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AULA - EBD - 14/03/2021
O verdadeiro pentecostalismo

Tema: Pentecostal e Pentecostalismo
Texto base: Atos 2:1

Contexto

1. O que é o movimento pentecostal?
2. Qual a origem do movimento?
3. Quais os pontos positivos e negativos?
4. Como conciliar o movimento pentecostal com a tradição histórica e tradicional?

Tópicos

1. Toda idéia associada ao termo "pentecostal" tem origem na "festa de pentecostes" (Atos 2:1):
a. Além da festa, tem total ligação com os dons e principalmente o de falar em línguas;

2. Esta festa é chamada em hebraico de "Shavuot" e significa "semanas", fazendo referência às
"sete semanas" de Levítico 23:16:

a. A festa só passou a ser chamada de "pentecostes" (do grego "pentekosté hémera") após a
popularização e influência do idioma grego (Atos 2:1);

b. Ela também é chamada de "festa das semanas", "festa das colheitas" ou "festa das
primícias";

c. Hoje essa festa é feita após a contagem do Ômer ou Sefirat Ômer (em hebraico ספירת
,(העומר que é a contagem dos 49 dias ou sete semanas entre a páscoa (Pessach) e o
pentecostes (Shavuot);

d. Portanto a festa de pentecostes é a conclusão dessa contagem de 7 sábados, sendo
comemorada no dia seguinte, ou seja, no quinquagésimo dia;

3. Há registros do início da igreja de pessoas que diziam ter, sem ter, dons do Espírito Santo, como
Montano (156-157 EC):

a. Montano afirmava possuir o dom da profecia, e que havia sido enviado por Jesus Cristo
para inaugurar a Era do Paráclito (título grego dado ao Espírito Santo na Bíblia como
sendo o mentor, guia, consolador e intercessor);

b. Duas mulheres que o acompanhavam, Priscila (ou Prisca) e Maximila, afirmavam que o
Espírito Santo falava através delas;

c. Durante os seus êxtases anunciavam "o fim iminente do mundo", conclamando os
cristãos a reunirem-se na cidade de Pepusa, na Frígia (antiga Ásia Menor e atual Turquia),
onde surgiria a "Jerusalém celeste" (Apocalipse 21:1-2), uma vez que uma nova era cristã
se iniciava com esta "nova revelação divina";

d. O seu adepto mais famoso foi Tertuliano (170-212 EC) [Ponto de Relevância: J]:
i. Ninguém entende porque um dos mais célebres teólogos aderiu ao movimento

herético;
ii. Alguns dizem que foi devido ao esfriamento espiritual da igreja com relação à volta

de Cristo e que Montano ainda (mesmo como herege) proclamava;
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e. Os montanistas (seguidores de Montano) viviam separados da "igreja ortodoxa",
denominando-se como "pneumáticos" (inspirados pelo sopro do Espírito Santo), enquanto
eles chamavam os outros cristãos de "psíquicos" ou "racionalistas";

f. Muitos aderiram a estes líderes porque aguardavam a vinda de Cristo que parecia nunca
acontecer, pois para eles Jesus voltaria no primeiro ou segundo século;

g. Essa aparente demora causou um esfriamento espiritual na igreja, fazendo surgir líderes
como Montano e as duas mulheres que o acompanhavam, trazendo um suposto
avivamento para a igreja ao falar sobre a iminente volta de Cristo;

h. Montano pregava um "avivamento espiritual" dos cristãos ao falar em línguas estranhas
e o êxtase espiritual. Ele exigia fé e obediência absoluta, pois somente o próprio
Montano seria o líder inspirado pelo Espírito Santo. Pregava um fim dos tempos próximo,
proibiu o casamento, exigia jejuns e o auto-sacrifício, inclusive proibindo que seus
seguidores fugissem das perseguições romanas;

i. A "Nova Profecia", como o movimento se autodenominou, desprezou a "igreja católica"
(católica = universal), com seus bispos, suas Escrituras e sua tradição nascente,
alegando ter uma autoridade vinda diretamente do Espírito Santo;

j. A experiência negativa com os montanistas e suas atitudes contestadoras fez com que a
igreja desestimulasse fortemente as manifestações dos dons espirituais de natureza
espetacular e miraculosa, principalmente quando tais dons colocavam em risco a
autoridade da igreja e de seus líderes ou sua interpretação da Bíblia;

4. A igreja sempre teve um culto voltado para a Palavra de Deus em todas as denominações
históricas conhecidas no momento pós-reforma;

5. O Apóstolo Paulo teve diversas experiências sobrenaturais (2 Coríntios 12:1-12);
6. O Apóstolo Paulo porém explica que as manifestações não eram uma norma para todos os

cristãos (1 Coríntios 12:28-31);
7. O Apóstolo Paulo também mostra que a manifestação sobrenatural não deveria menosprezar

um cristão com relação aos demais (1 Coríntios 12:20-26);
8. Cátaros (do grego katharos: puro) ou albigenses (cidade chamada Albi - França):

a. Ocorreu no século XI e XII;
b. Valorizavam a ascese: Abstenção de prazeres carnais e do conforto material, de quem

busca alcançar a perfeição moral e espiritual. Preceito moral ou comportamento de quem
busca a perfeição espiritual, através dessa prática, da disciplina e do autocontrole;

c. Distinguiam-se dois grupos dentro do catarismo: os “perfeitos” e os “crentes”. Os
perfeitos eram pessoas que já haviam restaurado sua alma e não se misturavam com os
crentes. Mantinham uma vida rígida de ascetismo e procuravam ter uma vida de negação
aos bens materiais. Uma pessoa tornava-se perfeito após receber o sacramento dos
cátaros chamado de consolamentum (uma espécie de batismo, a morte para o mundo);

