximação entre as pessoas. 

Finda as consagrações83, dá-se início aos recados, geralmente, esses são 

referentes a vários assuntos, como festas na Igreja, casamentos, batismos, etc. Esse 

momento também é marcado pela descontração, pois Altemar ao fazer as leituras, 

muitas vezes, esquece alguns nomes ou itens dos recados. Outras vezes, esquece de 

mencionar algumas partes das informações contidas nos recados. Talvez essa atitude se 

justifique porque o próprio Altemar não entende a grafia das pessoas que escrevem estes 

textos e, por esse motivo, simplesmente descarta as informações.  Por causa disso, tem 

acontecido à intervenção das pessoas que levam os recados até ele. Assim, no meio do 

altar, em frente a uma Igreja cheia, Altemar de forma espontânea discute ou reclama da 

letra ou de alguma outra coisa, da maneira mais normal possível como se, por um 

momento, esquecesse em que lugar se encontra. Tais fatos, embora, aparentemente, sem 

muita importância somente vêm aumentar o clima de espontaneidade, descontração e 

alegria dentro da Igreja Comunidade Cristã Pentecostal. 

Outro momento da celebração merece destaque, a hora em que se comemoram 

os aniversariantes é um dos pontos mais engraçados e esperados dos cultos. Os 

membros da Igreja, em todos os cultos, já esperam o “canto dos parabéns”. Quando o 

culto se prolonga e o tempo fica curto para cantar os parabéns para os aniversariantes, 

Altemar procura deixar de lado este momento, o que nem sempre é possível porque, 

constantemente, os membros o lembram e o pressionam a cantar. Essa comemoração se 

                                                           

82De forma descontraída e extrovertida. 
83 Na verdade, não há uma ordem fixa nesse esquema, podendo as consagrações acontecerem primeiro, 
depois os recados e por fim os aniversariantes, ou vice-versa.  



dá da seguinte forma, uma pessoa, geralmente, ajudante do altar, apresenta o nome de 

quem esta fazendo aniversário naquele dia,84 daí então, o pastor chama o (s) 

aniversariante (s) a se dirigirem ao altar. Quando todos já estão lá, então começa o 

cântico tradicional de aniversário com uma letra mais gospel, “Parabéns para você, 

nessa data querida, que Jesus te abençoe e te faça feliz.” 

Depois que a música para, começa a sessão de “vivas”: “viva jesus” “viva o ou 

a (aniversariante) ”. Juntamente com as vivas começa a sessão do com quem será85, 

“com quem será, com quem será, com quem será que Paula86 (aniversariante) vai 

casar”? Nesse momento, um ajudante fala o nome de alguém87 para Altemar, e ele, 

então, continua a música, “ é com André88, é com André, é com André que Paula vai 

casar89.” Quando o aniversariante é casado, a parte final da canção é alterada e o pastor 

canta que “ela ou (ele) já é casada(o), ela já é casada, ela já é casada”. Já quando o 

aniversariante não tem namorado (a), e não é casado(a) e também não tem ou não se 

sabe de pretendentes, a música termina assim, “está à procura, está à procura, está à 

procura”e assim dá por encerrado o teatro, que sempre é motivo de muito graça e risos 

entre os membros e visitantes da Comunidade Cristã Pentecostal. 

Apesar da descontração percebida no momento em que se festejam os 

aniversariantes, percebe-se algo nessa etapa do culto de suma importância para este 

estudo, isto é, a intencionalidade por parte dos dirigentes da Igreja de fazer dela um 

                                                           

84 A Comunidade tem o controle de todas as pessoas que estão fazendo aniversário, pois, quando uma 
pessoa é batizada na mesma ou se transfere de outro ministério para aquele, os dados pessoais dessa 
pessoa são colhidos pela Igreja. 
85 Essa etapa é tão esperada pela Igreja que depois de vivas a bateria da Igreja, automaticamente, já muda 
o ritmo da melodia para iniciar o “ com quem será”.  
86 Nome fictício. 
87 Os nomes são referentes o (a) namorado (a), paqueras ou pessoas que estão gostando daquela pessoa 
que está fazendo aniversário.  
88 Nome fictício. 
89 Geralmente depois da música, o pastor inicia um pequeno sermão bem humorado para que os casais se 
casem logo. 



ambiente mais familiar possível para todos, em outras palavras, ocorre incentivo para 

que haja estreitamento de laços entre as pessoas ali presentes. Isso pode ser visto, 

principalmente, sob dois aspectos distintos, no primeiro percebe-se a atitude do pastor 

em dar uma espécie de ajuda para aproximação dos futuros casais90, ou, ainda, tentando 

aproximar ainda mais os laços entre aqueles que estão namorando, já que há sempre o 

incentivo para o casamento. O segundo aspecto está relacionado à criação de um 

ambiente agradável, descontraído, no qual os visitantes e adeptos possam se sentir como 

se estivessem em ambientes familiares. 

Já quase finalizando os trabalhos religiosos da noite, o pastor Altemar chama, 

para que se dirijam à frente todos (visitantes e membros da sua Igreja) que estão 

passando por algum problema na vida. A solução proposta, para a situação dificultosa, 

de acordo com a ideia do pastor esta relacionada à obtenção de uma experiência mais 

profunda com Deus. Assim, Altemar passa a ministrar servindo de mediador, isto é, 

passa a levar os pedidos e orações das pessoas a Deus. Ele também canta junto aos 

músicos da Igreja e, nesse momento, há um transbordamento de emocionalismo, em que 

as pessoas oram falando dos seus problemas, choram diante das músicas confortantes, 

fazem gestos que demonstram força de vontade, sorriem e, por fim, cantam sorrindo e 

batendo palmas como se sentissem mais aliviadas das mazelas da vida cotidiana. Nesse 

momento, depois de toda uma preparação emocional, o pastor faz os apelos para que 

aquelas pessoas aceitem Jesus ou se reconciliem 91com a Igreja. 

A reconciliação com a Igreja e o aceitar Jesus podem ser mais bem entendidos, 

a partir da teoria dos compensadores religiosos de Stark & Bainbrigde. Segundo estes 

autores,  

                                                           

90 Para os que estão paquerando ou em estágio de paquera. 
91 Entende-se por reconciliação a atitude de voltar para a Igreja desde que dela tenha saído ou deixado de 
congregar.  



quando os seres humanos não conseguem obter recompensas intensamente 
desejadas com facilidade e rapidez, eles persistem em seus esforços e podem, 
com freqüência, aceitar explicações que ofereçam apenas compensadores. 
Estes são substitutos intangíveis para a recompensa desejada, tendo o caráter 
de dívidas, cujo valor deve ser aceito pela fé (2008, p.48). 

 

Nesse sentido, os compensadores que a religião oferece em troca da 

reconciliação e conversão são diversos e em relação ao universo da Igreja Comunidade 

Cristã Pentecostal destaca-se a possibilidade de ingresso na sua rede comunal e ainda o 

acesso a elementos de ordem sobrenatural e utilitaristas. 

Depois dos apelos, o pastor despede das pessoas com o já clássico “a paz do 

Senhor, a paz do Senhor, a paz do Senhor”92. Nos momentos em que se despede, o 

pastor convida, principalmente, os irmãos católicos e espíritas e também os evangélicos 

para irem à frente para receber uma oração de libertação, numa atitude semelhante a da 

Igreja Universal do Reino de Deus que procura direcionar especialmente o exorcismo 

“aos adeptos e simpatizantes das religiões afro-brasileiras”(MARIANO, 2005, p.124). 

À medida que as pessoas atendem ao pedido do pastor e vão à frente, Altemar e 

seus colaboradores vão orando com as mãos estendidas sobre as cabeças dos mesmos e 

passo a passo, uns desmaiam, outros começam a chorar, outros gritam, enquanto outros 

ficam agressivos. Para os que vão desmaiando, há um colaborador para apará-los e orar 

por eles; para os que choram, há um colaborador para orar por eles e consolá-los; para 

os que gritam, há também um colaborador para orar por eles e acalmá-los e para os 

violentos há também colaboradores para orarem por eles, segurá-los e, por fim, 

exorcizá-los. Em meio aos exorcismos, o destaque cabe ao pastor Altemar que ora e 

                                                           

92 Essa forma de despedida se tornou clássica ou muito conhecida entre muitos evangélicos da cidade de 
Montes Claros, que conhece a Igreja Comunidade Cristã Pentecostal, devido à forma como ela é feita, ou 
seja, juntamente com a palavra falada há o gesto corporal em que o pastor (e as pessoas acompanham) dá 
uma espécie de um tchau, num movimento de 180º graus. 



toca em todos os que vão à frente93, entretanto sua atuação se dá com maior afinco nos 

possessos mais violentos e mais intransigentes94.  

A sessão dos exorcismos deve ser também entendida no contexto de guerra 

espiritual, e assim, ainda, podemos relembrar as palavras de Gomes quando falava dos 

cultos da Igreja Universal e mostrava que o exorcismo era o golpe final e servia ainda 

para demonstrar “o poder de Jesus” e “a autoridade do pastor que age em seu nome” 

(GOMES, 1994, 246). De acordo com essa ideia, o que a Igreja procura demonstrar é a 

capacitação sobrenatural dos colaboradores da mesma e, em especial, a do pastor 

Altemar. Esse panorama de acontecimentos é visto pelo povo como algo “maravilhoso” 

(OLIVEIRA, 2003, p.78), no sentido que, para os religiosos, eles estão presenciando 

uma intervenção direta do próprio Deus. 

Depois que as pessoas são exorcizadas, muitas choram, outras agradecem,  

mostram-se com uma aparência mais tranquilas, outros escutam os conselhos com a 

cabeça baixa e já outros ficam envergonhados e procuram arrumar os cabelos e roupas e 

tratam de se misturar com as pessoas para fugir do constrangimento. Mas uma coisa que 

não podemos perder de vista é que os exorcismos são também excelentes mecanismos  

que colaboram para o crescimento da Igreja Comunidade Cristã Pentecostal, além de 

fazer a propaganda do poder de Jesus Cristo sobre os demônios, servem também para 

estreitar os vínculos, sobretudo, entre as pessoas que são exorcizadas e os colaboradores 

que se mostram como pessoas preocupadas com os demais, prontos a oferecer-lhes 

carinho, consolo e atenção e, ainda, se dispõem a ajudá-los com oração, estudo da bíblia 

e acompanhamento no processo de conversão. 

                                                           

93 Nos momentos de exorcismos muitas pessoas vão à frente para serem exorcizadas, principalmente, nos 
cultos de domingo (geralmente cerca de 20 a 50 pessoas). 
94Altemar, em sua Igreja, exerce o poder do líder carismático descrito por Weber (2005). Como exemplo, 
pode-se notar que quando um colaborador não consegue expulsar um demônio de alguma pessoa o pastor 
Altemar assume seu lugar na sessão de exorcismo. 



Como pode ser notado desde o início dos trabalhos religiosos até o final dos 

mesmos, perpassando por todas as etapas dos cultos, existem mecanismos que foram 

construídos com a intenção de aproximar e vincular as pessoas sob laços comunais. Tais 

laços servem para criar uma ambiente agradável, familiar e de proximidade entre as 

pessoas. Um ambiental tal qual o descrito serve para uma melhor adesão e a 

permanência das pessoas nesta Igreja. 

 

3.3) O Crescimento via rede social 

Os laços comunais percebidos na Comunidade configuram-se como um 

mecanismo facilitador para atração de pessoas a essa Igreja, porém não é o principal. 

Nesse contexto, o que pode ser notado é que há um fator preponderante para o 

crescimento da Igreja Comunidade Cristã Pentecostal, isto é, as redes sociais.   

Em relação a essa questão, Rodney Stark acredita que o crescimento de uma 

religião pode se dá por vários fatores, os principais, para ele, são a criação e 

estabelecimento de vínculos interpessoais entre os adeptos. Assim, esse autor vê que “a 

base do sucesso dos movimentos de conversão é o crescimento por intermédio de redes 

sociais, por meio de uma estrutura de vínculos interpessoais íntimos e 

diretos.”(STARK, 2006, p.30). 

Para se chegar a tal conclusão Stark, fez um estudo histórico-sociológico do 

Cristianismo primitivo, usando teorias sociológicas adquiridas a partir de pesquisas 

empreendidas com os Mórmons na década de 1960. De acordo com os seus trabalhos, 

ele chegou a conclusão que o Cristianismo primitivo cresceu porque conseguiu criar, 

manter e estabelecer mecanismos que se configuraram em instrumentos de vinculação 

entre os Cristãos e os pagãos ao seu redor (STARK, 2006). Sendo assim, este autor 



entende que não é só necessário haver o estabelecimento de vínculos interpessoais, pelo 

contrário, estes devem estar configurados como uma rede aberta, pois  

a maioria dos novos movimentos religiosos fracassa porque logo se torna 
rede fechada ou semifechada. Em outras palavras, não consegue construir e 
manter vínculos com o meio externo e, portanto, perde a capacidade de 
crescer. Movimentos religiosos bem-sucedidos descobrem meios de subsistir 
como redes abertas, capazes de apreender e perpassar novas redes sociais 
adjacentes (STARK, 2006, p. 30). 
 

