
Resumo - Aula sobre o Movimento Pentecostal

1. Antes da reforma nós já temos pessoas tentando fazer reforma, como Savonarola
(Ferrara, 21 de setembro de 1452 — Florença, 23 de maio de 1498), no século XV;

2. No século da reforma (XVI) nós temos quatro reformas:
a. Lutero - Alemanha

i. Luteranismo;
b. Rei Henrique VIII - Inglaterra

i. Fundou a própria igreja chamada de Igreja Anglicana;
c. Ulrico Zuínglio - Zurique na Suíça

i. Seu sucessor foi Calvino (1509 EC / 1564 EC);
ii. Martinho Lutero escreveu as suas 95 teses em 1517 EC, quando

Calvino tinha apenas oito anos de idade;
d. Anabatistas - Discípulos de Zuínglio

i. Líder: Felix Mantz - 21 de janeiro de 1525 EC;
ii. Conhecidos como Reformadores Radicais;

3. Armínio nasceu em 1560 EC e morreu em 1609 EC:
a. Era da Holanda e fundou o arminianismo;

4. No século XVI para XVII:
a. Puritanismo - Rigoristas - Rígidos nos costumes

i. Fé calvinista - Influenciada por Calvino;
ii. Rejeitava tanto a Igreja Romana como o ritualismo e organização

episcopal na Igreja Anglicana;
iii. Pretendiam purificar a Igreja Anglicana, retirando-lhe os resíduos

do catolicismo, de modo a tornar sua liturgia mais próxima do
calvinismo;

iv. Desde o início, os puritanos já aceitavam a doutrina da
predestinação. O movimento foi perseguido na Inglaterra, razão
pela qual muitos deixaram a Inglaterra, em busca de outros lugares
com maior liberdade religiosa. Um grupo, liderado por John
Winthrop, chegou às colinas da Nova Inglaterra na América do
Norte em abril de 1630 EC;

5. No século XVII:
a. Igreja Batista:

i. Essa igreja nasceu quando um grupo de refugiados ingleses que
foram para a Holanda em busca da liberdade religiosa em 1608 EC,
liderados por John Smyth, um clérigo e Thomas Helwys, um
advogado, organizaram em Amsterdã, em 1609 EC uma igreja de
doutrinas batistas;

ii. Eram refugiados (dissidentes ingleses) porque eles eram contra a
interferência da Inglaterra na igreja (Igreja Anglicana) e acabaram
fundando suas próprias comunidades;

6. No século XVII para XVIII:
a. Pietismo:

i. É um movimento oriundo do luteranismo que valoriza as
experiências individuais do crente;



ii. O pietismo combinava o luteranismo do tempo da Reforma
Protestante, enfatizando a conversão pessoal, a santificação, a
experiência religiosa, diminuição na ênfase aos credos e
confissões, a necessidade de renunciar o mundo, a fraternidade
universal dos crentes e uma abertura à expressão religiosa das
emoções;

iii. O mentor e pioneiro do movimento foi Philip Jacob Spener (1635 EC -
1705 EC);

b. Igreja Presbiteriana:
i. Surge com John Knox na Escócia em 1560 EC (ele foi aluno de

Calvino):
1. A Escócia abandona o catolicismo e adota o sistema

presbiteriano;
ii. Nos Estados Unidos surge por volta de 1705 EC;

7. No século XVIII:
a. Avivamento na Inglaterra:

i. Líderes: John Newton e Willian Wilberforce;
ii. Com o avivamento veio a abolição dos escravos em março de

1807;
iii. A Inglaterra era um dos maiores agentes no comércio de escravos;
iv. Outros líderes: John Wesley e George Whitefield;
v. Estes dois últimos trouxeram a pregação contra a imoralidade e

depravação (ao ar livre em auditórios);
vi. Com a perseguição na Inglaterra George Whitefield também prega

nos Estados Unidos;
vii. Produção de hinos (hinologia) por Carlos Wesley (6.500 hinos) e

Isaac Watts (750 hinos);
b. Primeiro Grande Avivamento:

i. Líder: Jonathan Edwards (pastor presbiteriano e depois
congregacional);

ii. Ocorreu entre 1734-35 EC nos Estados Unidos e se iniciou entre os
presbiterianos e luteranos na Pensilvânia e em Nova Jersey;

iii. Jonathan Edwards e George Whitefield possuíam um trabalho
intenso de pregação e oração, o que acabou causando o famoso
avivamento;

iv. Muita atividade missionária na Nova Inglaterra (EUA) e na Inglaterra
e outros países da Europa;

v. George Whitefield era firme defensor do calvinismo mas rompeu
com o arminianismo de John Wesley em 1741 EC, mas continuaram
amigos;

vi. Whitefield pregou cerca de 18.000 sermões e morreu na América, em
1770 EC;

vii. No seu funeral, John Wesley o homenageou como um grande
homem de Deus;

viii. Calcula-se que, em 50 anos, Wesley tenha percorrido 400 mil
quilômetros e pregado 40 mil sermões, com uma média de 800
sermões por ano. John Wesley deixou um legado de 300 pregadores
itinerantes e mil pregadores locais.