d. Os crentes eram pessoas que oficialmente não eram consideradas parte da Igreja Cátara
por não terem sido remidas pelo consolamentum. Deveriam demonstrar respeito pelos
perfeitos e, se possível, confessar seus pecados para eles. Como os cátaros condenavam
o casamento, os católicos condenavam os crentes cátaros de manterem uma vida de
libertinagem sexual;

e. Por fim, acreditavam que as almas humanas eram, na verdade, anjos aprisionados pelo
deus mau em corpos humanos. Consideravam Cristo também como um anjo, que foi
enviado para salvar as almas aprisionadas. Além disso, acreditavam que Cristo não se
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materializou literalmente em corpo humano, que seria uma criação do deus mau. Por
fim, negavam o Velho Testamento, acusando-o de ser obra do deus mau;

f. O que foi herdado:
i. Grupos futuros vão associar a busca pela perfeição e santidade a evidência do

batismo com o Espírito Santo;
9. Anabatistas ("re-batizadores", do grego ανα (novamente) + βαπτιζω (baptizar)):

a. Ocorreu no século XVI;
b. Eram grupos de pessoas que acreditavam no batismo somente na fase adulta e de forma

consciente ao se converter a Cristo, rejeitando o batismo de crianças e com isso
re-batizando os que já haviam sido batizados;

c. Os anabatistas não formavam um único grupo ou igreja, pois havia diversos grupos
chamados genericamente de "anabatistas" com crenças e práticas diferentes e
divergentes;

d. O pensamento dos anabatistas:
i. A Bíblia, principalmente a ética do Novo Testamento, deve ser obedecida como a

vontade de Deus, embora não sistematizando sua teologia, mas aplicando-as no
dia-a-dia. A interpretação da Bíblia é realizada nos cultos e reuniões da igreja;

ii. Credos e confissões são somente documentos para demonstrar aquilo que se crê
em comum, assim não requerem a adesão formal a eles. Aceitam, portanto, em
essência os credos históricos do cristianismo, mas não o professam;

iii. A igreja é uma comunidade voluntária formada de pessoas renascidas. A Igreja
não é subordinada a nenhuma autoridade humana, seja ela o Estado, ou
hierarquia religiosa. Assim evitam participar das atividades governamentais, jurar
lealdade à nação, participar de guerras;

iv. A igreja não é uma instituição espiritual e invisível, mas uma coletividade humana
e real, marcada pela separação do mundo e do pecado e uma posição afirmativa
em seguir os mandamentos de Cristo;

v. A igreja celebra o batismo adulto normalmente por imersão como símbolo de
reconhecimento e obediência a Cristo, e a Santa Ceia em memória da missão
de Jesus Cristo;

vi. A igreja tem autoridade de disciplinar seus membros e até mesmo sua expulsão,
a fim de manter a pureza do indivíduo e da igreja;

vii. A Teologia Anabatista é maciçamente eclesiológica, baseada na vida comunitária
e igreja;

viii. Quanto a salvação, o anabatismo crê no livre-arbítrio, o ser humano tem a
capacidade de se arrepender de seus pecados e Deus regenera e ajuda-o a andar
em uma vida de regeneração;

ix. O que é único na Teologia Anabatista, principalmente depois de Menno Simons
(padre católico holandês que se converteu ao Anabatismo em 1536 EC), é a visão
sobre a natureza de Cristo, possui uma doutrina semi-nestoriana, crendo que Jesus
Cristo foi concebido miraculosamente pelo Espírito Santo no ventre de Maria, mas
não herdou nenhuma parte física dela. Maria, seria portanto um instrumento
usado por Deus, para cumprir o seu plano, mas não Teótoco (significa "mãe de
deus"):
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1. Simons em 1539 EC escreveu: "A verdadeira fé evangélica … não pode
permanecer dormente, mas manifesta-se em toda a justiça e obras de
amor, mas … dê roupas aos nus; alimenta os famintos; consoles os
aflitos, abriga o miserável; ajuda e consola todos os oprimidos, retorne
com o bem aos maus; serve aqueles que te prejudicaram; ora por aqueles
que te perseguem."

x. A essência do cristianismo consiste em uma adesão prática aos ensinamentos de
Cristo;

xi. A ética do amor rege todas as relações humanas;
xii. Pacifismo: Cristianismo e violência são incompatíveis;
xiii. Alguns pregadores anabatistas importantes:

1. Thomas Münzer, Conrad Grebel, Felix Manz, João de Leyde e Nicolau
Storch;

e. Eram chamados também de a "ala radical" da reforma protestante:
i. Existiu a reforma e existiu o anabatismo;

f. Lutero (Alemanha), Zuínglio (Zurique - Suíça) e Calvino (Genebra - Suíça) mantiveram o
batismo infantil, ao passo que, os anabatistas liderados por Georg Blaurock, Conrad
Grebel e Félix Manz ansiavam por uma reforma mais radical, tanto na questão do
batismo, quanto no que se refere a vinculação da igreja e do estado, defendida por Lutero
(como uma espécie de governo civil inclusive sobre a igreja), ou por Calvino (que defendia
uma total separação da igreja e do estado, mas em que ambos se ajudavam
mutuamente):

i. Religião e Política Sim, Igreja e Estado Não;
g. Muitos anabatistas conservadores vivem em comunidades rurais isoladas e desconfiam

do uso de tecnologia;
h. Os anabatistas influenciaram igrejas batistas e pentecostais;
i. Em Duque de Caxias temos a Igreja Pentecostal Anabatista:

https://oglobo.globo.com/rio/bairros/batismo-de-thaila-ayala-poe-em-foco-templo-de-igreja-e
vangelica-frequentado-por-outros-famosos-20035529

j. O que foi herdado:
i. Batismo apenas em fase adulta após conversão consciente;
ii. Não batismo de crianças;
iii. Separação entre igreja e estado;
iv. Autoridade da igreja para purificar membros e a comunidade;
v. Livre-arbítrio (arminianismo);

