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INTRODUÇÃO 

Ao término da graduação no curso de Psicologia na UNIVASF, apresentei 

meu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), intitulado “Experiência de 

estudantes de graduação em Psicologia que professam o cristianismo no 

contexto do curso”, que tratou de buscar uma compreensão a respeito da 

experiência de estudantes cristãos no contexto de uma graduação em 

Psicologia. A abordagem foi qualitativa, tendo sido utilizadas, como instrumento, 

entrevistas semiestruturadas, com o fim de analisar as relações que os 

estudantes haviam construído entre a sua religião e o estudo das ciências 

psicológicas. O estudo da religião por parte das Psicologias tem iniciativas 

escassas, embora exista no campo religioso um interesse em apropriar-se do 

conhecimento e práticas do psicólogo (DEGANI-CARNEIRO; JACÓ-VILELA, 

2014). 

Meu interesse pelo tema me conduziu a um contato maior com a ideia de 

processos educativos interdisciplinares, pois esse TCC investigou como ocorria 

o encontro entre o campo da Teologia e da Psicologia para cada participante da 

pesquisa. 

Após a graduação, aproximei-me de estudos na área de extensão rural - 

que é voltada para a Educação do Campo, abarcando as esferas da Pedagogia, 

da Política e do Campo (CALDART, 2008). 

Conforme Edgar Morin (2005), o discurso educativo deveria cada vez mais 

incentivar a interdisciplinaridade, visto que as disciplinas têm se fechado em si 

mesmas, fragmentando os fenômenos e delimitando cada vez mais fronteiras 

entre as redes de conhecimento. No livro “Extensão ou Comunicação”, Paulo 

Freire (1983) afirma que a Extensão Rural é composta por uma dimensão 

educacional e outra comunicacional. A primeira refere-se a um processo 

dinâmico cujo intuito é ajudar as populações rurais a adquirir conhecimentos e 

habilidades para utilizar essas informações, a segunda diz respeito a se levar ao 

produtor rural informações úteis e relevantes. A tarefa do extensionista rural seria 

a tarefa da comunicação. 

A comunicação serve, segundo Bordenave (1996), para que as pessoas 

se relacionem entre si, transformando-se e sendo transformadas pela realidade 

que a rodeia. Conforme o autor, é desejável que o poder da comunicação esteja 
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a serviço da construção de uma sociedade em que participação e diálogo sejam 

transformantes, corroborando com a proposta de Freire (1983), de que a 

extensão enquanto processo comunicativo não pode remeter-se a algo 

antidialógico e invasivo, incompatível com a genuína educação. Educação, nas 

palavras de Paulo Freire, é também comunicação e diálogo, e não mera 

transferência de saber. É um encontro entre sujeitos que se expressam através 

de signos linguísticos pertencentes a um universo comum a ambos, para que 

haja compreensão mútua. Diante disso, a tarefa de um educador é a de 

problematizar aos educandos o conteúdo que os mediatiza, assim ambos terão 

melhores atitudes diante da realidade. 

Dessa forma, a proposta interdisciplinar se traduz numa nova atitude 

diante da questão do conhecimento, atitude de abertura à compreensão do 

processo de aprendizagem, despertando o sentido para intervenções que não 

destruam o que já se encontra construído como saber dentro de determinada 

sociedade ou pessoa (FAZENDA, 2002). 

Diante do exposto, a presente investigação aspira incentivar ações 

missionárias que suportem diferenças no âmbito cultural e religioso, abarcando 

as seguintes questões: como ocorre a atuação missionária dos betanenses1? 

Como eles enxergam o homem do campo? Existe diálogo, no sentido freiriano, 

entre estes personagens? 

Inserido no contexto interdisciplinar, este trabalho aborda o fenômeno 

religioso e a prática missionária realizada pelo Seminário Evangélico Betânia 

(SEB) no meio rural de Petrolina-PE. Tendo em vista a complexidade das 

relações entre o meio rural e sua religiosidade, e buscando entendê-las de 

maneira significativa, foi considerado o aporte teórico da História, da Teologia e 

da Antropologia para compreender o trabalho desenvolvido pelos seminaristas 

do SEB. Os achados foram comparados com a literatura de tais disciplinas da 

área das Ciências Humanas, a fim de atingir uma visão mais integralizada das 

relações descritas. 

O estudo seguiu dois eixos metodológicos: um primeiro de natureza 

historiográfica e outro de natureza empírica. O primeiro método foi 

documental/bibliográfico, realizado a fim de averiguar o protestantismo no seu 

 

1 Termo cunhado nesta pesquisa para designar os seminaristas e ex-seminaristas do Seminário 
Evangélico Betânia. 
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âmbito histórico. Para tanto, as fontes utilizadas foram: a obra do sociólogo e 

pastor presbiteriano Antônio Gouvêa Mendonça (1995), “O Celeste Porvir”; a 

obra “Pentecostais no Brasil: uma interpretação sócio-religiosa”, de Francisco 

Cartaxo Rolim (1985) - autor que abandonou o convento para estudar Sociologia 

da Religião (PEDDE, 1998); e “O Protestantismo: Estudo de Eclesiologia e 

História Social”, de Émile Leonard (1963). As fontes foram selecionadas por 

delinearem o protestantismo brasileiro do século XIX, marcado por importantes 

acontecimentos que culminaram na instalação do protestantismo em terras 

brasileiras. Mendonça procurou enfatizar o caso do presbiterianismo, Francisco 

Rolim o do pentecostalismo, e Leonard buscou fazer um apanhado geral de 

denominações protestantes diversas. 

O segundo eixo consistiu na utilização do método etnográfico e 

fenomenológico para recolhimento e análise de dados. Dessarte, os fenômenos 

foram observados essencialmente sob a lente das teorias antropológicas de 

Timothy Ingold (2008a; 2008b; 2010; 2011; 2012), de acordo com cinco de seus 

artigos; bem como das teorias metodológicas da fenomenologia de Heidegger 

(1988), conforme seu livro “Ser e tempo”, além de escritos de autores 

complementares. 

Os resultados do trabalho objetivaram apresentar um recorte sobre a 

história do Protestantismo no Brasil e no mundo, passando para uma formulação 

sobre o Protestantismo Rural brasileiro, chegando a alguns apontamentos sobre 

o termo “Ruralidade”. Na sequência, será retratada a história do Seminário 

Evangélico Betânia (SEB), levando em conta sua chegada ao Brasil e à Petrolina. 

Esta cidade será descrita em seus aspectos sócio-históricos e religiosos, de 

forma sucinta. Mais adiante será apresentado o segundo eixo da pesquisa, que 

consiste nos resultados obtidos a partir da etnografia e das entrevistas, com suas 

respectivas análises e discussões. 

Quando se trata de pensar na relação entre a Antropologia e a Teologia, 

um fato instigante é que Robertson-Smith, um pastor e teólogo do final do século 

XIX, é citado como fundador da Antropologia Social pela antropóloga Mary 

Douglas (1991). Melvina de Araújo (2014) aponta ainda para a relevância do 

estudo de experiências de missionários na medida em que os relatos desse tipo, 

muitas vezes, funcionam como importantes documentos com registros sobre os 

lugares por onde o trabalho é realizado (ARAÚJO, 2014). Para a autora, estudar 
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cartas, diários e relatórios produzidos por missionários é também entrar em 

contato com o que se constrói no campo intelectual a respeito da experiência 

histórica vivida por eles. As missões religiosas passam a ser vistas por ela não 

como imposição unilateral de uma visão (cristã), mas como fontes que podem 

gerar produções etnográficas enriquecidas pela captura da experiência comum 

entre duas partes que procuram estabelecer uma comunicação, criando 

referências comuns para sua convivência e gerenciando interesses diversos. 

Até o momento, não havia sido realizado nenhum estudo específico 

englobando a temática das missões protestantes na área rural do Vale do 

Submédio do São Francisco. O SEB, é uma instituição que acolhe estudantes e 

professores de variadas denominações protestantes, e essa variedade tem se 

tornado cada vez maior em seus aspectos institucionais, litúrgicos, doutrinários, 

éticos e políticos. Devido à essa diversidade, é um desafio estudar o 

protestantismo brasileiro como um todo (RIBEIRO, 2007). No entanto, o presente 

estudo pretendeu esclarecer alguns aspectos sobre como funcionam os diversos 

segmentos do protestantismo sob uma mesma proposta de formação teológico- 

missionária. 

Nessa perspectiva, o estudo contribui com as pesquisas sobre 

protestantismo e religião, especialmente no que se refere a tais temáticas no 

contexto da região do Vale do São Francisco. Ademais, devido à proposta de 

análise e devolutiva de resultados para a instituição, colabora em alguma medida 

com o desempenho dos trabalhos desta última no contexto do meio rural 

petrolinense, incentivando uma atuação contextualizada. 

A investigação visou compreender como ocorrem as atuações dos 

seminaristas e ex-seminaristas do SEB na zona rural do Município de Petrolina, 

situado no submédio São Francisco, semiárido pernambucano. Os passos 

seguidos para atingir tal objetivo foram os de apresentar a história do 

protestantismo em linhas gerais; contextualizar o leitor sobre alguns aspectos da 

cidade de Petrolina; compreender etnograficamente os trabalhos que 

seminaristas e ex-seminaristas do SEB desenvolvem; apreender as ações dos 

missionários ao longo do tempo; analisar as ações utilizando o método 

fenomenológico; e elaborar um livro de relatos e análises com as ações 

apreendidas. 
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HISTÓRIA DO PROTESTANTISMO 

 
O Protestantismo no Brasil e no Mundo 

 
 

O historiador francês Émile Leonard (1963) foi influente personagem 

dentro dos estudos acadêmicos sobre o protestantismo brasileiro. Em seu livro, 

ele explica que este último se estabeleceu mediante circunstâncias semelhantes 

ao período da Reforma Protestante europeia. Havia necessidades religiosas por 

parte dos fiéis da Igreja Católica que não estavam sendo satisfeitas pelo clero, 

dando lugar à piedade individualista e leiga de cada fiel no processo de resposta 

às demandas. Porém, no Brasil, onde a religiosidade era vista como 

supersticiosa e que dava muita importância a festividades, carregando um ensino 

religioso precário, o catolicismo brasileiro foi, pelo menos na primeira metade do 

século XIX, mais tolerante ao protestantismo. Na ocasião, D. Pedro II esperava 

a migração dos ingleses e dos estadunidenses para civilizar o país. Robert Reid 

Kalley (1809-1888) foi um médico escocês que, fugindo de perseguição, veio 

para o Brasil para difundir o Evangelho. Julgando insuficiente a simples 

distribuição de escrituras, começou a evangelização, confiando em seus 

propagadores portugueses para a realização das mensagens. Kalley foi 

perseguido também no Brasil, mas isso não vingou, porque ele estava incluso 

dentro da legislação para cultos não católicos. Dessa maneira, este médico 

fundou a primeira igreja protestante do Brasil, sendo ela de denominação 

Congregacional. 

Segundo Antônio Gouvêa Mendonça (1995), o protestantismo veio para o 

Brasil num momento histórico-social propício, sendo aceito pela camada pobre 

rural, e ampliado geograficamente juntamente com a expansão do café. É 

pertinente pontuar que este autor nasceu em Arealva, interior de São Paulo, em 

1922, e viveu até os seus 85 anos. Morou durante a infância em diversos lugares 

da zona rural do estado. Sua avó materna era convertida ao presbiterianismo e 

seu pai fazia parte da família pioneira do protestantismo no interior de São Paulo 

(MENDONÇA, 2008). 

 
As lutas da pós-Reforma, principalmente da pós-Reforma inglesa, e suas 

repercussões na formação do protestantismo estadunidense culminaram na 
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formação da identidade do protestantismo brasileiro. No período do Brasil 

Colônia, o que se tem registrado são os fracassos protestantes, que ocorreram 

principalmente por conta da resistência da Igreja Católica. Em contrapartida, com 

a modificação política ocorrida pela presença de D. João VI, Portugal abriu os 

portos brasileiros para a chegada de outras nações, o que permitiu a chegada 

de protestantes anglo-saxões no país, com relativa liberdade para suas práticas 

religiosas (CASTRO, 2017; CÉSAR, 2000; DAWSON, 2017; MENDONÇA, 1995; 

RIBEIRO, 1991). As alianças de Portugal com a Inglaterra realizadas no início 

do século XIX causaram uma progressiva redução da hegemonia católica. A 

constituinte de 1823 estabelecia que, respeitada a religião católica oficial, 

ninguém poderia ser perseguido por motivos religiosos, e os protestantes se 

valeram desse direito. Já havia liberdade para vender e distribuir Bíblias, que 

foram distribuídas até mesmo na zona rural onde poucos eram alfabetizados. No 

mesmo século, já estavam praticamente presentes todas as denominações 

clássicas do protestantismo no Brasil embora nunca chegassem a ser parcela 

significativa (CÉSAR,2000; MENDONÇA, 1995). 

Os metodistas chegaram em 1835, apesar de encerrarem suas atividades 

em 1842 e somente a partir de 1876 terem se estabelecido definitivamente no 

país, com a fundação da igreja no Rio de Janeiro. Em 1855, foi fundada a 

primeira Igreja Congregacional brasileira, também no Rio de Janeiro. Alguns 

anos depois, foi fundada a primeira Igreja Presbiteriana (1862). No ano de 1865, 

Alexander L. Blackford (1829-1890) organiza em São Paulo a segunda Igreja 

Presbiteriana do Brasil. De São Paulo, os presbiterianos vão para o interior, 

estabelecendo uma atividade missionária tipicamente rural nesse período inicial. 

Em Brotas, organizou-se a primeira Igreja Protestante (Presbiteriana) com todos 

os membros (11 pessoas) brasileiros. Na ocasião estava presente o primeiro 

pastor protestante brasileiro: o ex-padre José Manoel da Conceição (1822- 

1873), que colaborou com a expansão do protestantismo em Minas Gerais e São 

Paulo (LEONARD, 1963; MENDONÇA, 1995). Por fim, foram fundadas a 

primeira Igreja Batista no Brasil (1871) e a primeira Igreja Episcopal brasileira 

(1890). 
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O Protestantismo Europeu 

 
 

Mendonça (1995) destaca que é preciso compreender o protestantismo 

inglês para entender o estadunidense e, consequentemente, o brasileiro. O 

protestantismo inglês, incluindo o irlandês e o escocês, foi marcado pelas lutas 

internas do calvinismo, e não pelo choque da Reforma em relação à Igreja 

Católica. Para o calvinismo ortodoxo, originado em Genebra com João Calvino 

(1509-1564), a salvação era pela graça, sem obras, resultando na predestinação 

de alguns eleitos para a salvação (RAMÍREZ, 2009). Na Holanda ocorreu uma 

reação a essas ideias quando Tiago Armínio (1560-1609), publicou sua crença 

de que a justificação é pela fé mediante a graça, introduzindo uma parcela de 

participação humana no processo de salvação (o homem tem a liberdade de 

aceitar ou não, pela fé, a graça), compreensível no clima de humanismo que 

caracteriza o tempo da Reforma (MENDONÇA, 1995). 