Comumente, o trabalho histórico-sociológico de Rodney Stark tem sido alvo de 

muitas críticas. Entre as principais, destaca-se a questão da generalização científica 

notada, sobretudo, no uso do conceito de rede interpessoal, pois sua teoria foi elaborada 

sob um contexto religioso norte-americano de uma política, economia e cultura 

peculiar95. Ou seja, se houve o estabelecimento de uma rede interpessoal que propiciou 

o crescimento da religião Mórmon, nos Estados Unidos, tal rede recebeu as influências 

do contexto ao seu redor. Sendo assim, para se fazer uma análise de crescimento de uma 

determinada religião, usando a mesma metodologia de Stark, seria necessário que a 

mesma estivesse situada em um ambiente semelhante ao dos Estados Unidos, da década 

de 1960. Em contrapartida, Stark aplicou sua teoria analisando uma religião em uma 

época, sociedade, cultura e perfil histórico-político totalmente diferente. Por isso, 

acredita-se (alguns críticos) que os resultados da pesquisa de Stark são inconsistentes e, 

muitas vezes, falhos e de pouco valor científico (STARK, 2006, p. 31-33).  

Porém, o próprio sociólogo em questão se defende mostrando que apesar de ele 

ter usado uma ferramenta96 do século XX, com suas respectivas influências históricas e 

locais, para analisar a religião cristã em um tempo e espaço tão distintos, sua análise é 

válida. A validade é defendida sob o argumento de que o estabelecimento de uma rede, 

                                                           

95 Estritamente voltada e adaptada aos moldes Neoliberais.  
96 Conceito de criação de redes interpessoais. 



nos dias contemporâneos, pode ter suas peculiaridades por funcionar e produzir seus 

resultados e certamente uma rede nos primeiros séculos da era cristã iria apresentar 

características diferentes das dos dias atuais, contudo isso não quer dizer que não esteja 

acontecendo à criação e o estabelecimento de uma rede interpessoal. Logo, entende-se 

que uma rede tal qual ela é, deve ser entendida sob a luz do conceito que ela representa, 

não importando as variações que ela pode apresentar. Dessa forma, uma rede pode se 

acontecer de várias formas, desde que se considere que ela sofre as influências do 

tempo, espaço e cultura de onde ela foi construída (STARK, 2006). 

Estamos de acordo com as ideias defendidas por Stark, principalmente, no 

ponto referente à generalização da ciência, pois acreditamos que se a criação e o 

estabelecimento de uma rede interpessoal fizeram uma religião se desenvolver mais do 

que outra nos Estados Unidos a partir de alguns elementos peculiares. Entendemos que, 

pelos mesmos motivos, outra religião aqui, no Brasil, não apresenta os mesmos 

elementos, porém apresenta as características que sustentam o conceito do que seria 

uma rede97, sem deixar de se configurar também em uma rede interpessoal que vincula 

as pessoas entre si. 

Sendo assim, a análise do crescimento da Igreja Comunidade Cristã 

Pentecostal se deu sob a luz da teoria desenvolvida por Rodney Stark, visto que esta 

parece explicar melhor o fenômeno do crescimento da Igreja então pesquisada.  Sobre 

esse fenômeno é interessante aludir à história da criação da Comunidade Cristã 

Pentecostal, momento no qual Altemar iniciou seus primeiros trabalhos religiosos na 

casa de sua mãe, permitindo que essa não só se tornasse uma frequentadora da 

Comunidade Cristã Pentecostal, mas também uma das principais pessoas envolvidas na 

                                                           

97 Aqui, nesse caso, seria o estabelecimento de vínculos entre os homens.  



história dessa Igreja. Ou seja, a Comunidade nasceu dentro de um contexto de rede 

social (familiar), mas, como observado, tal rede tinha outras interligações.  

Em relação a formação da rede social, merece destacar que o pastor Altemar 

tinha uma amiga, Maura Lúcia, que foi convidada por ele a visitar os cultos que ainda 

estavam acontecendo na casa de Dona Eva. Maura atendeu ao pedido e foi ao local do 

culto. Esta, por sua vez, convidou sua tia, a cabeleireira Reinalda Barbosa dos Santos, 

que, levada pela sua sobrinha, passou a frequentar os trabalhos religiosos então 

realizados por Altemar. Logo que Reinalda se transformou em uma assídua 

frequentadora, passou a exercer funções na Igreja e como não poderia ser diferente, 

passou a trabalhar para o crescimento da Comunidade Cristã Pentecostal. De acordo 

com Reinalda, os primeiros adeptos que ela conseguiu trazer para a Igreja foram pessoas 

relacionadas à sua rede social mais próxima. “A primeira pessoa que eu trouxe foi 

minha sogra, que é a mãe de Vera, Dona Maria, através dela também, né, veio todos os 

filhos dela e filha; veio os genro.” (Entrevista com Reinalda realizada no dia 

19/12/2010). 

Através da influência de Reinalda (cunhada) e também de Dona Maria (mãe), 

Maria Vera Lúcia dos Santos Veloso deixou de lado a resistência e foi conhecer a Igreja 

Comunidade Cristã Pentecostal. Nota-se pelas suas palavras que sua ida para a 

Comunidade está diretamente relacionada com sua rede social: 

eu recebi um convite da minha cunhada que já frequentava as reuniões na 
casa do pastor, na época. A gente fazia as reuniões na casa do pastor, na casa 
da mãe dele, Dona Eva e essa minha cunhada, ela indo, gostou, apaixonou, 
conheceu Jesus, apaixonou por Jesus e minha mãe ia junto com ela também. 
Minha mãe chama Maria e fazia essas reuniões, lá tinha os cultos e era 
realizados na casa dela e eles me convidaram, eu falei, não deixa o dia que 
alugar um templo que a gente vai para a Igreja tudo direitinho ai, depois que 
passamos, passaram pro ponto, é eu fui no culto e aí foi maravilha. Deus 
assim transformou totalmente minha vida (Entrevista realizada com Maria 
Vera Lúcia dos Santos Veloso realizada no dia 19/12/2010). 

 



Vera, como gosta de ser chamada, logo após seu batismo foi levantada como 

obreira, e atualmente faz parte dos cantores da Igreja e também é diaconisa. De acordo 

com o seu próprio exemplo, nota-se que o crescimento da Igreja foi se dando através de 

redes sociais que tinham por base vínculos interpessoais com destaque para os 

familiares mais próximos98. Sob tal panorama, observa-se o exemplo de Márcio, 

economista e frequentador da Igreja Comunidade Cristã Pentecostal há cerca de 9 anos. 

Segundo suas palavras, ele conheceu esta Igreja “pelos familiares” (Entrevista com 

Márcio Almeida Santos realizada no dia 19/12/2010). É interessante notar que Márcio 

era frequentador da Igreja Presbiteriana e deixou sua antiga Igreja para se congregar 

onde encontrava sua rede social mais próxima. 

A adesão à Igreja, via rede social, sob influência dos vínculos mais próximos, 

pode ser vista também no caso específico de Poliana que disse que quando ela e sua mãe 

foram para a Comunidade todos da sua casa passaram a frequentar Igreja, com exceção 

do seu pai que era separado da sua mãe. Como pode ser notado, este já não estava 

diretamente ligado a esta rede social e, por isso, não foi influenciado por ela. 

Percebeu-se nesta pesquisa que a maioria dos vínculos interpessoais se dá entre 

os familiares mais próximos, porém essa regra não é absoluta, pois muitas vezes as 

pessoas têm vínculos mais próximos com amigos, companheiros de trabalho ou parentes 

não tão próximos99. Nesse sentido, podemos trazer novamente o exemplo de Poliana que 

foi influenciada primeiramente por vizinhos.  

 Na verdade assim, como, eu era criança né,  mas eu estudava em uma escola 
Batista, minha mãe também frequentava a Igreja e ficou sabendo através de 
vizinhos que tava tendo os cultos lá na casa do pastor, na mãe do pastor, 
então a gente começou frequentar né e gostamos do trabalho e decidimos 
mudar né, sair da igreja onde a gente tava e ir para pra Igreja do pastor 
(Entrevista com Poliana Soares Mendes realizada no dia 19/12/2010). 

                                                           

98 Mãe, irmão (ã) sogra (o), genro ou nora e etc. 
99 Próximos no sentido de pai, mãe ou irmãos. 



 

Como pode ser interpretado a partir do depoimento de Poliana, sua nova rede 

social foi estabelecida a partir dos vínculos existentes entre ela, sua mãe e os vizinhos  

que tiveram, neste contexto, a capacidade de fazer com que elas mudassem de Igreja100. 

Atualmente Poliana dança em um grupo de coreografia e canta no grupo de louvor da 

Igreja. 

As redes sociais que têm por base vínculos entre amigos também são muito 

comuns por permitir a adesão a alguma religião. Esse caso pode ser comprovado a partir 

do exemplo de Cleonice que disse ter chegado até a Igreja Comunidade Cristã 

Pentecostal “num culto na casa de uma amiga nossa e a filha dela é casada com meu 

primo”(Entrevista com Cleonice Mendes de Almeida no dia 19/12/2010). Percebe-se 

que os laços de amizade entre Cleonice e sua amiga fizeram com que ela passasse a 

frequentar os cultos. Atualmente Cleonice é uma assídua frequentadora da Igreja, líder 

do coral da mesma, através dela foram para a Comunidade seu marido, sogra e 

cunhado101.  

  A adesão à Igreja, tendo por base os vínculos entre amigos, pôde ser vista, 

também, no exemplo de Itamar Andrade que frequenta a Comunidade a cerca de 10 

anos. Ele chegou à Igreja através de um convite de sua amiga que era obreira na Igreja. 

Ao exemplo de Itamar podemos somar o de Dona Edelvina, diaconisa e uma das 

primeiras frequentadoras da Igreja. Segundo esta, sua chegada à Comunidade se deu sob 

a influência direta de sua prima, que por sua vez era sua amiga. “ É foi minha prima que 

me levou”(Entrevista com Edelvina Maria da Silva realizada no dia 19/12/2010). 

                                                           

100 Antes elas frequentavam a Igreja Batista. 
101 Segundo Cleonice seu cunhado hoje se encontra em outro ministério. 



O crescimento da Igreja, por meio das redes sociais que tenham por base 

vínculos interpessoais, já foi observado também pelo próprio Altemar quando ele 

explicava o fenômeno do crescimento de sua Igreja:   

Eles põe a fé em prática e aquilo acontece na vida deles também, e eles vão, 
leva a família, leva parente e vê que aqueles que estão ali agrupado, ali na 
mesma fé, na mesma comunhão, no mesmo sentimento, eles prosperam e 
aqueles parentes que não estão, num sai daquilo que é, então um vai vendo o 
exemplo do outro e vai indo (Entrevista realizada com Altemar no dia 
19/12/2010, Anexo IV).           
 

 
Como pode ser notado, o crescimento da Igreja Comunidade Cristã Pentecostal 

se deu, principalmente, via rede social tendo por base vínculos interpessoais, 

principalmente, entre familiares, amigos e parentes. Porém, devemos ressaltar que o tal 

crescimento só se efetiva, como já mostrou Stark, se as redes sociais se mantiverem 

abertas, isto é, com tendências a vincularem novas pessoas para elas. Nesse sentido, os 

trabalhos sociais realizados pela Comunidade Cristã Pentecostal configuram-se como 

um dos principais mecanismos para manterem tais redes abertas. 

 

3.4) Os Trabalhos sociais  

Faz parte também da ação religiosa da Igreja Comunidade Cristã Pentecostal, a 

realização de trabalhos sociais, sendo estes desenvolvidos, principalmente, pelos grupos 

ali existentes102. Tais grupos atuam ativamente nos trabalhos religiosos internos, 

externamente eles se configuram como uma extensão da Igreja que servem como 

mecanismos para angariar mais membros para o círculo religioso desta Igreja. 

                                                           

102 Na Comunidade Cristã Pentecostal existem atuações de vários grupos, com destaque para o grupo de 
senhoras e de jovens. Além desses grupos, há vários outros grupos menores, a saber,grupo de teatro; 
Grupos de dança Sheiknah e Asas da Adoração; Grupo de hip hop Sacerdotes de Cristo; Grupos de louvor 
e adoração Adoradores do Rei e Divina Revelação; coral com integrantes masculinos e femininos; 
fanfarra para os desfiles de 7 de setembro e ministério infantil.  



Nesse contexto, destaca-se entre os grupos, o grupo das senhoras e o dos 

jovens. O grupo de senhoras é composto por mulheres idosas 103, muito compromissadas 

com a Igreja. Esse grupo apresenta-se como um dos principais pilares da Igreja, seja em 

termos econômicos104, político105 e moral106. É importante ressaltar que, assim como as 

primeiras protestantes da região do norte de Minas tiveram uma contribuição direta no 

crescimento de sua religião na cidade de Montes e adjacências desde o início do século 

XX (LIMA & OLIVEIRA, 2005), as mulheres do grupo de senhoras direta e 

indiretamente vêm contribuindo para o crescimento da Comunidade Cristã Pentecostal. 

A atuação destas se dá principalmente servindo de instrumento vinculativo entre as 

pessoas, já que elas colaboram tanto na Igreja quanto fora dela. Nesse enfoque, elas 

realizam proselitismo não só em sua rede social mais próxima, entre os familiares, como 

também entre amigos e vizinhos. Fazem parte de suas ações, ainda, aconselhar jovens 

namorados, os recém-casados; orar e orientar os novos conversos e, por fim, prestam 

ajuda de maneira diversa na realização dos cultos. Nota-se que essas ações realizadas 

pelo grupo de senhoras servem como um mecanismo de estreitamento de vínculos entre 

as componentes do grupo, adeptos e potenciais adeptos da Igreja. 