10. Puritanos (rígidos nos costumes):
a. Ocorreu nos séculos XVI e XVII;
b. Os puritanos foram os calvinistas ou reformados ingleses dos séculos XVI e XVII que

visavam purificar a Igreja da Inglaterra em sua teologia, culto e forma de governo;
c. Destacaram-se por seu grande apego às escrituras, preocupação com a glória de Deus,

ênfase à conversão, à vida espiritual e à santificação, e visão integrada da vida (família,
igreja e sociedade), sob a autoridade suprema de Deus;

d. Pressionados pelas perseguições, milhares de puritanos foram para a América do Norte,
onde por um século procuraram pôr em prática a sua visão para a igreja e a sociedade;

e. As ênfases dos puritanos foram:

https://oglobo.globo.com/rio/bairros/batismo-de-thaila-ayala-poe-em-foco-templo-de-igreja-evangelica-frequentado-por-outros-famosos-20035529
https://oglobo.globo.com/rio/bairros/batismo-de-thaila-ayala-poe-em-foco-templo-de-igreja-evangelica-frequentado-por-outros-famosos-20035529
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i. A centralidade de Deus: colocam Deus em primeiro lugar e avaliam tudo o mais
em relação a Ele;

ii. Toda a vida é sagrada: não faziam separação entre sagrado e secular;
iii. Faziam da busca da santidade moral e espiritual a grande preocupação da vida;
iv. Via Deus nas coisas comuns – tudo na vida era um indicador de Deus e um

condutor da graça; Deus exerce a sua soberania sobre todos os aspectos da
vida;

f. O que foi herdado:
i. Ênfase na conversão;
ii. Crescimento da vida espiritual;
iii. Santificação (consagração, subida ao monte, oração e jejum);

11. Pietismo:
a. Ocorreu nos séculos XVII e XVIII;
b. O pietismo é um movimento oriundo do luteranismo que valoriza as experiências

individuais do crente. Tal movimento surgiu no século XV, como oposição à negligência
da ortodoxia luterana para com a dimensão pessoal da religião, e teve seu auge entre
1650-1800 EC;

c. O pietismo combinava o luteranismo do tempo da Reforma Protestante e a teologia viva
dos apóstolos. Enfatizavam 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;

d. O mentor e pioneiro do movimento, Philip Jacob Spener (1635-1705 EC), conhecido pela
sua obra Pia desideria (1676 EC) influenciou outras figuras como August Hermann
Francke, Albrecht Bengel, Paul Anton e Johann Kaspar Schade;

e. O pietismo influenciou o surgimento de movimentos religiosos independentes de inspiração
protestante tais como o metodismo, o Movimento de Santidade, o evangelicalismo,
pentecostalismo, neopentecostalismo e grupos carismáticos - além de influenciar a
teologia liberal de Friedrich Schleiermacher e a filosofia de Immanuel Kant;

f. As ênfases do pietismo foram:
i. Cristianismo experimental e prático;
ii. Pequenos grupos para comunhão, estudo bíblico e oração;
iii. Importância da conversão, da vida espiritual e do devocional;
iv. Realizaram notável obra missionária, educativa e social;
v. Influenciaram muitas pessoas e grupos em outras regiões;

vi. Acenderam a chama do avivamento na Inglaterra e no Novo Mundo (nome dado
ao continente recém-descoberto por Cristóvão Colombo chamado de América);

g. O que foi herdado:
i. Experiências pessoais;
ii. Conversão pessoal;
iii. Santificação (consagração, subida ao monte, oração e jejum);
iv. Diminuição na ênfase aos credos e confissões;
v. Renúncia do mundo;

vi. Expressão religiosa das emoções;
12. Despertamento Evangélico Inglês (Inglaterra):
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a. Ocorreu no século XVIII;
b. Seus principais líderes foram o ministro anglicano-metodista chamado João Wesley

(John Wesley em inglês) e o pregador calvinista chamado George Whitefield. Iniciaram
práticas como as pregações ao ar livre e em grandes auditórios;

c. O estado de impiedade e depravação pode, às vezes, nos levar a pensar que a situação é
irremediável e que não encontra paralelo na história de outras nações. Nem uma coisa
nem a outra é verdade. A Inglaterra da primeira metade do século XVIII caracterizava-se
pela impiedade, corrupção e imoralidade. As trevas espirituais assolavam todas as
camadas sociais daquele país. A terra de muitos reformadores e dos puritanos decaiu
tanto moralmente, que "a corrupção, a desonestidade e o desgoverno nos altos postos
era a regra, e a pureza, a exceção";

d. Os bispos e arcebispos da época, na sua grande maioria, eram homens mundanos. Tão
mundanos que houve casos em que o próprio rei teve de intervir para restringir a
impiedade deles;

e. Para se ter uma idéia da situação, conta-se que, quando a pregação de George Whitefield
começou a incomodar o clero, foi sugerido com seriedade pelo próprio clero que a melhor
maneira de dar um fim à sua influência era torná-lo um bispo;

f. George Whitefield, John Wesley, William Grimshaw, William Romaine, Daniel Rowlands,
John Berridge, Henry Venn, Samuel Walker, James Harvey, Augustus Toplady e John
Fletcher, soberanamente escolhidos, habilitados, ungidos e revestidos de especial graça,
sacudiram a Inglaterra de um extremo ao outro com a antiga arma apostólica da
pregação. "A espada que o apóstolo Paulo empunhou com poderoso efeito, quando tomou
de assalto as fortalezas do paganismo dezoito séculos atrás", escreve Ryle, "foi a mesma
espada pela qual eles obtiveram suas vitórias";

