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1. INTRODUÇÃO  
 

Estamos já há cerca de 2000 anos após o nascimento de Cristo e 
ele, que dividiu a história da humanidade e do universo em A.C. e 
D.C.(antes e depois de Cristo), divide ainda hoje pensamentos, 
opiniões e crenças a respeito de sua existência, de seus ensinamentos 
e de quem ele seja. 

No artigo intitulado “O Jesus da história” (revista Veja, 
23/12/1992), que fala que manuscritos, descobertas arqueológicas e 
uma mudança de mentalidade favorecem um avanço na 
reconstituição da Palestina de há 2000 anos, importantes 
historiadores deixaram suas impressões sobre Jesus. O professor 
Geza Vermes, da Universidade de Oxford, Inglaterra, escreveu: 
“Jesus era o operador de curas, o médico por excelência” (pg.53). 
Ainda um comentário foi feito sobre o trabalho do professor John 
Dominic Crossan, da DePaul University, em Chicago: “Jesus, o 
mágico, portanto, nesse sentido defendido por Crossan, o de alguém 
que opera o sobrenatural fora de enquadramento da religião oficial, 
desafiava os poderes constituídos” (pg.56). O autor concluiu dizendo 
que a vida de Jesus “se trata de uma vida excepcional” (pg.55). 
Diante destes e outros relatos de cientistas e historiadores muitas 
vezes não cristãos, vemos que Jesus é reconhecido e respeitado 
também fora do meio cristão. 

Afirmamos, assim, que a crença em Jesus Cristo não é uma 
crença desprovida de fundamento nem uma crença ingênua, muito 
pelo contrário. Fatos e mais fatos de transformações de pessoas que 
viviam na marginalidade, mendigos que voltaram ao convívio com a 
sociedade, assassinos, ladrões e traficantes que mudaram de vida, 
alcoólatras e drogados que deixaram o vício, etc., são um retrato que 
Jesus é real, vivo (ele ressuscitou) e continua fazendo milagres e 
transformando vidas, como está escrito: “Jesus Cristo ontem e hoje é 
o mesmo, e o será para sempre”(Hebreus 13:8 – Bíblia Sagrada). 

É neste contexto que se insere a igreja evangélica: crê em Jesus 
Cristo, cada um teve sua vida transformada de alguma forma, 
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procura seguir seus ensinamentos e fazer a vontade de Deus Pai. 

Há diversas opiniões da sociedade sobre a igreja evangélica. 
Alguns condenam, outros aprovam. Uns gostam, outros não. Há 
aqueles que elogiam em parte e criticam outra parte. Há ainda os que 
são indiferentes mas respeitam os que têm esta crença. 

Muitos, na realidade, reconhecem que pessoas foram 
transformadas por Cristo e que a vida dessas pessoas melhorou. Mas 
têm medo do que essa mudança possa representar. É natural que isso 
ocorra, pois sabemos que temos um certo medo da novidade, de uma 
situação que não vivenciamos antes e de que efeitos trará sobre nós. 
É uma insegurança humana, mas, ao mesmo tempo, uma precaução 
perfeitamente compreensível. 

Notamos, porém, que a grande maioria das pessoas conhece 
apenas superficialmente a igreja evangélica e têm conceitos 
equivocados, mesmo aqueles que já a freqüentaram ou já leram sobre 
ela. A maioria se baseia em alguns fatos que experienciaram ou no 
que ouviram de terceiros, muitas vezes da mídia. Percebemos, 
porém, que a mídia, como quase todo ser humano, tem a tendência de 
enfatizar as falhas das pessoas e na maioria das vezes deixa passar 
desapercebido as virtudes. Outras vezes os fatos são desvirtuados, 
enfocados de maneira diferente e não correspondem à realidade. 
Mesmo aquelas falhas que são reais, muitas vezes são tomadas como 
generalização para toda a igreja, como se todos vivessem cometendo 
aqueles mesmos erros. Seria o mesmo que, se fôssemos atendidos 
por um médico charlatão, concluíssemos que todo médico é charlatão 
e, assim, rejeitássemos toda a medicina. 

Portanto, muitos ouvem falar, mas não conhecem e nem querem 
conhecer de fato, “vendendo o peixe como compraram”. É assim que 
ocorre também na fofoca: a pessoa ouve, acredita sem verificar e 
passa para frente. 

Há também a idéia de que aquele que passa a seguir a Jesus fica 
preso, perde a liberdade e fica bitolado. Na realidade, é exatamente o 
contrário que acontece, como Jesus disse aos judeus: “...e 
conhecereis a verdade e a verdade vos libertará...Todo o que comete 
pecado é escravo do pecado... Se, pois, o Filho vos libertar, 
verdadeiramente sereis livres” (João 8:32, 36 – Bíblia Sagrada). As 
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pessoas são libertas por Jesus da prisão das drogas, do álcool, da 
prostituição, do vício do jogo, assim como da depressão, da solidão, 
do apego ao dinheiro, do vício do sexo, da amargura, etc., passando a 
ter valores sadios, mudando o comportamento e tendo uma vida 
equilibrada. A amargura dá lugar ao perdão e reconciliação. O sexo 
passa a ser valorizado, sendo conseqüência de um amor cultivado e 
compromissado dentro de um casamento. O dinheiro passa a ser 
usado com honestidade e com o intuito não só de usufruirmos dele, 
mas também de ajudar muitos outros, como Jesus falou: “...Mais 
bem-aventurado é dar que receber”(Atos 20:35 – Bíblia Sagrada). A 
depressão e a solidão dão lugar à amizade verdadeira com pessoas 
em quem podem confiar. Nem sempre, porém, ocorre desta maneira, 
porque todos são pecadores, mas esse é o ensinamento de Jesus e a 
meta que buscam. Ninguém é obrigado a nada. Quem tem um 
encontro com Jesus começa naturalmente e com prazer a procurar 
seguir os passos dele, porque entende e sente que é a coisa mais 
maravilhosa do mundo e aquilo que procurava, precisava e 
encontrou. 

 
 

2. QUE TIPO DE PESSOAS SÃO OS 
EVANGÉLICOS?  

 
São pessoas como qualquer outra, com qualidades e defeitos, 

com alegrias e tristezas, sujeitas a doenças e à morte. 
São chamados também de crentes ou protestantes. 
Em geral não têm vício de jogos, não fumam, não traficam nem 

usam drogas. Não bebem bebidas alcoólicas ou quando fazem uso, o 
fazem com moderação: “E não vos embriagueis com vinho, no qual 
há dissolução, mas enchei-vos do Espírito” (Efésios 5:18 – Bíblia 
Sagrada). 

Normalmente não roubam, não matam nem se suicidam. 
Não são homossexuais, não se prostituem e procuram não 

adulterar, apesar de ocorrerem alguns casos. 
Procuram ser honestos e corretos em todos os seus negócios: 
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“Dois pesos e duas medidas uns e outras são abomináveis ao 
Senhor” (Provérbios 20:10 – Bíblia Sagrada). 

O evangélico procura agir da maneira citada, apesar de falhar 
muitas vezes. Quando falha, o Espírito Santo o incomoda a 
reconhecer o erro, arrepender-se e mudar de atitude. 

Temos que chamar a atenção para o fato de que nem todos que 
vão a uma igreja evangélica são pessoas que tiveram uma 
transformação de vida. Existem pessoas que são apenas 
freqüentadores de igreja ou simpatizantes do evangelho e podem 
estar há mais de trinta anos na igreja sem terem recebido a Jesus e 
nascido de novo, que é quando ocorre a conversão e elas tornam-se 
novas pessoas. Está escrito: “E assim, se alguém está em Cristo, é 
nova criatura: as coisas antigas já passaram; eis que se fizeram 
novas” (II Coríntios 5:17 – Bíblia Sagrada). “Aquele que furtava, não 
furte mais...” (Efésios 4:28 – Bíblia Sagrada). O verdadeiro crente 
em Jesus teve de alguma maneira a sua vida transformada. 

Uma pesquisa feita no Brasil em 1997 sobre o tipo de pessoa 
mais procurada para se empregar mostrou a preferência para pessoas 
de religião evangélica e na faixa etária de 18 a 30 anos. Nós cremos 
que a preferência para se empregar evangélicos se deve ao fato de 
serem reconhecidos como mais honestos, de não beberem e não 
fumarem, dentre outros motivos. 

Os evangélicos se reconhecem e vivem como uma grande 
família. Formam amizades dentro da igreja, visitam as casas uns dos 
outros, saem juntos, fazem programações de acampamentos e 
reuniões, viajam juntos. Além disso, são abertos à participação de 
qualquer outra pessoa que não seja evangélica nas suas 
programações, fazendo sempre convites e tendo a maior alegria em 
receber um visitante. É, na realidade, uma pequena e imperfeita 
amostra do que será a vida eterna no reino de Deus, onde todos 
viverão unidos e em amor. 

É interessante notar que evangélicos de diferentes denominações 
se sentem parte de uma mesma família, irmãos em Cristo, filhos de 
um mesmo Pai. Pessoas de igreja Batista, Presbiteriana, Metodista, 
Assembléia de Deus, Quadrangular, Maranata, Congregacional, Deus 
é amor, O Brasil para Cristo e muitas outras têm uma mesma fé 
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básica e, apesar de algumas diferenças, formam uma mesma família. 

Os evangélicos crêem que devem respeitar todas as religiões e 
crenças, mas não necessariamente acreditam em todas doutrinas de 
outras religiões e filosofias de vida. Da mesma forma que dão o 
direito de todos terem sua crença, também têm a liberdade de não 
concordarem com ensinamentos que crêem não serem de Deus. 

Os evangélicos participam, em geral, de todas as atividades e 
áreas da sociedade. Votam e se candidatam a cargos políticos. 
Praticam e assistem a eventos esportivos. Incentivam a ciência e a 
educação do povo. Incentivam a arte. 