Dentro do grupo de jovens que é uma agrupamento maior, há vários outros 

grupos separados, tais como grupo de teatro, grupo de dança “Asas da Adoração”, 

Grupo de dança “Sheiknah”, Grupo de Hip Hop “Sacerdotes de Cristo” e ainda grupos 

de adoração e louvor tais quais “Adoradores do Rei” e “Divina Revelação”107. Há várias 

atividades realizadas pelo grupo de jovens e, dentre elas, podemos destacar o 

                                                           

103 Estamos nos referindo à mulheres com idade entre 35 a 70 anos. 
104 Não no sentido de que o grupo de senhoras seja composto por mulheres ricas, porém elas,  mesmo 
com suas necessidades financeiras, são fiéis à Igreja principalmente nos dízimos e ofertas.  
105 Politicamente, o grupo de senhoras é um dos principais esteios de apoio à liderança da Igreja. 
106 Tanto a idade como maior tempo de dedicação à Igreja e o constante cultivo da espiritualidade fazem 
dessas mulheres pessoas respeitadas, vistas como padrão de mulheres cristãs pelos membros da 
Comunidade Cristã Pentecostal.  
107 Esse grupo é entre os grupos evangélicos da cidade de Montes Claros um dos mais famosos e, 
constantemente, faz shows nessa cidade e fora desta. 



evangelismo nas ruas, visitas em casas de pessoas que estão doentes, visitas a pessoas 

que estão passando por situações problemáticas ou que estão se iniciando na Igreja. 

Sobre os trabalhos realizados pelo grupo de jovens, há integrantes desse grupo 

que fazem evangelismo no presídio da cidade, nas cadeias e no centro de detenção de 

menores. Junto a esse trabalho social religioso, o grupo de jovens também faz o 

recolhimento, a distribuição de alimentos e de roupas às pessoas carentes que 

frequentam constantemente a Igreja ou àquelas que participam dos cultos uma vez ou 

outra. Somando-se a isso, o grupo de jovens (apoiado pela Igreja) prepara dias 

específicos108 para realização de várias ações relacionadas à saúde pública como, 

aferição de pressão arterial, orientação psicológica, odontológica, saúde alimentar e 

familiar entre outras orientações e prevenções. Diante do trabalho realizado pelo grupo 

de jovens, o que se percebe é que, de forma direta ou indireta, este também se configura 

com um instrumento vinculativo entre membros e não membros da Igreja. 

Como já foi indicado preliminarmente, no capítulo anterior, o principal 

trabalho social da Comunidade, evidentemente com fins proselitistas, é a recuperação de 

dependentes químicos, principalmente os que apresentam relações com a criminalidade. 

Ao falar de trabalhos sociais empreendidos por religiões diversas com vistas à 

recuperação de criminosos, destacamos o trabalho de Abumanssur que escreveu sobre 

religião e violência. Para a realização do seu trabalho ele fez a interpretação dos dados 

da pesquisa do Instituto de Pesquisa Datafolha, publicados no jornal Folha de São Paulo 

em 06 de maio de 2007. De acordo com os resultados obtidos, os pentecostais foram os 

principais grupos religiosos a diminuir ou parar com alguns hábitos que poderiam 

contribuir para a permanência ou proximidade com a criminalidade, como: uso de 

                                                           

108 Esses dias de ação relacionados à saúde pública não se dão com muita frequência, mesmo porque é 
necessária a ação conjunta de muitas pessoas e também o investimento de muitos recursos financeiros. 



bebidas alcoólicas, de cigarros e idas a bares.  Segundo Abumanssur este feito foi 

realizado pelos pentecostais, devido a estes oferecerem uma rede social que atendia às 

expectativas de custo e benefício dos criminosos, levando-os à conversão 

(ABUMANSSUR, 2009, p.348-360). Acreditamos que a atuação da Comunidade Cristã 

Pentecostal se dá sob panorama semalhante. 

Em relação à recuperação de dependentes químicos, o trabalho social desta 

Igreja é realizado no centro de recuperação “Vovó Dorinha” que fica dentro da cidade 

de Montes Claros. Esse centro foi inaugurado pelo pastor Altemar há cerca de 11 anos 

e, nesse espaço de tempo, já apresentou muitos resultados positivos para a sociedade 

montesclarense, como pode ser comprovado no que a Câmara Municipal da cidade 

ofereceu a Altemar109. Faz parte do tratamento, no centro de recuperação, um 

diagnóstico estritamente espiritual, pois, de acordo com Altemar “no centro não se faz 

uso de psicólogos, nem de médicos e nem de remédios químicos, somente  de Jesus”.110  

O Vovó Dorinha tem o funcionamento à parte da Igreja, ou seja, não há o 

desvio de recursos da Igreja para o centro111, por isso, é necessário uma colaboração dos 

internos no valor de cerca de meio salário mínino. Porém, a maior parte dos internos 

não tem condições de efetuar o pagamento e, nesse caso, a família dá uma cesta básica, 

uma ajuda financeira menor do que o estipulado ou, como em muitos casos, não dá 

nada. Sobre tal situação, Altemar, constantemente, vem reclamando das dificuldades, 

sobretudo, financeiras que o centro de recuperação vem passando, mas ao mesmo 

tempo, ele reconhece e agradece as doações, principalmente, de evangélicos da 

                                                           
109 Ver anexo II 
110 Afirmação feita no mês de julho de 2010, em um culto. 
111 O pastor Altemar, constantemente, diz que a Igreja já tem muitos gastos e, po esse motivo, não quer 
sobrecarregá-la com os gastos do Vovó Dorinha. 



Comunidade e de outras Igrejas e também de pessoas de religiões diversas, ou, ainda, de 

pessoas sem religião que acham interessante o trabalho ali realizado112. 

Quanto à clínica, a partir das visitas113 realizadas, percebeu-se a intenção de se 

implantar na mesma um estilo de vida mais comunitário, baseado na ajuda mútua, a 

exemplo do que se percebe na Igreja. Nesse sentido, no centro de internação, todos 

procuram cuidar de todos, os problemas de um passam a ser problemas de todos e, 

consequentemente, as vitórias de um também são vitórias de todos, por causa desta 

atitude de colaboração, nota-se também um clima de amizade e ajuda mútua.  

Nesta perspectiva, dentro da clínica há várias práticas religiosas que têm por 

objetivo a conversão dos internos. À medida que o tempo vai passando, alguns deles 

vão se tornando mais frequentes na Igreja114e, por esse motivo, ainda que de forma 

indireta, seus familiares também vão conhecendo-a, uma vez que eles costumam 

acompanhar seus entes para incentivá-los à mudança de conduta. Quando inserimos o 

âmbito micro (internos da clínica) no âmbito macro (Igreja Comunidade Cristã 

Pentecostal), percebemos que os internos são vistos como uma vitória pessoal desta 

Igreja, pois constantemente há espaço para eles na programação dos cultos, os membros 

                                                           

112Altemar reclama da falta de apoio por parte dos órgãos públicos que nunca contribuem com o 
funcionamento da clínica. Porém, as maiores críticas dirigidas, pelo pastor, são aos políticos que ele 
denomina de pilantras, pois, de acordo com seu posicionamento, além deles não ajudarem só atrapalham. 
Como um exemplo de pilantragem, o pastor Altemar, certa vez, contou uma história (que já foi 
confirmada em conversar informais) que houve um político (deputado) que se propôs a buscar 
financiamento para melhorias na Clínica e, para tal, ele necessitaria de um projeto. Objetivando conseguir 
essa ajuda, Altemar lhe apresentou o tal projeto, mas a aprovação do mesmo ficaria condicionada ao 
repasse de uma determinada soma ao próprio deputado, ou seja, como constava, no projeto, a clínica iria 
arrecadar duzentos e oitenta mil reais, porém devia “devolver” duzentos mil ao “político responsável pela 
aprovação” já a clínica ficaria com o restante do dinheiro. Diante dessa situação, Altemar disse não 
aceitar a proposta e ainda dispensar essa ajuda. 
113 Várias vezes a clínica foi visitada pelo pesquisador deste trabalho para conversar com o pastor 
Altemar como também com os internos. Além disso, aconteceram cerca de 5 festas, nas quais este 
pesquisador  esteve presente, promovidas pela Igreja Pentecostal Comunidade Cristã Pentecostal. 
114 Nas sextas feiras e nos domingos há o incentivo para que os internos possam ir aos cultos. 



aceitam-lhes sem discriminação115e, comumente, eles são incentivados pelo pastor e 

pelos adeptos da Igreja a permanecerem no processo de cura e conversão. 

Sobre a questão da conversão, é fato que a maioria dos que chega até a clínica 

não se converte. Segundo Altemar de “cada dez que são internados, dois são curados,” 

isto é, oito voltam para as drogas e, consequentemente, para a criminalidade. No 

entanto, mesmo com os baixos índices de recuperados, permanece a constância de 

esforços por parte da Igreja, pois, como ficou patente, os poucos que se curam e se 

convertem se tornam gratos. Como exemplo dessa gratidão, referimos à dedicatória de 

agradecimento, escrita pelos internos para Altemar e apresentada em um culto especial 

do mês das comemorações do aniversário de treze anos da Comunidade Cristã 

Pentecostal, no domingo 18 de julho de 2010. 

Viemos juntamente perante esta Igreja agradecer, primeiro a Deus ao Pastor 
Altemar por esta oportunidade. Por que para a sociedade e autoridades 
éramos vistos como usuários, ladrões e traficantes, e isto era verdade! Mas 
este quadro mudou, quando conhecemos este homem, este ser humano que 
foi levantado por Deus para nos ensinar o caminho que levam a Jesus Cristo. 
Sabemos que para muitos, isto não é possível acontecer, é mentira! O Deus 
que conhecemos é um Deus de possibilidades, e é isto que estamos aqui para 
mostrar a transformação que Jesus pode e tem para o homem. Somos gratos a 
Deus pela vida do Pastor Altemar e procuramos uma forma de agradecê-lo, 
por tudo que tem feito pela clínica e pela Igreja (Ver documento Anexo IV).  
 
 

Outro fato importante relacionado aos internos da clínica e percebido na Igreja 

Comunidade Cristã Pentecostal é que existe a tendência desta em ajudar os dependentes 

químicos depois de curados a conseguir algum emprego. Ressalta-se, também, que essa 

prática, de certa forma, é algo normal na Igreja, porém, em se tratando de ex-criminosos 

essa ação se torna mais difícil de obter êxito, devido ao histórico de vida dessas pessoas, 

por isso, na tentativa de ajudar os internos a mudar de vida, justifica a ação conjunta de 

                                                           

115 Essa afirmativa se baseia em dados aparentes e não há uma pesquisa que comprove a mesma. Quando 
dizemos dados aparentes, estamos nos referindo à proximidade entre membros da Igreja Comunidade 
Cristã Pentecostal e os internos da clínica observados, tanto em alguns cultos (conversando e se 
abraçando) como em algumas festas (dançando juntos) realizadas no centro de recuperação. 



membros da Comunidade. A preocupação da Igreja com os internos vai além da questão 

empregatícia e visa também o entretenimento, ou seja, sabendo da dificuldade de se 

viver em um centro de recuperação, a Comunidade, principalmente o Pastor Altemar, e 

seus colaboradores116 realizam constantemente festas na Clínica que servem para 

melhorar o entrosamento entre os internos, adeptos da Igreja, simpatizantes e pessoas do 

meio externo.  

As festas realizadas na clínica, além de servir para a concretização dos 

objetivos citados, servem também para fins proselitistas. Como puderam ser observadas, 

as festas são frequentadas por diversas pessoas, como: evangélicos da Igreja 

Comunidade Cristã Pentecostal, de outras denominações, familiares e amigos dos 

referidos evangélicos, amigos e familiares dos internos, católicos, pessoas sem religião,  

etc. Neste contexto, tem-se  uma tendência em promover a interação entre as pessoas ali 

presentes sob um clima de alegria e descontração. Havendo tal aproximação, surge 

então a propensão de as pessoas visitarem a Comunidade. 

Nessas dias de festa, o pastor e membros da Comunidade Cristã Pentecostal 

participam ativamente das festividades se vestindo a caráter,117cantando, dançando e 

incentivando as pessoas presentes a se divertirem e se alegrarem juntas. 

                                                           

116 Entre os colaboradores, podemos inserir integrantes dos grupos existentes na Comunidade, 
especialmente o grupo de jovens e também a esposa do pastor Altemar. 
117 O pastor e alguns membros se vestem a caráter, com muito humor, quando as festas são temáticas, 
isto é, festa junina, festa sertaneja, entre outras. 



 

Figura 4: Festa Junina 
Fonte: Darley Antunes Simões, 2010 
 
De certa forma essas festas facilitam a conversão, principalmente, dos jovens, 

pois a impressão que é transmitida é que, “ser crente” na Igreja Comunidade Cristã 

Pentecostal não é tão difícil, pelo contrário, é até divertido. Como um exemplo básico 

desse ponto de vista, podemos afirmar que há uma certa facilitação para aproximação de 

casais por parte do pastor e  de seus colaboradores.118. Outro fator que fica subjacente 

através das festas é uma certa liberalização dos costumes, não que esta liberalização seja 

aos moldes da Igreja Universal do Reino de Deus (MARIANO, 2005), mas há uma 

tendência a se chegar a esse ponto.  