g. O que pregavam esses homens? Todo o conselho de Deus, especialmente doutrinas como
a suficiência e a supremacia das escrituras, a total corrupção da natureza humana, a
morte expiatória de Cristo na cruz, a justificação pela graça mediante a fé, a
necessidade universal de conversão e de uma nova criação pelo Espírito Santo, a união
inseparável da verdadeira fé com a santidade pessoal, o ódio eterno de Deus pelo
pecado e o seu amor pelos pecadores;

h. Eles não hesitavam em proclamar clara e diretamente às pessoas "que elas estavam
mortas e precisavam viver; que se encontravam culpadas, perdidas, desamparadas,
desesperadas e em perigo iminente de destruição eterna". "Por mais estranho e
paradoxal que pareça a alguns", afirma J. C. Ryle, "o primeiro passo deles no propósito
de tornar bom o homem, foi mostrar que este era completamente mau; e o argumento
primordial deles, no sentido de persuadir as pessoas a fazerem alguma coisa por
suas almas, era convencê-las de que não podiam fazer nada por elas". Eles também
"nunca recuaram em declarar, nos termos mais claros, a certeza do julgamento de Deus e
da ira porvir, se os homens persistissem na impenitência e incredulidade; e, apesar disso,
nunca cessaram de magnificar as riquezas da bondade e da compaixão de Deus e de
conclamar todos os pecadores a arrependerem-se e voltarem-se para Deus, antes que
fosse tarde demais";

i. As ênfases deste despertamento foram:
i. Evangelismo de massa;
ii. Produção de hinos (Carlos Wesley, Isaac Watts);
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iii. Missões transculturais;
iv. Reforma social;

j. Outros nomes importantes: John Newton e William Wilberforce;
k. Alguns historiadores acreditam que o avivamento evangélico livrou a Inglaterra de uma

revolução sangrenta como a que abalou a França (Revolução Francesa - 1789 EC);
l. O que foi herdado:

i. Evangelismo;
ii. Produção de hinos;
iii. Pregação ao ar-livre;
iv. Foco em pregação;

13. Primeiro Grande Despertamento (ou avivamento):
a. Ocorreu no século XVIII;
b. Além dos puritanos, outros calvinistas emigraram para a América do Norte a partir do

século XVII;
c. Os principais grupos foram os presbiterianos "escoceses-irlandeses" e reformados da

Europa continental. Entre esses grupos, começou um notável avivamento nas primeiras
décadas do século XVIII, especialmente na colônia de Nova Jersey;

d. O primeiro nome associado a esse avivamento foi o de Theodore J. Frelinghuysen
(1691-1747 EC), um pastor reformado holandês influenciado pelo movimento pietista.
Pouco depois, outro ministro começou a ver notáveis resultados em consequência de suas
pregações, o presbiteriano Gilbert Tennent (1703-1764 EC);

e. Estava iniciado o que ficou conhecido como o Primeiro Grande Despertamento;
f. Todavia, o auge do despertamento ocorreu na Nova Inglaterra, que há décadas vinha

orando por essa visitação do Espírito Santo. Dois nomes ficaram permanentemente
ligados ao evento. O primeiro foi o de Jonathan Edwards (1703-1758 EC), jovem pastor
da Igreja Congregacional de Northampton, em Massachusetts;

g. Em 1734 EC, enquanto pregava uma série de sermões sobre a justificação pela fé, surgiu
em sua região um avivamento que nos anos seguintes alastrou-se por toda a Nova
Inglaterra;

h. Além da sua pregação, profundamente bíblica e comprometida com a soberania de
Deus, Edwards deu outra importante contribuição à causa do avivamento. Em um conjunto
de escritos brilhantes, ele descreveu detalhadamente os fenômenos religiosos do seu
tempo e fez uma série de análises extremamente perspicazes dos mesmos, destacando
seus aspectos positivos e negativos. Dentre essas obras, destacam-se Fiel Narrativa da
Surpreendente Obra de Deus (1737 EC), Marcas Distintivas de uma Obra do Espírito de
Deus (1741 EC) e o grande clássico Tratado Sobre as Afeições Religiosas (1746 EC);

i. O outro importante personagem associado ao Primeiro Grande Despertamento foi o
pregador inglês George Whitefield (1714-1770 EC), que em 1740 EC fez uma memorável
turnê evangelística através de várias colônias, encerrando-a na Nova Inglaterra;

j. Durante meses, Whitefield, um calvinista convicto que inicialmente havia trabalhado com
John Wesley, pregou quase todos os dias a auditórios que chegavam a oito mil pessoas.
Essa campanha produziu um enorme impacto em todas as colônias, tornando-se o primeiro
evento de amplitude "nacional" da história dos Estados Unidos;

k. O que foi herdado:
i. Pregações em auditórios;
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ii. Turnê evangelística;
14. Segundo Grande Despertamento (ou avivamento):

a. Ocorreu no século XIX;
b. O Segundo Grande Despertamento começou por volta de 1800 EC, novamente entre os

presbiterianos, na localidade de Cane Ridge, em Kentucky (Estados Unidos);
c. Além de mais vasto e complexo, esse despertamento se diferenciou do primeiro em outros

aspectos importantes. Se o avivamento anterior limitou-se essencialmente aos
presbiterianos e congregacionais, este atingiu todas as denominações, especialmente
os batistas e os metodistas, que tiveram um crescimento vertiginoso e tornaram-se os
maiores grupos protestantes da América do Norte;