Não apóiam o carnaval, não em detrimento de seu folclore, da 
arte e da cultura, mas devido ao álcool, às drogas, à sensualidade, às 
brigas e às suas conseqüências maléficas ao indivíduo e ao povo 
como um todo. 

No campo moral procuram não mentir, reconhecer seus erros e 
perdoar os erros dos outros, não falar “palavrão”, ser honestos e fiéis. 
Muitos criticam essas atitudes dizendo que o evangélico é muito 
“certinho”. Porém, o bom é ser “certinho” mesmo, tendo a 
consciência tranqüila, paz no coração, confiando nas pessoas e não 
tendo inimigos. 

Há pessoas que reclamam dizendo que os evangélicos, em geral, 
falam demais de Jesus, exageradamente. Nesse ponto têm alguma 
razão. Imaginem se uma pessoa aidética ou cancerosa descobrisse o 
remédio para sua cura! Ficaria numa tremenda alegria e gostaria de 
contar para todo mundo a sua descoberta e a sua cura, principalmente 
para aqueles que tivessem a mesma doença para que pudessem ser 
curados também. Se não fosse dessa maneira seria egoísta: você 
descobre a cura de uma doença e não conta para ninguém?! Seria 
também uma pessoa apática, não extravasando sua alegria por tão 
grande cura. Todos nós temos uma doença que é o pecado e a 
separação de Deus, e o remédio é Jesus Cristo que pagou no nosso 
lugar perdoando nossos pecados. Temos, então, não só que ter fé 
nesse remédio, como muitos a têm, mas tomá-lo para que ele nos 
cure. Só ter fé num remédio não nos cura, temos também que ingeri-
lo para que ele faça efeito. Assim, além de ter fé em Jesus, temos que 
recebê-lo em nossas vidas, orando, conhecendo a sua palavra que 



 9 
está na bíblia e seguindo-o. 

Existem pessoas que dizem que crêem em Deus, mas não gostam 
de falar em Deus. Isto mostra que elas não gostam de Deus! Por quê? 
Vocês já perceberam que as pessoas têm prazer e alegria de falar 
daquilo ou de quem elas gostam?! Quem gosta de futebol fica horas e 
horas falando de futebol sem se cansar e sentindo a maior satisfação 
de falar nisso. Isso ocorre também com outros assuntos. Quem ama a 
Deus, gosta de falar e ouvir a respeito dele! 

 
 

3. OS ENSINAMENTOS QUE OS 
EVANGÉLICOS SEGUEM  

 
Os ensinamentos e crenças da igreja evangélica se parecem com 

os da religião Católica Romana em vários pontos. Vejamos: 

1 – Crê na bíblia como sendo a palavra de Deus, escrita por 
homens inspirados pelo Espírito Santo: “porque nunca jamais 
qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto homens 
falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo.” (II Pedro 
1:21 – Bíblia Sagrada). O papa Leão XIII (1878-1903) disse: 
“Finalmente, que não é lícito de modo nenhum 'restringir a 
inspiração unicamente a algumas partes da Sagrada Escritura, ou 
conceder que errou o próprio escritor sagrado', sendo que a 
inspiração divina não só exclui por si mesma qualquer erro, senão 
que tão necessariamente o exclui e o repele como necessário é que 
Deus, suma verdade, não seja absolutamente autor de erro nenhum. 
Esta é a antiga e constante fé da Igreja'“ (Leonis XIII, Acta XIII, pg. 
357 e ss., Ench. Bibl. N° 109 ss.). 

2 – Crê na confissão do credo “niceno” (Epifânio, Ancoratus, 
118, c.374 a. D.) que foi aprovado no concílio de Calcedônia em 451 
D.C.: “Cremos em um Deus, Pai Todo-Poderoso, criador do céu e da 
terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis; e em um Senhor Jesus 
Cristo, o unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os 
séculos, Luz da Luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado 
não feito, de uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas 
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foram feitas; o qual, por nós homens e por nossa salvação, desceu 
dos céus, foi feito carne do Espírito Santo e da Virgem Maria, e 
tornou-se homem, e foi crucificado por nós sob o poder de Pôncio 
Pilatos, e padeceu e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia 
conforme às Escrituras, e subiu aos céus e assentou-se à direita do 
Pai, e de novo há de vir com glória para julgar os vivos e os mortos, 
e seu reino não terá fim; e no Espírito Santo, Senhor e Vivificador, 
que procede do Pai, que com o Pai e o Filho conjuntamente é 
adorado e glorificado, que falou através dos profetas; e na Igreja una, 
santa, católica (significa universal) e apostólica; confessamos um só 
batismo para remissão dos pecados. Esperamos a ressurreição dos 
mortos e a vida do século vindouro.” 

3 – Crê que Jesus nasceu de Maria, sendo ela virgem e, portanto, 
sem ter coabitado com seu marido José. Ela foi, assim, mãe de 
Cristo, escolhida por Deus e santa. 

4 – Crê e realiza o batismo e a santa ceia, ordenanças deixadas 
por Jesus. 

5 – Crê que a oração é conversar com Deus. 

6 – Crê que todos os santos que existiram foram homens de 
Deus. 

7 – Crê que Jesus é nosso único Salvador: “Respondeu-lhe Jesus: 
Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida; ninguém vem ao Pai senão 
por mim.” (João 14:6 – Bíblia Sagrada). “Este Jesus é a pedra 
rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E 
não há salvação em nenhum outro; porque abaixo do céu não existe 
nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que 
sejamos salvos.” (Atos 4:11-12 – Bíblia Sagrada). 

8 – Crê que devemos nos santificar com a graça de Deus e 
praticar boas obras. 

9 – Crê na oração do “Pai nosso” ensinada por Jesus. 

10 – Crê que devemos nos arrepender dos nossos pecados. 

11 – Crê que o maior mandamento é o amor: “Mestre, qual é o 
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grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o 
Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo 
o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O 
segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti 
mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas.” 
(Mateus 22:36-40 – Bíblia Sagrada). 

12 – Crê que devemos perdoar todas as pessoas, mesmo aquelas 
que nos perseguem: “...amai os vossos inimigos e orai pelos que vos 
perseguem...”(Mateus 5:44). 

13 – Crê que não existe reencarnação: “... aos homens está 
ordenado morrerem uma só vez, vindo, depois disto, o juízo...” 
(Hebreus 9:27). Vivemos apenas uma vida na Terra e depois 
poderemos viver uma vida eterna no reino de Deus: “Porque Deus 
amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para 
que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.”(João 
3:16 – Bíblia Sagrada). 

14 – Crê que não devemos consultar os mortos nem os astros, 
feiticeiros e videntes (adivinhos através de cartas, búzios, taro, etc), 
porque é um engano às pessoas e não podem nos ajudar em nada: 
“Não achará entre ti... adivinhador,... nem feiticeiro... nem 
necromante,... nem quem consulte os mortos; pois todo aquele que 
faz tal coisa é abominação ao Senhor...” (Deuteronômio 18:10-12 – 
Bíblia Sagrada); “Deixa-te estar com os teus encantamentos e com a 
multidão das tuas feitiçarias... Levantem-se, pois, agora os que 
dissecam os céus e fitam os astros, os que a cada lua nova te 
predizem o que há de vir sobre ti. Eis que serão como restolho, o 
fogo os queimará...” (Isaías 47:12-14 – Bíblia Sagrada). Crê que 
devemos pedir ajuda a Deus em nome de Jesus: “... se pedirdes 
alguma coisa ao Pai, ele vo-la concederá em meu nome.” (João 16:23 
– Bíblia Sagrada). 

15 – Crê nos dez mandamentos (Êxodo 20:1-17; Deuteronômio 
5:6-21 – Bíblia Sagrada): 

 

1º Não terás outros deuses diante de mim. 
2º Não farás para ti imagem de escultura... 
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3º Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão... 
4º Guarda o dia de Sábado... 
5º Honra a teu pai e a tua mãe... 
6º Não matarás. 
7º Não adulterarás. 
8º Não furtarás. 
9º Não dirás falso testemunho... 
10º Não cobiçaras... 
 
Como vimos há muitas doutrinas em comum com a religião 

Católica Romana. As diferenças que existem surgiram com a reforma 
protestante que começou com o padre e monge agostiniano Martinho 
Lutero e que depois foi apoiada e continuada por vários outros padres 
e clérigos. 

Lutero não queria se separar da igreja Romana, mas acreditava 
que o papa e os bispos reconheceriam os erros da igreja e voltariam 
aos princípios bíblicos de que haviam se afastado através dos 
séculos, por interesses políticos e econômicos, e que naquele 
momento atingia formas extremas. Lutero não foi o primeiro a pedir 
reformas na igreja e a discordar de doutrinas que estavam contra a 
palavra de Deus. Eis algumas pessoas que antes de Lutero criticaram 
a igreja (Curso Básico de História da Igreja – Roland Fröhlich – 
Edições Paulinas): 

Ano 1057 – Revolta popular em Milão contra a mundanização da 
igreja. Os padres que conseguiram seus cargos por dinheiro são 
perseguidos. 

Ano 1074 – O sínodo de Paris afirma que a lei do celibato é 
insuportável e irracional. 

Ano 1084 – Bruno de Colônia, padre e professor de teologia, 
depois de ter denunciado seu próprio bispo por venda de cargos na 
igreja, perde seu cargo. 

Ano 1147 – Arnaldo de Bréscia, que exigia a pobreza para a 
igreja, é enforcado pelo prefeito do papa. 

Ano 1176 – Pedro Valdo de Leão critica os pecados do clero, 
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rejeita os sacramentos e o culto dos santos. 

Ano 1373 – Morte de Brígida da Suécia – fundou a ordem do 
São Salvador e desde 1350 denuncia os abusos da igreja. 

Ano 1384 – Morte de João Wiclif, professor de teologia e que 
traduziu a bíblia para o inglês. Rejeita o papado, vários sacramentos 
e diz que só o que está na bíblia tem valor de fé. É condenado e seus 
adeptos são cruelmente perseguidos a partir de 1400. 