Isto posto, cabe dizer que houve um movimento responsável pela vitória 

do calvinismo na Inglaterra, Escócia e Irlanda: o puritanismo. Os puritanos eram 

calvinistas, e muitos emigraram para a América, onde iriam exercer notável 

influência na construção de uma sociedade como aspiravam. Suas principais 

obras foram “Paraíso Perdido” de João Milton (1667) e “O Peregrino” de João 

Bunyan (1678). Em “O Peregrino” existe marcadamente a ideia de que na vida 

do cristão ele pode seguir pelo caminho estreito que leva à Cidade de Deus, ou 

pelo caminho largo que leva à Cidade da Destruição. O calvinismo puritano foi 

uma teologia dominante e parece ainda ser assim na Inglaterra, EUA e América 

Latina (MENDONÇA, 1995; PAVÓN, 2011). 

A Inglaterra da segunda metade do século XVIII passou por um 

movimento de avivamento com John Wesley (1703-1791). Ele era advindo de 

Igreja Anglicana e com ideias arminianas. Viajou por 50 anos pela Inglaterra, 

Irlanda e Escócia pregando e organizando sociedades metodistas, ainda não 

reconhecidas como igrejas. Para Wesley, a justificação seria necessária para a 

salvação, mas a santificação seria a plenitude da fé. Sua teologia foi considerada 

reformada e puritana. O misticismo também faz parte de sua herança religiosa, 

bem como o pietismo, que é uma crença centrada em Jesus com uma grande 

devoção individual à Bíblia e às reuniões de oração, mas que não é sossegada 

em relação ao fazer missionário. Desse modo, o movimento religioso de Wesley 



14 
 

cresceu extraordinariamente na Inglaterra e ainda mais na América. 

(MENDONÇA, 1995). 

 
O Protestantismo Estadunidense 

 
 

O protestantismo nos Estados Unidos foi de povoamento, formado à 

medida que os protestantes europeus passavam para as terras de posse inglesa. 

Por sua vez, o catolicismo estadunidense surge mais tarde que as igrejas 

protestantes, e é de imigração (MENDONÇA, 1995). 

Conforme Mendonça (1995) a nacionalidade americana está intimamente 

ligada ao calvinismo, mas os protestantes que iriam marcar o espírito do 

protestantismo nos Estados Unidos seriam os puritanos. As lutas políticas e 

religiosas na Europa que tinham impulsionado os europeus para a América ainda 

marcavam os ideais do protestantismo estadunidense no século XIX, fazendo 

com que a possibilidade de se construir uma nação cristã modelo que se 

expandisse para além das fronteiras americanas tomasse corpo após a 

Independência dos EUA. Essa expansão da fé justificava as conquistas políticas 

dos EUA em outros países, não importando os meios dessa conquista. Não 

arbitrariamente, entre o final do séc. XVIII e o começo do séc. XIX, surgiram mais 

de 20 sociedades missionárias. O séc. XIX foi o período de maior expansão do 

cristianismo e progresso dos meios de comunicação e transporte. 

 
O Protestantismo Brasileiro 

 
 

O início das atividades protestantes no Brasil só foi possível após o 

Tratado de Comércio e Navegação com a Inglaterra (1810), que permitiu, apesar 

de muito restrito, o culto protestante. As missões chegaram após a 

Independência, e mais tarde, depois da Proclamação da República, veio a 

expansão irrestrita dos cultos (CÉSAR, 2000; MENDONÇA, 1995; RIBEIRO, 

1991). 

Em meados do séc. XIX, a nova religião que começava a ser anunciada 

era recebida paradoxalmente com curiosidade, interesse e indiferença. E que a 

maioria do clero brasileiro das vilas sertanejas parecia estar curiosa e não 

preocupada. Alguns simpatizavam com os protestantes e, mesmo com relatos 
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de perseguição de católicos, o Estado e a Igreja nunca se levantaram 

oficialmente contra a nova religião (MENDONÇA, 1995). 

Os missionários desempenhavam sempre papel duplo de evangelistas e 

professores, visto que os homens livres e pobres da população rural, marcada 

pelo analfabetismo, era o segmento da sociedade que mais lhes oferecia 

espaços para a tarefa conversionista (ROLIM, 1985). O povo do campo era 

independente econômica e politicamente no sentido de não estar sujeito ao 

sistema, e tinham acesso à terra, ou por posse ou por permissão dos 

latifundiários. Além de ser um povo livre, porque não era assalariado nem 

escravo, e de ser um povo móvel, por conta dos dois fatores anteriores e também 

por necessidade, já que muitas vezes a terra já não estava boa para o trabalho 

e era preciso procurar outras terras. O homem do campo era participante de um 

universo igualitário onde não havia discriminação de autoridades, os núcleos de 

povoamento eram feitos na base de núcleos familiares independentes, todos 

eles com acesso à terra em igualdade de posição social (MENDONÇA, 1995). 

Conforme Mendonça (1995), a religião do homem pobre era uma religião 

difusa, oposta a qualquer sistema de dominação, não sistematizada, estava em 

tudo e em todos, era coletiva. Dava sinais de profundo enraizamento nos atos 

comuns do cotidiano. Era politeísta, no sentido de conter a presença de vários 

santos de devoção regional, familiar e pessoal, mas isso não afastava da crença 

no deus único do cristianismo. O nomadismo do homem pobre também era 

seguido por um nomadismo religioso. Preferiam o padre missionário itinerante, 

ao invés de um padre fixo, e a autonomia religiosa. A religião do homem pobre 

tinha caráter lúdico, expresso na intimidade com os santos com os quais a 

população do campo dialogava de maneira informal, pela dança, pelo canto, 

pelas cores dos santos, pelas festas. 

O protestantismo que chegou no século XIX veio vinculado ao liberalismo 

do pensamento europeu e estadunidense. Por isso ele veio com uma ênfase na 

liberdade e na responsabilidade individual (DE CAMARGO, 1973; ROLIM, 1985). 

Outras características eram: ideia igualitária de que os homens não são 

diferentes perante Deus, devido ao pecado; ideia da salvação pela fé em Jesus 

e não pelas obras; visão maniqueísta do mundo, que enxerga o mundo como 

algo ruim e o homem como um peregrino na terra, até que chegue ao paraíso; a 

ideia de que o fiel colabora propagando a fé numa guerra contra o mal; dualismos 
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(sagrado e profano, felicidade eterna e sofrimento eterno); relação ética com o 

sagrado; espiritualidade transcendente; pragmatismo (a prática do fiel deveria 

ser de não conformidade com o atual arranjo das coisas) (MENDONÇA, 1995). 

Antônio G. Mendonça (1995) cita algumas vantagens do protestantismo 

em comparação com o catolicismo no meio rural: às vezes o padre era o 

expropriador das terras, enquanto os missionários conviviam de maneira 

igualitária com os camponeses; o culto protestante não exigia gastos com 

construção e manutenção de capelas por parte dos fiéis, nem devoções e 

penitências, nem festas; o único gasto era com a hospedagem de pastores e 

missionários com frequência esporádica; o nomadismo para o protestante era 

mais simples que para o católico, já que a tendência do catolicismo é de 

sacralização do espaço; quando a mensagem protestante começou a ser 

apresentada como uma opção religiosa, não encontrou obstáculos no plano das 

relações sociais (econômicas, políticas ou mesmo religiosas); o modo de vida 

dos protestantes não ameaçava o status quo nem o sistema capitalista (não era 

dado à ociosidade e era pacífico). 

O autor elenca também algumas desvantagens do protestantismo em 

comparação com o catolicismo rural: o institucionalismo, porque o fiel protestante 

era observado para que as evidências de sua fé pudessem ser patenteadas; 

depois ele era submetido a exames de experiência e conhecimentos religiosos, 

e era chamado a assumir compromissos formais e públicos perante a sociedade 

– o que às vezes significava ter que romper laços com a cultura e até com a 

família –; o intelectualismo, pois, apesar da educação dispensada aos fiéis, a 

falta de entendimento intelectual por parte deles foi um sério entrave para o 

aumento quantitativo dos adeptos do protestantismo; o fato de o protestantismo 

se apresentar como contracultura, repelindo o ócio, negando-se a respeitar os 

dias santos católicos com suas festas lúdicas, danças, e a presença de bebidas 

alcoólicas. 

A zona rural estava mais distante da influência da Igreja dominante. Desse 

modo, os protestantes não encontrariam espaço para se inserir, a não ser nas 

áreas rurais fora do patrimônio santo. Uma vez que a infiltração do 

protestantismo ocorreu principalmente no meio rural, logo, a evolução do 

protestantismo dependia da alfabetização de seus adeptos e, em potencial, das 

crianças (CÉSAR, 2000; ROLIM, 1985). 



17 
 

A literatura menciona uma necessidade de educar o povo para que este 

compreendesse a mensagem protestante, o que levou à fundação de várias 

escolas agrícolas. A ação educativa dos colégios tinha como meta uma 

civilização cristã, segundo os ideais dos EUA de individualismo, liberalismo e 

pragmatismo (CÉSAR, 2000; MENDONÇA, 1995; ROLIM, 1985). 

 
O Pentecostalismo 

 
No final do século passado e começo do atual, o protestantismo de 

conversão, através dos batistas e dos presbiterianos, havia alcançado o 

Nordeste, o Norte e o Centro-Oeste. Rolim (1985), explicita que este 

protestantismo preparou o terreno para a implantação e crescimento da religião 

pentecostal. 

Enquanto as igrejas protestantes históricas alimentavam anseios de 

atingir, através da educação ministrada em seus colégios, segmentos da classe 

burguesa e das classes médias urbanas, o pentecostalismo adotou uma 

evangelização diretamente voltada para o povo urbano simples. O pentecostal 

não frisava um discurso de gente culta, mas o anúncio do poder do Espírito no 

contato com a Bíblia e na vivência cotidiana (CASTRO, 2017; DAWSON, 2017; 

DE CARMAGO; 1973; ROLIM, 1985). 

Os anos de 1910 e 1911, socialmente marcados por movimentos 

operários em busca de melhores condições de trabalho, viram surgir as duas 

mais antigas e mais significativas igrejas pentecostais em terras brasileiras: a 

Congregação Cristã do Brasil e a Assembleia de Deus. A primeira foi fundada 

em 1910 na capital paulista, no bairro do Brás, então densamente povoado de 

italianos. Seu fundador, Luigi Francescon (1866-1964), viveu algum tempo nos 

Estados Unidos como imigrante, foi presbiteriano e depois abraçou o 

pentecostalismo. A segunda nasceu um ano depois, em Belém do Pará. 

Fundaram-na dois pentecostais de origem sueca, que dos Estados Unidos 

vieram para o Brasil (CÉSAR, 2000; ROLIM, 1985). 

Em 1930, os pentecostais somavam cerca de 270 pessoas. Quarenta 

anos depois eram já mais de onze mil. Entretanto, o Nordeste apresentava 

baixas taxas de adesão ao protestantismo e pentecostalismo até 1980. Ao lado 
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do subdesenvolvimento, as tradições locais, e os grandes centros de romaria 

funcionaram como barreiras ao progresso pentecostal (ROLIM, 1985). 

 
Protestantismo Rural 

 
 

Segundo Lidice Ribeiro (2010), o termo “Protestantismo Rural” foi 

cunhado para designar o tipo de protestantismo de missão que se desenvolveu 

dentro da cultura rural brasileira, em localidades onde o catolicismo não havia 

adquirido hegemonia. 

De acordo com a autora, a magia – compreendida como uma atuação do 

sobrenatural – não está ausente das religiões e, pelo contrário, pode ser 

encontrada permeando todas elas, inclusive o protestantismo. Da mesma forma, 

o protestantismo rural, diferentemente de tornar racional o homem do campo, 

adequou-se à sua percepção de mundo, criando um novo tipo de religiosidade 

(RIBEIRO, 2010). Ribeiro (2010) propõe que no protestantismo rural não há uma 

ruralização da essência do protestantismo oficial, mas que as populações 

aderem a esta religião continuando com a referência cultural de um universo de 

representações que a catolicidade rural já incorporava antes. 

A pesquisadora enumera algumas características do protestantismo rural, 

a saber: o mundo do homem do campo não perde seu significado mágico- 

religioso, todo o universo é sagrado, pois todo ele é permeado pela esfera do 

sagrado; a natureza é o veículo da força divina e também o seu meio de 

comunicação com os homens; ocorre uma complementaridade com o 

catolicismo de raiz; a figura do Espírito Santo, tão reverenciada nas igrejas 

pentecostais, também não aparece constantemente no protestantismo rural; as 

figuras de Cristo e do diabo perdem a importância dada nas religiões 

protestantes históricas; o milagre é a manifestação mais visível do poder 

sobrenatural de Deus, embora nas igrejas do protestantismo histórico, como a 

Igreja Presbiteriana do Brasil, os milagres aconteçam com parcimônia e recato 

(RIBEIRO, 2008). 

Ribeiro (2010) fala de um protestantismo rural que resistiu culturalmente 

no sentido de as populações terem assimilado a religião protestante continuando 

com a referência cultural de representações do catolicismo campesino. Em certa 

medida, é possível afirmar que o trabalho de Mendonça (1995) ratifica esta 
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conclusão, pois ele comenta que o protestantismo missionário foi reinterpretado 

pelos camponeses identificando Jesus como uma figura que unia todos os 

santos católicos. Por outro lado, este autor apresenta algumas mudanças que 

ocorreram no modo de vida no campo com a inserção protestante. Dessa 

maneira, o protestantismo deixou heranças e também encontrou resistências 

entre os povos rurais brasileiros, mais especificamente na ruralidade da região 

Centro-Oeste do país. 

 
A Ruralidade 

 
 

Neste estudo, a presença de palavras como “rural” e “ruralidade” é 

bastante expressiva. Os seus significados estão em concordância com os 

apontamentos de Maria Nazareth B. Wanderley (2013), que apresenta o termo 

“rural” não como algo estável que pode ser constatado nas sociedades, mas sim 

uma categoria histórica que se transforma. Ela enxerga o rural sobretudo como 

modo de vida, sendo constituídos de diferentes rurais e diferentes gradações do 

rural, por isso utiliza o termo “ruralidade”. 

De acordo com Wanderley (2013), para alguns estudiosos mais 

tradicionais, a dicotomia campo-cidade deverá resultar no fim do rural e na 

urbanização e industrialização completa do campo. Em contraste, a autora se 

vale da hipótese de que o recorte rural-urbano, não deve caminhar para o fim do 

mundo rural, mas para a emergência de uma nova ruralidade e nova percepção 

do “rural” como patrimônio a ser preservado. Ela ainda relata que a 

modernização nos espaços rurais tem produzido cada vez maiores semelhanças 

com as condições de vida das populações urbanas. 