8. No século XIX:
a. Segundo Grande Avivamento:

i. Ocorreu por volta do ano 1800 EC;
ii. Foi novamente entre os presbiterianos em Kentucky (EUA);
iii. A forma usada no avivamento foi a pregação agora arminiana, onde

as pessoas podiam escolher e decidir sua entrega ao Senhor;
iv. Líder: Charles G. Finney (1792 - 1875 EC);
v. Finney acreditava que o avivamento podia ser produzido através

do uso de técnicas, denominadas "novas medidas";
1. As novas medidas eram:

a. Apelo insistente;
b. Aconselhamento pessoal;
c. Longas reuniões de evangelização;

vi. Com todo mundo focando em evangelismo e o grande crescimento
das igrejas o movimento social também foi importante:

1. Educação religiosa;
2. Abolicionismo (abolição da escravatura e comércio de

africanos);
3. Temperança;
4. Distribuição das escrituras;
5. Missões nacionais e estrangeiras;
6. Surgimento das Sociedades Bíblicas americanas;
7. Avivalismo (tentativa de promover avivamento);

vii. Surgimento dos "camp meetings", que eram acampamentos
evangelísticos:

1. Ocorriam em zonas rurais;
2. As pessoas moravam alguns dias em tendas enquanto

ficavam no evento;
3. Ouvem pregações avivalistas e evangelísticas no

acampamento;
4. É um movimento que vai depois ser usado por pessoas como

Billy Graham - cruzadas evangelísticas;
viii. Crescimento da igreja Metodista nos EUA:

1. John Wesley fundou em 1739 EC quando foi para as
Américas (EUA);

2. Só depois quando volta para Londres é que a igreja Metodista
vai para a Inglaterra também;

ix. Surgimento de sociedades:
1. Sociedades de Missões Estrangeiras (1810 EC);
2. Sociedades Bíblicas Americanas (1816 EC);
3. Sociedades de Escolas Dominicais (1824 EC);
4. Sociedades educacionais (1826 EC);

x. As igrejas que mais cresceram foram:
1. Presbiterianos (puritanos);
2. Congregacionais;
3. Batistas;
4. Metodistas;

b. Holiness (santidade):



i. Ocorreu a partir do metodismo nos EUA;
ii. Esse movimento segue as recomendações de santidade de John

Wesley, o líder metodista;
iii. A primeira ideia de entender o que é o batismo com o Espírito

Santo começa aqui:
1. Os discípulo de John Wesley acreditavam que a santidade

era o verdadeiro batismo com o Espírito Santo;
2. Chamavam o batismo com o Espírito Santo de segunda

bênção (a primeira era a conversão);
iv. Mais tarde alguns líderes do Movimento Holiness passam a falar

em três experiências distintas:
1. Conversão;
2. Plena santificação;
3. Batismo com o Espírito Santo e com fogo;

v. As mulheres ganham "voz":
1. Podem pregar;
2. Possuem papéis públicos;
3. Texto que eles usavam: Gálatas 3:8;
4. E com base em Atos 2:17-18 o Espírito Santo é derramado

sobre todas as pessoas;
vi. A santidade voltou a ser o alvo da vida cristã;
vii. A experiência pessoal, sensações e emoções passam a ser coisas

muito valorizadas;
viii. Já no século XIX surge a Igreja Pentecostal Holiness (1898 EC) -

pois a idéia de pentecostes era a santidade e não um dom em
especial;

ix. No final do século XIX já temos uma mentalidade, simbologia e
linguagem da igreja como sendo pentecostal, valorizando a
experiência do batismo "com", "do" ou "no" Espírito Santo narrado
em Atos 2;

c. Início do Movimento Pentecostal:
i. Ocorreu no final do século XIX e início do século XX;
ii. Um pregador metodista chamado Charles Fox Parham (1873-1929

EC) prega e ensina por cerca de 10 anos que o batismo com/no/do
Espírito Santo era identificado pela glossolalia (falar em línguas
desconhecidas ou estrangeiras):

1. A glossolalia acompanha o batismo com o Espírito Santo do
círculo holiness;

iii. Ele chegou a acreditar que os crentes iriam receber em algum
momento o conhecimento das línguas terrenas para evangelizar o
mundo;

iv. É importante lembrar que manifestações de línguas já haviam
ocorridos em anos anteriores;

v. O que tem de novo então na teologia de Parham?
1. Ele acreditava que a evidência do batismo com o Espírito

Santo era o falar em línguas - o que se tornou depois a
marca distintiva do Movimento Pentecostal;

2. Antes era a santificação;



vi. Na virada do século XIX para XX Parham fez um culto e ao impor
as mãos sobre uma missionária (Agnes Ozman) para ela evangelizar
no exterior ela falou em línguas e o Parham também - isso se
repetiu outros dias;

vii. Parham fez este trabalho em diversos locais dos Estados Unidos e
no Canadá - atraindo milhares de pessoas;

viii. Ao mesmo tempo um movimento semelhante ocorreu na
Grã-Bretanha (do lado da Inglaterra), chamado "o grande
avivamento no País de Gales" (1904-1905 EC) com o jovem Evan
Roberts;

ix. Esse novo movimento recebeu diversos nomes:
1. Fé Apostólica;
2. Movimento Pentecostal;
3. Chuva Tardia;
4. Restauracionismo (voltar ao tempo dos apóstolos cristãos de