Ano 1415 – João Hus, professor de teologia em Praga (seguidor 
de João Wiclif), é julgado como herege e queimado, o que causa 
revoltas na Boêmia. 

Ano 1498 – Jerônimo Savonarola – Prior do convento 
dominicano de São Marcos criticou o papa Alexandre VI (intrigas, 
disputa de poder, imoralidade). É queimado depois de ferozes 
torturas em Florença. 

Ano 1517 – Martinho Lutero, padre e mestre em teologia, 
publica as 95 teses contra o uso de indulgências e outras doutrinas. 

 
Lutero atacou as indulgências da igreja, que são o perdão de 

pecados mediante um donativo em dinheiro à igreja. Existia também 
a inquisição que, por ordem do papa, queimava na fogueira todos que 
discordassem da igreja. Havia entre o papa e bispos corrupção, 
imoralidade e nomeações políticas e a troco de dinheiro. Diante desta 
situação surgiu a reforma protestante. 

Estas são algumas diferenças doutrinais da igreja evangélica em 
relação à religião Católica Romana: 

1 – Os pastores e ministros de Deus podem se casar: “É 
necessário... que o bispo seja... esposo de uma só mulher... e que 
governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, com 
todo respeito (pois se alguém não sabe governar a própria casa, como 
cuidará da igreja de Deus?) (I Timóteo 3:2, 4-5 – Bíblia Sagrada). 

2 – Crê que devemos confessar nossos pecados diretamente a 
Deus e não a pastores para obtermos o perdão: “Quem pode perdoar 
pecados, senão um, que é Deus?” (Marcos 2:7 – Bíblia Sagrada). 
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3 – Crê que a bíblia tem 66 livros, sem os 7 livros 

acrescentados pela igreja Católica Romana em 1546 no concilio de 
Trento com o intuito de combater a reforma protestante: “A Palavra 
de Deus é comprovada... Não acrescentes nada às suas palavras, 
porque te responderá, e pássaras por mentiroso.” (Provérbios 30:5-6 
– Bíblia Sagrada). 

4 – Maria é admirada, amada, é um exemplo para nós, foi santa, 
foi mãe de Jesus, escolhida por Deus. Porém: 

a) Não foi concebida sem pecado: “... todos pecaram...” 
(Romanos 3:23 – Bíblia Sagrada). 

b) Não foi assunta aos céus: “... ninguém subiu ao céu...” (João 
3:13 – Bíblia Sagrada). 

c) Não é mãe de Deus, pois foi Deus quem a criou: “No princípio 
criou Deus os céus e a terra.” (Gênesis l:l – Bíblia Sagrada). 

d) Não devemos orar para ela, pois orar é conversar com Deus. 
Ela não está em todos os lugares como Deus para ouvir a todas 
as orações: “Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos 
céus...” (Mateus 6:9 – Bíblia Sagrada). 

e) Ela não é medianeira entre nós e Jesus: “... há um só Deus e 
um só Mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus...”(I 
Timóteo 2:5 – Bíblia Sagrada). 

5 – A igreja Católica Romana não foi a 1a igreja. O 1o povo de 
Deus foi Israel; a 1a igreja foi chamada “O Caminho”: “... caso 
achasse alguns que eram do Caminho...” (Atos 9:2 – Bíblia Sagrada). 
A igreja Católica Romana surgiu em 1054 com a divisão da igreja 
cristã em duas: Católica Ortodoxa (com sede em Constantinopla) e 
Católica Romana (sede em Roma). 

6 – Pedro não foi o 1o papa. Na igreja primitiva havia três líderes 
principais: “... Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas...” 
(Gálatas 2:9 – Bíblia Sagrada). No 1o concilio, Tiago tomou a 
decisão final: “Depois que eles terminaram, falou Tiago...” (Atos 
15:13 – Bíblia Sagrada). Através dos séculos vemos que não existiam 
papas e os bispos reunidos é quem tomavam as decisões. Por 
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exemplo: no ano 451 no concilio de Calcedônia fica reconhecida, 
pelo cânon 28, a mesma dignidade aos bispos de Roma e de 
Constantinopla (não há papa) (Curso Básico de História da Igreja – 
Roland Fröhlich – Edições Paulinas). 

7 – Não existe “crisma” nem batismo de criança na bíblia. O 
batismo é feito em pessoas que já se converteram a Jesus e têm 
entendimento do que estão fazendo. Toda criança que morre é salva 
independente do batismo: “Jesus, porém, disse: Deixai as crianças... 
porque das tais é o reino de Deus.” (Mateus 19:14). Recebemos o 
Espírito Santo pela fé e pela conversão e não pela água do batismo: 
“... depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa 
salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo 
Espírito da promessa.” (Efésios l:13 – Bíblia Sagrada). A água é só 
simbólica: “aproximemo-nos, com sincero coração, em plena certeza 
de fé, tendo os corações purificados de má consciência, e lavado o 
corpo com água pura.” (Hebreus 10:22 – Bíblia Sagrada). 

8 – Na santa ceia, o pão e o vinho não se transformam em corpo 
e sangue de Cristo (transubstanciação). Somente simbolizam o corpo 
e o sangue. A santa ceia é feita em memória: “... fazei isto em 
memória de mim.” (I Coríntios 11:24 – Bíblia Sagrada). 

 
 
 

4. A ATUAÇÃO SOCIAL DOS 
EVANGÉLICOS ATRAVÉS DA BÍBLIA ESTÁ 

COMEÇANDO A MUDAR O BRASIL  
 
Compreendendo o evangelho integral de Deus para o homem, os 

evangélicos não só pregam a palavra de Deus como procuram 
vivenciá-la, seguindo as palavras de Jesus que disse: “Porque tive 
fome, e me destes de comer; tive sede, e me destes de beber; era 
forasteiro, e me hospedastes; estava nu, e me vestistes; enfermo, e 
me visitastes; preso, e fostes ver-me... sempre que o fizestes a um 
destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes.” (Mateus-25:35-
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36, 40). 

Educação 
Os evangélicos investem muito na educação, desde o pré-escolar 

até a universidade, passando pelo 1o e 2o grau e ensino 
profissionalizante. A maior universidade da América Latina, por 
exemplo é evangélica: o Instituto Presbiteriano Mackenzie em São 
Paulo, com mais de 30mil alunos. Existem pelo Brasil inúmeros 
colégios evangélicos reconhecidamente de alta qualidade. Podemos 
citar o Instituto Metodista Bennett, no Rio, onde estudaram, entre 
outros, o ex-prefeito do Rio de Janeiro, César Maia, a atriz Marieta 
Severo, a bailarina Márcia Haydée e a jornalista Leila Richards. O 
colégio conta hoje com mais de 6 mil alunos. Existe ainda, no Rio, o 
Colégio Batista Shepard, onde estudou o senador e escritor Artur da 
Távola, que conta hoje com 4 mil alunos. Alguns outros colégios 
evangélicos renomados pelo Brasil são: Instituto Presbiteriano 
Gammon, em Lavras (MG); Centro Educacional Decco, em Duque 
de Caxias (RJ); Colégio Evangélico Agnes Erskine, em Recife; 
Colégio Americano Batista, em Recife (revista Vinde – n°16, 
março/97, pgs. 34-39). Incluímos ainda o Instituto Isabela Hendrix e 
o Colégio Batista Mineiro, ambos em Belo Horizonte. 

Uma matéria da revista Veja (02/07/97, pg. 87) sobre os 
evangélicos diz: “A disciplina religiosa e a importância dada à 
educação como fator de ascensão social fazem com que os fiéis das 
igrejas evangélicas sejam mais exigentes com o desempenho escolar 
dos filhos. Mesmo quando pobres, 80% dos evangélicos não 
admitem a hipótese de seus filhos adolescentes entre 12 e 17 anos 
deixarem de estudar para trabalhar. É o quesito relativo ao 
comportamento da prole em que são mais exigentes. Na população 
em geral, o imperativo do estudo atinge apenas 60%.” 

Ainda na área educacional, os evangélicos fazem um grande 
investimento na alfabetização. A mesma reportagem da revista Veja 
(02/07/97, pg. 87) diz: “As igrejas evangélicas realizam um 
monumental trabalho de alfabetização de adultos e estimulam o 
hábito da leitura. Embora recrutados entre a população mais pobre e 
portanto mais suscetível ao analfabetismo – 54% do rebanho ganha 
até cinco salários mínimos –, os evangélicos são mais letrados. O 
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analfabetismo entre eles atinge apenas 9,5%, contra 20% da 
população brasileira em geral”. 

 
Assistência social 
Os evangélicos atuam em várias áreas carentes da sociedade 

através de creches, asilos, trabalho com meninos de rua, com 
mendigos, com surdos, distribuição de cestas básicas, trabalho com 
prostitutas, com presidiários, com drogados, etc. A maioria das 
igrejas locais está engajada em algum desses trabalhos. Vamos citar 
alguns desses ministérios que existem pelo Brasil. 

