
ISSN 2763-8561 

 20

CRISTIANISMO E NACIONALISMO: UMA ANÁLISE SOBRE A RELAÇÃO 

DE GRUPOS CRISTÃOS E GOVERNOS NACIONALISTAS 

CONTEMPORÂNEOS 

 

 

Felipe Douglas Xavier Nogueira
8
 

 

Resumo: Com a ascensão dos estados-nações e de regimes nacionalistas durante o século XIX, 

XX e início do presente século, diversos grupos cristãos presentes em países em períodos com 

tais regimes tem se relacionado com governos nacionalistas. O presente artigo visa analisar 

alguns dos pensamentos teológicos por trás dessas aproximações e apontar os possíveis 

equívocos. Na primeira parte irei apontar o que considero como nacionalismo e alguns dos 

governos considerados nacionalistas em que houveram aproximações de grupos cristãos. Dentro 

dessa análise, será verificado o pensamento teológico por trás desses relacionamentos e seus 

possíveis equívocos e por último apresento uma possível solução para uma abordagem saudável 

na relação do cristianismo com governos nacionalistas e uma crítica cristã referente a ideologia 

nacionalista.  

Palavras-chave: Nacionalismo; Cristianismo; Idolatria; Cosmovisão, Estado. 

 

Abstract: With the rise of nation-states and nationalist regimes during the 19th, 20th and early 

20th century, several Christian groups present in countries in periods with such regimes have 

been associated with nationalist governments. This article aims to analyze some of the 

theological thoughts behind these approximations and point out possible mistakes. In the first 

part I will point out what I consider to be nationalism and some of the governments considered 

nationalist in which there were approximations of Christian groups. Within this analysis, the 

theological thinking behind these relationships and their possible mistakes will be verified and 

finally I present a possible solution for a healthy approach in the relationship of Christianity 

with nationalist governments and a Christian critique regarding nationalist ideology. 

Keywords: Nationalism; Christianity; Idolatry; Cosmovision, State.  

 

INTRODUÇÃO 

Com o fortalecimento das nações a partir do século XIX, muitos países têm se 

deparado com diversas manifestações nacionalistas desde então. Em alguns desses 

países, grupos cristãos tem se relacionado com esses governos com diversas abordagens 

teológicas que visam justificar tais diálogos e aproximações a luz da Palavra de Deus.  
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 Nesse artigo estarei fazendo uma abordagem analítica e crítica referente a 

algumas dessas abordagens teológicas, que visam justificar a aproximação de grupos 

cristãos em relação a ideais nacionalistas de nossa história moderna. A partir de 

abordagem reformacional, será analisado alguns desses pensamentos presentes nos 

discursos de cristãos nacionalistas. Com as lentes da filosofia reformacional, partirei da 

abordagem de que o nacionalismo como um arranjo político, levam as pessoas a 

divinizarem a nação, vendo sua pátria como o Salvador que os protegerá do mal de 

serem governados por aqueles que são diferentes deles, levando a uma idolatria de algo 

imanente. O presente artigo acompanhará a definição do autor canadense, David 

Koysiz, referente a dois tipos de nacionalismos presentes em nossa história moderna. 

1. O QUE É NACIONALISMO? 

O Nacionalismo pressupõe a existência de uma nação, porém, a definição de 

“nação” não parece ser algo tão óbvio como parece. A “nação” é um termo envolto de 

diversas definições, o que torna impossível formular uma definição inquestionável. As 

discussões sobre o conceito de “nação” tomam como ponto de partida o texto de Ernest 

Renan, “O que é uma nação? ”. Nesse escrito ele nega o conceito popular de que a 

definição de nação estaria apenas na raça, língua ou a religião em comum. Para ele a 

história é um fator decisivo, a consciência popular de ter vivido as mesmas lutas, 

vitórias e sacrifícios é o que vincula o povo a se formar como nação (RENAN, 1997, p. 