d. Outra diferença foi geográfica e social: enquanto que o primeiro despertamento ocorreu
em áreas urbanas próximas ao litoral, o segundo irrompeu na chamada "fronteira", a
região rural do meio-oeste com sua população móvel e sua instável organização social;

e. Uma terceira diferença entre os dois avivamentos diz respeito à sua teologia. Enquanto
que o movimento do século XVIII teve uma base solidamente calvinista, com sua ênfase na
incapacidade humana e na iniciativa soberana de Deus, o Segundo Despertamento
revelou uma orientação nitidamente arminiana, dando grande destaque ao potencial de
escolha e decisão do ser humano;

f. Essa característica, que combinava com os ideais de liberdade e iniciativa individual da
jovem nação (Estados Unidos), encontrou sua expressão mais eloquente no avivalista
chamado Charles G. Finney (1792-1875 EC). Finney acreditava que o avivamento podia
ser produzido através do uso de técnicas, denominadas "novas medidas", que incluíam
apelos insistentes e carregados de emoção, aconselhamento pessoal dos decididos e
séries prolongadas de reuniões evangelísticas. Esses elementos até hoje estão presentes
em uma parcela ponderável do evangelicalismo mundial;

g. A partir do Segundo Grande Despertamento, o avivalismo tornou-se um fenômeno
bastante generalizado no protestantismo norte-americano, especialmente em sua ala
evangélica. Esse interesse resultou em uma curiosa instituição, que perdurou até as
primeiras décadas do século XX – o acampamento avivalístico ("camp meeting");

h. O "camp meeting" tratava-se de grandes concentrações em zonas rurais, por vezes
bastante confusas, em que centenas de pessoas, inclusive famílias inteiras, hospedavam-se
em tendas e ouviam por vários dias uma série de pregadores avivalistas. Essas
reuniões foram precursoras das grandes concentrações evangelísticas realizadas desde o
final do século XIX até os nossos dias, sob a liderança de homens como Dwight L. Moody,
Billy Sunday e Billy Graham;

i. Além do notável crescimento das igrejas, um dos frutos mais valiosos e duradouros do
Segundo Grande Despertamento foi o surgimento de um grande número de movimentos
de natureza religiosa e social, as "sociedades voluntárias". Essas organizações estavam
voltadas para causas como educação religiosa, abolicionismo (abolição da escravatura e
do comércio de africanos), temperança, distribuição das escrituras e, acima de tudo,
missões nacionais e estrangeiras;

j. Alguns exemplos marcantes, por ordem cronológica de fundação, são os seguintes: Junta
Americana de Missões Estrangeiras (1810 EC), Sociedade Bíblica Americana (1816 EC),
União Americana de Escolas Dominicais (1824 EC), Sociedade Americana de Tratados
(1825 EC), Sociedade Americana de Educação (1826 EC), Sociedade Americana para a
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Promoção da Temperança (1826 EC) e Sociedade Americana de Missões Nacionais (1826
EC);

k. O Segundo Grande Despertamento contribuiu decisivamente para o movimento
missionário do século XIX, que levou a mensagem evangélica e instituições evangélicas
(igrejas, escolas, hospitais) a todas as regiões da terra, inclusive o Brasil;

l. O que foi herdado:
i. Arminianismo;
ii. Apelo insistente;
iii. Avivalismo (tentativa de promover avivamento);
iv. A idéia de pregação avivalista;
v. Distribuição das escrituras;

vi. Crescimento de igrejas (mais implantação horizontal do que crescimento vertical);
vii. Uso de técnicas (tanto boas como ruins);

15. Holiness (santidade):
a. Ocorreu no século XIX;
b. A partir do metodismo e do seu crescimento gigantesco, comparado até mesmo ao

tamanho dos batistas, muitos outros movimentos surgiram, como o movimento de
santidade (holiness) que segue a ênfase de John Wesley na santificação;

c. Um dos grandes nomes do movimento holiness é o de uma mulher chamada Phoebe
Palmer, esposa de um médico homeopata chamado Walter Palmer - líder metodista da
Igreja Episcopal;

d. Ela liderou reuniões semanais buscando santidade, possuía um periódico influente (ela
escrevia bem) e fazia viagens evangelísticas;

e. Para os seguidores de John Wesley ou deste movimento, a santidade era o verdadeiro
batismo com o Espírito Santo, chamada de segunda bênção, pois a primeira bênção
era a conversão;

f. O movimento pentecostal do século XIX se destaca pela ênfase na santidade e não no
falar em línguas estranhas e profecia como posteriormente veremos no movimento
pentecostal do século XX;

g. Com o passar do tempo, alguns líderes holiness passaram a falar no "batismo com o
Espírito Santo e com fogo" como sendo uma terceira experiência na vida cristã, distinta
tanto da conversão quanto da plena santificação;

h. Nos últimos anos do século XIX, surgiram as primeiras denominações do movimento de
santidade: a Igreja de Deus em Cristo (1897 EC), em Lexington, Mississipi, e a Igreja
Pentecostal Holiness (1898 EC), em Goldsboro, Carolina do Norte;

i. Ao aproximar-se o século XX, todas essas correntes do movimento de santidade tinham
em comum uma mentalidade, linguagem e simbologia "pentecostal", valorizando
altamente a experiência do batismo "com", "do" ou "no" Espírito Santo narrada em Atos
2;

j. Esses movimentos trouxeram mudanças importantes para o pensamento da igreja:
i. As mulheres passaram a ter papéis públicos na igreja e pregação do evangelho,

com base em Gálatas 3:28;
ii. A maldição sobre a mulher por conta do pecado caiu por terra com a morte e

ressurreição de Cristo. Com base em Joel 2:28 e Atos 2:17-18 o Espírito Santo é
derramado sobre todas as pessoas, homens e mulheres;
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iii. A santidade passou a ser o alvo da vida cristã;
iv. O foco na experiência, sensações e emoções como sendo algo espiritual;

k. O que foi herdado:
i. Santificação (consagração, subida ao monte, oração e jejum);
ii. Viagens evangelísticas;
iii. A idéia de batismo com o Espírito Santo;
iv. A idéia da evidência do batismo com o Espírito Santo;
v. Uso do termo "pentecostal" associado a Atos 2 simbolizando a experiência do

batismo;
16. Início do Movimento Pentecostal:

a. Ocorreu no final do século XIX e início do século XX;
b. No ano de 1900 EC, um pregador metodista influenciado pelo movimento de santidade,