Retornando a manutenção da clínica de recuperação, apesar de todos as 

dificuldades e problemas enfrentados, assim como a recuperação dos internos, é 

                                                           

118 O pastor Altemar incentiva o namoro e o rápido casamento na Igreja. Nas festas Altemar 
constantemente reclama do comportamento dos homens da Igreja que são muito tímidos. 



incontestável os efeitos positivos do centro de recuperação para o crescimento da Igreja 

Comunidade Cristã Pentecostal. Nota-se que o trabalho na clínica mostra-se como o 

principal mecanismo vinculativo com o meio externo, já que é através da Clínica que 

muitos parentes e amigos de dependentes químicos passam a frequentar a Igreja e 

quando criam novos vínculos tendem a permanecer. É inegável também que através da 

clínica, a Igreja, em questão, passou a ser mais conhecida119 por pessoas de Montes 

Claros e de outras cidades próximas que ouviram falar do seu trabalho social, razão pela 

qual, pode-se dizer que a Igreja aumentou seu marketing pessoal. 

Dessa forma, a atuação dos membros da Igreja e dos grupos citados 

contextualiza com a teoria de crescimento por via de redes interpessoais,  pois “à 

medida que o movimento cresce, sua face social se amplia na mesma proporção. Em 

outras palavras, cada novo membro expande o tamanho da rede de vínculos entre o 

grupo e os mais propensos a se converterem”(STARK, 2006, p. 31). 

 

3.5) Considerações Finais 

Retomando a problemática inicial deste trabalho, isto é, entender o crescimento 

que a Igreja Comunidade Cristã Pentecostal vem empreendendo na cidade de Montes 

Claros, entendemos que fatores externos à instituição religiosa, ou seja, contextuais, 

ajudam na explicação do fenômeno, entretanto, observamos que o tal crescimento se dá 

principalmente por fatores internos a essa Igreja. Dessa forma, podemos afirmar que o 

crescimento da Igreja, em estudo, se dá por meio de redes sociais baseados em vínculos 

interpessoais. 

                                                           

119 O trabalho realizado na clínica ou centro de recuperação de dependentes químicos já foi reportado 
algumas vezes no telejornal local. 



No processo de pesquisa, notou-se que a Igreja Comunidade Cristã Pentecostal 

vem crescendo à medida que sua rede social se expande. Tal expansão tem-se dado, 

principalmente, entre os familiares mais próximos, mas também entre parentes e 

amigos, ou seja, onde os vínculos interpessoais são mais firmes. Nesse sentido, a rede 

social não é homogênea, contudo os vínculos interpessoais que podem ser estabelecidos 

de forma diversa influenciam a ação do sujeito pelos quais os vínculos foram 

estabelecidos. Assim, observou-se uma tendência de filhos aderirem à Comunidade por 

“influência” dos pais, amigos serem influenciados por outros amigos, parentes também 

irem à Igreja levados por outros parentes e etc. 

No trabalho de pesquisa foi possível demonstrar que a Comunidade não se 

mostra como uma rede fechada em si mesma, pelo contrário, trata-se de uma rede aberta 

e com propensão a estender cada vez mais, sobretudo, nos trabalhos sociais de cunho 

religiosos que servem como um mecanismo vinculativo entre a rede social da Igreja e as 

pessoas que estão de fora, principalmente, porque tais trabalhos servem como uma 

espécie de ponte de aproximação e possível vinculação entre grupo externo e a 

Comunidade Cristã Pentecostal. 

Nesse panorama, nota-se que esta Igreja tem conseguido manter trabalhos 

sociais que atendem algumas das necessidades básicas da sociedade ao seu redor, com 

destaque para os trabalhos realizados com dependentes químicos. Como foi percebido, 

os trabalhos sociais em âmbito macro servem de mecanismo de captação de potenciais 

adeptos à Igreja, em questão, pois eles, direta e indiretamente ampliam o marketing da 

instituição e, ao mesmo tempo, aproximam a comunidade ao redor, principalmente, os 

familiares e amigos diretamente beneficiados por esses trabalho. A ação social da Igreja, 

evidentemente, traz consigo intenções religiosas, porém elas são vistas por parcelas da 

sociedade, sobretudo, as mais marginalizadas como uma possibilidade de inserção em 



uma nova rede social que tende a ser de mais fácil sobrevivência, obviamente que em 

troca da conversão. 

Porém, o contexto explicativo do crescimento via rede social da Igreja 

Comunidade Cristã Pentecostal ficaria incompleto se não inserirmos a este um segundo 

elemento que se configura como suporte ao fator explicativo principal e, que por sua 

vez, relaciona-se com este, isto é, os laços comunais existente na Comunidade. 

Percebemos que tais laços relacionam-se mesmo que indiretamente com o crescimento 

por redes sociais e esses, apesar de não serem os fatores explicativos preponderantes do 

crescimento dessa Igreja, servem como facilitadores para o estabelecimento das redes 

sociais, na medida que eles proporcionam um ambiente agradável, portanto, de maior 

probabilidade para a criação, manutenção e expansão da rede social da Igreja. 

A ideia de laços comunais subentende o estabelecimento de uma comunidade, 

do ponto de vista político-sociológico  

implica a existência de formas de vida e organização social, onde impera 
essencialmente uma solidariedade feita de vínculos psíquicos entre os 
componentes do grupo. A Comunidade é dotada de caráter irracional, 
primitivo, munida e fortalecida de solidariedade inconsciente, feita de afetos, 
simpatias, emoções, confiança, laços de dependência direta e mútua do 
“individual” e do “social”(BONAVIDES, 2006, p. 62) 

 
 

Dessa forma, uma comunidade denota laços de solidariedade e certa vivência 

em comum, tanto em termos materiais quanto psíquicos entre seus membros. Baseado 

na designação correta do conceito em questão, sabemos que a Igreja Comunidade Cristã 

Pentecostal não é uma real comunidade strict sensu. Entretanto, como foi observado, na 

pesquisa, acreditamos que ela apresenta características que a aproximam do citado 

conceito. Nesse contexto, o pastor Altemar mostra-se como uma peça fundamental. Foi 

ele quem fundou há treze anos a Igreja Comunidade Cristã Pentecostal e segundo ele o 

nome “Comunidade” foi revelado por Deus, subentendendo, por essa razão, a 



necessidade da criação dos já citados laços comunais, por isso, Altemar mostra-se como 

o principal incentivador desta prática.  

Nesse panorama, observamos que a Igreja estudada mostra-se com grande 

capacidade para criar tais laços, como pôde ser observado desde o início dos trabalhos 

religiosos até o final dos mesmos, ou seja, perpassando por todas as etapas desses 

trabalhos existem mecanismos que foram construídos com a intenção de aproximar e 

vincular as pessoas que se encontram na Igreja Comunidade Cristã Pentecostal. É 

importante ressaltar que a eficácia de uma rede social que tenha por base vínculos 

interpessoais pode ser influenciada pelo seu ambiente de construção120. Assim, destaca-

se mais uma vez a importância dos laços comunais para a efetivação do crescimento via 

rede social.  

A relação entre rede social acompanhada de laços comunais foi observada 

também nos trabalhos sociais, sobretudo, nos relacionados aos dependentes químicos. 

Sabemos que tais trabalhos configuram-se como uma extensão da Igreja no meio 

externo e que, no mais, servem como um dos principais mecanismos para que esta se 

mantenha como uma rede aberta. Nesse contexto, os laços comunais servem como 

preparadores ambientais, no sentido que as pessoas possam se sintir confortáveis 

estando próximas uma das outras. Isso por sua vez favorecerá a construção de vínculos 

interpessoais entre as pessoas ligadas direta e indiretamente aos dependentes químicos. 

Diante de tudo isso, o que podemos dizer sobre o crescimento da Igreja 

Comunidade Cristã Pentecostal é que as lentes interpretativas então usadas por nós para 

explicar tal crescimento (STARK, 2006) indicam que há uma forte relação entre os dois 

fatores que fazem com que essa Igreja cresça, sendo o fator principal as redes sociais 

que têm por base vínculos interpessoais e o secundário a criação dos laços comunais. 

                                                           

120 Tal influência se dá na forma da rede e não no conceito de rede. 
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ANEXO  I- BIOGRAFIA DO PASTOR ALTEMAR (VIA WEB) 

"As muitas águas não poderiam apagar este amor, nem os rios afogá-lo." 

Início Quem Somos Localização Nossos Serviços Notícias Fotos Enquetes Contato  

Montes Claros, MG, 12 de Novembro de 2010 

QUEM SOMOS 

Biografia Pastor 

  

Biografia Pastor 

Pastor Altemar   

Pastor Altemar Freitas Cardoso nasceu dia 07 de março de 1971, na 

Santa Casa de Montes Claros. Após seu parto sua mãe, Eva das Graças 

Cardoso, retorna juntamente com o recém nascido à cidade de Glaucilândia, 

permanecendo lá por cinco anos. Muda-se posteriormente para a roça em 

Guaraciama, juntamente com seu pai Magno Cardoso.   

Após morar em Guaraciama sua família retorna para Glaucilândia, indo 

morar na casa do avô, e é nessa época que seus avós passam a ter convicção 

do chamado ministerial de Altemar, mesmo ele sendo ainda criança.   

Aos seis anos de idade sua família vem para Montes Claros, motivado 

pelo trabalho que o pai havia conseguido por intermédio do avô na então 

Rede Ferroviária. Nessa época em Montes Claros, chegou a morar em 

vários bairros.   

Dia 20 de outubro de 1985 Altemar foi batizado na lagoa do Parque 

Municipal, ao mesmo tempo em que assume o cargo de Presidente dos 

Jovens da Igreja Deus é Amor. A partir daí ele realiza cultos e 

evangelismos, vai à vigílias em várias cidades e povoados e inaugura igrejas 

desse ministério em Traçadal e Nova Esperança.   
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O Pastor Altemar, durante seu período na Igreja Deus é Amor, realizou 

vários congressos de jovens, programas de rádio e viajou pelo Brasil. Um 

dos motivos que o levou a sair dessa igreja foi sua falta de ênfase nos 

dízimos e ofertas. Morou em São Paulo por 5 anos, período que ele recebe 

um convite para realizar intercâmbio e trabalhar nos EUA.   

Contudo ele ficou em SP por mais uns 8 meses por lá. Quando resolveu 

voltar definitivamente para Montes Claros ele tinha aproximadamente 24 

anos. O que o motivou a retornar foi à saudade da família e um motivo de 

saúde, o que só corroborou para o cumprimento das profecias que haviam 

sido passadas a ele.   

Posteriormente ele foi convidado pelo pastor Carlos Fernandes Silva 

Filho, da Igreja de Deus Avivamento Bíblico, para ser consagrado ao 

ministério pastoral. Mesmo achando que não era o momento, sob a 

orientação de sua mãe, ele aceita o pedido. Ele foi consagrado a pastor junto 

a outras pessoas no dia 23 de fevereiro de 1997. Nesse período ele resolveu 

registrar o ministério com o nome revelado por Deus, “Igreja Comunidade 

Cristã Pentecostal”, em outubro de 1997. Época em que o então consagrado 

Pastor Altemar sentiu-se no auge, certo do apoio de Deus e 

secundariamente de sua mãe, que ao mesmo tempo era presença constante 

ou periódica no seu ministério.   

Logo depois de sua consagração o Pastor Altemar teve sua primeira 

grande experiência com as “grandes lutas” ou motivadores das “lágrimas de 

sangue”, termo usado nas profecias que a ele foram dirigidas. Conciliar o 

trabalho com o ministério na igreja foi difícil. Nesse instante o Pastor 

resolve pedir conta do seu serviço e dedicar-se integralmente ao ministério. 

Cinco meses após a morte de sua mãe ele se casa com Ângela Cristina, 

momento de muitas dificuldades. Vale ressaltar que desde o início de seu 

ministério o Pastor Altemar lida com dependentes químicos, chegando a 

levar vários deles para sua própria casa. No ano de 2006 ele adquiriu um 

sítio onde inaugurou a “Clinica da Alma”, onde geralmente trata de 

“dependentes químicos”. Esse tratamento é realizado sem o auxílio de 

médicos e de medicamentos, sendo um dos motivos alegados é a falta de 

apoio. O gasto com médicos e medicamentos oneraria ainda mais. Ainda 

assim a clínica costuma tratar cerca de 580 pessoas. O êxito é perceptível 

com o uso de técnicas de auxílio espiritual, que o “dependente” recebe na 

busca pela sua recuperação.   

Na tentativa de criar leis que possibilitassem ao povo norte-mineiro 

uma sociedade mais justa e igualitária, executando funções que outrora 

parecem terem sido esquecidas, como a fiscalização de orçamentos e verbas 

que são executadas pelo município, o pastor Altemar decide se candidatar a 

vereador de Montes Claros, uma cidade que o mesmo declara ser a sua 

“cidade querida”. Em 2008 oficializa sua candidatura pelo partido PSC a 

convite do próprio partido, sendo eleito com 1.837 votos. Em 2009 ele toma 

posse como vereador da cidade de Montes Claros, enquanto representante 

político do Norte de Minas Gerais com várias metas e planos a serem 

desenvolvidos.   

Para Altemar a campanha eleitoral demonstrou algo que até então ele 
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desconhecia: “não se tem amigos na política”. Envolve tantas coisas que 

constantemente são ventiladas pela mídia. Ele entende que “Deus está na 

política, porém não está é na politicagem”. Em sua visão piedade, justiça, 

coragem e moderação, constituem elementos que estão correlacionados à 

essência da verdadeira política. Entende que nesse contexto torna-se 

importante a eleição de verdadeiros representantes, “homens de Deus” 

sinceros, que realmente venham a representar a sociedade.   