Posto que serão consideradas tais indicações assinaladas por Wanderley 

(2013), torna-se primordial admitir que as imagens recortadas por Lidice Ribeiro 

(2010) e Antônio Mendonça (1995) são, na verdade, retratos de protestantismos 

rurais momentâneos e específicos, não generalizáveis, vistas do lugar desses 

pesquisadores. Veremos mais adiante, como resultado deste estudo, algumas 

imagens que desenham o caso do protestantismo rural petrolinense, a partir do 

que relatam os missionários do SEB. 
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A CIDADE DE PETROLINA-PE 

 
 

Consta no site da Prefeitura de Petrolina-PE que a mesma foi reconhecida 

como cidade no ano de 1870 e, desde o seu surgimento, participava da 

promoção do desenvolvimento sertanejo, com suas vias de acesso também para 

Piauí, Ceará, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. 

O site também mostra que a primeira Igreja Católica de Petrolina foi 

construída dentro de um período de oito anos, concluído em 1906. A igreja tem 

como padroeira Nossa Senhora Rainha dos Anjos, padroeira da cidade. Muitos 

moradores eram, portanto, devotos do catolicismo. Em 1924, a cidade recebe o 

bispo italiano Dom Malan, que liderou o processo de construção da Catedral, do 

Palácio Diocesano, dos Colégios Nossa Senhora Auxiliadora e Dom Bosco, e do 

Hospital Dom Malan. 

Da Silva Oliveira e Dos Santos (2012) informam que o ideário de 

modernidade empreendido pela Igreja Católica em Petrolina é no sentido de 

reafirmação do catolicismo com apoio de classe dominante na consolidação de 

poder eclesiástico e dessas famílias na comunidade. 

Aquino (2011) descreve alguns fatores importantes para a história 

petrolinense, a nível internacional e nacional. Ele cita que, em 1930, Getúlio 

Vargas estava no poder, e havia ocorrido uma Crise na Bolsa de Valores de Nova 

Iorque no ano anterior, que trouxe uma crise financeira no mundo inteiro. Vargas, 

para superar a crise, resolveu estimular a atividade econômica interna. Na 

Região do Vale do São Francisco, as famílias tradicionais petrolinenses, quase 

todas de heranças latifundiárias, uniram-se para pôr em prática o projeto 

econômico, baseado na industrialização. Aquino relata também que as práticas 

da família Coelho, que exerceu grande influência política principalmente na era 

Vargas, valorizavam tanto o trabalhador rural quanto o industrial. 

Com a criação da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São 

Francisco (Codevasf), em 1974 e a elaboração do Programa de Ação do 

Governo para o Vale do São Francisco (1975-1979), estava aberto o caminho 

que seria trilhado pela região nas décadas seguintes. Entraram em 

funcionamento os perímetros públicos de irrigação do Submédio do Vale do São 

Francisco, localizados no entorno dos municípios de Petrolina-PE e Juazeiro-BA: 

Mandacaru, Maniçoba, Curaçá, Tourão, Nilo Coelho e Maria Tereza (DA SILVA, 
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2012). Os locais analisados no presente trabalho fazem parte do território onde 

foi construído o projeto de irrigação Nilo Coelho. 

Cabe destacar que a agricultura irrigada e a expansão da fruticultura no 

Vale do São Francisco criaram oportunidades de emprego e a consolidação de 

um mercado de trabalho na agricultura, com forte participação das mulheres. 

Segundo Da Silva (2012), a fruticultura, na atualidade, gera cerca de 200 mil 

empregos, dos quais cerca de 50% deles são ocupados por mulheres. 

Entretanto, o uso inadequado das práticas de manejo de solo e água, aliado à 

utilização indiscriminada dos insumos agrícolas tem provocado alterações nas 

propriedades do solo, dos recursos hídricos, e dos próprios alimentos 

produzidos. Partindo dessas informações, Da Silva (2012) indica o planejamento 

e monitoramento das áreas irrigadas e aplicação da legislação ambiental como 

medidas desejáveis para mitigar tais problemas. 

Petrolina-PE, nos tempos atuais é uma região com investimentos 

nacionais e internacionais na produção de vinho, cultivo de vinhedos e frutas 

tropicais para exportação (DA SILVA OLIVEIRA; DOS SANTOS, 2012). É 

considerada a “Nova Califórnia” ou “Califórnia brasileira”, por conta do 

desenvolvimento causado pela agricultura irrigada. Ela possuía 294.081 

habitantes segundo o último senso do IBGE (2010), mas a última estimativa 

apresentada foi de 343.219 habitantes em 2017, vivendo dentro do território de 

4.558,537 km² (IBGE, 2010), sendo a maior produtora de frutas do país (IBGE, 

2016). 

 
Católicos e Protestantes petrolinenses 

 
 

Em conformidade com o censo de 2010 do IBGE, 73% da população da 

cidade de Petrolina é católica e 15,1% é de evangélicos, outro termo pelo qual 

são chamados os cristãos protestantes. O município de Petrolina possui um 

número significativo de igrejas evangélicas, divididas em várias denominações. 

No total de evangélicos, o número que se destaca pela quantidade de fiéis são 

as igrejas pentecostais (9,35%), sendo a maioria da Assembleia de Deus 

(4,81%). Das igrejas históricas, denominadas Evangélicas de Missão (3,94%) 

pelo IBGE, a maioria é batista, somando 2,08% da população. Seguidores de 

outras igrejas evangélicas sem denominação somaram 2,59 % da população. 
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A ETNOGRAFIA CLÁSSICA 

 

Elemento componente do segundo eixo metodológico desta pesquisa, a 

etnografia consistiu, pelo menos num primeiro momento da Antropologia, na 

tarefa de transformar o familiar em exótico e/ou transformar o exótico em familiar, 

embora o familiar nunca deixe de ser familiar e o exótico também nunca deixe 

de ser exótico (DA MATTA, 1978). Nessa tarefa, o pesquisador seria 

acompanhado por seus sentimentos e emoções, advindos da relação com os 

sujeitos pesquisados, acompanhantes estes que teriam que ser tratados e 

confrontados (DA MATTA, 1978). Velho (1978) aponta que tanto o âmbito 

sociocultural quanto o psicológico são fabricados histórica e culturalmente (e 

também cotidianamente), inclusive como percebemos o que é familiar e o que é 

exótico. Estes autores levantam uma questão a ser resolvida: como o 

pesquisador deve distinguir os fatores socioculturais dos seus próprios fatores 

psicológicos? 

 
ETNOGRAFIA INGOLDIANA 

 

Diante da questão levantada no tópico anterior e tendo em vista que me 

propus a analisar como pesquisadora um contexto com o qual eu já estava 

familiarizada, o referencial metodológico do presente estudo buscou uma 

aproximação com as teorias do antropólogo britânico Tim Ingold, desviando-se 

das noções metodológicas daquele primeiro momento da etnografia clássica. 

Este autor demarca uma diferença entre Antropologia e Etnografia, afirmando 

que a primeira deve descrever quem é o homem e seu conhecimento (INGOLD, 

2011), enquanto a segunda visa descrever como as pessoas vêm o mundo e 

agem nele, a partir de uma observação detalhada. 

Primeiramente, torna-se importante perceber a influência da 

fenomenologia de Heidegger na teoria ingoldiana. Para exemplificar como este 

filósofo alemão influencia o pensamento de Ingold, no aspecto educacional, este 

último apresenta o processo de aprendizado como algo que é transmitido mais 

corretamente pela noção de mostrar alguma coisa para alguém, de forma que 

ele possa apreender com seus próprios sentidos à medida que caminha em 
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direção a determinado conhecimento. Por esse motivo, o autor reivindica a 

posição da visão na intelectualidade do mundo ocidental, destacando as 

contribuições de outras modalidades sensórias, não visuais (INGOLD, 2008a). 

Segundo o teórico, a visão objetifica as coisas do mundo, enquanto o som, que 

seria preferencial para o autor, personifica. Em suma, ele declara que não é tanto 

no que as culturas percebem que elas se diferenciam, mas sim em como elas 

percebem as coisas (INGOLD, 2008b). Logo, percebe-se a ênfase interpretativa 

para fenômenos como educação e cultura a partir das relações que são 

estabelecidas entre seus elementos, do encontro entre seus componentes. 

Heidegger foi um dos mais influentes pensadores do século passado, e suas 

ideias estão notavelmente presentes em várias áreas do conhecimento 

contemporâneo como na Filosofia, nas Artes, na Política, na Sociologia, na 

Literatura, entre outras (XAVIER JUNIOR, 2015). 

Em “Ser e Tempo”, Heidegger (1998) aponta que a Antropologia herdou 

da Teologia uma concepção de homem que o determina como um ser 

simplesmente dado junto às demais coisas criadas. Por não suscitar nenhuma 

questão ontológica, esse pensamento torna a problemática antropológica 

fundamentalmente indeterminada, pois o debruçar-se na busca por uma 

essência deixa cair em esquecimento a questão do “ser” (HEIDEGGER, 1998). 

Xavier Junior (2015) informa que a fenomenologia, como ferramenta, possibilitou 

a Heidegger o questionamento a respeito da filosofia de Platão e de Aristóteles. 

Para ir além do modo de ser proposto pela ontologia clássica, ele concebe algo 

muito distinto do modo de ser do ente simplesmente dado. O homem passa a 

ser antes de tudo essencialmente abertura, o ser-aí, um ser-de-possibilidades 

(Dasein). A desconstrução cartesiana da objetividade do mundo passa pelo 

posicionamento central do Dasein, dentro da teoria. É nessa concepção de ser 

que Tim Ingold fundamenta seu modelo de fazer antropológico. 

Segundo a fenomenologia heideggeriana, “ser” significa existir no mundo. 

A subjetividade (ser-no-mundo) se encontra em união com o mundo, o que deve 

ser pensado como uma relação inseparável. Enquanto isso, o “ente” é tudo o que 

se manifesta no mundo, tudo que se mostra como fenômeno. Os entes só podem 

“ser” se realizarem uma manifestação (CRITELLI, 2007). Sá e Barreto (2011), a 

fim de explicar como se constitui a noção de “ente”, narram um diálogo da tradição 

Zen Budista, conhecido e evocado pelo próprio Heidegger (SAVIANI, 
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2005 apud SÁ; BARRETO, 2011). Nele, o mestre bate palmas e pergunta ao 

discípulo: “Qual é o som que surge de apenas uma das mãos?” (SAMTEN, 2001). 

Quando se bate a mão contra algum objeto, como a pele de um tambor, se diz 

que o som produzido é o som desse tambor. Porém, bater uma mão na outra, é 

emitir o som de qual das duas mãos? Na verdade, o som surge da relação entre 

uma mão e outra, entre o tambor e as mãos, e não de um objeto sozinho. Num 

sentido análogo, pode-se dizer que todas as atribuições que fazemos às coisas 

em si, são feitas a partir de reduções ingênuas a respeito delas, pois elas existem 

todas dentro de uma relação. 

Com isto em vista, convém assinalar que o som que se pretendeu captar 

nesta pesquisa foi a sonoridade das ações de missões realizadas no rural 

petrolinense, e desveladas no discurso de cada missionário. 

 
ANTROPOLOGIA DAS MISSÕES 

 
 

As Noções sobre Cultura 

 
 

A forma como se compreende um fenômeno é influência significativa para 

a maneira como se atua diante dele e para o método de investigá-lo. Quando se 

fala em cultura, é possível encontrar na literatura acadêmica e no discurso 

cotidiano diversos significados a respeito de tal conceito. As definições podem 

ser vagas, ou até enrijecidas, podem convergir ou não umas com as outras, 

podem esclarecer ou confundir um ouvinte que esteja atentamente interessado 

no tema. Além disso, comumente se atribui certa proximidade entre o conceito 

de cultura e de religião. Portanto, é relevante fazer referência ao estudo das 

religiões, principalmente no tocante à forma como ocorre a atuação dos 

missionários, incluindo uma reflexão a respeito do conceito de cultura. 

 
Uma Proposta Semiótica para o Estudo da Cultura 

 
 

O conceito de cultura, por vezes, corre o risco de ser reduzido a uma 

dimensão que não assegura o esclarecimento sobre o tema (GEERTZ, 1989). 

Clifford Geertz (1989) identifica-o como objeto que deve ser estudado por uma 

ciência interpretativa e essencialmente semiótica, que visa encontrar 
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significados. Concordando com o autor, a cultura tem caráter público – tendo em 

vista que o significado também é público –, o que demanda dos estudos sobre 

cultura um questionamento a respeito do que está sendo transmitido em nível 

simbólico, já que é nesse nível que o comportamento humano acontece. 

De acordo com Geertz (1989), a utilização do conceito semiótico de 

cultura se adequa a um dos objetivos da Antropologia, que é de alargar o 

universo do discurso humano, pois os textos antropológicos, em si, são 

interpretações e, na verdade, interpretações de interpretações. Esse autor leva 

em conta que o etnógrafo enfrenta uma multiplicidade de estruturas conceituais 

complexas, que muitas vezes estão sobrepostas umas às outras, 

“simultaneamente estranhas, irregulares e inexplícitas, e que ele tem que, de 

alguma forma, primeiro apreender e depois apresentar”. A cultura seria, então, o 

contexto dentro do qual os acontecimentos sociais passam a ser descritos pelo 

antropólogo de forma inteligível, e com densidade (GEERTZ, 1989). 

Geertz sugere que a análise cultural se trata de uma adivinhação dos 

significados. Desse modo, para ele, a descrição etnográfica é caracterizada por 

uma interpretação do fluxo do discurso social, de modo que possibilite seu 

estudo e análise. 

É importante ressaltar que, de acordo com as teorias geertzianas, os 

antropólogos não estudam as culturas, eles estudam nas culturas o mundo 

conceitual em que estão inseridos os sujeitos. Nesse contexto, o estudo 

etnográfico da cultura consiste na análise do discurso social, a partir de um 

vocabulário que expresse o que o ato simbólico tem a dizer sobre ele mesmo. 

 
O Caso das Missões Católicas no Brasil 

 
O estudo da atividade missionária entre as populações indígenas no Brasil 

e os problemas da interculturalidade que esse tipo de relação impõe são 

temáticas clássicas na antropologia brasileira. Apesar disso, nos dias atuais, se 

faz necessário renovar os termos desse debate já antigo (MONTERO, 2006). 

Segundo Paula Montero (2006), alguns estudos discutem o tema em 

termos de: “aculturação”, como é o caso da escola antropológica americana e da 

antropologia brasileira durante os anos 1950; “hibridismos”, citando a vertente 

historiográfica inspirada em autores como Serge Gruzinski; relações entre 
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estrutura e história, encontrados nos trabalhos inspirados por Marshall Sahlins; 

interpenetração das civilizações, que é a maneira como Montero prefere estudar. 