A “Fábrica de Esperança”, fundada pelo pastor Caio Fábio no 
Rio de Janeiro, é considerado o maior empreendimento social da 
América Latina. Atende a mais de 15 mil pessoas da comunidade 
carente de Acari, subúrbio do Rio de Janeiro, conta com o apoio da 
prefeitura e tem já funcionando 46 projetos sociais. A meta é chegar 
ao 70° projeto ainda em 1998. Os parceiros da Fábrica de Esperança 
e os 46 projetos em funcionamento são: Xerox do Brasil – cursos de 
desmonte de máquinas, profissionalizante de mecânica, 
profissionalizante de eletricidade; Instituto Ayrton Senna – escola de 
informática; Yázigi Internacional – curso de idiomas; Induspan – 
oficina do pão; Governo do Estado do Rio de Janeiro – centro 
comunitário de defesa da cidadania; Tribunal Regional Eleitoral – 
cartório eleitoral; Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro – programa 
de cestas básicas; F. W. Kellog – Adolescente Esperança; Empresa 
de Correios e Telégrafos – posto dos correios; Fórmica, Vitae e 
Vulcan – creches 1 e 2, em parceria com a prefeitura do Rio; Golden 
Cross – posto comunitário médico; Sebrae e Fundação Roberto 
Marinho – Telecurso 2000; Pestallozi do Brasil – atendimento 
comunitário. Conta ainda com o Projeto psicossocial, rádio 
comunitária, assessoria comunitária, farmácia comunitária, 
assistência odontológica, projeto nutricional, cursos de: interfonia, 
office-boy, auxiliar de escritório, recepcionista, datilografia, desenho 
artístico, artesanato em papel machê, artesanato de bonecos, teatro, 
fotografia, confecção de cestas para café da manhã, silk-screen, corte 
e costura, ornamentação de festas, violão, maquiagem, cabeleireiro, 
manicure, oficinas de: pintura, desenho artístico, capoeira, do 
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pensamento (biblioteca Bernardo Seibel), Exército de Esperança e 
Liderança Cristã, Camp – Círculo do Amigo do Menino Patrulheiro 
(revista Vinde – n° 27, fevereiro/ 1998, pgs.49e50). 

A Associação Evangélica Beneficente (AEB), de São Paulo, 
atende a 80 mil pessoas por ano. Já funciona há 69 anos numa das 
regiões mais carentes e violentas da cidade: o bairro Valo Velho, na 
periferia, onde vivem 300 mil pessoas. Conta com uma casa de 
repouso onde vivem 85 idosos; uma casa que atende em média 130 
sem-tetos por dia; duas escolas profissionalizantes onde 400 
adolescentes fazem cursos de pedreiro, ladrilheiro, eletricista e 
bombeiro hidráulico; uma casa-abrigo que recebe 50 adolescentes 
por dia; serviço de atendimento jurídico e psicossocial para crianças 
e adolescentes (em 1996, foram 1500 procedimentos); uma casa de 
juventude que atende 80 adolescentes por mês; uma policlínica que 
realiza 20 consultas gratuitas por dia; um acampamento com 
capacidade para 250 pessoas; várias creches que atendem 
diariamente a 1700 crianças. 

A revista Veja (02/07/97, pg. 87-88) destaca o trabalho de 
recuperação de alcoólatras e drogados pelos evangélicos: “Os 
evangélicos realizam trabalhos de recuperação de dependentes de 
drogas e álcool em 270 clínicas espalhadas pelo Brasil. Elas atendem 
12000 pessoas, com índice de eficiência semelhantes aos obtidos por 
instituições reputadas, como os alcoólicos anônimos: 60% de 
recuperação.” 

Um outro ministério que completou 14 anos de existência é a 
missão Vida, fundada em Anápolis (GO) pelo pastor Wildo Gomes 
dos Anjos e hoje espalhada por outras cidades do Brasil. A missão 
Vida tem por objetivo a recuperação de mendigos e famintos das 
ruas. Ela conta com um Centro de Recuperação em Anápolis onde 
eles recebem assistência social, médica, odontológica e psicológica. 
Ali também eles ganham um lugar para morar com cama, cobertor e 
banheiro. Depois de recuperados eles passam para o Centro de 
Reintegração que tem como objetivo reintegrá-los à sociedade e suas 
famílias. Ela mantém ainda uma creche para 100 crianças e um 
ambulatório que conta com três médicos, quatro dentistas, duas 
psicólogas e duas enfermeiras. O atendimento atual do ambulatório é 
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de 200 pessoas/mês e existe um plano para passar esse número 
para 400 pessoas/mês (Informativo Vida – n° 68, 69 e 70 – março a 
outubro/97). 

O projeto Criança Feliz foi fundado em 1993 em Belo Horizonte 
pelo casal Sarah e João de Carvalho. É um projeto de recuperação 
sócio-familiar de crianças de rua de 6 a 14 anos. Ele atende cerca de 
180 menores por mês com o apoio da prefeitura de Belo Horizonte, 
igrejas e contribuições estrangeiras. O projeto já levou sua idéia a 
países como Austrália, Inglaterra, Alemanha e Suécia. Isso foi 
possível através do livro “Meninos de Rua do Brasil”, escrito por 
Sarah, que relata sua história. (jornal da Igreja Batista Central – n°3, 
dezembro/97). 

Outros casais evangélicos e até pessoas solteiras sentem-se 
chamadas a adotar crianças, na maioria abandonadas ou delinqüentes 
infantis e juvenis. 

O jovem casal Marisa e Edvaldo Martins fundaram a Instituição 
Filantrópica e Educacional Parábola em São Paulo. Através dela 
tornaram-se pais de 32 crianças. “Dezoito das crianças são adotadas, 
quatro estão em processo de adoção e sete só ficaram de fora porque 
completaram 16, idade – limite segundo a lei.” “O conceito é 
recuperar menores delinqüentes trazendo-os de volta a um lar. ‘As 
crianças têm necessidade de ser alguém. O vínculo familiar é 
essencial para elas se desenvolverem’, argumenta Marisa, que, em 
princípio, tenta reintegrar as crianças às famílias de origem. Quando 
isso não é possível, partem para a adoção”. (revista Vinde – n°19, 
junho/97, pg. 64). Flordelis dos Santos, 35 anos, cuida no Rio de 
Janeiro de 35 filhos. “Nascida e criada na Favela do Jacarezinho, a 
segunda maior do Rio, Flordelis acostumou-se a viver com a dura 
realidade do local. Vício, delinqüência e prostituição nunca a 
assustaram... ‘O maior mandamento deixado por Deus é o amor’, 
afirma Flordelis para justificar sua atitude. ‘Cuidar de pessoas sem 
nenhuma esperança de vida, estendendo a mão e mostrando que 
Jesus é a saída, isso é o amor’.” (revista Vinde – n°17, abril/97, pg. 
46). 

Em Belo Horizonte, no bairro São Bernardo, Célida e Gledson 
são pais de 46 crianças, algumas já adotadas e outras em processo de 
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adoção. Célida diz que todas as crianças que recebeu chegaram 
com algum tipo de problema, seja mental ou físico, como 
desnutrição, por exemplo. Uma das crianças foi encontrada numa lata 
de lixo. 

A maioria das cadeias e presídios do Brasil tem um trabalho 
evangélico. Muitos presos que não são visitados por familiares ou 
não têm família, recebem uma visita, são ajudados materialmente 
(sabonete, papel higiênico, etc.) e espiritualmente. Muitos são 
transformados por Jesus e saem dali recuperados. 

 
 
 

5. POSIÇÕES POLÍTICAS SOCIAIS E 
ECONÔMICAS QUE OS EVANGÉLICOS 

DEFENDEM  
 
A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi aprovada a 10 

de dezembro de 1948 pela Assembléia Geral das Nações Unidas 
(ONU), estando o Brasil entre os países signatários. A igreja 
evangélica apóia, ensina e colabora para serem colocados em prática 
integralmente todos os artigos da Declaração. 

Vejamos o que diz alguns artigos comparando-os com o que diz 
a bíblia e com declarações de algumas igrejas (retirado de um 
trabalho da CESE – Coordenadoria Ecumênica de Serviço, 1978): 

 
ARTIGO I. Todos os homens nascem livres e iguais em 

dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem 
agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. 

BÍBLIA: “Proclamareis liberdade na terra a todos os seus 
moradores.”(Levítico 25:10). “Homens, vós sois irmãos: por que vos 
ofendeis uns aos outros?” (Atos 7:26). 

Declaração da V Assembléia Mundial de Igrejas, Nairobi, 1975: 
“Deus quer uma sociedade em que todos possam exercer plenamente 
os direitos humanos...” 
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ARTIGO II. Todo homem tem capacidade para gozar os 

direitos e as liberdades estabelecidos nesta Declaração, sem distinção 
de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião 
política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, 
nascimento ou qualquer outra condição. 

BÍBLIA: “Pois o Senhor vosso Deus... não faz acepção de 
pessoas...” (Deuteronômio 10:27). “Não pode haver judeu nem 
grego; nem escravo nem liberto; nem homem nem mulher; porque 
todos vós sois um em Cristo Jesus.” (Gálatas 3:28). 

Credo Social da Igreja Metodista, 1971: “Deus criou os povos 
para constituírem uma família universal. Seu amor reconciliador em 
Jesus Cristo vence barreiras entre irmãos e destrói toda forma de 
discriminação entre os homens.” 

ARTIGO III. Todo homem tem direito à vida, à liberdade e à 
segurança pessoal. 

BÍBLIA: “Não matarás.” (Êxodo 20:13). “...eu vim para que 
tenham vida e a tenham em abundância.” (João 10:10). 

Credo Social da Igreja Metodista, 1971: “... o pleno 
desenvolvimento humano, a verdadeira segurança e ordem sociais só 
se alcançam na medida em que todos os recursos técnicos e 
econômicos e os valores institucionais estão a serviço da dignidade 
humana na efetiva justiça social”. 

 
ARTIGO IV. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão; 

a escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas 
formas. 

BÍBLIA: “O Senhor me enviou a proclamar libertação aos 
cativos, e a pôr em liberdade os algemados.” (Isaías 61:l). “Para a 
liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não 
vos submetais de novo a jugo de escravidão.” (Gálatas 5:1) 

Credo Social da Igreja Metodista, 1971: “A reconciliação do 
homem em Jesus Cristo torna claro que a pobreza escravizadora em 
um mundo de abundância é uma grave violação da ordem de 
Deus...”. 

 
ARTIGO V. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento 
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ou castigo cruel, desumano ou degradante. 

BÍBLIA: “Não oprimas a teu irmão” (Levítico 25:14). “Também 
soldados lhe perguntaram: E nós, que faremos? E ele lhes disse: A 
ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa.” (Lucas 3:14). 