Durante toda sua jornada o pastor Altemar procurou ajudar outras 

pessoas, vendo nelas a “imagem e semelhança de Deus”. Ele relembra que 

em certa ocasião ele ajudou um irmão a montar uma igreja, doando objetos 

básicos, como equipamentos de som, cadeiras e outros materiais 

necessários.   

Diante da necessidade de uma formação adequada para obreiros, o 

Pastor retorna ao Curso de Formação de Obreiros ou “CFO”, realizado na 

sede da igreja com a finalidade de qualificar as pessoas interessadas em 

adquirir o conhecimento da “palavra de Deus”.   

Ao descrever sua personalidade, o Pastor Altemar relata que por ser 

comunicativo, extrovertido, mantendo um estilo singular nesse universo 

“multicultural”, isso gera polêmica.   

Com vários projetos para o futuro o pastor revela seu desejo de montar 

um pré-concurso e laboratórios de informática, com o objetivo de oferecer 

cursos não somente a comunidade cristã mas, sobretudo, a comunidade 

carente. Dentre seus projetos ele revela o seu desejo de adotar 20 crianças, 

com idade de zero a sete anos. Mas ele entende que o projeto demandará 

mais tempo, com a construção de um espaço e de uma infra-estrutura 

adequada para as crianças.   

Enquanto vereador Altemar participa do projeto Conoma - Conselho 

Nacional do Meio Ambiente. Foi presidente da Comissão de Educação e 

vice-presidente da Comissão de Segurança Pública e de Recursos Humanos. 

Com vários outros projetos ele trabalha como líder religioso e político na 

maior cidade do Norte de Minas.   

  

Link para esta página:

http://www.pastoraltemar.com.br//?pg=1&id_busca=3 
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ANEXO II- HOMENAGEM CONCEDIDA PELA CÂMARA MUNICIPAL  DE 
MONTES CLAROS AO PASTOR ALTEMAR 
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ANEXO III- CÓPIA DA DEDICATÓRIA FEITA PELOS INTERNO S 
DA “CLINICA” AO PASTOR ALTEMAR  

  

Viemos juntamente perante esta Igreja agradecer, primeiro a Deus ao Pastor Altemar por esta 

oportunidade. Por que para a sociedade e autoridades éramos vistos como usuários, ladrões e traficantes, e 

isto era verdade! Mas este quadro mudou, quando conhecemos este homem, este ser humano que foi 

levantado por Deus para nos ensinar o caminho que levam a Jesus Cristo. Sabemos que para muitos, isto 

não é possível acontecer, é mentira! O Deus que conhecemos é um Deus de possibilidades, e é isto que 

estamos aqui para mostrar a transformação que Jesus pode e tem para o homem. Somos gratos a Deus 

pela vida do Pastor Altemar e procuramos uma forma de agradecê-lo, por tudo que tem feito pela clínica e 

pela Igreja. Temos visto o seu esforço e dedicação, mas não foi difícil por que seu caráter mostra a sua 

integridade e compromisso. Então percebemos que você é amigo e que quer o nosso bem sempre, e a 

clínica é uma prova viva deste teu carinho. Pedimos a Deus que continue te abençoando de forma muito 

especial e que você seja enriquecido pelo amor de Deus e venha te revestir com unção e ousadia para 

continuar esse trabalho crescendo cada vez mais e mais. São os sinceros votos de agradecimento da 

clínica da alma! 
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ANEXO IV- PRIMEIRA ENTREVISTA COM O PASTOR 
ALTEMAR 

 

ENTREVISTA COM ALTEMAR REALIZADA EM SEU GABINTE 

NO DIA 04/01/2010 

 

Qual seu nome Completo? 

 Já esta gravando? Altemar Freitas Cardoso. 

Qual sua idade? Querido eu estou na flor da idade, 39 vou fazer agora, sou de 71, faz a conta.  

71? Lógico. 

Qual sua escolaridade? 

Formei né. 

O ensino médio? 

O terceiro ano do segundo grau, formei. 

Então você não fez nenhum curso superior. 

Ah não nasci muito para estudar não, sou muito preguiçoso para negócio de estudo, não tenho muito 

paciência para ficar ali sentado não. Mas assim, hoje se der vontade, pode ter certeza que eu quero fazer 

uma faculdade de sexologia, alguma coisa. 

Em qual cidade você nasceu? Hoo eu nasci lá no hospital da Santa Casa em Montes Claros mas, é, 

minha família é de Glaucilândia perto de Montes Claros. 

 Glaucilândia, perto de Montes Claros? Perto de Juramento. Minha mãe é de Glaucilândia e meu pai é 

de Guaraciama.  

Como era o nome de sua mãe? 

Minha mãe chamava Eva, Eva das Graças Cardoso. 

E do seu pai? 

Magno Cardoso. Minha mãe linda maravilhosa, poderosa. Meu pai um velho orroroso mais... naquele 

tempo não tinha opção né, fazer o quê? Mas era gente boa. 
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Parece que você gostava mais da sua mãe!? 

Com certeza! Bonitona né, i eu saí puxando foi ela. 

Qual era a escolaridade dos seus pais? 

Era só fundamental mesmo. 

E vocês eram quantos irmãos? Nos somos nove irmãos. 

 E você é o mais velho? Não, sou o terceiro.  

Terceiro? E quem são os outros mais velhos? Ai, tem uma mais velha que é mulher e depois tem um 

irmão meu e depois tem eu, ai depois vem a reca toda. 

Qual era a profissão do seu pai? 

Ferroviário 

E da sua mãe? 

Dona do lar, poderosíssima 

Com que idade você veio para Montes Claros? 

Olha rapaz pensa que eu vim, eu vim, não nós saímos de Glaucilândia, depois voltamos para Guaraciama, 

depois voltamos para Glaucilândia e tinha uns cinco, seis anos.  

Nessa idade vocês eram todos católicos? 

Católico, apostólico romano, carismático, praticante e como quase todo católico é meio sem-vergonha, 

minha mãe era católica devota de Santa Luzia, Nossa Senhora Aparecida, é... uma santo lá que monta em 

um cavalo e espeta...São Jorge guerreiro. E, mas minha mãe ia no espiritismo também porque minha vó 

ia, meu tio ia e levava ela também, e ela, recebia um tal de Pena Branca lá. 

Como era a vida de vocês, principalmente financeira, quando moravam em Glaucilândia? 

Olha, nos passamos momentos difícil na roça, nossa muito difícil, inclusive assim, eu tenho até 

documentos, quando eu morei fora e que minha mãe escrevia para mim, e ela falava que quando ela 

estava me esperando ela passou fome, e não tinha um chinelo para calçar mas mesmo assim, ela não 

sentia tanta tristeza como ela sentia naquele momento pelo fato de eu morar fora e que ela sentia minha 

falta. Então, assim, um fato que ela relatou de algo que aconteceu quando a gente morava na roça, mas a 

vida era difícil, muito difícil, ai foi quando meu avó, né, arrumou um serviço para meu pai na rede 

ferroviária, ai que a vida começou mudar mas mesmo meu pai trabalhando na rede ferroviária a vida 

nossa até uns doze, treze anos era arroz, feijão e abóbora. Arroz, feijão e macarrão. Arroz, feijão e 

abóbora. Arroz, feijão e macarrão. 

Porque vocês vieram aqui para Montes Claros?   
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É porque meu pai arrumou um serviço na rede né, e ai meu pai foi destacada para cá. E nos moramos em  

Antônio Olimpio que é uma roça mas era a casa da rede ferroviária, moramos no São Judas, moramos na 

Vila Guilhermina, moramos no Alto São João e depois nos mudamos para o Antônio Pimenta que foi 

aonde eu já era adolescente, e ai eu acabei de criar no Antônio Pimenta e to aqui no Antônio Pimenta, 

Doutor João Alves até hoje. 

Depois que você já estava em Montes Claros (aproximadamente na adolescência) você passou 

alguma dificuldade financeira?  

 Nossa, e como, minha mãe lavava roupa para os outros, e nos buscava trouxa de roupa, nos sofreu muito, 

muito, muito sofreu, até hoje quando eu me lembro da até vontade de chorar ainda. 

Quando você começou a morar em Montes Claros você teve que ajudar na renda familiar? 

Querido, eu comecei trabalhar de carteira assinada com 14 anos, eu só não fui dentista e nem bicheiro 

nessa cidade, mas o que ucê pensar! 

Antes de você ter quatorze anos como você ajudava na renda familiar? 

Vendemos laranja, chuchu, vendia laranja no campo de futebol, é.. nos plantamos um pé de chuchu que 

foi uma benção de Deus, sabe o chuchu, nos vendíamos o chuchu lá no Jk, é.. vendia é chupa-chupa lá no 

campim, vendia picolé 

quantos anos você tinha quando foi para a Igreja evangélica?  

Tinha, há eu acho, foi em 81 (1981), eu nasci em 71. 

Então você tinha dez anos? 

é tinha 9 anos, 10 anos, 9, 10 anos. Fomos criados no evangelho. 

Qual foi a Igreja que você passou a freqüentar? 

Deus é Amor,  

Deus é Amor? 

 Igreja Pentecostal Deus é Amor. 

E você gostava de lá? 

Sou apaixonado com aquela Igreja, mesmo que era cheio de uso e costume, tudo era pecado, não deixava 

eu jogar mais bola, não podia usar short, não podia mascar chiclete, não podia ver televisão, não podia 

ouvir mais rádio entendeu? Nossa, era tudo, e ai pensa que eu cresci santo nessa Igreja. 

Os seus irmãos mais velhos ajudaram você a cuidar dos seus outros irmãos? 
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Não, quem mais ajudou a criar foi eu, eu e minha irmã mais velha, ela é muito trabalhadeira, inteligente, 

estudou, inteligente. 

Então foram vocês dois que mais ajudou na criação deles? 

Mas quem mais ajudou foi eu, eu ajudei, ajudei não, ajudo até hoje. 

Com quantos anos você foi embora de Montes Claros? 

Ho na época eu não sei se eu tinha era 17 ou se era 18, tem tanto tempo né, passou tanto tempo. 

Quando você saiu daqui de Montes Claros, qual foi a primeira cidade que você foi morar? 

Quando eu sai de  Montes Claros o primeiro cidade que eu fui foi Curitiba. Amei Curitiba, umas mulheres 

lindas, maravilhosas e poderosas que tinha lá e eu assim, sonhava casar com uma lora pena que, é, eu 

fiquei lá pouco tempo e não era uma lora que Deus queria me dá. 

De Curitiba você foi para onde? 

Ai, de Curitiba eu voltei para Montes Claros e depois eu fui para Brasília. Fiquei lá, morei lá um ano e 

pouco, não gostei, não gostei, não gostei ai eu fui pra BH (Belo Horizonte), também morei lá um tempo, 

não gostei, ai eu fui para Ribeirão, e morei e gostei, não gostava muito do clima que é muito quente e lá 

não venta mas, uma cidade boa para trabalhar, linda, maravilhosa, uma cidade limpa. Tive também uns 

problemas lá porque assim, não tem lugar que cê não vai que não tem os perseguidores né, tive mas os 

meus inimigos todos já morreram graças a Deus, se Deus teve misericórdia dele ainda vai esperar o 

julgamento se não já ta queimando no fogo do inferno mesmo. Ai, depois, de lá fui para São Paulo, amo 

São Paulo, não quero morrer em São Paulo mas eu gosto de São Paulo. Amos São Paulo, uma cidade 

maravilhosa, um povo hospitaleiro, um povo maravilhoso, gosto de São Paulo, entendeu? E depois de São 

Paulo eu voltei para cá, to aqui enfrentando as tempestades. 

Então, pelo o quê você me falou foi só depois que você tinha mais de 18 anos que você foi para São 

Paulo, em que você trabalhou lá?  

Nunca matei, nunca roubei e nunca prostituí mas o resto, o que cê pensar, tudo eu fiz. Trabalhei Trautec 

aparelhamento cirúrgico, trabalhei na, trabalhei no São Lucas La, trabalhei na, no clube da Recreativa. 

Quando você foi morar em São Paulo você passou por alguma dificuldade?  

Passei, mas fiz amigos, tenho uma multidão de amigos cê entendeu, assim em São Paulo, Ribeirão Preto, 

Curitiba, BH (Belo Horizonte), onde eu passei eu fiz amizade. Eu não conhecia ninguém mas hoje 

qualquer pessoa que falar assim, pastor cê que ir, eu quero ir em uma dessas cidades que você morou, eu, 

assim, um ano vai ser pouco pra gente ir na casa de todos os amigos que eu tenho.  

Mas além de São Paulo que outras cidades você morou? 
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Morei em Ribeirão (Ribeirão Preto), morei em Curitiba, morei em Belho Horizonte, morei em Brasília 

distrito Federal Taguatiinga Sul, eu já rodei. Não sou rodado mas já rodei. 

Em São Paulo foi onde foi onde você ficou mais tempo? 

Mais fiquei. 

Em São Paulo, qual a profissão que você mais se destacou nela? 

Olha ce sabe, eu nasci, já nasci com dom de ser liderança, eu sempre quis ser liderança, mas se eu tinha 

um trem que eu tinha vontade de trabalhar era na funerária, arrumando difunto. 

Mas você chegou a trabalhar nisso? 

Não,nunca cheguei a trabalhar mas eu já ajudei a arrumar difunto. Sou apaixonado com difunto. 

Altemar, nos lugares em que você trabalhou, você sempre foi de exercer a liderança?   