Por sua vez, o termo interpenetração das civilizações utilizado por Montero 

(2006) privilegia as relações entre os homens (e não entre culturas), 

superando certo dualismo irredutível ainda prevalecente na Antropologia entre o 

“nós” e o “outro”, voltando o foco da observação nas pesquisas não para índios 

e/ou missionários, isoladamente, mas para os dois em relação (MONTERO, 

2006). 

O trabalho da autora não tratou de descrever “a religião indígena”, mas 

sim de descrever o modo como os índios usam e expressam o que os 

missionários lhe apresentaram como a mensagem religiosa. Montero comenta 

que as tentativas de demarcação esboçadas por Clifford Geertz (1978) não 

permitiram avançar muito na direção de delimitar o conceito de cultura a ponto 

de diferenciá-lo claramente do conceito de religião. Na raiz dessa dificuldade 

está o próprio processo de constituição da disciplina antropológica, que, como já 

apontaram muitos autores, herda dos relatos missionários essa sinonímia 

implícita (MONTERO, 2006). Sendo assim, Geertz fala de uma religião a partir 

da concepção de cultura, enquanto Montero apresenta a cultura e a religião ditas 

a partir do nativo. Considerando com mais profundidade a questão do uso do 

conceito de cultura, ela sugere que ele deve ser mantido no plano do discurso 

nativo. 

Montero enfatiza o processo de mediação implicado na ação missionária, 

inserindo ao tema a noção de redes sociais. Este processo não pode ser 

entendido dentro de uma pequena porção da rede integral de práticas culturais, 

mas sim em todas as dimensões desta rede, extrapolando o que os missionários 

consideram como o universo da religião. Além disso, quando se trata do assunto 

da tradução, Montero sugere que não se deve voltar a atenção apenas para 

aquelas realizadas pelos missionários, mas inclusive para os povos indígenas 

que praticam a tradução, considerando suas apropriações quanto aos modos 

como os religiosos organizam os sistemas de diferenças no exercício de 

tradução dos “costumes”. Para ela, a tradução representa um dos principais 

veículos utilizados pelos missionários para produzir uma nova civilização pela 

conversão, que ocorreria pela concordância de perspectivas entre os atores. 

Todavia, as análises desenvolvidas indicaram que o resultado dos processos de 



27 
 

tradução alimenta um movimento constante de interseções e reposições de 

fronteiras, fixando, na realidade, novas diferenças. 

Notavelmente, Montero acentua os sentidos produzidos nas relações. O 

antropólogo deve compreender como se produz histórica e socialmente a 

“convergência de horizontes simbólicos” entre grupos indígenas e missionários. 

Materiais como catecismos, memórias, etnografias e fotografias podem servir 

como fontes para a apreensão das regras que organizam seus significados para 

ambos. 

É possível presumir, então, que as missões católicas no Brasil ocorreram 

sempre em consonância com um determinado conceito de cultura vigente na 

época. No artigo “De como a cultura se faz política e vice-versa: sobre religiões, 

festas, negritudes e indianidades no Nordeste contemporâneo”, de José Maurício 

Arruti, é apresentado o problema da relação entre cultura e política, com 

destaque para a atuação das pastorais católicas sertanejas e sua metodologia, 

baseada na revalorização da “cultura do povo”. 

De acordo com Arruti (2002), a mudança de orientação teológica na Igreja 

Católica que ocorreu com a realização do Concílio Vaticano II, entre os anos 

1962 e 1965, ocasionou mudanças políticas no Brasil. Entrou em vigor uma nova 

visão do homem, na qual ele não seria mais concebido como produto apenas da 

vontade divina, mas também da própria atividade humana. Nesse cenário, a 

cultura tornou-se o centro do interesse da Igreja, estabelecendo o 

reconhecimento das diversidades culturais e das plurais concepções a respeito 

da religião. Com isso, a partir da segunda metade dos anos 70, os termos 

adaptação ou aculturação do Evangelho que marca o Concílio, cedem lugar à 

ideia de “inculturação” (ARRUTI, 2002). 

No sertão do São Francisco, entre meados dos anos 1970 e o início dos 

anos 1980, essa nova teologia fez com que os grupos vinculados à Igreja se 

tornassem resistentes à determinadas leis, vivendo em desobediência civil. O 

trabalho pastoral ganha uma forma mais estável e padronizada, conhecida como 

movimento dos “missionários populares”. Essas missões eram constituídas por 

padres e leigos ligados à Teologia da Libertação inspirados no método de 

evangelização das “Santas Missões”, implantadas na região desde o período 

colonial. O método consistia em visitas esporádicas às capelas do interior por 

missionários das Igrejas Matrizes ou dos conventos litorâneos. Consolidadas ao 
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longo do século XIX, as Santas Missões nunca desapareceram do Nordeste, e 

tiveram Frei Damião como um de seus maiores personagens na temporada final 

do século passado. 

Os “missionários populares” buscaram manter o formato tradicional das 

missões, desta vez introduzindo novos conteúdos, originários de uma 

interpretação progressista da Bíblia. Por consequência, a nova pastoral 

conseguiu produzir a adesão a uma teologia voltada para as questões brasileiras 

do poder e da terra. 

O uso da cultura nesse caso era associado ao uso da linguagem em seu 

sentido performático dentro da liturgia e, fundamentalmente, como um meio de 

transmissão de novos conteúdos. A cultura passou a ser vista como uma forma 

de falar ao povo, no intuito de resgatar o que era realmente local, enfatizando as 

origens indígenas e não as católicas dessa religiosidade. Isto posto, os usos da 

cultura não podiam ser imaginados como pura forma de condução de novas 

ideias, mas como um trabalho que levava a uma reflexão sobre o próprio meio 

cultural, que explicitava o problema da repressão da linguagem característica na 

cultura local. Por esse motivo, a forma cultural assimilada ao ritual estava a 

serviço de um conteúdo político, expresso nos termos de uma razão de luta de 

classes, que levava à organização para a ação política. 

Cabe lembrar algumas das contribuições teóricas trazidas por Sahlins 

(1997) quanto ao tema das missões dentro dos estudos antropológicos, ainda 

que ele tenha sido criticado por Montero (2006). Para o autor, as antropologias 

não podem seguir um caminho que negue a autonomia cultural indígena, pois 

estariam se tornando semelhantes ao colonialismo que condenam. A cultura não 

deve ser um conceito que marca uma diferença entre o familiar e o exótico. E 

ainda, os antropólogos que dão crédito à autenticidade cultural da aparente 

resistência dos índios com relação a infiltrações da cultura europeia dentro das 

aldeias estariam se furtando ao ato de encarar a questão da dominação ocidental 

global. 

 
PROCEDIMENTOS PARA COLETA DE DADOS 

 
A presente pesquisa seguiu uma multirreferencialidade metodológica, 

partindo das perspectivas epistemológicas da fenomenologia e da etnografia, 
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realizando observação participante e entrevistas. Houve acesso a bibliografias 

históricas e conceituais sobre o tema da pesquisa, tais como dados sobre a 

história do protestantismo e do Seminário Betânia. 

A primeira etapa empírica do estudo consistiu numa fase de observação 

participante e aproximação, quando foi utilizado um diário de campo para 

registrar os dados. A segunda etapa foi de coleta de dados por meio de 

entrevistas semiestruturadas. Os materiais utilizados foram: um gravador de 

áudio digital, um computador, um diário de campo e uma caneta esferográfica. 

As entrevistas contiveram as seguintes perguntas disparadoras: 

1) Quais são as características que você pode destacar a respeito do local 

onde você trabalha? 

2) Como tem sido o trabalho missionário que você desenvolve? 

3) Como você vê o morador rural? 

4) Quais estratégias são usadas para evangelizar? 

Os participantes foram convidados a respondê-las livremente, até que 

julgassem ter falado o suficiente. Bardin (2011) comenta que entrevistas desse 

tipo permitem ao entrevistado a fala espontânea e livre a respeito do que viveu, 

sentiu ou pensou, cabendo ao entrevistador, clarear e aprofundar o que ouviu do 

sujeito, e até mesmo redirecionar a entrevista para que este último volte ao tema, 

se preciso for. 

O presente trabalho foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

da Univasf, junto com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e 

aprovado no dia 19 de fevereiro de 2018, com número de registro CAAE 

76916317.0.0000.5196. Cada colaborador recebeu um nome fictício, a fim de 

resguardar o sigilo, de acordo com as prerrogativas da resolução 510/16 e dos 

comitês de éticas em pesquisas com seres humanos. Os quatro entrevistados 

escolheram seus próprios nomes fictícios, e não foram reveladas suas funções 

detalhadamente, nem mesmo as denominações específicas onde trabalhavam. 

Os riscos para os participantes da pesquisa foram mínimos. 

Todos estavam informados acerca dos objetivos da pesquisa e foram 

convidados a participar. Quando houve consentimento quanto à participação, 

foram assinados os TCLE’s em duas vias, em cumprimento da resolução nº 510 

do ano 2016, que institui critérios éticos para a conduta de pesquisas em 

Ciências Sociais e Humanas. Logo depois, os colaboradores participaram de 
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entrevistas individuais, numa data previamente combinada. No momento 

seguinte ao encontro, a pesquisadora escreveu no diário suas impressões a 

respeito do entrevistado durante a conversa. Todas as entrevistas foram 

gravadas em áudio digital, transcritas na íntegra e digitalizadas em formato 

Word, seguidas de uma leitura atenciosa. 

 
PLANO PARA ANÁLISE DE DADOS 

 
Os dados obtidos nas entrevistas foram analisados por meio da 

metodologia fenomenológica baseada na Ontologia Hermenêutica de Martin 

Heidegger. 

Conforme constatado pelo autor, o termo fenomenologia, “ciência dos 

fenômenos”, é composto por duas palavras gregas: phainómenon e lógos. A 

expressão grega phainómenon é derivada do verbo phaínesthai, que significa “o 

que se mostra, se revela ou se torna visível em si mesmo”. O conceito de lógos, 

sob a perspectiva adotada pelo filósofo, significa deixar e fazer ver aquilo sobre 

o que se discorre. Por isso, ele afirma que o discurso autêntico ocorre apenas 

quando a comunicação discursiva revelar, tornar acessível aos outros, aquilo 

sobre o que se discorre (HEIDEGGER, 1998). 

Assim sendo, a pesquisa fenomenológica ocorre no sentido de “deixar e 

fazer ver por si mesmo aquilo que se mostra, tal como se mostra a partir de si 

mesmo”. (HEIDEGGER, 1998). 

O intuito deste trabalho é deixar vir à luz os sentidos dos discursos dos 

missionários. 

Após a realização da análise fenomenológica das entrevistas, foi realizado 

o entrelaçamento desses dados com aqueles coletados via caderno de campo, 

para as respectivas análises e discussões. 

 
PARTICIPANTES 

 
 

Participaram da pesquisa quatro alunos e ex-alunos, em formação e 

formados pelo Seminário Evangélico Betânia (SEB), que estavam 

desenvolvendo um trabalho no meio rural da cidade de Petrolina-PE na primeira 

metade do ano de 2018. Os alunos que não estivam envolvidos em práticas no 
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contexto rural da cidade não participaram da pesquisa. A incapacidade de 

responder as perguntas da entrevista devido à dificuldade para expressar sua 

opinião também foi critério de exclusão. As entrevistas aconteceram numa sala 

reservada do SEB, Petrolina-PE, garantindo a privacidade de cada participante, 

com climatização e acústica adequadas, contando também com uma mesa e 

duas cadeiras. A observação participante foi realizada nos momentos de visita 

ao SEB, bem como nos próprios locais da zona rural onde os missionários 

estavam atuando. 

A amostra foi definida por saturação, princípio que preconiza a 

continuidade de entrevistas até que as informações comecem a se repetir 

continuamente como se estivessem saturadas as respostas possíveis. Este 

método é típico de pesquisas qualitativas, nas quais a representatividade 

estatística da amostra não se faz relevante (FONTANELLA et al., 2008). 

 
CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 
 

A participação dos sujeitos foi efetivada de forma voluntária, mediante a 

assinatura de um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), após 

receberem as informações sobre os objetivos da pesquisa e a garantia de sigilo 

sobre a fonte de informação. 

Foi respeitada a Resolução 510/16 CNS/MS, que define as questões 

éticas para pesquisas envolvendo seres humanos. Vale salientar que antes de 

qualquer etapa, o projeto foi submetido ao crivo do Comitê de Ética em Pesquisa 

da Univasf para apreciação. 

Os riscos para o participante da pesquisa foram mínimos. Todavia, o 

participante foi anteriormente informado de que, mesmo tendo recebido um 

nome fictício, existia o risco de ser reconhecido pela comunidade interna e/ou 

por pessoas que conheçam o SEB, quando ocorresse a publicação dos 

resultados. Para evitar constrangimento ou danos à sua imagem, foi solicitado 

ao participante que lesse uma prévia dos resultados concernentes aos dados 

obtidos a partir da sua contribuição com a pesquisa, e que indicasse as 

conclusões que poderiam ou não ser publicadas. 

Ademais, todos desfrutaram da oportunidade de criar um espaço para 

falar sobre suas ações como missionários. À medida que as compartilhavam 
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durante a entrevista, esperou-se que isso lhes possibilitasse uma reflexão sobre 

seu próprio percurso ao longo do trabalho que têm desenvolvido. 

 
Algumas Reflexões Éticas a Respeito das Missões 

 
 

É impossível separar ao longo do estudo da história das civilizações a 

tradição ética e a tradição religiosa. A religião foi o caminho mais seguro 

encontrado por tais sociedades para fundamentar normas da ação humana, 

assegurando o poder legislador por meio do domínio do sagrado (LIMA VAZ, 

1993). 

Para o filósofo e teólogo Faustino Teixeira (2009), na perspectiva atual, 

as religiões podem assumir posturas éticas que serão abertas ou não para o 

diálogo. 

A teologia cristã compreende a relação entre cristianismo e outras 

religiões a partir de pelo menos três perspectivas: exclusivista, inclusivista ou 

pluralista (TEIXEIRA, 2009). A primeira se constitui de uma posição que vincula 

a possibilidade de salvação somente ao conhecimento explícito de Jesus Cristo 

e ao pertencimento à uma igreja cristã. No tempo atual, essa perspectiva está 

restrita a grupos católicos mais conservadores e núcleos de fundamentalistas 

protestantes. 

Sob outro ponto de vista, o paradigma inclusivista admite que há um valor 

positivo nas religiões não-cristãs, porém sem atribuir a estas últimas uma 

autonomia salvífica, defendendo a unicidade da salvação em Jesus Cristo. Um 

exemplo disso é a posição teológica trilhada pelo teólogo protestante Paul Tillich 

(1886-1965). Ele traz uma importante contribuição em favor da reciprocidade 

entre as religiões, considerando a mística que habita todas elas como um ponto 

que permite mútuos diálogos. 