Declaração do Conselho Mundial de Igrejas, 1977: “... instamos 
as igrejas a... tornarem públicas a prática, a cumplicidade, e a 
propensão à tortura existentes em nossas nações...” 

 
ARTIGO VII. Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem 

qualquer distinção, a igual proteção da lei...” 
BÍBLIA: “O que justifica o perverso e o que condena o justo, 

abomináveis são para o Senhor tanto um como o outro.” (Provérbios 
17:15). 

Declaração da IV Assembléia do Conselho Mundial de Igrejas, 
Upsala, 1968: “As nações deverão reconhecer que a proteção dos 
direitos do homem e das liberdades fundamentais tornou-se a 
preocupação comum da coletividade internacional...” 

 
ARTIGO XIII. Todo homem tem direito à liberdade de 

locomoção e residência dentro das fronteiras de cada Estado. Todo 
homem tem direito a sair de qualquer país, inclusive do próprio, e a 
ele regressar. 

BÍBLIA: “Eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer 
que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei.” 
(Gênesis 28:15). 

Declaração da V Assembléia do Conselho Mundial de Igrejas, 
Nairobi, 1975: “As igrejas devem também defender e promover os 
direitos das minorias...” 

 
ARTIGO XVI. Os homens e as mulheres de maior idade, sem 

qualquer restrição de raça, nacionalidade ou religião, têm o direito de 
contrair matrimônio e fundar uma família. Gozam de iguais direitos 
em relação ao casamento, sua duração e dissolução. O casamento não 
será válido senão com o livre e pleno consentimento dos nubentes. A 
família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito à 
proteção da sociedade e do Estado. 
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BÍBLIA: “Digno de honra entre todos seja o matrimônio.” 

(Hebreus 13:4). 
Credo Social da Igreja Metodista, 1971: “A comunidade familiar 

expressa exigências fundamentais da criação divina...” 
 
ARTIGO XVII. Todo homem tem direito à propriedade, só ou 

em sociedade com outros. Ninguém será arbitrariamente privado de 
sua propriedade. 

BÍBLIA: “A terra estará ao vosso dispor; habitai e negociai nela, 
e nela tende possessões.” (Gênesis 34:10). 

Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, Curitiba, 
1970: “Deus pôs recursos da natureza à disposição de todos...” 

 
ARTIGO XVIII. Todo homem tem direito à liberdade de 

pensamento, consciência e religião. Este direito inclui a liberdade de 
mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião 
ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, 
isolada ou coletivamente, em público ou em particular. 

BÍBLIA: “Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que 
vimos e ouvimos.” (Atos 4:20). 

Declaração da V Assembléia do Conselho Mundial de Igrejas: 
“O direito à liberdade religiosa está consagrado na maioria das 
constituições como um direito humano básico...” 

 
ARTIGO XXII. Todo homem... tem direito à segurança social e 

à realização... dos direitos econômicos, sociais e culturais 
indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento de sua 
personalidade. 

BÍBLIA: “Entre ti não haja pobre,... se apenas ouvires 
atentamente a voz do Senhor teu Deus.” (Deuteronômio 15:4-5). 
“Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que 
promovem a paz.” (Tiago 3:18). 

Credo Social da Igreja Metodista, 1971: “As excessivas 
disparidades culturais, sociais e econômicas negam a justiça e põem 
em perigo a paz...” 
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ARTIGO XXIII. Todo homem tem direito ao trabalho, à livre 

escolha do emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e à 
proteção contra o desemprego. Todo homem, sem qualquer distinção, 
tem direito a igual remuneração por igual trabalho. Todo homem que 
trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória... 

BÍBLIA: “É dom de Deus que possa o homem comer, beber e 
desfrutar o bem de todo o seu trabalho.” (Eclesiastes 3:13). “Porque 
digno é o trabalhador de seu salário.” (Lucas 10:7). 

Credo Social da Igreja Metodista: “... A plena dimensão humana 
só se encontra nas novas relações criadas por Deus em Jesus Cristo”. 

 
ARTIGO XXIV. Todo homem tem direito a repouso e lazer, 

inclusive à limitação razoável das horas de trabalho e a férias 
remuneradas periódicas. 

BÍBLIA: “Seis dias farás a tua obra, mas ao sétimo descansarás: 
para que descanse o teu boi e o teu jumento; e para que tome alento o 
filho da tua serva e o forasteiro.” (Êxodo 23:12). 

Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, Curitiba, 
1970: “A boa criação compreende para todos trabalho e saúde, 
moradia e sustento, cultura e lazer, convivência e liberdade...” 

ARTIGO XXV. Todo homem tem direito a um padrão de vida 
capaz de assegurar a si e à sua família saúde e bem-estar, inclusive 
alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços 
sociais indispensáveis... A maternidade e a infância têm direitos a 
cuidados e assistência especiais... 

BÍBLIA: “Quando também segares a messe da tua terra, o canto 
do teu campo não segarás totalmente, nem as espigas caídas colherás 
da tua messe. Não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos 
caídos da tua vinha: deixá-lo-ás ao pobre e ao estrangeiro.” (Levítico 
19:9-10). 

Declaração da V Assembléia do Conselho Mundial de Igrejas, 
Nairobi, 1975: “Nenhum direito é possível sem as garantias básicas 
da vida, incluindo o direito ao trabalho, à alimentação adequada, ao 
amparo garantido da saúde, à habitação decente, e à educação que 
conduza ao pleno desenvolvimento do potencial humano”. 
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ARTIGO XXVI. Todo homem tem direito à instrução... 
BÍBLIA: “O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o 

conhecimento.” (Oséias 4:6). 
Declaração da IV Assembléia do Conselho Mundial de Igrejas, 

Upsala, 1968: “As igrejas, em sua pregação e ensinamento, inclusive 
o ensinamento teológico, são chamadas a manifestar a visão bíblica 
da unidade da humanidade dada por Deus...”. 

 
ARTIGO XXLX. Todo homem tem deveres para com a 

comunidade... todo homem está sujeito apenas às limitações 
determinadas pela lei, exclusivamente com o fim de assegurar o 
devido reconhecimento e respeito dos direitos e liberdades de outrem 
e de satisfazer às justas exigências da moral, da ordem pública e do 
bem-estar de uma sociedade democrática...” 

BÍBLIA: “Não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do 
teu povo; mas amarás o teu próximo como a ti mesmo.” (Levítico 
19:18). “Como livres que sois não useis, todavia, a liberdade por 
pretexto para fazer o mal.” (I Pedro 2:6). 

Declaração da V Assembléia do Conselho Mundial de Igrejas, 
Nairobi, 1975: “...A solidariedade cristã significa um posicionamento 
definitivo ao lado dos prisioneiros da consciência, e dos refugiados e 
prisioneiros políticos. As igrejas, pelo seu testemunho, pelas suas 
intercessões e pela sua assistência, devem tudo fazer para ajudar os 
seres humanos que sofrem.” 

 
A igreja evangélica defende a liberdade de expressão em todos 

os campos. No campo religioso e filosófico a pessoa deve ter 
liberdade de escolha e de crença. Defende direitos e deveres iguais 
para homens e mulheres na sociedade. 

Defende, assim, direitos iguais para todas as pessoas 
independentemente de raça, cor, crença política, religiosa ou 
filosófica, sexo, nacionalidade. Um exemplo disso são os Estados 
Unidos, país de maioria evangélica e onde a constituição garante 
ampla liberdade de expressão e direitos iguais a todos os cidadãos. 

Defende ainda a ordem, a paz e o respeito ao governo e às leis do 
país. 
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Igreja e Estado 
A igreja evangélica defende a separação entre igreja e Estado. 

No passado religiões que se uniram ao Estado ou elas próprias, 
passando a ter o poder temporal, foram contaminadas pela riqueza, 
corrupção, busca do poder e submeteram a população, muitas vezes, 
pela força, ao seu domínio. Hoje ainda vemos exemplo disso em 
alguns países. Assim, não defende nem mesmo uma religião oficial 
de Estado e, sim, que o Estado seja leigo. 

 
Uso de anticoncepcionais 
Acredita que o casal tem direito a conhecer e fazer um 

planejamento familiar conforme o seu desejo e necessidade, inclusive 
com uso de métodos anticoncepcionais adequados. 

Alguns dizem que os métodos artificiais (“camisinha”, por 
exemplo) impedem a vida, porém os métodos chamados naturais 
(abstinência através da “tabelinha”, coito interrompido) também 
impedem a vida. Se argumentarem que esses métodos são naturais, 
enquanto os outros são artificiais, também terão que ser contra o 
parto de cesária, que não é natural, e contra o uso de muitos 
medicamentos. Além disso, o uso da “tabelinha”, muitas vezes, não é 
um método seguro, impedindo, ainda, a completa liberdade sexual do 
casal. 

Assim fala o Credo Social da Igreja Metodista, 1971: “... A 
família está sujeita a insegurança econômica e a tensões e 
desajustamentos que acompanham as mudanças socioculturais. O 
planejamento familiar é um fator essencial, dele resulta a paternidade 
consciente, o ajustamento entre os cônjuges, a educação dos filhos, a 
administração do lar.” 

 
 
 

6. OS EVANGÉLICOS TRATAM  
O DINHEIRO COM LEVIANDADE?  
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Este é o tópico mais discutido sobre as igrejas evangélicas: a 

questão do dinheiro. Como os evangélicos lidam com esta realidade? 
Os evangélicos querem só ganhar o dinheiro dos outros ou eles são 
pessoas honestas? E se forem honestos, que é como os evangélicos 
são considerados em geral, como podem dizer que têm o interesse 
em levar o dinheiro dos outros? Ou será que os evangélicos, aqueles 
que freqüentam a igreja e são leigos, são honestos, mas os pastores é 
que são corruptos? Finalmente perguntamos: se os pastores são 
desonestos, como podemos explicar a honestidade dos demais 
evangélicos, as vidas transformadas, muitos assaltantes que deixaram 
de assaltar e muitas pessoas que eram desonestas nos seus negócios e 
passaram a ser honestas? Eles receberam os ensinamentos da palavra 
de Deus, muitas vezes, dos próprios pastores. E se houve 
transformação de vidas para melhor é sinal que aprenderam coisas 
boas dos seus pastores. 