Tudo, sou, é, vivi baseado no versículo que diz assim, escrevi-te confiando, escrevi, é, escrevi confiando 

na tua obediência sabendo que é capaz da fazer muito mais do que aquilo que eu peço. Então assim, tudo 

que alguém designava pra mim fazer eu procurava fazer o melhor, entendeu? E uma das coisas que me 

fez realmente e esta me fazendo vencer e ser um vencedor é a questão que eu acho que todo ser humano 

deveria realmente ter é a questão da humildade. Eu sou um cara muito humilde, quando me mandaram dar 

banho eu dei, limbar bumbum, pegar lama, fazer qualquer coisa entendeu? Pau para toda obra. 

Em São Paulo, você frequentou alguma Igreja? Ou não ia? 

Ia, lógico, fiz trabalho lá, é, Igreja Missionária 

Missionária o quê? 

É Igreja Missionária Pentecostal 

E porque você veio embora de São Paulo para Montes Claros? 

Ah, eu vim porque assim, problema familiar, minha mãe escrevia para mim falava que ia morrer e tal e 

assim, uma pessoa cheia de vida e como de fato aconteceu do jeitinho que ela escreveu eu vim e to aqui 

até hoje. 

Quando voltou para Montes Claros em que você foi trabalhar?  

Cheguei aqui e não consegui me adaptar na Deus é Amor, tentei ficar numa Igreja mas tinha muito 

costume mas eu não dei conta, e para mim ficar aqui, eles eu acho que queriam uma caravana querendo 

que eu voltasse, e eu tinha que trabalhar, eu trabalhei na Roca (uma das principais lojas da cidade de 

Montes Claros). Trabalhei na Roca, ganhei muito dinheiro, eu era o melhor vendedor que tinha. Loja, é, 

top de linha, finíssima, e, eu ganhei assim, muito bom! 
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Altemar, depois que você já estava novamente fixado em Montes Claros, me fale como foi a forma 

de nascimento da Igreja Comunidade Cristã Pentecostal? 

É o seguinte, o camarada quando ele nasce com o chamado não tem jeito é vocação. Hoje eu vejo um 

bando de gente sem vergonha querendo virar pastor, querendo virar pastor apesar que gato, cachorro vira 

pastor e o povo sai parindo igreja que, é só gente sem vergonha que faz isso. Então o que acontece, 

chamado vocação quando o camarada nasce não tem jeito, e assim, hoje eu entendo o quê que é vocação e 

o quê que é chamado porque quando eu era menor meu avô falava que eu ia ser padre, ser padre, ser padre 

e ficava todo mundo, a vai ser padre tererê e tal e eu falava assim, ah não, ser padre! Será que vou ser 

padre? E o povo fala que todo padre é gay é viado é bicha é não sei o quê, ai eu falei assim, ah de repente 

né, fazer o quê, eu com esse meu jeitão assim meio afeminado o povo falou assim, vai ser padre também, 

e na verdade, eu, minha mãe levou nós para a Igreja muito cedo, se converteu e eu, fui trabalhar mas eu 

tinha o Dom que eu gostava de ir na casa do povo, fazer oração e tal gostava de participar, grupo de 

jovem e pererê e fui descobrindo que eu tinha uma vocação, tinha um chamado e tudo que eu colocava a 

mão, todo trabalho na Igreja eu consegui fazer, todo congresso era eu que era regente era presidente e tal. 

Sofri muito porque havia muita perseguição, às vezes o povo me julgava muito pela minha forma de ser, 

pela minha aparência ou pelo nível social mas eu acreditava em mim. 

Aparência, por quê? 

Ah, eu era feim de duer, pobre, desnutrido. Então assim, tinha um par de sapato só, quem vai querer? 

Então sofria muito. E graças a Deus, Deus assim, me abençou né, mudou o rumo da minha história 

porque assim, a vida do ser humano é um filme porque um filme tem começo, meio e fim. E todo começo 

de um filme é suspense, aquele suspense né e talo quê que vai acontecer? E o meio da história, do filme é 

drama mas todo filme tem um final feliz. E quando eu comecei viver o drama eu descobri que alguém já 

tinha pagado esse preço por mim na cruz na cruz do calvário que era Jesus e eu tinha que ter um final 

feliz e graças a Deus. Então, eu fui descobrindo que eu tinha, que eu gostava e tal e foi Deus preparando e 

foi moldando e tal e eu comecei então a perceber que, o mundo é muito grande, cê entendeu? E, o planeta 

é muito grande, cidade é muito grande, Brasil é muito grande e aonde eu tava, tava pequeno para mim eu 

queria crescer, queria expandir eu queria fazer a obra de Deus, eu queria povoar o céu e Deus me 

concedeu essa graça, e eu aceitei o chamado, fui consagrado e to ai pela misericórdia de Deus. 

adversários são incomodados com o nosso sucesso e Deus vai fazendo crescer, E às vezes o fato de eu ser 

um cara e, verdadeiro, isso incomoda muita gente entendeu? Então assim, eles não conseguem aceitar, 

não conseguem é, compartilhar comigo tudo aquilo que Deus tem feito mas isso não me entristece não 

porque eu descobri também que o fato de Deus realmente tá me abençoando, o fato do nosso sucesso 

incomoda nossos adversários, então nossos a Igreja vai crescendo e foi amadurecendo, eu tive muitos 

problemas no começo sofri muita perseguição, inveja, quando eu achei que tava no auge minha mãe 

morreu, que era assim, era meu espelho, era minha coluna, era tudo pra mim abaixo de Deus. Morreu, 

sofri muito, e olha que fui o segundo filho que mais apanhei, apanhei mas assim, a gente era amigo, 

amigo, amigo. 

Mas os primeiros cultos, aconteciam onde?  
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Comei foi na casa de meus pais, ai ia duzentas pessoas, trezentas pessoas ai eu aluguei um salão. Ai foi, 

tinha vez que ia mil e tantas pessoas no salão, o salão era pequeninim, ficava na rua, chamava, o povo 

chamava a polícia e virava um rolo, e era gente, e era gente e a polícia já foi lá para me prender porque 

falava que eu tava era distribuindo droga. E nossa, e Deus que abençoou, eu nunca fui preso não mas hoje 

graças a Deus sou amigo de Juiz, de promotor de militar, é tanto que nos temos na Igreja comandante, 

coronel, capitão nos, graças a Deus né então assim, aquilo que era visto como ponto de droga, como lugar 

de é, ah de coisas que era, de coisas ruins o povo realmente encontrou Deus, e hoje tá uma benção. 

Quando sua mãe morreu você já tinha inaugurado a Igreja? 

A Igreja ia fazer, tinha, ia fazer um ano. 

Então foi no início do funcionamento da Igreja que ela morreu? 

Foi no início 

Agora me fale a respeito de sua esposa, como você a conheceu? 

Fazendo um culto, tava fazendo um culto e eu era noivo de uma outra e ai eu tava, eu conheci essa 

menina e tinha um amigo meu que queria namorar ela e eu fui ajeitar ela pra ele e ela acabou apaixonando 

foi comigo. Eu queria arrumar ela era para Daniel, o sobrinho do dono da Roca, Daniel era bonitão e tal e 

ai ela acabou apaixonando foi comigo, casei, virgem, virgem da silva com 25 anos e ela tinha 15, 16 uma 

coisa assim. 

Mas quando vocês casaram já tinha inaugurado a Igreja? 

Já tinha a Igreja. 

Quanto tempo de funcionamento da Igreja? 

Ainda não tinha um ano não, porque logo que minha mãe morreu daí cinco meses eu casei, e ainda não 

tinha um ano. Casei, tenho quatro filhos maravilhosos e ai a mulher descuido e dormiu sem calcinha e 

agora tá grávida de novo. Eu nem sei pra onde cê vai levar essa gravação mas o povo tem que saber a 

realidade. 
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ANEXO V- SEGUNDA ENTREVISTA COM ALTEMAR 
REALIZADA NO DIA 04/03/2010 EM SEU GABINETE 

 

Sobre a história da Comunidade 

Onde aconteceu os primeiros cultos da Comunidade Altemar? 

Os primeiros cultos aconteceram na casa da minha mãe e do meu pai na rua Uruguai, ó desculpa, na rua O 

que hoje chama Rua Campo Belo né, os primeiros cultos começou lá. 

E qual era o bairro? 

Antônio Pimenta 

Você ainda lembra os bairros em que a Igreja Sede foi se instalando até chegar na localidade atual? 

Ó, primeiro foi na casa de meu pai e depois nos alugamos uma salão numa rua lá cruzando a avenida, 

ficamos lá um ano construímos o templo mudamos para cá e estamos aqui até hoje, graças a Deus. 

Então depois de um ano do nascimento da Igreja ela já passou a funcionar onde funciona hoje?  

Já veio para cá. 

Demorou quanto tempo para construir o templo Sede?  

Ah, demorou mais ou menos uns 6 meses  

 Então tinha muita gente na Igreja né!? 

Tinha, não, tinha, hoje se nós não tivesse abrido 20 congregações em Montes Claros a gente não sabia 

onde colocar o povo porque nos temos 20 congregações e hoje é até proibido o povo das congregações 

virem na Sede porque não cabe o povo né. 

Como a Igreja foi comprando imóveis? 

Terreno? Lote? Promessa de Deus, Deus prometeu que ia nos abençoar né e nós cremos na palavra de 

Deus 

Mas o processo foi através de ajuda do povo (fiéis)? 

Não, vai acontecendo naturalmente, se tem uma Igreja no mundo vamos dizer assim que não pesa os 

irmãos que não fica pedindo dinheiro é a nossa Igreja, graças a Deus, ali ajuda quem quiser, quem puder o 

dízimo é bíblico? É bíblico mas a gente não força o povo ensina aos irmãos que quem devolve por amor 

por alegria é abençoado é abençoado ce entendeu? Então o que acontece, é ajuda quem puder e quem 

quiser e tal, tal.              



21 

 

Fale um pouco das primeiras dificuldades que você teve na Igreja. 

Ai meu Deus se eu for falar, até que a Igreja na verdade nunca me deu trabalho mas o inferno todo se 

levantou contra mim um monte de pastores invejosos que isso é normal, tem que ter né. 

Quando você abriu a Igreja teve muitos pastores que te incomodou? 

Ai meu Deus do céu, o povo me condenou, só não me chamou de gostoso mas o resto, imagina o resto. 

Eles me colocou na lama me chamou de bosta, de ladrão, de bandido, de gay, de viado de tudo que vocês 

pensar eles me chamou. 

Eu já ouvi comentários de pessoas que não gosta de você falando que você é bandido. 

Querido, eu vou te contar um negócio, quanto mais eles falam mais eu fico feliz 

Fiquei sabendo também que no início quando estava surgindo a Igreja o pessoal adversário punha 

apelidos na Igreja. 

Igreja do cai cai, a Igreja do ex, do ex tudo, até hoje eles falam mas eu quero deixar bem claro que Jesus 

era justo e o próprio Deus e eles olhou para ele e falou assim Belzebu, chamou ele de Belzebu no entanto, 

não ficaram contente de chamar ele de Belzebu crucificou, não ficaram contente mataram e qual foi o 

final de tudo isso? Vitorioso, ressuscitou.   

E entre os próprios pastores que você já colocou aqui para trabalhar com você, você já teve 

problemas? 

Ai, alguns bandidos mas isso é, a bíblia diz que é lícito que isso acontece, então já apareceu uns bandidos 

mas também a bíblia diz que os pecadores não prevaleceram na congregação dos justos. E eles caíram 

foram graças a Deus 

Então já teve divisão dentro da Igreja Comunidade? 

Já, teve quatro vezes, quatro Judas. Djalma Antunes Rocha um dos bandidos, Vagner outro, e Valter, ah 

teve um lá que ele é muito prepotente eu até gosto muito dele e ele saiu que ele não agüentava comer uma 

muié só, comia um tanto e acabou saindo e abriu uma Igreja para ele. 

Quando foi que você colocou a primeira Igreja filial? 

No Delfino, a segunda Igreja no Delfino (bairro de Montes Claros) 

Depois de quanto tempo? 

Depois de um ano e meio 

Só com esse tempo? 

Só. Depois de um ano e meio nós abrimos no Delfino. 
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E quem é que presidia lá? 

Lá primeiro na época foi Márcio, primeiro foi Márcio que hoje tá em Ribeirão Preto. E ai foi abrindo a 

terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava e assim por diante. 

Fale para mim as profecias que você recebeu. 

Com respeito à Igreja 

Não, com respeito ao seu chamado pastoral. 

Não, teve realmente assim, a primeira revelação foi de uma irmã que hoje ela congrega na mesma Igreja 

que é a nossa foi a irmã Zuzi, ela, eu era ainda menino ainda e Deus usou ela e falou que 

Você tinha que idade? 

Ah, parece que eu tinha uns quinze anos e Deus falou que, ele ia me colocar no meio de um povo, de uma 

nação e que o Senhor ia colocar eu na frente de um ministério e quando isso acontecesse eu ia chorar 

lágrimas de sangue, e que Deus ia me honrar ainda que profeta não tinha honra na sua pátria. Depois eu 

tive no pico Jaraguá e assim, nunca vi o camarada, de madrugada o camarada falou a mesma coisa. E 

depois aqui, no monte quando estava orando um rapaz que é da Quadrangular que hoje eu nem sei onde 

ele congrega mais também falou a mesma coisa e nunca me viu e eu tomei posse, e acreditei no Senhor, e 

graças a Deus entendeu? 