Em terceiro lugar, o paradigma pluralista caracteriza-se pelo 

reconhecimento das outras tradições religiosas como instâncias legítimas e 

autônomas de salvação. O pluralismo está inclinado para um diálogo inter- 

religioso no qual as tradições religiosas deixam de ser rivais e passam a partilhar 

seus patrimônios religiosos e espirituais para o mútuo enriquecimento. 

A comunicação dialógica é uma das reais possibilidades que se 

apresentam hoje como pista alternativa para a humanidade. Dentre os diversos 
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âmbitos de realização do diálogo, no diálogo inter-religioso os parceiros 

envolvidos pertencem a tradições religiosas diferentes que, no entanto, 

apresentam uma atitude de abertura somada a uma capacidade de escuta do 

outro. Isso devem ser acompanhado de um aprofundamento da própria fé 

(TEIXEIRA, 2009, p. 26). 

Do mesmo modo, a “conversação” inter-religiosa é uma realidade não 

apenas possível, bem como fundamental e de grande importância no momento 

presente. Porém, essa “conversação” é complexa e difícil, pois exige uma 

abertura mútua à transformação. Deve ser globalmente responsável, não 

admitindo a violência e promovendo a paz. A paz entre as religiões consiste, para 

Teixeira, em um requisito essencial para a paz entre as nações. Para tanto, cada 

pessoa deve ser capaz de reconhecer seus próprios limites, deixar-se 

transformar pelo encontro com o outro, estar em paz consigo mesmo. Se faz 

necessário partilhar a vida, a experiência e o conhecimento, bem como possuir 

um enraizamento ou ancoramento compromissado com sua fé específica, 

acompanhado de uma disponibilidade para o aprendizado da diferença. 

O teólogo sugere que, para se obter o terreno propício para o diálogo inter- 

religioso, uma condição fundamental é que haja uma ecumenicidade da 

compaixão. Isso significa uma convocação feita para todas as religiões no intuito 

de levá-las a assumir a responsabilidade global de afirmação do humano e de 

garantir a dignidade da criação como um todo (TEIXEIRA, 2003). Em resumo, tal 

convocação evidencia o fato de que: 

 
Cresce hoje a consciência de que o sofrimento dos seres 
humanos e a devastação do planeta devem constituir a base 
fundamental para o encontro e diálogo entre as tradições 
religiosas. [...] Em muitos casos, é do exercício inter-religioso de 
compaixão social e de sensibilização diante do sofrimento dos 
outros que nascem ricas iniciativas de colaboração comum 
(TEIXEIRA, 2003). 

 
Para o autor, a nova consciência planetária e a presença das religiões, 

em suas diversidades, provocam um desafio para a Teologia, que se vê 

convocada a rever os diversos capítulos de sua dogmática: a Antropologia 

Teológica, a Cristologia, a Eclesiologia e a Teologia da Missão, tema que tem 

norteado o presente trabalho. 
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Para ilustrar a concepção dialógica abordada por Teixeira, pode-se tomar 

como exemplo o que diz Leonardo Boff (2017) em seu livro “De onde vem? A 

visão das coisas a partir da nova cosmologia”, em que descreve um Deus 

“interior e íntimo”, na China visto como Tao, na Índia como Shiva, como Alá para 

os muçulmanos, como Javé para os hebreus, e a quem os incas chamam de 

Deus criador Viracocha, os tupi-guarani de Iamandu ou Tupã, e alguns 

afrodescendentes brasileiros o chamam de Olorum. Para o autor, todos esses 

nomes são representações diferentes da mesma e única “Realidade”. 

A partir dessas concepções, Boff (2017) indica uma missão humana 

dentro do conjunto dos seres, que é o de ser o guardião e cuidador do planeta e 

todos os seus bens. O compromisso dos seres humanos é o de existir para “ser 

feliz, proteger a natureza e se encantar com a grandeza do universo” (BOFF, 

2017, p. 59). 

O que distingue o ser humano de outros animais é sua capacidade de ter 

responsabilidade consigo mesmo, com seus semelhantes e também com 

qualquer outra coisa (JONAS, 2006). Esta ideia tornou-se para o filósofo Hans 

Jonas um princípio ético nomeado por ele de “Princípio Responsabilidade”. Com 

isso, ele formulou um imperativo categórico, relacionado a um novo tipo de ação 

humana: “Age de tal forma que os efeitos de tua ação sejam compatíveis com a 

permanência de uma vida humana autêntica sobre a terra” (JONAS, 1995 apud 

BATTESTIN; GHIGGI, 2010). 

As propostas éticas recentes aqui especificadas têm em comum a noção 

de que a missão do ser humano é a de cuidar de todas as coisas, tanto da terra 

quanto do futuro da humanidade (JONAS, 2006; BOFF, 2017), pois depende do 

ser humano a manutenção de um planeta limpo e habitável, e a construção de 

relações interpessoais solidárias, cooperativas, fraternas (BOFF, 2017). 

Assim como o conceito de cultura, ao longo da história, influenciou a 

noção das sociedades ocidentais trazendo ideias equivalentes para a prática das 

missões católicas anteriormente discutidas, certos aspectos de ordem ética 

influenciam no fazer missionário também. É importante destacar a proposta do 

diálogo inter-religioso dentro do estudo das missões, apresentando-a como uma 

alternativa ética interessante para ser empregada na trama contemporânea, em 

que existem problemáticas controversas em torno de temas polêmicos como 

aborto, sexualidade, laicidade, entre outros. 
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Em suma, acolher globalmente a vida humana, no tempo presente e 

futuro, e a existência da espécie, incluindo o cuidado com a natureza, parece ser 

um bom caminho para as ciências e religiões nos tempos vigentes. Perspectivas 

convergentes com esse objetivo também podem ser bem-vindas. Montero 

(2006), ao localizar os sentidos produzidos por missionários e nativos dentro das 

situações relacionais, falando dessa relação em termos interpenetração de 

civilizações, representa uma boa amostra dessa nova concepção ética dialógica 

e global. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
O SEMINÁRIO EVANGÉLICO BETÂNIA 

 
Este trabalho visou compreender etnograficamente as ações dos 

missionários do Seminário Evangélico Betânia, que atuam no meio rural 

petrolinense. 

Conforme Delcides Marques (2013), a história do Seminário começa em 

1908, nos Estados Unidos, onde nasce Ted Hegre, que foi criado por pais 

cristãos luteranos, e sua submissão a Deus o impulsionou um movimento crítico 

à ausência de interesse pela vida santificada. A partir de reuniões com amigos 

em sua casa para o estudo semanal dos textos bíblicos e para oração, aos 35 

anos de Hegre, surge uma organização chamada Bethany Chapel. Nessa 

organização ele foi consagrado pastor e, após cerca de um ano, tornou-se o 

pastor de tempo integral2 da Bethany Chapel. Segundo o autor, em 1945, Hegre, 

sua esposa e outros quatro casais decidiram vender suas casas e adquirir uma 

residência comum, a fim de reduzir as despesas e cumprir a visão dada por Deus 

ao pastor Hegre de sustentar 100 missionários ao redor do mundo. A meta se 

cumpriu em 1999, quando havia 130 missionários espalhados nos cinco 

continentes. 

Antes de completar os 130 missionários enviados, em 1961, alguns 

missionários da organização chegaram no Brasil, numa pequena cidade do 

 
 

2 Ted trabalhava como gerente de departamento de um grande supermercado e também se 
dedicava à igreja como pastor. Em seguida, passou a se envolver unicamente com este último 
serviço, ou seja, tornou-se pastor de tempo integral. 
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Paraná chamada Altônia. Em 1963, houve a primeira visita de Ted e sua esposa 

ao país. No ano seguinte, ficou oficialmente decidida a fundação da Betânia do 

Brasil, que ocorreu em 17 de fevereiro. 

 
MINHA VIVÊNCIA E PESQUISA JUNTO AOS SEMINARISTAS DOS SEB 

 
 

Inicialmente, gostaria de esclarecer que meu contato com o Seminário 

Evangélico Betânia é anterior ao início da presente pesquisa. Durante a 

graduação, eu já tinha ido ao seminário para pedir apoio a um evento de missões 

universitárias, o que me levou a ouvir falar sobre o Semeart, pois o grupo poderia 

participar na abertura da noite que culminaria no show de uma cantora de MPC 

(Música Popular Cristã). César Abreu, diretor e professor do SEB, conversou 

comigo e com uma missionária formada pelo Seminário, que me acompanhava. 

Noutra ocasião, fui convidada por uma igreja para tocar bateria no Coca-Cola 

Fest, evento realizado no SEB todos os anos. 

Também já havia participado de um evento onde ouvi palestras de dois 

missionários do SEB: Joe Palmer e Gary Harder, que falaram sobre 

evangelização. Na mesma época, conheci a esposa de Gary, Sherry Harder, que 

estava numa banca vendendo livros da Editora Betânia. 

Excetuando-se esses encontros pontuais, em abril de 2017 eu tive a 

primeira oportunidade de conhecer o Betânia me apresentando como mestranda 

e expondo meu projeto de pesquisa ao diretor César Abreu, também professor 

do seminário. Conversei com César, que atenciosamente ouviu a minha proposta 

e disse ter gostado da ideia da publicação de um livro sobre o trabalho do SEB 

no meio rural. Ele me apresentou vídeos do “Impacto Sertão” SEB, fez uma 

oração a meu favor e me convidou para assistir uma aula, além de ter me 

convidado para tocar bateria junto com o Semeart numa próxima viagem. Eu 

havia comentado com ele que já tive o desejo de me tornar uma missionária. Ler 

sobre o SEB e ver o cotidiano dos seminaristas e missionários fez com que me 

viesse à memória como eu pensava quando quis me envolver com as missões, 

fazendo-me questionar até mesmo quem tenho me tornado e quem eu gostaria 

de ser, afinal. 

Na viagem missionária seguinte que o Semeart fez, aceitei o convite de 

César e fui. A maioria das mulheres estava nos primeiros bancos, e a maioria 
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dos homens, nos últimos acentos do ônibus. Muitos que estavam no ônibus 

perguntavam de que igreja eu era. Os assuntos giraram em torno de “chamado”. 

Para uma das seminaristas, é importante ganhar pessoas que podem ser 

católicas, macumbeiras, espíritas etc. Outra seminarista relatou que “o chamado” 

a faz chorar. Um dos seminaristas disse que deseja se casar com alguém que 

tenha o “chamado” também e não atrapalhe o “chamado” dele. 

O silêncio na viagem deveria começar às 20h, se não fosse a 

desavisada visitante que começou a conversar em voz alta, até que me pediram 

silêncio. Todos deitaram e dormiram. Então, fui tocar bateria com eles no dia 

seguinte, começando pela manhã. Foi para mim uma experiência estranha 

porque não concordava com tudo que estava sendo dito, como afirmar que 

“festas mundanas são do inimigo”, porque eu mesma toco bateria nesses 

contextos (falar que toco em bares pareceu diminuir minha credibilidade entre 

eles). 

À tarde, após tocarmos músicas cristãs em ritmo nordestino numa 

escola, cada seminarista falou ao microfone para crianças, pré-adolescentes e 

professores o porquê de estarem ali. Em geral, todos falaram que estavam 

respondendo ao chamado de Deus de trazer as boas novas, de pregar o 

evangelho, dizer “Jesus te ama”. 

Mais tarde, o culto foi na rua, em frente à Igreja que convidou o Semeart. 

A pregação, apresentações teatrais (com músicas americanas como plano de 

fundo), musicais e de dança (somente com as mulheres), e até mesmo 

testemunhos dos seminaristas giraram em torno de temas como morte e vida, 

lembrando que a vida é finita e que é tempo de buscar a Deus. Muitos dos que 

estavam presentes se converteram, alguns chorando. Não consegui 

acompanhar sempre o ritmo de todos, me atrasando para algumas 

programações. 

Depois fui para um culto sobre missões numa igreja em Petrolina, onde 

estavam presentes os Harder. Gary foi o pregador da noite, falando sobre o tema 

das missões no sertão. Em seguida, conversei com a missionária Sherry sobre 

minha pesquisa e ela prestativamente me passou seu número de telefone para 

que eu entrasse em contato ao longo da semana. 

No dia 15 de março, fui almoçar junto com Sherry e todo o pessoal do 

seminário no refeitório. Cheguei por volta de 12h30min da tarde, e a missionária 
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havia separado um prato com comida para mim, para garantir que a comida não 

acabasse, visto que o almoço começa pontualmente ao meio dia. Ela me falou 

que para esse almoço, como fui convidada, não pagaria nada. Em seguida, em 

seu escritório com várias prateleiras cheias de livros, perguntei porque o Betânia 

tinha sido transferido de Minas Gerais para Pernambuco. Ela respondeu que o 

povo já era alcançado em Minas, e que os campos não estavam vastos para o 

trabalho missionário. Então, alguém do Betânia conheceu o Nordeste e viu aqui 

muito trabalho a fazer, despertando o interesse para que procurassem uma 

cidade na região. Tendo em vista que, geograficamente, Petrolina é central, e 

que é uma cidade desenvolvida, resolveram comprar um terreno aqui. Ela 

informou também quem são os seminaristas que estão desenvolvendo algum 

trabalho no meio rural. No total, sete igrejas estão recebendo onze estudantes 

do seminário. Visitei quatro igrejas e entrevistei dois estudantes, além de dois 

pastores já formados. 

Na mesma tarde, fui apresentada a duas pessoas que têm experiência na 

zona rural, um seminarista e a missionária já formada. Ela relatou muitas 

histórias, falando de um lugar na Bahia com “casas distribuídas em muito mato”, 

onde os moradores não têm acesso à internet. Contou que um menino dessa 

comunidade disse para ela: “se eu quiser eu te roubo e a senhora não vai fazer 

nada, porque eu vou pro meio da caatinga e a senhora não vai me achar”. Lá ela 

encontrou uma família onde o pai teve filho com a própria filha. Relatou que é 

um ambiente pesado, onde as pessoas não têm estudo e leem pouco, tanto que 

ela mesma ministrou aulas de reforço para alguns. A água só chega na cidade 

de dois em dois meses e, por isso, a comunidade economiza bastante água. 