Atos 2);
x. A partir daqui começa a ênfase no poder do Espírito Santo na igreja;
xi. Alguns ao usarem o termo "chuva tardia" entenderam que era a

última fase da igreja - sendo a "primeira chuva" na época dos
apóstolos;

9. Século XX;
a. Ocorre o Avivamento da Rua Azusa, número 312:

i. Em 1905 EC, Charles Parham se muda para o Texas;
ii. Em Houston, no Texas, Parham inicia uma Escola Bíblica e um dos

estudantes foi um ex-garçom negro e pregador holiness, chamado
William Joseph Seymour (1870-1922 EC);

iii. Parham era simpatizante da discriminação racial no sul dos Estados
Unidos;

iv. Seymour assistia às aulas sentado em uma cadeira no corredor ao
lado da sala, tinha 35 anos, era cego de um olho e filho de escravos e
possuía pouca cultura;

v. Seymour pregou pela primeira sobre Atos 2:4 sem nunca ter falado
em línguas;

vi. A pastora na época não gostou de sua mensagem, então passou a
fazer as reuniões na casa onde ele estava hospedado;

vii. Após crescer o número de pessoas, Seymour foi para um local um
pouco maior na Rua Bonnie Brae, 216;

viii. Após crescer mais ainda foi para um local de uma antiga igreja
metodista, situada na Rua Azusa, 312 em 14 de Abril de 1906 EC;

1. Parham escreveu a respeito das reuniões de Seymour:
Homens e mulheres, brancos e negros, se ajoelham juntos ou
caem uns sobre os outros; uma mulher branca, talvez com
riqueza e cultura, podia se ver lançada aos braços de um
'homem negro', e permanecia firmemente assim se
estremecendo e sacudindo em uma louca imitação do
pentecostes. Horrível, uma vergonha terrível!.



2. Parece que Parham tinha um conflito pessoal com Seymour e
alguns dizem que ele desejava ser a autoridade por trás do
movimento;

ix. Seymour e outros avivalistas da Missão de Fé Apostólica da Rua
Azusa sustentaram cinco crenças básicas:

1. Salvação pela fé;
2. Santificação (ou santidade) do crente;
3. Línguas como evidência do batismo com o Espírito Santo;
4. Cura como parte da redenção;
5. O iminente retorno de Cristo;

x. Em 1913 EC,  o avivamento da Rua Azusa havia perdido o impulso,
e por volta de 1915 EC a maior parte da atenção da mídia e das
multidões havia sumido;

xi. Seymour ficou lá com sua esposa, Jennie, pelo resto de suas vidas
como pastores da pequena congregação afro-americana, embora
muitas vezes ele tivesse feito viagens curtas para ajudar a
estabelecer outros avivamentos menores. Depois de Seymour ter
morrido de um ataque do coração em 28 de setembro de 1922 EC,
Jennie liderou a igreja até 1931 EC, quando a congregação perdeu o
edifício;

xii. A data que marca o início do avivamento da Rua Azusa é 14 de Abril
de 1906 EC;

xiii. A primeira entrada do Movimento Pentecostal é no Chile em 1909 EC
e no Brasil em 1910 EC;

b. Congregação Cristã no Brasil:
i. Tem início em 1904 EC em Chicago e chega no Brasil como uma

igreja pentecostal em 1910 EC;
c. Assembléias de Deus:

i. Fundada no Brasil (Belém do Pará) em 1911 EC por Daniel Berg e
Gunnar Vingren - dois suecos que viajaram para os Estados
Unidos e participavam dos cultos pentecostais;

d. As três ondas do pentecostalismo:
i. O sociólogo religioso Paul Freston criou o que hoje é chamado de as

três ondas do pentecostalismo;
ii. A primeira onda (1910-1949 EC):

1. O período a partir de 1910 EC quando as igrejas pentecostais
entram no Brasil (Congregacional e Assembléia);

iii. A segunda onda (1950-1969 EC):
1. Quando as igrejas pentecostais se fragmentam em três

outras grandes: Evangelho Quadrangular (1951 EC), Igreja
Evangélica Pentecostal o Brasil para Cristo (1955 EC) e Igreja
Pentecostal Deus é Amor (1962 EC);

2. O destaque neste período está no foco em curas divinas;
iv. A terceira onda (1970-? EC):

1. Surgem as chamadas igrejas neopentecostais;
2. Esta última onda é marcada pelo surgimento das igrejas que

focam em prosperidade e exorcismos (expulsão de
demônios);



3. Surge com a Igreja Universal do Reino de Deus (1977 EC),
Igreja Internacional da Graça de Deus (1980 EC), Igreja
Renascer, Comunidade Sara Nossa Terra, Igreja paz e Vida,
Nova Vida (rompimento do Robert McAlister com as
Assembléias de Deus em 1960 EC +/-), comunidades
evangélicas e outras;