Tudo se cumpriu? 

Tudo tem se cumprido e vai se cumprir mais coisas ainda 

Quem levou sua mãe para a Igreja? E, foi mesmo sua mãe que levou vocês (você e seus irmãos) 

para a igreja. 

Tá, mãe levou ela, quem levou ela foi ouvindo um programa de rádio e ela acabou indo para a igreja e o 

fato dela ir ela levou todos nós na época era a Deus é Amor em 81 e para a glória de Deus hoje ela não tá 

mais conosco, ela partiu, esta com Cristo tenho certeza que um dia eu vou ver ela lá, linda maravilhosa e 

poderosa como ela sempre foi entendeu? E, foi ela que foi o pivor de toda essa grande vitória.  

Altemar, Temas, quantas Igrejas tem todo o seu ministério? 

Hoje nos tamos com, aqui em Montes Claros tem vinte e duas mas todas ta com sessenta e, sessenta e 

duas. 

Em que Estado tem mais Igrejas? 

Oh nos temos, Minas Gerais né, Brasília, São Paulo e agora no Rio de Janeiro 

Como é o processo de formação para ser pastor na Comunidade? 
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Primeiro o camarada tem que ter chamado se num tiver chamado e vocação não adianta, ele pode ter 

curso de teologia, de psicologia o que ele quiser mas se ele não tiver chamado e vocação. 

E qual é a característica da pessoa que tem o chamado, ou que tem vocação pastoral? 

Ah, ce vê no dia a dia, no trabalho que ele desempenha ce entendeu, como é que ele desempenha, a gente 

repara muito isso o perfil de quem é chamado, ele procura realmente, ele faz com gosto, com carinho, ele 

tem aquela, aquela afinidade pra aquilo, então ce logo percebe aquele tem chamado tem vocação, é igual 

o cara quando nasce para ser artista, quando nasce pra ser jogador e tal ele já tem aquele perfil. Então 

como a gente é, já tem esse trabalho e tem essa intimidade com Deus, logo quando ce percebe que alguém 

tem o chamado você logo recebe um impacto com ele, igual assim ó, é igual quando você pega um iman e 

encosta ele perto de um prego, uma coisa, da aquele, uma química como diz os casais de namorados.     

 Para ser pastor aqui na Comunidade é necessário ter algum curso superior, ou ter algum curso de 

teologia ou algo do gênero? 

Olha, o apostolo Paulo disse, cê entendeu? Que o obreiro não tem com que se embaraçar aquele obreiro 

que tem um compromisso com Deus. Bom, seria se tudo mundo realmente procurasse fazer um curso 

teológico e tal cê entendeu? Mas, às vezes as pessoas acham que por alguém ser pastor tem que ter um 

curso de teologia, não é bem assim, eu conheço um monte de gente que fez teologia, fez mestrado, fez 

doutorado e no entanto o chamado dele era para ser ovelha, é como eu disse na primeira pergunta, o 

camarada tem que ter chamado e vocação. Quando ele tem chamado e vocação ai nos temos um curso de 

teologia aqui que é um curso básico aonde nós, é um curso de preparação onde nós orientamos, 

ensinamos o que que é a vida de um pastor, como é a vida de um pastor, contando que bíblia já explica 

tudo isso né. E ai, se o camarada quer fazer, nossa, é uma benção de Deus mas se ele não tem vontade de 

fazer às vezes não nasceu como eu, por exemplo, eu não fiz nenhum curso teológico, nenhum curso de 

teologia, era vocação, chamado, não discordo de quem tem, não discordo de quem quer fazer, se a pessoa 

quer fazer pra aperfeiçoar os seus ensinamentos ce entendeu? A sua, é, o seu vocabulário e tal amém, vai 

somar, agora se o camarada assim, eu por exemplo assim, não posso falar isso para os meus filhos ouvir, 

eu nunca gostei de estudar, não gosto, entendeu? Ta ne mim mas, no entando, eu tenho compromisso com 

Deus, gosto de ler a bíblia, é o único que eu gosto é a bíblia e hoje mesmo ce sabe, vai chegando a idade 

num tem jeito ce pega aquela doença de veio e começa ler jornal ce quer ler todo dia ce quer ler um jornal 

mas se o camada, ele tem a vocação, tem o chamado, ele quer aperfeiçoar esse chamado dele fazendo um 

curso teológico, não tem nada contra, o ministério nosso não proíbe entendeu? E quando a gente separa 

alguém pra ser consagrado ao ministério pastoral a gente olha muito a conduta, o perfil do camada, o 

caráter dele, se realmente ele tem todos os requisitos da palavra de Deus, se ele guarda os mandamentos, 

statuto, se ele é verdadeiramente um camarada que nasceu de novo, é uma nova criatura, tem uma nova 

personalidade, se ele é um bom cidadão, se ele compra e paga, se ele trata e cumpre, se ele respeito o 

próximo, se ele tem essas qualidades ele tá enquadrado no perfil do obreiro que a Igreja precisa. 

A formação de um pastor geralmente é feita em quanto tempo na Comunidade? 
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Olha, é igual eu to te falando, primeiro a gente repara muito no perfil do obreiro, ai ele passa por essa 

hierarquia ele é obreiro entendeu? Às vezes ele tem um bom desempenho chegou agora, menino 

dedicado, trabalha ai quando vai crescendo, ai conforme vai tendo as consagrações ai ele vai subindo, ai 

ele passa por evangelista entendeu? Às vezes se ele é casado ele vai para presbítero ou então tem uns que 

já salta direto de obreiro pra o ministério pastoral, ele tem aquele chamado, ele tem aquela vocação se põe 

ele em qualquer canto no instantinho ele consegue arrebanhar uma multidão de gente, ele dá conta ce 

entendeu? Da responsabilidade, ai ce percebe, esse camarada tem o chamado, ai a gente pega faz uma 

confraternização que quer dizer união de povos e todos vem ai tem a consagração a gente consagra 

conforme ensina a palavra de Deus derramando o óleo, tem uma ata, essa ata ela é registrada entendeu? A 

gente faz uma carteirinha pra ele com todas as leis e tal e ele passa a ser uma autoridade eclesiástica 

também. 

E como que é a hierarquia eclesiástica da Comunidade? 

Oh, eu por exemplo sou o fundador do ministério né então eu sou o presidente, é ai tem o pastor, tem o 

presbítero, tem o diácono, tem o cooperador cada um cada um na sua função, entendeu? 

Mas o cargo mais alto de toda a hierarquia?  

A hierarquia vem de Bispo, pastor, presbítero,  

E no caso você é o Bispo? 

Eu sou o Bispo 

Então você é o chefe de toda a hierarquia? 

Eu sou o chefe de toda a hierarquia 

Essa hierarquia foi estabelecida depois de quanto tempo de  fundação da Igreja? 

Não, logo que fundou a Igreja, já está baseada no statuto da Igreja  

E como você mantém os outros pastores submissos a você Altemar? 

A gente tem é, uma política bem transparente entendeu? Então assim, eu que o camarada quando ele tem 

um compromisso com Deus e realmente ele tem o propósito de povoar o céu, de ver as vidas, as vidas se 

convertendo ce entendeu? E ele tem o chamado para ser liderança a primeira coisa que ele tem que 

entender é que a Igreja não é dele, a Igreja também não é minha, a Igreja é de Jesus. O que acontece, nos 

temos além dessa hierarquia ai né que é primeiro Bispo, depois o Pastor e tal nos temos um compromisso 

de fidelidade aonde eles assinam um termo de, por ser voluntário né, ai eles é voluntário então eles assina 

esse termo e todo, de seis em seis meses nos temos uma reunião ministerial, então todos eles vem para a 

reunião ministerial às vezes tem alguma mudança e tal mas todo mês nos estamos tendo em contato tanto 

na parte burocrática como na parte espiritual entendeu? Então todo mês nos temos relatórios como 

funciona a Igreja, como é que tá andando a Igreja, a vida financeira da Igreja ce entendeu? Du que entra, 
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du que sai, tudo direitinho tem que prestar nota, vai aqui pro computador, é bem organizado essa parte 

então a gente todo mês nos temos esse acesso com eles porque eles mandam o relatório para cá, não só o 

relatório daquilo que entrou como o relatório da vida da Igreja, quantas almas se converteram, quem foi 

que partiu pro senhor, quem foi que foi embora, como que tá o ministério então a gente tem esse relatório 

todo mês na Igreja. E nós temos a nossa convenção né, que as igrejas vão se emancipando mas, é ligada 

na convenção da Comunidade. 

E a convenção foi feita quando? 

Ela foi criada aqui mesmo, depois de seis anos nos criamos a convenção 

O que seria realmente a convenção? 

A convenção é mais ou menos como se fosse uma liderança que sustenta o ministério por exemplo, 

qualquer mudança, qualquer apoio qualquer coisa que acontece no ministério nos recorremos à convenção 

entendeu? Então nos somos, é como se fosse um grupo de apoio é tipo assim, os advogados mais ou 

menos assim, os advogados do ministério então se tem algum problema no ministério ou de repente a 

Igreja ta passando por algum problema e precisa fazer alguma troca, alguém morreu e precisa dar um 

suporte para a família ai nós recorremos à convenção do ministério. Então tem o ministério que é a Igreja 

Comunidade Cristã Pentecostal e tem a convenção do ministério que é um outro departamento 

completamente diferente entendeu? São formadas por pessoas do ministério da mesma igreja porém, de 

localidades diferentes. 

E como você mantém os outros pastores submissos a você temas? 

A gente tem é, uma política bem transparente entendeu? Então assim, eu que o camarada quando ele tem 

um compromisso com Deus e realmente ele tem o propósito de povoar o céu, de ver as vidas, as vidas se 

convertendo ce entendeu? E ele tem o chamado para ser liderança a primeira coisa que ele tem que 

entender é que a Igreja não é dele, a Igreja também não é minha, a Igreja é de Jesus. O que acontece, nos 

temos além dessa hierarquia ai né que é primeiro Bispo, depois o Pastor e tal nos temos um compromisso 

de fidelidade aonde eles assinam um termo de, por ser voluntário né, ai eles é voluntário então eles assina 

esse termo e todo, de seis em seis meses nos temos uma reunião ministerial, então todos eles vem para a 

reunião ministerial às vezes tem alguma mudança e tal mas todo mês nos estamos tendo em contato tanto 

na parte burocrática como na parte espiritual entendeu? Então todo mês nos temos relatórios como 

funciona a Igreja, como é que tá andando a Igreja, a vida financeira da Igreja ce entendeu? Du que entra, 

du que sai, tudo direitinho tem que prestar nota, vai aqui pro computador, é bem organizado essa parte 

então a gente todo mês nos temos esse acesso com eles porque eles mandam o relatório para cá, não só o 

relatório daquilo que entrou como o relatório da vida da Igreja, quantas almas se converteram, quem foi 

que partiu pro senhor, quem foi que foi embora, como que tá o ministério então a gente tem esse relatório 

todo mês na Igreja. E nós temos a nossa convenção né, que as igrejas vão se emancipando mas, é ligada 

na convenção da Comunidade. 

E a convenção foi feita quando? 
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Ela foi criada aqui mesmo, depois de seis anos nos criamos a convenção 

O que seria realmente a convenção? 

A convenção é mais ou menos como se fosse uma liderança que sustenta o ministério por exemplo, 

qualquer mudança, qualquer apoio qualquer coisa que acontece no ministério nos recorremos à convenção 

entendeu? Então nos somos, é como se fosse um grupo de apoio é tipo assim, os advogados mais ou 

menos assim, os advogados do ministério então se tem algum problema no ministério ou de repente a 

Igreja ta passando por algum problema e precisa fazer alguma troca, alguém morreu e precisa dar um 

suporte para a família ai nós recorremos à convenção do ministério. Então tem o ministério que é a Igreja 

Comunidade Cristã Pentecostal e tem a convenção do ministério que é um outro departamento 

completamente diferente entendeu? São formadas por pessoas do ministério da mesma igreja porém, de 

localidades diferentes. 
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ANEXO VI- ENTREVISA COMPLEMENTAR  

 

ENTREVISTA REALIZADA COM O PASTOR ALTEMAR EM SUA CA SA NO 

DIA 19/12/2010  

 

Quantos anos você tinha quando foi batizado com o Espírito Santo? 

            Tinha onze para doze anos 

Como foi essa experiência? 

Ai é uma coisa, ce já sentiu é, já ejaculou alguma vez, já né lógico, um cara da sua idade. Então assim, 

ejacular, gozar, sentir gozo, as vezes a palavra gozar, eu gozei eu vou gozar pra muitos essa palavra é um 

palavrão, não é, a bíblia fala que nos gozaremos teremos o gozo eterno, vamos gozar das maravilhas 

eternas. E quando nós nas nossas intimidades quando a gente vai ejacular não senti uma sensação uma 

coisa que não mexe só com o físico mexe com a alma com o espírito é um trem diferente, é uma sensação 

inexplicável o você ser batizado com o Espírito Santo. Hoje não, hoje muita gente pula, fala em línguas e 

acha que aquilo é Espírito Santo não é, você precisa ser batizado, selado, agora tem gente que é batizado 

com o Espírito Santo e vem acompanhado de línguas estranhas mas a sensação ela é inexplicável ela é 

mais ou meno dessa coisa gostosa que a gente sente.  

Altemar, tempos em tempos eu percebi que as formas estruturais dos cultos mudam, é você que 

modifica tal estruturação? 