Charles Fox Parham (1873-1929 EC), criou um instituto bíblico na cidade de Topeka,
Estado do Kansas, na região central dos Estados Unidos;

c. Há cerca de dez anos ele vinha ensinando que a glossolalia – falar em línguas
desconhecidas ou estrangeiras – deveria acompanhar esse batismo no Espírito Santo,
tão popular nos círculos holiness;

d. Por algum tempo, ele chegou a acreditar que os crentes receberiam o conhecimento
sobrenatural de línguas terrenas para que pudessem rapidamente evangelizar o mundo
antes da volta de Cristo. Já havia ocorrido a manifestação de línguas em anos anteriores
nos Estados Unidos, assim como em outros períodos da história do cristianismo;

e. A novidade na teologia de Parham é que ele foi o primeiro a considerar o "falar em
línguas" como a evidência inicial do batismo no Espírito Santo. Foi essa característica
que se tornou a marca distintiva do movimento pentecostal;

f. A evidência do batismo para o movimento de santidade era a santificação e agora
passou a ser o falar em línguas;

g. No dia 31 de dezembro de 1900 EC, Parham e seus alunos realizaram um culto de vigília
em seu instituto bíblico para aguardar a chegada do novo século (XX). Uma evangelista
de 30 anos, Agnes Ozman, pediu que lhe impusessem as mãos para que ela recebesse o
Espírito Santo a fim de ser missionária no exterior. Ela falou em línguas, fenômeno esse
que se repetiu nos dias seguintes com metade das pessoas da escola, inclusive Parham.
Nos anos seguintes, Parham deu continuidade ao seu trabalho em várias partes dos
Estados Unidos e no Canadá, atraindo milhares de seguidores;

h. Nessa mesma época, ocorreu um movimento semelhante na Grã-Bretanha, que ficou
conhecido como "o grande avivamento do País de Gales". O avivamento galês despertou
em muitos o desejo de que um episódio semelhante ocorresse novamente, multiplicando-se
as reuniões de oração nesse sentido;

i. O movimento de Parham recebeu diferentes nomes – fé apostólica, movimento
pentecostal ou chuva tardia – todos os quais apontavam para características marcantes
da nova cosmovisão. Uma das idéias centrais era o que se denomina "repristinação" ou
restauracionismo, isto é, o desejo de voltar aos dias iniciais do cristianismo, aos
primeiros tempos da igreja primitiva idealizados como uma época de maior fervor e
plenitude cristã;

j. Associada a isso estava a nova linguagem que dava ênfase ao poder do Espírito Santo,
conforme manifesto entre os apóstolos através de sinais e maravilhas. Essa linguagem



IGREJA PENTECOSTAL DO DEUS VIVO
RUA: DR. PIO BORGES, 936 – COVANCA – SÃO GONÇALO – RJ
CNPJ: 12591617/0001-08

passou a ser uma distinção importante entre os dois movimentos: enquanto a tradição
holiness dava maior destaque à santidade ou santificação, o movimento pentecostal
passou a privilegiar o conceito de poder;

k. O terceiro nome, "chuva tardia", se tornou especialmente significativo porque por meio
dele os pentecostais puderam entender o seu relacionamento tanto com a igreja
apostólica quanto com o iminente final dos tempos. Donald Dayton explica a lógica
interna do movimento:

i. O Pentecostes original do Novo Testamento foram as "primeiras chuvas", o derramamento do
Espírito que acompanhou a "plantação" da igreja. O pentecostalismo moderno são as
"últimas chuvas", o derramamento especial do Espírito que restaura os dons nos últimos dias
como parte da preparação para a colheita, o retorno de Cristo em glória.

l. A chuva temporã (chuva precoce ou primeiras chuvas - final de outubro) seria o
pentecostes de Atos 2 do século I e a chuva serôdia (chuva tardia ou últimas chuvas -
entre março e abril) seria o pentecostes do século XX;

m. O que foi herdado:
i. O ensino de que o falar em línguas estranhas é a nova evidência do batismo com o

Espírito Santo;
ii. Imposição de mãos;
iii. Retorno ao cristianismo primitivo;
iv. Ênfase nos dons espirituais;
v. Privilégio do conceito de poder;

vi. Essa nova é uma evidência de que o fim está próximo;
vii. Pré-milenismo e pré-tribulacionismo;

17. O avivamento da Rua Azusa, número 312:
a. Ocorreu no século XX;
b. Em 1905 EC, Charles Parham mudou-se para o Texas e iniciou uma escola bíblica em