Sabemos que existem falsos pastores, falsos profetas e falsos 
cristos. Isso não é novidade para ninguém, pois o próprio Jesus já 
tinha nos alertado para isso: “... porque surgirão falsos cristos e 
falsos profetas...” (Mateus 24:24 – Bíblia Sagrada). Porém, todo 
pastor que está andando nos caminhos de Deus, verdadeiramente, 
tem a intenção de ser honesto e reto em todos os seus caminhos. 
Além disso, ensina os irmãos a andarem nesse mesmo caminho, 
sendo ele mesmo exemplo e espelho para todos. 

No Brasil existem atualmente mais de 150 mil pastores (só na 
igreja Assembléia de Deus tem cerca de 96 mil pastores segundo a 
revista Vinde – n°18, maio/97, pg.36). Assim, quando surge um caso 
de desonestidade, não podemos generalizar para todos os pastores. 

Existem pessoas que acham que o pastor é o dono da igreja e 
todas as ofertas recebidas ficam com ele. Com raras exceções, 
aqueles pastores que são remunerados recebem um salário fixo da 
igreja e esse salário é, normalmente, definido através de membros da 
igreja que se reúnem para tomarem essa decisão. 

Outros acham que o pastor não merece salário. Esses não 
valorizam o trabalho de um pastor que é muito difícil e requer muita 
dedicação e amor. Eles acham que um psicólogo merece o seu 
salário, mas o pastor que ouve, consola, exorta e aconselha pessoas 
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não merece. Pensam que um administrador merece seu salário, 
porém o pastor que ajuda a administrar a igreja não merece. Além 
disso, o pastor tem muitas outras funções, muitas vezes sendo até 
pedreiro e construindo o templo da igreja. A sua função principal, 
porém, é ajudar as pessoas espiritualmente, ensinando a palavra de 
Deus. E este é o trabalho mais nobre e importante que existe: “Quem 
jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não 
come do seu fruto? Ou quem apascenta o rebanho e não se alimenta 
do leite do rebanho?... Não atarás a boca ao boi que debulha... o que 
debulha, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se 
nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de 
vós bens materiais?... Não sabeis vós que os que prestam serviços 
sagrados, do próprio templo se alimentam; e quem serve ao altar, do 
altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que 
pregam o evangelho, que vivam do evangelho...” (I Coríntios 9:7, 9, 
10-11, 13-14 – Bíblia Sagrada). 

Está escrito também: “Devem ser considerados merecedores de 
dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com 
especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino.” (I Timóteo 
5:17 – Bíblia Sagrada). 

O próprio Jesus foi sustentado por doações durante seu 
ministério: “...andava Jesus de cidade em cidade... e os doze iam com 
ele, e também algumas mulheres... Maria, chamada Madalena,... e 
Joana... Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência 
com os seus bens.” (Lucas 8:l-3 – Bíblia Sagrada). Jesus também 
pagou o imposto do templo: “... Não paga o vosso Mestre as duas 
dracmas? Sim, respondeu ele (Pedro)... Jesus lhe disse:... vai ao mar, 
lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o; e, abrindo-lhe a 
boca, acharás um estáter. Toma-o, e entrega-lhes por mim e por ti.” 
(Mateus 17:24-27 – Bíblia Sagrada). 

 
Dízimo 
Muito se fala também a respeito do dízimo. Em primeiro lugar 

dizem que todos são obrigados a doá-lo, o que não é verdade. 
Qualquer quantia que doarmos por obrigação ou constrangimento 
não terá valor diante de Deus, pois o nosso coração não estará de 
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acordo com aquilo e não teremos amor ou fé naquilo que 
estivermos fazendo, como está escrito: “Cada um contribua segundo 
tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade; 
porque Deus ama a quem dá com alegria.” (II Coríntios 9:7 – Bíblia 
Sagrada). 

Se alguma igreja cobra o dízimo ou constrange as pessoas a doá-
lo está agindo contra a palavra de Deus. Também não podemos 
generalizar erros de alguma igreja para todas as igrejas. 

Devemos, na verdade, usufruir com alegria daquilo que 
ganhamos, fruto do nosso trabalho e desde que tenhamos obtido-o 
com honestidade. Porém, é muito bom, gratificante e nos faz crescer 
no amor, quando todo mês reservamos uma parte significativa dos 
nossos ganhos para ajudar outros: “... Quem tiver duas túnicas, 
reparta com quem não tem...” (Lucas 3:ll – Bíblia Sagrada). Deus nos 
dá o privilégio de participar de sua obra através do dinheiro que ele 
nos dá. É motivo de grande satisfação, não só ganhar dinheiro para 
nós, mas principalmente podermos ajudar aos outros: “... antes 
trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha com que 
acudir ao necessitado.” (Efésios 4:28 – Bíblia Sagrada). 

Os evangélicos, normalmente, são generosos e contribuem com 
uma boa quantia de dinheiro, o que incomoda aqueles que não agem 
dessa forma. Esse desprendimento é sinal de um maior desapego 
material e atesta que a vontade dos evangélicos não é de ganhar 
dinheiro dos outros e, sim, o contrário: doar e contribuir: “... 
superabundeis em toda boa obra,... Distribuiu, deu aos pobres, a sua 
justiça permanece para sempre.” (II Coríntios 9:8-9 – Bíblia Sagrada) 

Em segundo lugar dizem que o evangélico que é pobre sofre, 
porque ganha pouco e ainda tem que contribuir. Mas na realidade, 
acontece o oposto: ele é o mais favorecido. 

Isso ocorre, porque a igreja evangélica é uma grande família. 
Todos procuram doar, porque têm um compromisso com Deus e com 
os irmãos daquela comunidade em que participam. Assim como em 
toda família, o objetivo da igreja evangélica é que todos os seus 
membros tenham suas necessidades básicas supridas. Isso é uma das 
prioridades da igreja evangélica. Podemos observar que 
freqüentemente a igreja ajuda os irmãos com aquilo que está a seu 
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alcance: cestas básicas de alimento, material de construção para 
construírem suas casas, auxílio aos desempregados, auxílio aos 
órfãos e às viúvas, doação de roupas, calçados e remédios, ajuda em 
assistência médica e odontológica. Por isso, dificilmente veremos um 
evangélico na miséria ou mendigando. Está escrito na palavra de 
Deus: “... jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a 
mendigar o pão.” (Salmo 37:25 – Bíblia Sagrada). Além disso, a 
igreja também presta uma assistência social àqueles que não são 
evangélicos. 

Vemos, assim, que as ofertas recebidas na igreja se revertem para 
os próprios membros, principalmente para os mais necessitados. No 
início da igreja, no primeiro século, os cristãos eram tão unidos que 
tinham tudo em comum: “Todos os que creram estavam juntos, e 
tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, 
distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha 
necessidade.” (Atos 3:44-45 – Bíblia Sagrada). 

Também observamos que, em geral, os evangélicos têm 
melhores condições de vida que outras pessoas que recebem o 
mesmo salário, mesmo contribuindo para o sustento da igreja e para 
esta ajudar outras pessoas, o que é um privilégio. Eles não gastam 
dinheiro com cigarro, bebidas, drogas e prostituição. Sabemos que 
tudo isto consome muito dinheiro, além de fazer mal à saúde e, 
consequentemente, levar a mais gastos como, por exemplo, médico e 
remédios. O álcool e as drogas causam também problemas 
psicológicos, familiares e sociais, levando até a agressões corporais. 
Também o desempenho profissional tende a diminuir e alguns até 
param de trabalhar, dificultando ainda mais a situação da família 
como um todo. Os evangélicos estão isentos de todos estes 
problemas. Eles também têm melhores condições de moradia, mais 
asseio, mais saúde, mais instrução, mais união e não passam fome. 

Os evangélicos podem fazer doações por conta própria ou têm 
que doar o dinheiro para a igreja? Claro que podem fazer doações 
individuais onde quiserem. Devem, porém, doar também à igreja, 
porque fazem parte de uma família e numa família o marido e a 
mulher trocam idéias sobre como vão usar o dinheiro da melhor 
forma. Assim, normalmente, a igreja (e todos fazendo parte dela) em 
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assembléia ou membros aprovados pela igreja em reunião decidem 
como melhor aplicar as ofertas. Então, cada um juntamente com os 
outros irmãos, através da oração e da direção do Espírito Santo, toma 
a melhor decisão. Todos fazem parte do corpo de Cristo, cuja cabeça 
é o próprio Cristo. Se cada membro só agir individualmente não 
estará fazendo parte do corpo. A mão ou pé fora do corpo pode fazer 
alguma coisa? A igreja onde cada um é membro tem necessidades 
básicas e, portanto, todos são responsáveis primeiramente com o 
sustento daquela igreja onde fazem parte. Essas necessidades 
principais são a manutenção do templo (luz, água, telefone, limpeza, 
pintura, reparos, etc.), pagamento de pessoal (faxineiro, secretário, 
pastor, etc.) e auxílio aos irmãos mais carentes para que não exista 
uma pessoa sem amparo dentro da igreja. 

É importante lembrar que tudo vem de Deus: “Porque quem sou 
eu, e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente 
estas coisas? Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos to damos.” (I 
Crônicas 29:14 – Bíblia Sagrada). Dar o dízimo é devolver a Deus 
uma parte do que ele nos dá; é reconhecer que tudo que tenho é Deus 
quem nos dá; é estar agradecido a Deus. Tudo que temos é só 
emprestado. Quando morrermos não levaremos nada daqui: “Como 
saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio; e do 
seu trabalho nada poderá levar consigo.” (Eclesiastes 5:16 – Bíblia 
Sagrada). 