Não, a própria revelação de Deus a bíblia diz que nos temos que viver em novidade de vida entendeu? 

Então assim, até a própria natureza tem época que chove muito né, muito, chover muito, muito não é bom 

para a agricultura, tem que chover o básico e se ficar sem chover também não é bom entendeu? Então o 

que acontece e a pessoa ele durante dez anos ele planta num terreno depois ele deixa de plantar naquele e 

muda pra outro porque ele quer deixar aquele terreno descansar, nascer mato, nativa pra depois ele voltar 

a trabalhar naquele terreno então assim, assim também acontece na Igreja nós vivemos da natureza de 

Deus que ta sempre procurando renovar, viver novidade de vida procurar coisa nova baseado na promessa 

de Deus. 

O que você entende que faz a Comunidade crescer? 

O carisma, o amor, a verdade, é as atitudes que a gente tem que quando nos falamos de carisma falamos 

de amor não falamos de sentimento, falamos de atitude é uma coisa que nos temos, que o povo de Deus 

tem, a atitude de falar e fazer. 

E quem faz a Comunidade crescer? 

É justamente isso, são as atitudes daquilo que nós pregamos que nos falamos. Nós pregamos por exemplo 

o amor e amor não é só sentimento não é só palavras são atitudes, então essas atitudes faz com que ela 

cresça, então nós nos deparamos com uma multidão de pessoas tanto jovens, quanto adolescentes como 

adultos que assim, não é amada, não se ama e não é amada, vive desacreditada não tem uma palavra 
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amiga, não tem uma injeção de ânimo e elas então são sempre encontradas por um desses da Igreja que 

também já viveram e da o testemunho, olha eu já tive assim, já vivi assim, eu era uma pessoa 

desacreditada, uma pessoa amarga uma pessoa desiludida, uma pessoa derrotada e um dia eu visitei na 

verdade a Igreja porque na verdade a Igreja somos nós mas eu visitei por força de expressão eles falam, 

eles falam eu visitei a Igreja e lá me encontrei e assim vi um povo diferente, um povo que realmente tem 

uma vida diferente que já passou por tudo isso que eu passei e hoje é abençoado, e acaba que eles então 

procura exercitar a fé, eles põe a fé em prática, e aquilo acontece na vida deles também e eles vão leva a 

família, leva parente e vê que aqueles que estão ali agrupado ali na mesma fé, na mesma comunhão, no 

mesmo sentimento, eles prosperam e aqueles parentes que não estão num sai daquilo que é, então um vai 

vendo o exemplo do outro e vai indo.  
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ANEXO VII- ENTREVISTAS REALIZADA COM OS PRIMEIROS 

FREQUENTADORES DA IGREJA COMUNIDADE CRISTÃ 

PENTECOSTAL NO DIA 19/12/2011 

 

ENTREVISTA COM MARIA VERA LÚCIA SANTOS VELOSO (VERA )  

1- Como é seu nome completo? 

Meu nome é Maria Vera Lúcia Santos Veloso e todo mundo me conhece como Vera 

2- Já tem quanto tempo que você congrega na Comunidade? 

Tem treze anos 

3- Você estava entre as primeiras pessoas a frequentar a Comunidade desde quando ela foi 

inaugurada?  

Sou uma das mais antigas. Quando eu vim para a Comunidade a Comunidade tava é com cinco 

meses em um cômodo ali na rua, nu bairro ali no Antônio Pimenta antes da gente mudar para 

esse templo aqui sede. 

4- Como que você conheceu a Comunidade?  

Como que eu conheci a Comunidade, bom, eu recebi um convite da minha cunhada que já 

freqüentava as reuniões na casa do pastor, na época a gente fazia as reuniões na casa do pastor na 

casa da mãe dele Dona Eva, e essa minha cunha ela indo, gostou, apaixonou, conheceu Jesus, 

apaixonou por Jesus e minha mãe ia junto com ela também, minha mãe chama Maria, e fazia 

essas reuniões, lá tinha os cultos e era realizados na casa dela e eles me convidaram, eu falei não 

deixa o dia que alugar um templo que a gente vai para a Igreja tudo direitinho ai, depois que 

passamos passaram pro ponto é, eu fui no culto e ai foi maravilha Deus assim transformou 

totalmente minha vida.   

5- E hoje você exerce alguma função eclesiástica na Igreja ou tem algum trabalho na mesma? 

Trabalho, logo quando eu me converti, eu batizei logo em seguida, eu me converti no mês de 

outubro e batizei em abril do ano seguinte e eu já fui levantada como obreira, né já trabalho 

assim, já trabalha como obreira na Igreja ai, logo logo eu passei para o ministério de louvor e até 

hoje eu sou membro do ministério de louvor, ministra de louvor e sou diaconisa. 

6- E na sua casa, à medida que você foi frequentando a Igreja, alguém mais passou a 

frequentar a mesma?  

Sim, muitas pessoas assim a conversão lá em casa foi assim pra quase que cem por cento, todos 

nós convertemos na Comunidade, entre os irmãos todos trabalhamos na obra como pastores, 

levitas, diaconisas. 

7- Mas entre estes, foi você quem os trouxe? 
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A convite algumas pessoas e outros vieram por ouvir falar da Comunidade, por ouvir falar do 

poder de Deus, a novidade e tudo, eles vieram por desejo mesmo de conhecer Jesus através da 

Comunidade.   
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ENTREVISTA COM CLEONICE MENDES DE ALMEIDA 

1- Qual é seu nome? 

Cleonice Mendes de Almeida 

2- Tem quanto tempo que você esta na Comunidade? 

Treze anos 

3- Como você conheceu a Comunidade? 

Conheci num culto na casa de uma amiga nossa e a filha dela é casada com meu primo. Lá eu 

conheci, foi amor a primeira vista, aliás eu conheci lá mas eu converti na Igreja, aquela igrejinha, 

a primeira igrejinha, lá que eu aceitei Jesus. 

4- Mas como você chegou até a igrejinha? 

É porque eu fui primeiro no culto na casa dessa amiga eu conheci a Comunidade, eu falei assim 

não eu vou na Igreja, fui e lá na Igreja eu me converti. 

5- Você exerce algum trabalho na Igreja? 

Líder do coral 

6- Na sua casa, a partir de você, outras pessoas vieram para a Igreja? 

Meu marido, minha sogra, meu cunhado só que hoje eles não tão mais né foram para outro 

ministério. 

7- Eles estão em outro ministério mas converteram-se a partir de você? 

Foi, na Comunidade 
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ENTREVISTA COM POLIANA SOARES MENDES  

1- Como é seu nome? 

           Poliana Soares Mendes 

2- Já tem quanto tempo que você está na Comunidade? 

Desde que começou. Quando os cultos era na casa da mãe do pastor a mais de treze anos. 

3- Como você conheceu ou tomou conhecimento dos cultos ainda quando estes eram 

realizados na casa da mãe do pastor? 

Na verdade assim, como, eu era criança né mas eu estudava em uma escola Batista minha mãe 

também freqüentava a Igreja e ficou sabendo através de vizinhos que tava tendo os cultos lá na 

casa do pastor, na mãe do pastor, então a gente começou freqüentar né e gostamos do trabalho e 

decidimos mudar né sair da igreja onde a gente tava e ir para pra Igreja do pastor. 

4- A partir do momento em que você já estava na Comunidade outras pessoas vieram através 

de você? 

Todo mundo da minha casa exceto meu pai que não é evangélico e também é separado da minha 

mãe mas assim das minhas irmãs eu tenho é três, três irmãs, então assim as três vieram para a 

Igreja né, vizinhos também através da Igreja, a gente trouxe muitas pessoas, colegas de escola, 

de trabalho. 

5- Você exerce algum trabalho sacerdotal na Igreja? 

Eu sou levita né, canto no grupo de louvor e também danço no grupo de coreografia.     
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ENTREVISTA COM MARCIO ALMEIDA SANTOS 

1- Tem quanto tempo que você esta na Comunidade? 

Desde 2002 então tem 9 anos. 

2- Você exerce algum trabalho na Igreja? 

Não, no momento não, porque tem o ciclo né, até as funções até as funções tem o ciclo às vezes 

em um período é um é outro. 

3- Como você conheceu a Comunidade? 

A Comunidade, a Comunidade eu conheci, uma época que os ministérios era menos, ela não era 

aqui ela era num cômodo menor ta iniciando a transferência pra cá eu era da Igreja Presbiteriana 

só que a Presbiteriana era uma Igreja mais distante da minha residência da minha casa e ai a 

Igreja montou aqui e começou a montar aqui e eu falei assim, como eu to buscando é o mesmo 

Deus não faz diferença, vim pra cá, conheci, gostei e fiquei. 

4- A partir da sua transferência para a Comunidade outras pessoas da sua casa passaram a 

vir na nesta? 

Minha família freqüentava antes 

5- A sua família é que freqüentava antes de você? 

Frequentava, antes dela (a Igreja Comunidade Cristã Pentecostal) mudar para cá, num ponto que 

tinha que já te falei né (em off), antes de vim pra cá, ai eu já freqüentava lá. 

6- Então você já ouvia falar da Comunidade pelos seus familiares? 

Pelos familiares.     
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ENTREVISTA COM ITAMAR ANDRADE  

1- Como é seu nome? 

Itamar Andrade 

2- Tem quanto tempo que você conheceu a Comunidade? 

Tem dez anos 

3- Como você conheceu a Comunidade? 

Foi através de uma obreira né que já era da Igreja amiga minha e ela me convidou e eu vim com 

ela e a partir daí eu conheci a Igreja e gostei da Igreja gostei do ritmo da Igreja e to aqui até hoje 

em nome de Jesus. 

4- Você exerce algum trabalho na Igreja? 

No momento não, mas assim tenho muita vontade de ta trabalhando para o Senhor 

5- A partir de você outras pessoas entre seus familiares ou da sua rede de amigos chegaram a 

conhecer a Comunidade? 

Com certeza, com certeza né, porque a Igreja já é uma Igreja muito conhecida e a gente a partir 

do momento que a gente convida outras pessoas para estarem aqui com a gente as pessoas já 

conhecem o trabalho da Igreja e isso facilita bastante e ai quanto a gente convida sempre eles 

vem inclusive através desse convite né outras pessoas estão aqui junto com a gente também, 

congregando aqui na Igreja com a gente. 

6- Da sua casa, alguns dos seus familiares já veio aqui na Comunidade? 

Já, bastante gente 

7- E eles converteram? 

Aqui na Igreja não, porque minha mãe já e evangélica e tenho mais dois irmãos que são 

evangélicos também mas são de outras igrejas mas sempre vem e nas festas de final de ano 

sempre gosta de passar aqui com a gente cê entendeu?   
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ENTREVISTA COM EDELVINA MARIA DA SILVA 

1- Como é o nome da senhora? 

Edelvina Maria da Silva 

2- Tem quanto tempo que a senhora esta na Igreja Comunidade Cristã Pentecostal? 

Treze anos 

3- Então a senhora está na Igreja desde quando iniciou a Igreja? 

Desde quando nasceu, eu sou desde a igrejinha lá na rua G 

4- Como a senhora conheceu a igrejinha? 

Ué, eu fui lá fazer uma visita e cheguei, a primeira vez que eu fui eu falei aqui é meu lugar daqui 

eu num saio, to firme. 

5- Quem te convidou para essa visita? 

É foi minha prima que me levou 

6- A senhora exerce algum trabalho na Igreja? 

Trabalho, eu sou é, eu sou diaconisa  

7- A partir da senhora outras pessoas já conheceram a comunidade? 

Já 

8- E quem a senhora poderia citar? 

É, só que ela não congrega aqui é em outra igreja mas eu já ganhei ela pra Jesus que é minha 

filha, já ganhei um bucado de meus vizinhos lá. 

9- Dos que a senhora ganhou tem algum aqui (na Comunidade)? 

Tá, um casal tá aqui, as pessoas que era desviado eu também levei para a Igreja essas não ta 

vindo porque ta doente com um problema na perna mas ela é daqui, da Comunidade. 
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ENTREVISTA COM REINALDA BARBOSA DOS SANTOS 

1- Como é seu nome completo?  

Reinalda Barbosa dos Santos. 

2- Qual sua profissão? 

Cabeleireira 

3- Tem quanto tempo que você conheceu a Comunidade? 

Tem quase quatorze anos eu comecei na casa do pastor Altemar antes de iniciar a Comunidade. 

4- Onde acontecia os cultos e os trabalhos religiosos nessa época? 

Na casa da mãe dele, Dona Eva,  

5- Como que a senhora ficou sabendo desses encontros religiosos na casa da mãe de Altemar? 

Foi através de uma sobrinha minha Maura Lúcia que ela era amiga do pastor Altemar. 

6- A senhora exerce algum trabalho na Igreja? 

Hoje eu sou uma obreira na casa do senhor ne. 

7- Tem muito tempo que a senhora é obreira? 

Tem, como obreira na casa do Senhor eu já estou sendo uma evangelista né, mas eu já iniciei, já 

tem treze anos que nos estamos nessa luta né obreira é aquele que realmente leva a palavra dele e 

estamos ai né para fazer essa obra. 

8- Através da senhora outras pessoas já passaram a frequentar a Comunidade? 

Várias pessoas. 

9- Quem foram as primeiras pessoas que você foi trazendo para a Igreja? 

A primeira pessoa que eu trouxe foi minha sogra que é a mãe de Vera, Dona Maria, através dela 

também né veio todos os filhos dela e filha, veio os genro.  

 

 

 

 