Houston. Um dos estudantes atraídos por essa escola foi um ex-garçom negro e pregador
holiness, William Joseph Seymour (1870-1922 EC);

c. Era o período da discriminação racial no sul dos Estados Unidos e Parham era
simpatizante desse sistema. Seymour assistia às aulas sentado em uma cadeira no
corredor ao lado da sala. Algumas semanas mais tarde, ele recebeu o convite para visitar
um pequeno grupo batista em Los Angeles. Esse grupo de afro americanos, pastoreado
por uma mulher, Julia Hutchins, havia sido expulso de sua igreja por adotar doutrinas
holiness;

d. Seymour, então com trinta e cinco anos, era filho de escravos, tinha pouca cultura,
limitados dotes de oratória e era cego de um olho. Escolheu o texto de Atos 2.4 para o
seu primeiro sermão em Los Angeles, embora ele mesmo nunca tivesse falado em
línguas;

e. A pastora não gostou do seu ensino, mas ele, acompanhado por boa parte do grupo,
passou a fazer as reuniões na casa onde estava hospedado. Quando esta se tornou
pequena, foram para outra um pouco maior, na Rua Bonnie Brae, onde o avivamento
começou no dia 9 de abril de 1906 EC;

f. Com o passar dos dias, várias pessoas começaram a falar em línguas, primeiro negros,
depois brancos, e finalmente o próprio Seymour teve essa tão sonhada experiência (12 de
abril de 1906 EC);



IGREJA PENTECOSTAL DO DEUS VIVO
RUA: DR. PIO BORGES, 936 – COVANCA – SÃO GONÇALO – RJ
CNPJ: 12591617/0001-08

g. As reuniões eram eletrizantes e barulhentas. Começavam às 10 horas da manhã e
prosseguiam por pelo menos doze horas, muitas vezes terminando às 2 ou 3 da
madrugada seguinte. Não havia hinários, liturgia ou ordem de culto;

h. Os homens gritavam e saltavam através do salão; as mulheres dançavam e cantavam.
Algumas pessoas entravam em transe e caiam prostradas;

i. Até setembro, 13.000 pessoas passaram pelo local e ouviram a nova mensagem
pentecostal;

j. Um bom número de pastores respeitáveis foram investigar o que estava ocorrendo e
muitos deles acabaram se rendendo ao que presenciaram;

k. Uma frase comum na época dizia que "a linha divisória da cor havia sido lavada pelo
sangue" - dando fim às divisões raciais que havia na igreja;

l. Após cerca de três anos de reuniões diárias de alta intensidade, o avivamento entrou em
declínio. Depois da morte de Seymour em 1922 EC e de sua esposa Jennie em 1936 EC,
a missão fechou as portas e o edifício foi demolido;

m. Portanto, o movimento pentecostal tem dois fundadores: Charles Parham e William
Seymour. Parham foi o primeiro a fazer a afirmação fundamental de que o falar em
línguas era a evidência visível e bíblica do batismo com o Espírito Santo;

n. A importância de Seymour, o discípulo de Parham, reside no fato de que sob sua
liderança, através do Avivamento da Rua Azusa, o pentecostalismo se tornou um
fenômeno internacional e mundial a partir de 1906 EC;

o. O movimento entrou cedo na América Latina, primeiro no Chile (1909 EC) e logo em
seguida no Brasil (1910 EC);

p. O sociólogo Paul Freston fala sobre "três ondas" ou fases de implantação do
pentecostalismo no Brasil:

i. A primeira onda, ainda nos primeiros anos do movimento pentecostal
norte-americano, trouxe para o país duas igrejas: a Congregação Cristã no Brasil
(1910 EC) e as Assembléias de Deus (1911 EC). Essas igrejas dominaram
amplamente o campo pentecostal durante quarenta anos. A Assembléia de Deus
foi a que mais se expandiu, tanto numérica quanto geograficamente. A
Congregação Cristã, após um período em que ficou limitada à comunidade italiana,
sentiu a necessidade de assegurar sua sobrevivência por meio do trabalho entre os
brasileiros;

ii. A segunda onda pentecostal ocorreu na década de 50 e início dos anos 60,
quando houve uma fragmentação do campo pentecostal e surgiram, entre muitos
outros, três grandes grupos ainda ligados ao pentecostalismo clássico: Igreja do
Evangelho Quadrangular (1951 EC), Igreja Evangélica Pentecostal O Brasil para
Cristo (1955 EC) e Igreja Pentecostal Deus é Amor (1962 EC), todas voltadas de
modo especial para a cura divina. Essa segunda onda coincidiu com o aumento
do processo de urbanização do país e o crescimento acelerado das grandes
cidades. Paul Freston argumenta que o estopim dessa nova fase foi a chegada da
Igreja Quadrangular com os seus métodos arrojados, forjados no berço dos
modernos meios de comunicação de massa, a Califórnia;

iii. A terceira onda histórica do pentecostalismo brasileiro começou no final dos
anos 70 e ganhou força na década de 80, com o surgimento das igrejas
denominadas "neopentecostais", com sua forte ênfase na teologia da
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prosperidade. Sua representante máxima é a Igreja Universal do Reino de Deus
(1977 EC), mas existem outros grupos significativos como a Igreja Internacional da
Graça de Deus (1980 EC), Igreja Renascer em Cristo, Comunidade Sara Nossa
Terra, Igreja Paz e Vida, Comunidades Evangélicas e muitas outras. Assim como a
ênfase da primeira onda foi o batismo com o Espírito Santo e o consequente falar
em línguas, a da segunda onda foi a cura e a da terceira, o exorcismo e a
mensagem da prosperidade. Uma importante precursora dos grupos
neopentecostais foi a Igreja de Nova Vida, fundada pelo canadense "bispo" Robert
McAlister, que rompeu com a Assembléia de Deus em 1960 EC. Essa igreja foi
pioneira de um pentecostalismo de classe média, menos legalista, e investiu muito
na mídia. Foi também a primeira igreja pentecostal a adotar o episcopado no
Brasil. Sua maior contribuição foi o treinamento de futuros líderes como Edir
Macedo e seu cunhado Romildo R. Soares;

q. As ênfases deste movimento foram:
i. O falar em línguas como a nova evidência visível do batismo com o Espírito