Depois disso, voltei à conversa com Sherry, que contou ser professora de 

Antropologia no SEB. Ela me emprestou os livros que falam sobre missões 

transculturais, que atualmente estão, os quatro, compilados em apenas um livro 

de quase 800 páginas. Eles falam de missões transculturais em quatro 

perspectivas: bíblica, histórica, cultural e estratégica. Ao longo da conversa, 

descobri que o autor, Don Richardson, aparece como leitura obrigatória nos dois 

primeiros anos de formação. Trata-se de, respectivamente, “O Totem da Paz” 

(RICHARDSON, 1978), publicado pela editora Betânia, e “O Fator 

Melquisedeque” (RICHARDSON, 1995). 
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Neste último livro, o canadense Don Richardson argumenta que, tanto os 

apóstolos do Novo Testamento quanto os personagens do Antigo Testamento 

bíblico, utilizaram estratégias para diferenciar os atributos do seu Deus do de 

outros deuses pagãos. Abraão teria sido um desses personagens. De acordo 

com a narrativa encontrada na Bíblia, Javé ordenou a Abraão, inicialmente 

chamado Abrão, que deixasse a terra de seus parentes e partisse para um país 

estranho. Se obedecesse às ordens divinas, seria pai de uma grande nação3. 

Todavia, no caminho para a terra desconhecida, Abrão passa perto de uma 

cidade chamada Salém, que significa “paz” na língua dos cananeus. O rei da 

cidade se chamava Melquisedeque, nome que significa “rei de justiça”. 

Melquisedeque atuava também como “sacerdote do El Elyon” (Deus Altíssimo)4. 

A atitude de Abrão foi entregar a Melquisedeque o dízimo (décima parte) 

de tudo que havia tomado de Quedorlaomer numa operação de resgate5, 

reconhecendo que Melquisedeque era superior a ele. Segundo Don Richardson, 

Melquisedeque representa a revelação geral de Deus à humanidade, mais antiga 

e abrangente, enquanto Abraão, por sua vez, representava a revelação especial 

de Deus a uma pequena porcentagem da humanidade. 

Dessa maneira, Abrão considerou El Elyon um nome válido para Deus, 

como mais tarde os apóstolos Paulo e João aceitaram “Theos” e “Logos” como 

nomes gregos válidos para este Deus. 

Levando em conta as ideias de Don Richardson, pode-se dizer que o SEB 

procura se posicionar numa perspectiva inclusivista, embora no sentido prático 

seja possível notar posicionamentos exclusivistas, o que será elucidado mais 

adiante. 

Dando continuidade ao meu primeiro dia como pesquisadora no 

seminário, propus voltar a almoçar no refeitório ao longo da semana e passar um 

tempo estudando na biblioteca a fim de oportunizar maior quantidade de 

encontros e conversas com os seminaristas. Então, ficou combinado que eu 

poderia fazer isso duas vezes na semana. Além disso, ficou acordado que no 

final de semana seguinte eu acompanharia um dos seminaristas em seu trabalho 

numa igreja localizada no meio rural. Os alunos costumam sair do SEB no 

 

3 Texto bíblico de Gênesis 12.2. 
4  Gênesis 14.18. 
5  Gênesis 14.20. 
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sábado à tarde e voltar na manhã da segunda-feira, que é um dia de folga para 

eles. 

No retorno dessa primeira visita, eu trouxe para casa o livro “Com Valores 

Eternos em Vista: A história da missão Betânia no Brasil”, de Nedra Dugan, 

publicado pela Editora Betânia. O livro conta a história da Missão Evangélica 

Betânia no mundo e em Petrolina. A escritora e musicista estadunidense Dugan 

faz parte da Missão e mora no Rio Grande do Sul, tendo chegado ao Brasil em 

1974. 

De acordo com a autora, um missionário visionário e empreendedor, 

chamado Maurício Sand, veio para o Brasil com o sonho de querer firmar 

parceria com investidores cristãos a fim de levantar recursos para missões. O 

irmão dele, Alexander Sand, estava morando em São Paulo por ter ouvido sobre 

a promessa do “Ouro Verde” e o lucro crescente gerado pelo café nessa região. 

Alex comprou um terreno de 100 alqueires no Paraná e convenceu Maurício de 

que era uma boa oportunidade para iniciar o sonho missionário. Em meados dos 

anos 50, Maurício e vários outros parentes compraram terrenos com potencial 

para plantar café. Quando Maurício apresentou os slides do Brasil na Bethany 

Missionary Church, três casais sentiram confirmação de que aquele era o lugar 

para onde Deus os estava direcionando (DUGAN, 2017). 

Em 1962, mais um casal de missionário, Larry e Elizabeth Darby, chega 

ao Brasil e começa a estudar português, não no Paraná, mas em Belo Horizonte. 

Um ano depois, decidiram se mudar para Coronel Fabriciano, uma cidade 

mineira localizada entre duas usinas de aço. Eles implantaram uma igreja no 

local e mais tarde construíram um seminário, que começou a funcionar em 1970 

(DUGAN, 2017). 

Em julho de 2000, a missão em Coronel Fabriciano, MG, decidiu transferir 

o seminário para Petrolina, Pernambuco. Segundo Dugan (2017), o fato ocorreu 

porque o Vale do Aço já estava farto de igrejas. Eles precisavam ir aonde 

estavam as maiores necessidades e o sertão precisava de missionários. À vista 

disso, quatro líderes da missão foram escolhidos para uma viagem para o 

Nordeste, começando pelo litoral e voltando pelo sertão: o presidente Carlos 

Paiva, o vice-presidente Cícero Bezerra, Larry Swenson e Joseph Palmer. 

Palmer já havia sentido um chamado divino para o Nordeste brasileiro desde os 
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seus 17 anos, quando participou de uma viagem missionária para Fortaleza- CE 

(DUGAN, 2017). 

Após visitar muitos pastores, ouviram de todos que o Nordeste tinha 

espaço para eles. Dois pastores sugeriram que eles se instalassem no sertão, 

porque as capitais já continham vários seminários, e um deles sugeriu Petrolina, 

por ser considerada uma cidade sertaneja onde não é difícil viver. Quando 

chegaram finalmente em Petrolina, os quatro líderes concordaram que seria um 

bom lugar para se instalar. 

Nos dias de hoje, o SEB ocupa 28 hectares, e possui um campus com 

refeitório, cozinha, alojamentos, residências, salas de aula e escritórios. Atrai 

alunos do Nordeste e de todas as partes do Brasil. Desde a sua criação em 1970 

até 2017, 1.102 alunos passaram pelo seminário e, no final de 2016, 637 se 

formaram. Além de servirem como pastores e em muitos outros ministérios no 

Brasil, os formados já foram para outros diversos países do mundo (DUGAN, 

2017). 

Um aspecto interessante que Nedra Dugan aborda no final de seu livro é 

o “chamado missionário”. Ela menciona que talvez seja difícil para quem nunca 

foi “chamado” para missões, entender exatamente no que isso consiste e como 

o missionário entende a vontade de Deus. Para ela, o chamado é tão variado 

quanto o número de pessoas envolvidas, a não ser por um aspecto: todos tinham 

convicção, dada pelo Espírito Santo. 

Ao entrevistar os missionários estrangeiros do Betânia, que vieram para o 

Brasil, Dugan perguntou quais seriam as características de missionário bem- 

sucedido. As respostas foram: 

 
 Dedicação a Deus, flexibilidade, integridade; 

 Coração pronto a servir, chamado; 

 Saber que foi chamado por Deus e ter a confirmação de outras 

pessoas; 

 Submissão a autoridade – de Deus e de outros; 

 Capacidade de se adaptar, compromisso, perseverança, amor e 

aceitação; 

 Conhecer o Senhor, aprender a se aquietar diante dele, 

depositando nele os problemas; disposição, submissão, abertura, 

aceitação; 

 Flexibilidade, inclinação para aceitar as coisas como são, sem 

tentar mudá-las; 
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 Perdão, humildade; 

 Relacionamento cada vez mais próximo com Deus, disposição 

para aprender, flexibilidade, não confundir a cosmovisão cultural com 

a cosmovisão cristã; 

 O chamado – saber que Deus o chamou; senso de humor; 

 Chamado de Deus e profunda convicção de que está fazendo o 

que ele quer; 

 Disposição para aceitar a vontade de Deus, antes de saber qual 

ela é, mesmo que seja difícil; 

 Conhecer Deus, reconhecer a presença dele e descobrir as 

habilidades dadas por ele; 

 Entrega completa a Deus, permitir que ele conduza, porque ele 

sabe o que ele quer; 

 Abraçar a mensagem da cruz para conhecer a Deus e ter 

relacionamento íntimo com ele; 

 Objetivo claro em mente, conhecido por todos, sem segundas 

intenções. Capacidade de relevar pequenas coisas e seguir adiante. 

Amor permanente a Jesus, vivendo com os valores eternos em mente; 

 Perseverança – como no casamento; 

 Saber que foi chamado – que Deus quer que vá, depois, a 

despeito do que acontecer no campo missionário, saber que Deus o 

chamou, que aquele é o lugar em que vai permanecer, que Deus vai 

cuidar de tudo; 

 Capacidade ou disposição de se adaptar a outra cultura e a 

aprender com ela, enxergando valores que talvez não fizessem parte 

de sua cultura original; ver os estrangeiros como iguais; 

 Convicção do chamado e confiança em Deus. (DUGAN, 2017, p. 

409-410). 

 

Gostaria de destacar dois aspectos que estão mergulhados dentro das 

respostas dos missionários. Para começar, num dos almoços que fiz no 

refeitório, me chamou a atenção um quadro na parede contendo a figura de uma 

cruz e a palavra “eu”, o eu crucificado na madeira. Imagino que os termos como 

“submissão a autoridade – de Deus e de outros”, “aceitação”, “inclinação para 

aceitar as coisas como são”, “perdão”, “humildade”, “disposição para aceitar a 

vontade de Deus, antes de saber qual ela é, mesmo que seja difícil”, “capacidade 

ou disposição de se adaptar a outra cultura e a aprender com ela”, “coração 

pronto para servir” estejam em consonância com a imagem do ego renunciado 

na cruz que pude observar enquanto almoçava. 

Em segundo lugar, a questão do chamado aparece nitidamente em seis 

das vinte proposições citadas acima. Não apenas os missionários estrangeiros, 

mas os alunos do SEB também chegaram ao tema durante as entrevistas 
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realizadas para o presente trabalho. Portanto, é a partir desta questão que 

iniciaremos a exposição de alguns dados colhidos a partir de seus depoimentos. 

 
O Chamado 

 
 

O seminarista André relatou ter recebido o chamado de Deus para estudar 

num seminário e, como conhecia e confiava no trabalho do SEB, resolveu 

escolhê-lo. Decidiu vir para Petrolina, visto que seria importante para ele ter 

contato com o estilo de impacto evangelístico típico do sertão, com enfoque em 

relacionamentos. 

Com a intenção de resumir do que se trata o trabalho do missionário, ele 

afirma ser um ato de obediência à voz de Deus, indo e discipulando as pessoas. 

Discipular, por sua vez, significa andar com essas pessoas e construir um 

relacionamento com elas. Com base nisso, tanto um pastor quanto um 

missionário ou um cristão que faça um trabalho “secular”, tem o papel de fazer 

discípulos. A diferença é: o pastor seria um cuidador, que deve estar à disposição 

da igreja para ajudar e sempre se fazer presente; o missionário precisa ser mais 

desapegado com relação ao lugar onde mora e ter uma mente “extremamente 

aberta, uma família com a mente aberta, pra ir nesses lugares, qualquer lugar 

que Deus enviar”; o cristão envolvido num trabalho “secular” precisa estar apto 

à se envolver num mundo “corrompido pelo pecado”. Então, as três 

possibilidades se tornam igualmente espinhosas. 

Outro seminarista, Mário, também comenta que sentiu o chamado de 

Deus para se tornar um seminarista, e, no momento em que isso ocorreu, ainda 

não tinha condições de pagar as mensalidades do Betânia. Ainda assim, tempos 

depois, recebeu apoio financeiro e isso foi interpretado por ele como uma 

confirmação do seu chamado. 

Outro participante, que aqui receberá o nome fictício de Alisson, contou 

que Deus confirmou, tanto de forma objetiva quanto de uma forma espiritual, no 

seu coração, o local onde ele deveria fazer seu trabalho. Disse que é importante 

ter a convicção do chamado, saber qual é a vontade de Deus. A questão 

espiritual consiste no fato de o Espírito Santo “testificar”: 
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Alisson: “Essa questão espiritual a gente tem através de Cristo 
Jesus, a gente tem promessa de Deus que o Espírito Santo 
habita em nós e ele testifica. Testifica o quê? Ele dá certeza, [...] 
então, se a gente quer ser dirigido pelo Senhor, então Ele vai, 
quando a gente falar. [...] Ele pode falar diretamente à gente ou 
Ele pode usar os meios, a situação pra mostrar sua resposta 
(...)”. 

 

O missionário parte do princípio de que Deus dá às pessoas um chamado 

para determinada área, especificamente. Citando a carta do apóstolo Paulo aos 

Efésios, sustenta a ideia de que o próprio Jesus instituiu “uns para apóstolos, 

outros para pastores, outros para mestres, a fim do aprimoramento da igreja”6. 

Então, para este missionário, será possível perceber, por exemplo, alguém que 

Deus chamou para ser um mestre. Essa pessoa apresentará requisitos que 

indicarão isso, como fica explicitado no seguinte trecho: 

 
Alisson: “Eu entendo que Deus ainda vocaciona, [...]. Tem 
pessoa que vai ser chamada, ela vai se preparar no Betânia, mas 
ela não vai ser pastor, ela vai ser um mestre, ela vai ser uma 
pessoa boa pra ensinar, ela vai ter aquele dom, você vai ver 
como ela tem facilidade de chamar atenção de uma pessoa, de 
ensinar”. 

 

Vany explicou o seu chamado missionário narrando sua história da 

seguinte forma: ela disse que se converteu numa igreja onde aconteciam 

campanhas de missões, e se ouvia sobre a necessidade de levar a “melhor 

notícia” às pessoas. E isso começou a “arder no coração”. Quando ela ouvia os 

testemunhos dos vários missionários que passaram por sua igreja contando suas 

experiências, dizia para si mesma: “um dia eu quero viver isso, eu quero ser uma 

missionária”. Durante um retiro espiritual da igreja, deparou-se com o seguinte 

versículo, que norteava o tema do evento: “Eu te guiarei continuamente em 

lugares áridos”7. Naquele momento, entendeu que Deus estava confirmando o 

seu chamado. No acampamento, ela foi casualmente convidada para pregar 

para jovens e, mais uma vez entendia que Deus estava lhe concedendo uma 

confirmação. Por essa razão, conversou com seus líderes sobre o desejo de se 

preparar para a obra missionária, obtendo deles e de sua igreja o apoio financeiro 

necessário para que ela iniciasse os estudos no Betânia. 

 

6  Efésios 4.11. 
7  Isaías 58.11. 
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Algo que me aguçou os ouvidos em uma das visitas foi o fato de o tema 

“casamento” estar, para os missionários do Betânia, diretamente ligado ao 

chamado. Isso ficou evidente no discurso de um dos betanenses que 

acompanhei, que contou que o seminário acompanha este aspecto da vida dos 

seminaristas e aconselha que o casamento seja entre duas pessoas que 

possuam o chamado de Deus, como eu já tinha ouvido um seminarista relatar 

em minha viagem com o Semeart para Xique-Xique (BA). 