Talvez alguém poderá dizer que tudo o que tem, ele conseguiu 
com seu esforço e sua capacidade. Porém, reflitamos nestas palavras: 
“Não digas, pois, no teu coração: A minha força e o poder do meu 
braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor 
teu Deus, porque é ele que te dá força para adquirires riquezas...” 
(Deuteronômio 8:17-18 – Bíblia Sagrada). 

Se averiguarmos veremos que a igreja evangélica não cobra nada 
para batizar pessoas nem para celebrar um casamento, assim como 
no casamento pode-se usar gratuitamente a ornamentação da igreja e 
o coro e músicos da igreja também tocam gratuitamente: “Curai 
enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios; de 
graça recebestes, de graça dai.”(Mateus 10:8 – Bíblia Sagrada). 

Da mesma forma, os acampamentos construídos pela igreja com 
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alojamentos, restaurante, piscina, quadras, etc, podem ser 
utilizados gratuitamente pelos membros. Não têm que comprar uma 
cota para serem sócios e nem pagar mensalidades. Tudo que é feito 
pela igreja é para os próprios membros. 

 
 
 

7. DEUS OPERA CURAS ATRAVÉS DOS 
EVANGÉLICOS  

 
 
O humorista Dedé Santana, que ficou famoso como integrante do 

grupo “Os Trapalhões”, conta em seu testemunho como foi curado 
do coração. Ele adoeceu e foi internado no Hospital Pró-Cardíaco no 
Rio de Janeiro. Os exames revelaram que ele estava muito mal com 
artérias entupidas, pulmão congestionado e água na pleura. As visitas 
para ele estavam proibidas, mas permitiu que alguns pastores o 
visitassem. Os pastores oraram por ele e lhe disseram que ficaria 
bom. No dia seguinte, nos seus exames de rotina, as chapas não 
acusaram nada. Os médicos, achando que o aparelho estava com 
defeito, tiraram outras chapas em outros aparelhos e estas também 
não acusaram nada. Imediatamente recebeu alta e foi para casa. 

Maria Cecília Menezes mora numa casa pobre em Belford Roxo, 
Baixada Fluminense, e tem cinco filhos. Foi curada de câncer após 
quatro anos de sofrimento e hoje se dedica a Cristo, como gratidão 
pela graça recebida, pregando nas praças, hospitais, presídios, etc. 
(revista Vinde – n°24, novembro/97, pg.55). 

Roberto Geraldino de Souza há oito anos convivia com o vírus 
da AIDS. Um laudo médico do Hospital Evandro Chagas de 18 de 
março de 1997 relata que teve neurotoxicoplasmose, meningite 
criptocóccica e criptosperidiose como resultado da baixa imunidade 
devido à AIDS. A partir de 1996 teve anemia profunda, derrame, 
infestação por bactérias, etc. Após receber uma oração de cura em 
julho seu exame de HIV passou a dar negativo. Dormia em casa, 
quando o pastor José Fernandes, da Assembléia de Deus, num culto 
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próximo da sua casa anunciou: “O Espírito Santo me revela que 
um senhor chamado Roberto Geraldino de Souza, que mora na rua..., 
número..., está sendo curado agora de AIDS.” ‘Naquele mesmo 
instante, cerca de 21h30, Roberto despertou do sono sentindo a 
“barriga rodar”. “Meu Deus, o que é isso?”, perguntou-se. “Será que 
chegou a hora de eu morrer?” A sensação era semelhante à de uma 
serra elétrica cortando seu abdômen. A partir deste dia ficou curado. 
(revista Vinde – n°22, setembro/97, pgs. 46,48). 

Maria de Fátima Lopes Antunes, 46, já teve duas curas divinas. 
Quando tinha 17 anos estava desenganada pelos médicos com 
bronquite asmática crônica e foi restaurada de um estado de 
semicoma da noite para o dia. “Durante sua internação, uma mulher 
entrou no CTI da casa de saúde onde estava e perguntou-lhe se 
queria aceitar Jesus e receber uma oração. Ela disse que sim. No dia 
seguinte, estava de alta... A doença nunca mais voltou a incomodá-
la.” No dia 13 de julho de 1997 foi curada de um problema de 
coluna. “Seu problema era um desvio severo na coluna cervical, que 
provocava dores fortíssimas na nuca e um inchaço muito grande... 
Andar tornou-se uma grande dificuldade.” Foi curada após uma 
oração no mesmo culto em que Roberto Geraldino de Souza foi 
curado. “Quando dei por mim, não sentia mais nada. Mexia a cabeça, 
o pescoço e o corpo à vontade. O inchaço sumiu, a dor desapareceu, 
tudo instantaneamente”, conta. ‘A cura de Maria foi constatada pela 
médica que vinha acompanhando seu caso, Valéria Lopes, de uma 
clínica particular em Duque de Caxias.’ (revista Vinde – n°22, 
setembro/97, pg. 48). 

O militar da reserva Armando Farias Tinoco, 79, também já teve 
duas curas pelo Espírito Santo. Quando tinha 22 anos sofreu um 
acidente, fraturando a coluna e ficando numa cadeira de rodas. Numa 
noite, no hospital, sonhou com uma tocha percorrendo seu corpo. O 
que aconteceu no dia seguinte: “Mas, sem que acreditassem, pulei da 
cama e saí andando em nome de Jesus.” As novas radiografias 
registraram um alto grau de calcificação no lugar da fratura. Em 
1995, uma consulta ao Hospital da Aeronáutica revelou que tinha 
pneumonia causada por bactérias. O médico lhe disse que o 
tratamento seria sério e prolongado. Começou a orar e no quinto dia 
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de oração, sem que tivesse tomado um único remédio, viu-se 
curado: as dores pararam e a respiração voltou a fluir. As novas 
radiografias mostraram que estava completamente curado e nunca 
mais voltou a sentir nada. (revista Vinde – n°22, setembro/97, pgs. 
48,50). 

O pastor David (Paul) Yonggi Cho, líder da maior igreja 
evangélica do mundo, na Coréia do Sul, conta em seus livros que um 
dia, quando ainda jovem, começou a vomitar sangue. Exames feitos 
constataram que tinha tuberculose. Os médicos lhe disseram que não 
havia cura para ele e que voltasse para casa, sabendo que apenas 
poucas semanas de vida lhe restavam. No seu leito converteu-se a 
Jesus e sentiu que Ele estava curando-o. Seis meses após, estava 
levantando-se da sua cama. Hoje, cerca de 40 anos depois, continua 
vivo sem nenhum sintoma da doença. 

O que é impossível para Deus? Ele criou tudo que existe e, 
portanto, pode curar qualquer pessoa: “... Os impossíveis dos homens 
são possíveis para Deus.” (Lucas 18:27 – Bíblia Sagrada). Basta que 
tenhamos fé sincera em Jesus e a graça de Deus, a seu tempo, fluirá 
para nós: “... tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e 
será assim convosco.” (Marcos 11:24 – Bíblia Sagrada). 

 
 
 

8. COMO O EVANGELHO TRANSFORMA 
AS PESSOAS 

 
Aquele que tem um encontro com Jesus é transformado. Todos 

nós já tivemos encontros e situações que nos fizeram bem, que nos 
fizeram crescer e nos emocionaram trazendo-nos alegria. Lembre-se 
de um encontro muito significativo que você já teve com uma pessoa 
e que lhe trouxe satisfação, alegria, entusiasmo e que até hoje você 
tem boas recordações dele! Imagine agora outro encontro: você se 
encontrando com Jesus Cristo, o Criador do universo e seu Criador 
também, que é Deus, luz do mundo, que lhe ama com amor infinito, 
se importa com você, conhece suas lutas e angústias, conhece toda 
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sua vida, suas qualidades e fraquezas e quer e pode lhe ajudar, se 
você deixar. Este é um encontro único e o maior que existe: 
encontrar-se com Deus. É um encontro difícil de se imaginar e, para 
alguns, impossível de acontecer. É fácil se imaginar um encontro que 
uma pessoa teve com Jesus quando ele esteve aqui na terra, pois 
estava em carne e osso, conversando com as pessoas. No entanto, 
esse encontro hoje é semelhante àquele que as pessoas tiveram há 
2000 anos atrás, porque Jesus está vivo: “... Por que buscais entre os 
mortos ao que vive?” (Lucas 24:5 – Bíblia Sagrada). 

Hoje, porém, Jesus está presente mas invisível. É o mesmo que 
você se encontrar com uma pessoa, ficar frente a frente e conversar 
com ela, mas atrás de uma porta, sem vê-la. Jesus disse: “Eis que 
estou à porta, e bato; se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, 
entrarei em sua casa, e cearei com ele e ele comigo.” (Apocalipse 
3:20 – Bíblia Sagrada). Jesus Cristo está batendo à porta do seu 
coração, mas não arromba. Muitos ouvem a voz dele, mas não abrem 
a porta. Muitos crêem nele, conversam com ele, pedem ajuda, 
agradecem, mas só de longe: não deixam ele entrar, ter acesso à sua 
intimidade e fazer uma faxina na sua vida. Se você abrir, ele entra e o 
Espírito de Deus passa a habitar dentro de você. Por isso, esse 
encontro transforma a vida da pessoa para sempre: Deus passa a 
habitar dentro dela e a transforma em filha de Deus: “Mas a todos 
quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de 
Deus; a saber: aos que crêem no seu nome.” (João 1:12 – Bíblia 
Sagrada). Este encontro é real e maravilhoso e muda a vida da 
pessoa. Imagine a diferença que faz: Deus passar a morar dentro da 
pessoa! 

Assim, não nos assustamos quando vemos um traficante, um 
assassino ou um assaltante ser mudado num piscar de olhos. Só o 
poder de Deus pode fazer isso. 