174). Outro pensador que é bastante importante sobre o tema da nação é Benedictus 

Anderson (ANDERSON, 2008, p. 32), para ele a nação é imaginada, pois apesar de nem 

todos os membros da nação se conhecerem, vive em sua mente a imagem de sua 

comunhão. A nação é uma comunidade política imaginada, sendo intrinsicamente 

limitada e, ao mesmo tempo, soberana: 

Ela é imaginada como uma comunidade porque, independentemente 

da desigualdade e da exploração efetivas que possam existir dentro 

dela, a nação sempre é concebida como uma profunda camaradagem 

horizontal. No fundo, foi essa fraternidade que tornou possível, nestes 

dois últimos séculos, que tantos milhões de pessoas tenham-se 

disposto não tanto a matar, mas sobretudo a morrer por essas criações 

imaginárias limitadas. (Benedict Anderson, COMUNIDADES 

IMAGINADAS: SOBRE A ORIGEM E DIFUSÃO DO 

NACIONALISMO, 2008, p. 34). 
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Para David Koyzis (KOYZIS, 2021, p.124), a nação “geralmente se liga de uma 

forma ou de outra à instituição concreta do Estado”. 

Com a dificuldade de definirmos a “nação” em si, já podemos presumir que o 

“nacionalismo” não seria algo de fácil definição. Como bem afirmou Benedictus 

Anderson (ANDERSON, 2008, p. 31), o nacionalismo, ao contrário da maioria dos 

outros “ismos”, nunca gerou grandes pensadores próprios: nenhum Hobbes, 

Tocqueville, Marx ou Weber, o que dificulta à uma análise crítica. As diversas 

manifestações nacionalistas que presenciamos em variados países, é percebido que eles 

diferem em grande medida um do outro, sendo cada um com um foco especifico, como 

veremos no decorrer desse artigo. Mas acompanhando pensadores cristãos como J. W 

Skillen (SKILLEN, 1982, p. 4), será entendido o nacionalismo como uma fé religiosa na 

própria nação. Como também afirmou David T. Koysiz (KOYZIS, 2021, p. 127), 

acompanharemos a ideia de que a ideologia nacionalista enxerga a nação com caráter 

transcendente que determina o significado de todas as áreas da vida. Koyzis também dá 

dois exemplos de nacionalismo: Cívico e étnico. O cívico, que tem seu “foco na 

lealdade no Estado, ou seja, na comunidade política de que todos os cidadãos são 

membros” (KOYZIS, 2021, p. 173) e o étnico, com a sua ideologia “definidas 

etnicamente, por um conjunto de qualidades e atributos considerados inerentes aos 

próprios povos”, ou seja, “o foco da lealdade muda da pátria para o ethnos ou o próprio 

Volk” (KOYZIS, 2021, p. 175). 

Com essas definições pontuadas, iremos ver a seguir dois exemplos desses tipos 

de nacionalismos em que houveram aproximações de cristãos. 

2. NACIONALISMOS ETNICOS 

2.1 CRISTÃOS E O NACIONALISMO ALEMÃO 

Com a ascensão do governo nacional socialista, liderado por Adolf Hitler, O 

nacionalismo alemão foi um dos pontos chaves que os nazistas usaram para apoio ao 

povo alemão e da nação alemã. Deveria ser construída a Grande Alemanha, que 

constituía o agrupamento das comunidades germânicas da Europa, como a Áustria, os 

Sudetos e Dantzig. Nesta perspectiva os alemães pertenciam a uma raça superior, a raça 

ariana, que sem se misturar a outras raças, deveria comandar o mundo. Vemos então um 

nacionalismo que David Koysiz (KOYSIZ, 2021, p. 139-141) classifica como 
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“nacionalismo étnico”, ou seja, eles privilegiam um grupo étnico titular em detrimento 

dos demais grupos étnicos. Para ele o nacional-socialismo alemão é certamente o 

exemplo mais extremo desse tipo de nacionalismo. 

Nesse contexto do nacionalismo alemão, a igreja se tornou um centro de disputa 

por parte do regime nazista. Franklin Ferreira (FERREIRA, 2016, p.157), menciona que 

Hitler era um oportunista e por entender que a tradição cristã era muito forte na 

Alemanha, ele entendeu que seria mais sensato que o regime nazista controlasse a igreja 

e que se esta confiasse nele, seria um ótimo apoio, mas caso se alienasse, seria um 

inimigo difícil de vencer. Sendo assim, os ideólogos nazistas, conforme mencionado por 

Franklin Ferreira (FERREIRA, 2016 p. 156), se apropriaram da reinterpretação do 

protestantismo liberal do cristianismo incorporando-a em seu discurso. De acordo com 

Steigmann-Gall (2004, p. 129, apud FERREIRA, 2016, P.157), os nazistas desejavam 

fazer isso numa “tentativa de criar um novo sincretismo, uma nova religião nacional que 

uniria católicos e protestantes na Alemanha”, baseada “em um sistema de calores e não 

em uma doutrina”. 