Conforme o que foi dito pelos entrevistados, é nítido o fato de que um 

missionário possui necessariamente um chamado. A definição do local para 

onde o missionário deve ir também é um fator significativo dentro deste enredo. 

No caso dos participantes da pesquisa, este local tem sido o meio rural 

petrolinense. Não obstante, que imagens tais localidades adquirem a partir da 

visão dos participantes da pesquisa? 

 
Ruralidade Sertaneja 

 
 

Os projetos de irrigação foram descritos pelos participantes da pesquisa 

em seus aspectos físicos, sociais, econômicos e religiosos. Conversando com 

dois líderes de uma igreja visitada, eles sinalizaram uma preocupação com as 

crianças do local, porque os pais as deixam caminhar sozinhas pelas 

redondezas, até mesmo crianças que ainda estão aprendendo a falar. Outros 

relatos interessantes foram o de um pastor e duma das estudantes do Betânia, 

que apontaram semelhanças entre o contexto local e os países da África. Na 

ocasião, um missionário africano havia feito esta mesma comparação, dizendo 

que no sul do país não se sentiu em casa como estava se sentindo em Petrolina. 

Esse missionário faz parte da Missão Betânia no continente africano, e contou 

que apanhou para aprender o “Alcorão”, por não conseguir memorizar de cor. A 

Missão possui uma casa para moradores de rua e ele foi para lá onde, fugindo 

do seu mestre muçulmano, aprendeu sobre Jesus. 

É provável que a região seja comparada com a África por sua situação 

econômica. Por exemplo, Vany conta que é apaixonada pelo sertão, onde vive 

um povo forte mas, por outro lado, um povo frágil por suas carências. Ela diz que 

um dos lugarejos onde trabalhou possui boa parte dos moradores recebendo o 
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Bolsa Família8. Eles vivem do trabalho com a agricultura, enfrentando secas e 

esperando ansiosamente pelas chuvas. Na zona rural, para a missionária, 

existem também problemáticas envolvendo o uso e abuso de drogas, 

prostituição e violência. 

Mário diferencia dois tipos de zona rural que configuram o sertão 

pernambucano: uma que ele chama de zona rural “cerqueira”, onde os 

trabalhadores desenvolvem as atividades na terra para o auto-sustento; e uma 

zona rural onde os moradores saem para trabalhar em grandes fazendas. Os 

moradores de zona rural “cerqueira” costumam ser bastante religiosos. Por esse 

motivo, essas comunidades possuem menos bares e prezam muito pelas 

relações familiares, até mesmo os jovens. Em oposição, o outro tipo de zona 

rural é mais “movimentado”, tem muitas festas, muitos bares e muito barulho, 

sendo mais semelhante a zonas urbanas. Não por acaso, esses locais ficam 

menos afastados do centro de Petrolina. Percebe-se aqui uma tendência, 

também apontada por Chaves (2011) de que, em geral, a religião se dirige 

gradativamente a um lugar menos central dentro da sociedade na mesma 

medida em que ela desenvolve certa urbanidade e abandona seus aspectos 

tradicionais. 

Alisson contribui citando outros aspectos sociais sobre o local onde ele 

desenvolve seu trabalho. Ele relata que os bairros possuem moradores que 

vieram de outras cidades próximas para conseguir emprego: 

 
Alisson: “Os colonos que há 30 anos [...] quando receberam as 
terras pra trabalhar, cada um tinha sua casa [...]. Aí depois o 
trabalho foi crescendo, aí a necessidade de ter mais pessoas, aí 
foi-se criando a Vila Nova, [...] a Vila Nova foi pra os filhos de 
colonos, pra começar a constituir a família, só que também  com 
isso aí vieram os trabalhadores, vinham pra trabalhar nas roças, 
e aí eles não tinham lugar pra ficar, começaram a conseguir casa 
na Vila Nova”. 

 

A igreja é composta por “pessoas que trabalham nas fazendas (...) que 

têm os seus próprios lotes, que tiram seu sustento da terra que elas têm”. Nos 

 

8 Segundo o site da Caixa Econômica Federal, o Bolsa Família é um programa de transferência 
direta de renda, que hoje atende mais de 13,9 milhões de famílias em situação de pobreza e de 
extrema pobreza no Brasil, a fim de garantir o direito à alimentação e o acesso à educação e à 
saúde. Disponível em: < http://www.caixa.gov.br/programas-sociais/bolsa- 
familia/Paginas/default.aspx>. Acesso em 21 abr. 2018. 

http://www.caixa.gov.br/programas-sociais/bolsa-
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tempos recentes, o missionário relata notar uma “terceira geração” com alguns 

jovens que saem do bairro para estudar fora e ter uma formação acadêmica, não 

almejando seguir a profissão dos pais. Ainda assim, a maioria desta última 

geração permanece no local. 

Ele relata que, nos locais mais próximos do centro de Petrolina, o rural e 

a cidade se misturam. Observa um aspecto sobre a formação de famílias no meio 

rural que lhe parece divergir da realidade de centros urbanos: “as pessoas se 

juntam, não se casam”. Comenta também que por volta dos 12 ou 13 anos as 

meninas já possuem uma vida sexual ativa. 

André também observou algumas divergências entre os costumes 

característicos nos locais mais afastados da cidade e os costumes das 

comunidades urbanas. Para ele, o rural mais se parece com uma “minicidade” 

que funciona baseada em suas “mini-leis”. O uso de capacetes e cintos de 

segurança não é necessário, por exemplo. Nesses bairros, todos se conhecem, 

e são capazes de identificar até mesmo quem fez a roupa que determinada 

pessoa está vestindo, algo que faz com que os moradores dessas regiões ajam 

como uma “família gigante”. 

Como ficou demonstrado, uma característica comum que os entrevistados 

fizeram questão de considerar foi que quase todos os moradores desses bairros 

trabalham plantando e/ou colhendo, trabalham diretamente com a terra. 

Segundo as informações que André transmitiu, recorrente na fala dos outros 

participantes entrevistados, quase todos os membros da igreja trabalham no 

contexto rural e por isso seus níveis de escolaridade estão entre Ensino 

Fundamental e Ensino Médio completos. A maioria dos adultos interrompe sua 

educação formal antes do Ensino Médio, já os mais jovens costumam concluir o 

Ensino Médio. André observa que “ao mesmo tempo que eles são pegos pela 

cultura de parar de estudar pra trabalhar e ajudar em casa, eles têm ambições 

muito grandes, entendem que o estudo ele é importante”. 

 
Religiosidade 

 
 

Em convergência com o que Ribeiro (2010) aponta sobre a religiosidade 

rural, para Mário, o homem e a mulher do campo estabelecem um forte vínculo 

entre a natureza e Deus. O missionário explica que Deus, para eles, combina as 
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imagens de um cuidador que é também juiz, além de ser um “recompensador”. 

Por exemplo, apesar de Mário gostar do evangelismo via relacionamento, ele 

disse que a congregação em que está desenvolvendo seu trabalho gosta de 

fazer o evangelismo visitando cada residência: 

 
Mário: “[...] o evangelismo pra eles tem que ser esse, tem que 
ser com sacrifício, tem que ser arrancando o coro no sol, 
entendeu? Porque Deus gosta disso, Deus se alegra [...] é 
basicamente naquela cultura do Deus da recompensa. Quanto 
mais você sofre fazendo as coisas pra Deus, Deus mais vai 
recompensar você, entendeu?”. 

 
A noção de recompensa se repete na fala do missionário André, ao dizer 

que a forma de pensar dos membros em igrejas rurais, muitas vezes, é “eu vou 

dar o dízimo pra receber mais depois, não vou dar o dízimo porque é um 

mandamento divino, é uma obrigação do cristão com o meio que ele está 

vivendo”, afirma o missionário. 

Tais declarações corroboram com as ideias da antropóloga e professora 

da USP Maria Lucia Montes (2013) - que viveu até 4 de julho de 2018, pouco 

antes de completar 76 anos -. A autora salienta que a religião atual está se 

tornando cada vez mais individualizada e regida pelas regras de mercado, 

funcionando como uma resposta para as demandas de consumo de seus fiéis. 

Na opinião de André, existe um sincretismo religioso gigantesco no meio 

rural, onde as religiões se “confundem”. Existem pessoas na igreja evangélica 

com costumes como fazer algum sinal antes de entrar no templo, tido como um 

lugar sagrado. Ele nota influência do catolicismo, do espiritismo e também do 

candomblé, relatando que muitas pessoas procuram as religiões para encontrar 

a cura de alguma doença, um milagre, uma resolução financeira. Vany observa, 

ademais, que o homem e a mulher do meio rural seguem um “catolicismo de 

raiz”, e muitos são devotos ao padre Cícero. Em contraponto, ela nota que o 

povo é receptivo à proposta protestante de evangelho, e recebe bem os 

missionários que chegam nas casas, ouvindo o que eles têm a dizer. Certo 

exclusivismo teológico torna-se evidente neste ponto do discurso dos 

betanenses: o catolicismo é cristão, mas não é visto como disseminador do que 

é considerado por eles como o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. 
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O fato de existir um sincretismo religioso no meio rural também pode ser 

constatado em trechos da fala de Mário, que primeiro percebe uma distinção 

entre a forma de se vestir das mulheres católicas e das evangélicas. As católicas 

são mais “liberais” e as mulheres protestantes costumam utilizar com mais 

frequência vestidos e/ou saias. Contudo, em segundo lugar, o elemento música 

gospel/pentecostal se estabelece como demonstração do sincretismo entre 

católicos e evangélicos, estando presente para ambos. Sobre a própria igreja em 

que trabalha, Mário comentou: “Você vai ouvir mais Cassiane, Eyshila, você vai 

ouvir aquelas outras cantoras de igreja pentecostal, entendeu? [...] É difícil você 

achar uma zona rural e você achar uma característica de igrejas conservadoras”. 

As igrejas mais distantes do centro têm um costume de iniciar as escolas 

bíblicas dominicais9 mais cedo que as mais próximas do centro. Enquanto 

existem igrejas que começam às 10h da manhã suas aulas, eu experimentei 

acordar debaixo de um sol mais ameno, e participar do estudo bíblico na classe 

de jovens iniciado às 7h da manhã. 

Numa das igrejas que visitei, após o culto da manhã, os membros da igreja 

se reuniram num lugar distante para almoçar baião de dois feito num forno à 

lenha improvisado, com as panelas trazidas de casa. Enquanto o almoço estava 

sendo preparado, caminhei com um grupo caatinga a dentro para colher umbu. 

Voltamos todos muito cansados e, após o almoço, voltamos para limpar a igreja 

e ensaiar as músicas para o culto à noite. 

Como toco bateria, fui convidada a participar do momento musical do 

culto, e me senti envolvida com os membros da igreja com os quais eu havia 

passado o dia inteiro colhendo umbu e conversando. O clima de “família gigante” 

parece ter chegado para mim naquele dia. 

Uma curiosa característica expressa na fala dos entrevistados sobre a 

igreja protestante no meio rural é que as igrejas pentecostais, principalmente a 

Assembleia de Deus, se estabeleceram como um modelo, uma referência para 

os evangélicos. Abaixo estão alguns trechos do comentário de André a respeito 

da igreja em que ele trabalha: 

 

 

9 As escolas dominicais funcionam como uma estratégia de ensino da doutrina protestante, e, 
costumeiramente, ocorrerem aos domingos pela manhã. Os ouvintes interessados se reúnem de 
acordo com suas faixas etárias para o estudo da Bíblia. 
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André: “[...] eu vejo que eles são muito influenciados não por 
outra religião, mas a Assembleia de Deus que é uma referência 
ali. [...] Mas você vê pessoas batistas fazendo aqueles costumes. 
[...] Eles chegam, se ajoelham na cadeira e oram. [...] muitas 
mulheres usam saia, não é só uma vez, cê vê que todo culto. 
Não é que elas tenham problema com saia, ou que elas acham 
que deve sempre usar saia, mas virou um costume. ‘Igreja, eu 
tenho que ir de saia’”. 

 

Eu mesma notei alguns costumes pentecostais, pois minha formação 

religiosa é enviesada pelo protestantismo tradicional. Notei principalmente o 

estilo das músicas. Então, eu perguntei aos entrevistados sobre isso. André 

concordou dizendo: “[...] você vê que são aquelas músicas de cantores 

assembleianos, o estilo de cantar e a letra da música [...] você vê que aquilo não 

é da Batista, da Presbiteriana (risos), de nenhuma igreja tradicional, é 

pentecostal”. 

As igrejas protestantes históricas não têm o hábito de “falar em línguas 

estranhas”, mas o povo rural em si, segundo Mário, admira esse costume. Ele 

conta que os rurais gostam da Assembleia de Deus, lugar onde: 

 
Mário: “[...] a homilia é muito fraca, mas tem línguas estranhas e 
tem profecia. Aí eles saem do culto ‘meu Deus, que culto 
abençoado’. [...] Eu fiquei: ‘meu Deus, eu não entendi foi nada 
da palavra’. Mas o camarada foi eloquente [...] e aquela coisa 
forte, eles gostam, eles entendem que aquilo ali é Deus falando”. 

 

Interessante lembrar que o SEB é interdenominacional. Mário explica que 

um betanense tem a oportunidade de ouvir tanto a perspectiva teológica 

tradicional quanto a pentecostal, e pode escolher a sua. Vany relata que, por não 

ter ligação com nenhuma denominação específica, pode acontecer de os 

seminaristas apoiarem uma Igreja Batista, uma Cristã Evangélica, uma 

Presbiteriana ou uma Igreja Congregacional, por exemplo. 

 

Estratégias de Evangelismo 

 
 

Como tive acesso aos livros sobre missões transculturais utilizados para 

ministração das aulas no Betânia, deparei com um capítulo falando sobre o 

conceito de cultura, definida pelos autores como um sistema integrado de 
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crenças, valores, costumes e instituições que expressam essas crenças, valores 

e costumes, unindo determinada sociedade e lhe proporcionando um sentido de 

identidade, de dignidade, de segurança e de continuidade (WINTER; 

HAWTHORNE et al., 1987). 

Para os autores, a evangelização deve ser contextualizada e não 

ofensiva, porém os temas centrais do evangelho – Deus Criador, pecado 

universal, Jesus Cristo Filho de Deus, Senhor de tudo, e Salvador através da 

Sua morte expiatória e vida ressurreta; a necessidade de conversão, a vinda do 

Espírito Santo e Seu poder de transformação, a comunidade e missão da igreja 

cristã, e a esperança na volta de Cristo – não podem ser perdidos de vista. Para 

eles, todas as formulações teológicas devem ser julgadas pela Bíblia, que fica 

acima de todas elas, já que toda cultura apresenta aspectos que não são 

compatíveis com o senhorio de Cristo. Ainda assim, o conselho é para que esses 

aspectos não sejam ameaçados ou descartados, mas sim preservados e 

transformados. A ideia é que a missão se faça de forma sensível, sem imposição, 

compreendendo a cosmovisão, ouvindo suas perguntas e sendo sensíveis às 

suas dificuldades, para reagir favoravelmente às necessidades desse povo. 