Santo;
ii. A participação da mulher nos cultos;
iii. Um culto sem distinção de raças, onde todos podem participar;
iv. O desenvolvimento das três ondas do pentecostalismo;
v. Um culto com mais vida e liberdade;

r. O que foi herdado:
i. As novas igrejas já nascem neopentecostais;
ii. Mulheres assumem liderança e ofícios de poder;
iii. O falar em línguas é a evidência visível do batismo com o Espírito Santo;
iv. Sistema episcopal de governo da igreja;
v. Mensagens voltadas para a prosperidade terrena;

vi. Ausência de estudo bíblico;
vii. Diferentes focos por denominações: línguas, cura, exorcismo e prosperidade;
viii. Desinteresse por práticas de ética cristã;
ix. Desinteresse por evangelização e missões;
x. Internalização da cultura popular;
xi. Perda do sentimento do que é sagrado e santo;
xii. Ecumenismo (mistura de religiões - cristianismo, com exoterismo, com religiões de

feitiçaria);
xiii. Produção de novidades para entreter os cristãos;
xiv. Uso muito maior de técnicas humanas nos cultos;

18. Conclusão:
a. Devemos ser sinceros dos dois lados: Tradicionais (ou históricos) e o Pentecostal;
b. A Igreja Católica Romana sofreu muito com a reforma protestante e produziu a contra

reforma para tentar barrar o crescimento do protestantismo, que na época arrancou
muitos fiéis de sua igreja;

c. A Igreja Católica Romana até tentou um meio termo entre o modo católico e o modo
protestante de igreja, mas não deu muito certo;

d. Hoje a Igreja Católica Romana imita diversas coisas dos cultos protestantes e
pentecostais;
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e. As igrejas tradicionais (ou históricas como a luterana, presbiteriana, batista etc) possuem
um importante papel na história da igreja pois valorizou a Palavra de Deus e a colocou
acima do papa, da igreja e de qualquer outro poder;

f. Porém podemos destacar alguns pontos negativos que essas igrejas podiam aprender
com os pentecostais:

i. Eles acreditaram tanto em Deus que esqueceram de acreditar também no poder
de Deus pelo Espírito Santo;

ii. Cultos realizados de um jeito formal e rotineiro (mecanizado) e não de forma
alegre e fervorosa;

iii. Sem desejo de uma experiência mais profunda com Deus;
iv. Uma vida cristã mais plena (completa);
v. O sistema ficou rígido demais e menos empático;

vi. A perda dos sentimentos e emoções, de forma a banir as expressões;
vii. A excelência do louvor e hinos cantados à Deus;
viii. A obra de evangelização para alcançar os perdidos e mais humildes;
ix. Preocupação com os pobres e marginalizados, libertando os oprimidos dos vícios;

g. As igrejas pentecostais trouxeram por sua vez uma busca maior ao poder do Espírito
Santo, santidade e dons, produzindo um culto mais energético e dando voz aos que não
tinham. Podemos destacar também alguns pontos negativos que o movimento mantém e
que podem ser aprendidos com os irmãos tradicionais (ou históricos):

i. Ênfase excessiva na experiência, profecias ou revelações, relativizando a
importância da Bíblia;

ii. Interpretação bíblica literalista ou alegórica, conforme a necessidade, sem
atentar para as boas regras da hermenêutica;

iii. A Bíblia é considerada acima de tudo um livro de promessas de Deus para os
crentes;

iv. Entendimento da relação com Deus como uma transação, perdendo-se o senso da
salvação como dádiva imerecida da graça;

v. Visão dualista da realidade (bem e o mal, Deus e o diabo);
vi. Tendência de atribuir todo mal a influências diabólicas, minimizando a

responsabilidade humana;
vii. Ênfase excessiva na experiência e nas emoções, que pode levar ao

subjetivismo;
viii. Interesse por modismos e novidades;
ix. Liderança com estilo centralizador e personalista;
x. Culto à personalidade do líder, considerado intocável (o "ungido do Senhor");
xi. Pequena participação dos fiéis na esfera decisória e na administração dos

recursos financeiros;
xii. Atitude triunfalista e ênfase no poder podem minimizar um viver ético;
xiii. Maior ênfase aos dons do que ao fruto do Espírito;
xiv. Tendência para a alienação quanto aos problemas da sociedade;
xv. Atuação questionável na esfera política, uma vez que não se fala de moral e ética;

xvi. Perigo de colocar os adoradores no centro das atenções ao invés de Deus
xvii. (antropocentrismo);
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xviii. Liturgia condicionada por interesses pragmáticos (atrair e empolgar os
participantes) e preferências culturais, e não pelo ensino da escritura;

h. Essas deficiências e outras são muito sérias e as igrejas históricas devem não só orientar
os seus próprios fiéis, mas ajudar os pentecostais e carismáticos a serem mais bíblicos
nessas áreas;

i. Para mim, Pastor Paulo Coutinho, poderíamos tentar seguir em um caminho de unificação
das duas gerações, uma vez que já conhecemos as duas histórias;

19. Referências:
a. Livro: História Eclesiástica de Eusébio de Cesaréia;
b. Trabalho sobre O Movimento Pentecostal: Reflexões a Propósito do Seu Primeiro

Centenário de Alderi Souza de Matos da Universidade Presbiteriana Mackenzie;
c. Trabalho sobre Movimento Pentecostal, Assembléia de Deus e o Estabelecimento da

Educação Formal de Rubeneide Oliveira Lima Fernandes da Universidade Metodista de
Piracicaba;

d. Escola Charles Spurgeon;
e. Alguns poucos vídeos do Youtube sobre os movimentos;
f. Grifos e opiniões próprias do Pastor Paulo Coutinho;