No Japão existe uma máfia chamada Yakuza, considerada a mais 
violenta da mundo. Ela conta com mais de 90 mil integrantes e está 
espalhada em cerca de 3,5 mil gangues – algumas, inimigas mortais. 
Ela controla 80% do tráfico de drogas, montou uma rede de 
prostituição que abrange todo o país e envolve a importação de 
mulheres, a agiotagem é largamente praticada, cobram altas somas de 
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empresas para não perturbá-las com atos violentos ou denúncias 
caluniosas, atua no contrabando de armas, há denúncias de corrupção 
e envolvimento com altas autoridades do país, etc., faturando cerca 
de 15 bilhões de dólares por ano. Mas o que parecia impossível 
aconteceu: vários membros da Yakuza se converteram a Jesus e 
causaram e continuam causando grande impacto na sociedade 
japonesa. Muitos deles chegaram a liderar facções e negócios da 
Yakuza como Hiroyuki Suzuki, 41 anos, que controlava cassinos 
clandestinos; Yoshiyuki Yoshida, 54 anos, que foi um dos maiores 
traficantes de droga do Japão e vice-líder de uma das facções; Tetsuo 
Nakajima, 47 anos, que foi um dos líderes da Sumiyoshi-kai, uma 
das três maiores famílias da máfia japonesa, e chegou a liderar 10 mil 
homens. Hoje, eles falam de Jesus nas praças mostrando as tatuagens 
no corpo, típicas dos integrantes da Yakuza. Muitos já foram 
ameaçados pela Yakuza, mas continuam pregando, contando os 
crimes que já praticaram e falando da nova vida transformada por 
Jesus. (revista Vinde – n°21, pgs. 18 a 24). 

O ex-líder do Comando Vermelho, organização criminosa, e um 
dos maiores ladrões de carro e assaltantes de bancos do país, José 
Carlos Gregório, o “Gordo”, se converteu a Jesus em 1992 e hoje é 
um homem respeitado e cumprindo pena em regime semi-aberto, 
trabalhando fora do presídio. Diz ele: “O maior milagre que Deus 
tem feito na minha vida é que eu posso andar na rua sem medo e sou 
tratado como ser humano.” (revista Vinde – n°16, pgs. 54-55). 

Vicente Martins saiu do interior para morar em Belo Horizonte 
na sua infância e aos poucos se tornou um marginal. Começou com 
pequenos furtos, ficou internado na Febem, viveu nas ruas, tornou-se 
homossexual e, posteriormente, assaltante. Cometeu vários 
homicídios, muitos deles à sangue-frio e foi traficante de drogas, 
além de ser usuário delas. Por todos os seus crimes foi condenado à 
pena de 383 anos de prisão e ficou preso em 20 cadeias e presídios 
no Brasil. Comandou tráfico de drogas dentro da penitenciária e 
cometeu dois homicídios numa cela de um presídio. Era considerado 
o preso mais perigoso e violento de Minas Gerais. Não era bem visto 
nem pelos outros presos e por pouco não foi morto por um outro 
detento dentro de uma penitenciária em que estava detido. Porém, 
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aconteceu um milagre em sua vida. Uma igreja evangélica foi fazer 
um trabalho no presídio e ele, apesar de não gostar de bíblia nem de 
crente, foi assistir ao trabalho. A mensagem transmitida tocou o seu 
coração e começou a ler a bíblia. Um dia, em sua cela, entregou sua 
vida a Jesus e se arrependeu de todos os seus pecados. 
Inexplicavelmente para ele, começou a chorar e sentiu um peso cair 
de seus ombros. Desta hora em diante deixou de andar armado no 
presídio, passou a tratar bem as pessoas e começou a falar de Jesus 
com os outros detentos. Esse fato surpreendeu a todos, mas com o 
passar do tempo entenderam que ele realmente tinha tido uma grande 
transformação. Posteriormente passou por uma bateria de testes que 
mostrou que não havia nele mais nenhum grau de periculosidade. Foi 
solto definitivamente em 1995 e prega hoje em vários presídios, 
igrejas e outros locais falando como Jesus mudou sua vida. Como 
fruto de seu trabalho de três anos nos presídios em Neves, vizinha a 
Belo Horizonte, cerca de 200 presos se converteram e alguns já em 
liberdade também pregam a palavra de Deus. 

 
 
 

9. EXEMPLOS PARA NÓS DE ALGUNS 
EVANGÉLICOS CONHECIDOS 

MUNDIALMENTE  
 
Os evangélicos são hoje cerca de 700 milhões ou 

aproximadamente 12% da população mundial. Sabemos que os 
países que contam com número significativo de evangélicos estão 
entre os que mais procuram respeitar a liberdade individual e os 
direitos humanos, seja na área religiosa, social, econômica, política, 
etc. Alguns destes países são: Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, 
Escócia, Holanda, Suécia, Dinamarca, Noruega, Finlândia, Islândia, 
Suíça, Austrália e Nova Zelândia. Vemos nas leis desses países o 
respeito e a liberdade de religião à todas as pessoas. 

Jimmy Carter, evangélico, ex-presidente dos Estados Unidos 
(1977-1981), fundou em 1982 juntamente com sua mulher Rosalynn 



 38 
a Fundação Carter: “organização sem fins lucrativos para 
promover a paz, intermediar conflitos, encorajar a democracia e os 
direitos humanos e lutar contra pobreza e doenças.” Sua 
administração como presidente dos Estados Unidos caracterizou-se 
pela defesa dos direitos humanos. (revista Vinde – n°17, pg. 56). 

Nelson Mandela, presidente da África do Sul, é também 
evangélico. Lutou contra o “apartheid” e comanda atualmente o país 
e o processo de consolidação de paz entre brancos e negros sem 
retaliações contra brancos ou seus inimigos. 

A baronesa Caroline Cox, inglesa, evangélica, viaja pelo mundo 
auxiliando populações carentes, especialmente na África, resgatando 
menores abandonados e defendendo os direitos humanos. Ela disse: 
“A solução para os problemas sociais do mundo está na mensagem 
cristã, pois só ela propaga os valores corretos e restauradores.” 
(revista Vinde – n°25, pgs. 64-65). 

 
 
 

10. CONCLUSÃO 
 
 
A igreja verdadeira de Jesus Cristo é formada por todos aqueles 

que, independentemente de religião ou denominação, crêem que toda 
a Bíblia é a palavra de Deus, que Jesus Cristo é Deus que se fez 
homem e veio à terra para nos salvar, morrendo na cruz para pagar 
em nosso lugar e, assim, nos perdoar dos nossos pecados, que 
ressuscitou e, portanto, está vivo e voltará segunda vez para 
ressuscitar todos os mortos e fazer o juízo final, dando a vida eterna 
no reino de Deus a todos aqueles que creram nele e aceitaram seu 
perdão que foi dado quando deu sua vida por nós: “Porque Deus 
amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para 
que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.” (João 
3:16 – Bíblia Sagrada). O verdadeiro cristão, não só crê, mas 
confessa a Jesus como seu Senhor e Salvador, arrepende de todos os 
seus pecados, entrega toda a sua vida nas mãos de Jesus e passa a 
segui-lo procurando obedecer a sua palavra que está na Bíblia. 
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Quando isso ocorre a pessoa recebe o Espírito Santo que passa a 
habitar dentro dela e a transforma numa nova vida. Essa crença, essa 
entrega e essa transformação são necessárias para que a pessoa se 
torne cristã. Muitos crêem em Deus, mas não têm Deus, o que é 
diferente, pois não conhecem essa transformação. 

Jesus Cristo, o próprio Deus, foi perseguido e crucificado. Ele 
veio trazer a salvação, o caminho, a verdade, a vida, o amor. Curou o 
espírito, a mente e o físico das pessoas e ressuscitou mortos e ainda 
assim foi morto. Mas com esse propósito ele veio ao mundo: dar a 
sua vida por nós, morrer para que vivêssemos. Por isso os 
evangélicos são também perseguidos. Jesus disse: “... se perseguiram 
a mim, também perseguirão a vós outros...” (João 15:20 – Bíblia 
Sagrada). “Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo 
Jesus serão perseguidos.” (II Timóteo 3.12 – Bíblia Sagrada). 

Por que isso ocorre? Porque o bem e a verdade incomodam quem 
age mal. Se uma pessoa está sendo honesta num lugar onde há 
corrupção, ela é isolada e rejeitada, pois os corruptos temem ser 
descobertos. Se uma pessoa fala freqüentemente a verdade é tachada 
de chata, “certinha”, boba, etc., porque a mentira e os valores 
malignos predominam no mundo e passaram a ser naturais. Se uma 
pessoa diz que vai se casar virgem é estigmatizada como louca, 
doente, ingênua. 

Os evangélicos defendem os valores de Deus que são eternos e 
permanentes e não mudam com a cultura ou com a época. O amor, a 
paz, a bondade e o perdão, por exemplo, sempre nos trarão alegria e 
satisfação, em qualquer lugar ou tempo. Assim, muitas vezes o 
comportamento deles não combina com o da maioria da sociedade, 
que está enferma, porque não segue os padrões de Deus. 

Por outro lado, os evangélicos não são perfeitos e estão longe 
disso. Se fossem perfeitos não precisariam de Deus. Jesus disse: “... 
Ninguém é bom senão um só, que é Deus.” (Marcos 10:18 – Bíblia 
Sagrada). Está escrito também: “pois todos pecaram e carecem da 
glória de Deus.” (Romanos 3:23 – Bíblia Sagrada). Todos nós somos 
falhos e fracos por mais que queiramos parecer fortes, bondosos e 
capazes. Mesmo que façamos muitas boas obras, ainda faremos 
muitas más obras e um só pecado nos separa de Deus. Como 
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ninguém pode ir para Deus com pecados, precisamos ser 
purificados e perdoados de todos os pecados e esse perdão só 
alcançamos quando aceitamos o sacrifício que Cristo fez por nós 
morrendo no nosso lugar. Somos, então, perdoados e salvos somente 
pelo amor e pela misericórdia de Deus e não por obras ou bondade 
nossa: “Porque pela graça sois salvos, mediante a fé... não de 
obras...” (Efésios 2:8-9 – Bíblia Sagrada). 
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