Tudo isso deve ser feito sob a condução do Espírito (WINTER; HAWTHORNE et 

al., 1987). 

Em conformidade com essa mesma perspectiva, encontrei um livro 

chamado “Missionários para o Sertão Nordestino: Desafios, capacitação e 

evangelização integral”. Leitura obrigatória para os estudantes do 1º ano do SEB, 

o livro começa com a canção “Coração Nordestino”, de Bartolomeu Lopes 

Nascimento Patos (PB), gravada pela cantora Socorro Telles e pela Banda Sal 

da Terra. Essa canção eu mesma toquei junto com a banda em Xique-Xique. 

O livro fala da existência de um Nordeste sertanejo sofrido, onde imperam 

“drogas e prostituição, fome e seca, onde a mortalidade infantil é presente e a 

assistência médica precária, onde o índice regional de analfabetismo é dos 

maiores do mundo e o salarial, extremamente pequeno”. Contrastando esta 

imagem com a chegada dos celulares, motocicletas, antenas parabólicas, 

reafirma que a região possui muitos lugares isolados, de difícil acesso e com 

pouco conforto, notificando que os missionários devem estar preparados para a 

solidão (DE MEDEIROS, 2013). Cabe o comentário de que pessoalmente 

acompanhei uma pessoa, integrante de uma das igrejas visitadas, que estava 
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procurando estágio no centro de Petrolina para concluir sua graduação, no 

entanto, não havia conseguido ainda por morar na zona rural e, tanto ouviu, de 

um dos possíveis contratantes, que ele preferia alguém que morasse mais perto, 

quanto teve que recusar uma das propostas por não oferecer auxílio transporte. 

Dando continuidade à leitura do livro “Missionários para o Sertão Nordestino”, 

mais adiante, De Medeiros (2013) aponta que os missionários devem estar 

preparados para desenvolver relacionamentos de amizade tendo em vista que, 

enquanto o homem das grandes cidades prefere o anonimato e a privacidade, 

as pessoas da zona rural preferem conhecer e até mesmo “tomar parte” na 

vida de seus conhecidos. Por esta razão, ele argumenta que os 

missionários devem aprender a viver de modo “relacional”, “sociável” e 

“transparente”, sabendo ouvir e dialogar. 

Uma estratégia de evangelismo que aparece marcadamente no discurso 

dos missionários consiste em realizar visitas, seja a membros que perderam o 

costume de participar dos cultos ou a pessoas que não fazem parte da igreja. A 

visita culmina num convite para participar das atividades na congregação. André 

afirma que se uma pessoa que estava afastada dos encontros, por exemplo, 

chega no culto, ele tenta se aproximar dela. E nota que muitos o enxergam como 

uma autoridade espiritual e se sentem importantes quando ocorre esta 

aproximação, o que não é costume nas igrejas do centro da cidade. 

Com relação ao lugar do Semeart dentro do cenário de estratégias 

evangelísticas, André esclareceu que a proposta é fazer um trabalho em parceria 

com igreja local, que pode espontaneamente convidar o ministério para sua 

cidade. Então, as pessoas que se convertem no chamado “impacto 

evangelístico”, são acompanhadas pelos integrantes da congregação nas 

semanas seguintes. 

Mário ressalta dois modos de fazer a evangelização. Fazer visitas às 

pessoas em suas casas e “evangelizar” cada uma é o evangelismo “porta a 

porta”. Esse modelo seria o mais utilizado pelos assembleianos, que primeiro 

chegaram no meio rural onde o missionário trabalha. Para ele, esse tipo de 

evangelização pode encontrar muitas barreiras, como fica esclarecido no 

seguinte trecho: 
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Mário: “[...] pelo fato da pessoa ta cansada, sair 4h da manhã, 
quer descansar, é um momento assim que você tem que chegar 
uma hora que o pessoal teja de boa, e quando ta de boa tão 
querendo assistir novela [...]”. 

 
Dessa forma, o missionário entrevistado relata ter seguido um modelo 

diferente de evangelismo: 

Mário: “através da amizade, indo trabalhar na roça, na colheita, 
na safra, entendeu? Pra se aproximar da comunidade. [...] Hoje 
eu tenho um bom relacionamento com a comunidade, [...]. Eu já 
tive em missa aqui. Já fui visitar um culto deles. Eu convidei uma 
pessoa e ela disse assim que ‘seria muito injusto eu ir pra um 
lugar se você não fosse pro meu’, (...) E eu fui lá. Só que causei 
um desconforto pra algumas pessoas lá (...). Assim, eu me senti 
assim um peixe fora d’água, né?” . 

 
A estratégia de Mário contém etapas como ganhar a amizade, quebrar as 

barreiras e em seguida pregar, “ministrar o evangelho”. Conforme sua 

experiência, a maioria dos que recebem bem a mensagem vem de uma parcela 

católica não praticante, apesar de a comunidade ser majoritariamente católica 

praticante. 

Esta estratégia é semelhante ao cronograma elencado por De Medeiros 

(2013) em seu livro. O autor sugere que o catolicismo deve ser conhecido para 

ser contrastado com o Evangelho. Afirma que a primeira atitude diante da 

religiosidade sertaneja precisa ser observar de forma imparcial, “não aceitar nem 

rejeitar o que simplesmente se vê ou se ouve”. Em seguida, diz ser necessário 

entender as razões pelas quais as pessoas agem de determinado modo, 

evitando ideias preconcebidas. Em terceiro lugar, deve ocorrer um processo de 

aceitar ou rejeitar os costumes locais, a partir da intepretação das Escrituras. Por 

fim o missionário define como comunicará o Evangelho (DE MEDEIROS, 2013). 

A canção “Coração Nordestino” é um bom exemplo: 

 
Vem Jesus liberte o coração do nordestino 
Do homem, do menino que nasceu aqui 
Vem Jesus transforme, mude sua história faz ele feliz! 
Do menino que brinca de baleadeira, da mulher rendeira lá do 
Ceará 
Do homem boiadeiro que canta toada para não chorar 
A seca castiga e o gado morre, e o rio que corre é dos olhos 
teus 
Meu Nordeste carente, povo tão valente 
Deus ama você 
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(...) 
 

Ceará, Alagoas, Paraíba, Sergipe 
Pernambuco, Bahia 
Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão 
Eita terra linda 

 

Meu Jesus morreu também pelo Nordeste, pelo Sertão 
Pelo Agreste, pelo sanfoneiro 
Pelo homem sem escola, homem sem vitória 
Pelo violeiro 

 
(...) 

 
Nordestino querido você que me escuta 
Do Sertão, a cidade 
Jesus Cristo deseja encher sua vida 
De felicidade 
Pois Jesus morreu também pelo Nordeste, pelo Sertão 
Pelo Agreste, pelo sanfoneiro 
Pelo homem sem escola, homem sem vitória 
Pelo violeiro10. 

 

Nota-se, então, o exercício da contextualização com a cultura sertaneja 

realizado pelos betanenses para efetivar a transmissão da mensagem de que a 

salvação provém somente de Jesus Cristo. 

A experiência de Vany, como missionária, envolve criar um vínculo de 

relacionamento que vai desde “dar uma palavra”, um abraço, até ajudar uma 

pessoa doente ou ainda limpar a casa de alguém que precisa de apoio. 

Comentando que Jesus procurou sempre alcançar as pessoas em sua 

integralidade, esclarece que uma forma de a igreja estar presente na sociedade 

é ajudando naquilo que pode. Como exemplo, a missionária cita um projeto de 

alfabetização que atendia a crianças carentes, além de oferecer alimentação 

para elas. Outro exemplo vem em seguida: “[...] muitas pessoas assim eu ganhei 

[...]. Precisa arrumar um carro pra ir pro médico a gente juntava, pedia ajuda a 

um, a outro, né? E ajudando também mas levando a mensagem de Cristo”. 

Sobre a evangelização em forma de palavras, Vany relata um episódio, 

na época da safra de umbu, quando os moradores estavam vendendo a fruta na 

beira das estradas: “[...] e às vezes a gente vinha aqui pra pista [...] e eles tavam 

 

 

10 Disponível em: < https://www.letras.mus.br/ministerio-sal-da-terra/968336/> . Acesso em: 03 
abr. 2018. 

https://www.letras.mus.br/ministerio-sal-da-terra/968336/
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vendendo, a gente teve até oportunidade de evangelizar na beira da pista porque 

eles saem pra vender os umbus, né?” Posteriormente, ela esclarece que quando 

fala “a gente”, se refere a alguns componentes da equipe que fazia parte, mas 

ela mesma não estava presente no momento. 

Alisson também fala de suas estratégias para evangelizar a comunidade, 

que consistem em formar grupos de estudo bíblico nos lares (incluindo pessoas 

ainda não convertidas ao protestantismo), visitações às residências e cultos ao 

ar livre. 

 
Linguagem para a Evangelização 

 
 

André diz ter aprendido que não se pode subestimar intelectualmente a 

congregação onde realiza pregações: 

 
André: “[...] eu subestimei, na primeira vez que eu fui pra [...] eu 
pensei ‘Não, tenho que usar uma linguagem muito simples e tal 
e tal’ [...] Não necessariamente. Porque quando eu cheguei no 
primeiro culto na zona rural, o dirigente falou palavras que eu 
não entendi. Você tem pessoas extremamente inteligentes, 
pessoas extremamente com a carência de estudo. Mas eu nunca 
posso falar que elas são burras, porque por mais que elas 
tenham essa carência de estudo, elas são extremamente 
inteligentes também porque elas conseguem assimilar de uma 
forma fantástica aquilo que a gente fala”. 

 
Alisson diz que, apesar de nos últimos dez anos o governo ter investido 

na região em seu âmbito educacional, no meio rural muito s ainda não 

concluíram o Ensino Médio. Ele vê algumas pessoas na igreja com dificuldades 

relacionadas à escrita e à leitura, mas não para a linguagem falada. 

Diante disso, afirma que sua pregação é o mais simples possível, porque 

“as maiores verdades de Jesus que ele pregava, ele usava o contexto local.” 

Quando ele apresenta uma mensagem, ele apresenta os contextos históricos e 

culturais, não de maneira demasiadamente profunda. 

Partindo para o assunto da escolaridade do povo e como isso se relaciona 

com a forma de dialogar com a congregação, Mário estima que 98% dos 

membros trabalham nas roças, em virtude de a vila ter sido criada para dar 

moradia a esses trabalhadores agrícolas. Boa parte dos jovens termina o Ensino 
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Médio e procura trabalhar no campo, não ingressando no Ensino Superior. Por 

isso, a linguagem utilizada nas pregações deve ser simples: 

 
Alisson: “[...] você colocar uma linguagem culta, não vão 
entender muito. É tanto que, pra ministrar o evangelho você tem 
que usar [...] o ambiente que eles vivem [...]. Tem que usar numa 
visão da roça. Da semente que cai na terra, que brota, da poda 
que tem que ser feita, da semente, da parábola do semeador que 
Jesus usou. E eles vão entender com propriedade porque eles 
trabalham com isso. Na realidade, quando você vai ministrar você 
tem que baixar um pouquinho, ficar no nível e trazer uma 
linguagem bem acessível a eles”. 

 
 

Dizendo que é preciso “baixar o nível” da linguagem para que os 

moradores rurais possam acessar o conteúdo da mensagem, Alisson parece 

assumir uma postura anti-dialógica em seu comentário. Em todo caso, os 

entrevistados estão convergindo com De Medeiros, que traz a proposta de um 

ensino em que o missionário leve em conta os traços culturais marcantes do 

sertão, podendo ainda utilizar no âmbito da musicalidade instrumentos como o 

acordeom, pandeiro, triângulo e zabumba. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 
O trabalho investigou como ocorre a atuação missionária dos betanenses, 

descrevendo como eles enxergam o homem do campo, e como ocorre a 

comunicação entre eles. 

É relevante pontuar que os participantes da pesquisa não foram os únicos 

a receberem a sugestão de participar de uma entrevista. Cerca de mais sete 

seminaristas do Betânia foram em algum momento convocados para ser 

entrevistados, porém não foi possível a efetivação desses encontros. Alguns 

demonstraram pouco interesse ou abertura, outros argumentaram estar com 

pouco tempo. 

No sentido freiriano, pode-se dizer que ocorre o diálogo entre o 

missionário do SEB e os moradores do meio rural petrolinense. No entanto, por 

se enquadrar dentro das perspectiva exclusivista e inclusivista, é possível afirmar 

também que a ação missionária do SEB não está engajada no diálogo de partilha 

com outros patrimônios religiosos, nem apresenta uma atitude de abertura à 

transformação de dogmas religiosos no processo de escuta do outro. 

Ainda assim, o trabalho dos seminaristas apresenta elementos que se 

aproximam de movimentos como cooperação, solidariedade e fraternidade em 

direção aos evangelizados, traduzidos em suas intervenções sociais. 

Buscando contribuir com os estudos sobre protestantismo e religião 

dentro contexto do Submédio do Vale do São Francisco, a pesquisa colaborou 

em alguma medida com o desempenho dos trabalhos desenvolvidos na 

instituição pesquisada, incentivando uma atuação contextualizada. Por meio da 

elaboração de um livro contendo os relatos e análises de ações de missionários 

do Seminário Teológico Betânia (SEB), que atuam na zona rural de Petrolina, 

incluindo registros e observação participante com o Semeart, ela oferece 

subsídios para que o missionário em campo, ou que está se preparando para ir 

a campo, reflita sobre seu próprio percurso, relacionando-o à realidade da região 

semiárida, de si mesmo e de outros indivíduos, aprimorando sua formação. 

Assim, o estudo almejou fornecer informações úteis para alunos dos diversos 

seminários brasileiros, de teólogos, da comunidade acadêmica que desenvolve 

pesquisas ligadas ao tema deste estudo. 



58 
 

Finalmente, espera-se que assim como colher umbu num domingo de sol 

resultou numa boa “umbuzada” ao anoitecer, este trabalho ofereça bons frutos 

para a comunidade acadêmica, bem como para os atuais e futuros estudantes 

do Seminário Evangélico Betânia, com os quais tive a oportunidade de vivenciar 

de maneira mais próxima esta pesquisa, a partir do encontro. 

 
Um encontro de dois: olho a olho, face a face 
E quando estiveres perto arrancarei teus olhos 
E os colocarei no lugar dos meus 
E tu arrancarás meus olhos 
E os colocarás no lugar dos teus 
Então eu te olharei com teus olhos 
E tu me olharás com os meus 
(MORENO- Convite ao Encontro, 1979, p. 09) 
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