Influenciados pela doutrina dualista, foi iniciado um movimento entre cristãos 

intitulado como “cristianismo positivo”. Influenciada por uma visão dualista, os cristãos 

adeptos dessa visão entendiam que o governo nacionalista era legitimo, pois o governo 

não precisaria ter valores cristãos. Franklin Ferreira (2016, p. 156), descreve que os 

seguidores do cristianismo positivo adotaram uma visão nacionalista, afirmando a 

necessidade pública ao invés da ganancia privada. Além disso é descrito que:  

 
Em lugar das confissões de fé cristãs, consideradas ultrapassadas, raça e 

povo (Volk), sangue e solo passaram a ser o padrão. E um elemento 

comum entre o "cristianismo positivo" e os paganistas do partido 

nazista era a radical rejeição dos credos, da igreja institucional e do 

clero cristão. Por isso, os escritos do místico medieval Meister Eckhart 

eram apreciados por alguns nazistas como modelo de "um 

relacionamento desprovido de intermediários entre o homem e Deus", o 

que "significava que o clérigo, fosse ele católico ou protestante, deixaria 

de existir". (ANDERSON, 2008, p. 34). 
 

Ao adotar uma visão do Estado nacionalista como determinado por Deus, os 

cristãos adeptos ao “cristianismo positivo”, adotaram uma visão idólatra do regime em 

questão. Essa visão idólatra levou cristãos a equivocadamente serem brandos em suas 

críticas em relação ao antissemitismo e outras atrocidades cometidos pelo regime 

nazista. 
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Mesmo em meio a esse contexto cabe ressaltar o trabalho da “Igreja 

Confessante”, com preponentes conhecidos como Dietrich Bonhoeffer e Karl Barth, que 

visou denunciar os desvios teológicos do cristianismo protestante e também do 

nacionalismo alemão. 

2.2 CRISTÃOS E O APARTHEID 

Outro exemplo de nacionalismo étnico, com mais influência cristã, até do que o 

nacional socialismo alemão foi o apartheid na Africado Sul. O apartheid foi um 

processo de separação cujo critério era racial, especialmente com a criação de pilares 

entre brancos bôeres (Africâneres) e negros (nativos). No auge do regime não era 

permitido o ingresso dos negros (nativos) às urnas e os proibia de adquirir terras na 

maior parte do país. Casamentos e relações sexuais entre pessoas de diferentes etnias 

também eram proibidos. 

Principalmente cristãos membros da Nederduits Gereformeerde Kerk (NGK), 

foram os maiores concentradores do movimento do Apartheid. Uma ideia de uma nação 

eleita por Deus, derivando do Antigo Testamento e a noção de pacto com um povo 

específico foram os maiores responsáveis por um apoio de cristãos membros dessa 

comunidade em especifico ao regime do Apartheid. Thiago Moreira sobre os cristãos 

defensores do Apartheid afirma que a: 

 

Utilização da ideia de soberania das esferas para apoiar sua ideologia de 

desenvolvimento segregacionado entre raças. Com um forte ideal 

nacionalista e considerando-se “os verdadeiros calvinistas”, alguns 

africânderes (antigamente considerados os bôeres) tomaram para si um 

desarrazoado ideário romântico de uma cultura superior a ser 

preservada e separada dentre as demais (leia-se dos nativos, bem como 

de ingleses à época da eclosão segregacionista), distorcendo, portanto, 

“o ensinamento de Kuyper, a fim de promover uma religião civil do 

nacionalismo africânder”. (p. 116). Edição Kindle. 
 

Ou seja, houve por parte dos cristãos calvinistas sul africanos uma deturpação 

dos escritos de Abraham Kuyper, referente a ideia de soberania das esferas com o 

propósito de “santificar o nacionalismo africânder em oposição à dominação britânica e 

ao potencial crescente do poder político negro” (MOREIRA, 2020, P. 116). A partir 

dessa visão “o Partido Nacional e as Igrejas Reformadas tornaram-se guardiões de uma 

cultura ameaçada pelos britânicos e pelos nativos” (MOREIRA, 2020, P. 117).  
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Mais uma vez, uma visão transcendente da nação por parte de cristãos 

nacionalistas, fizeram com que fosse promovido privilégios para membros do que eles 

acreditavam ser detentores de uma cultura ameaçada, em detrimento da população 

diferente, que poderia ser uma ameaça para a preservação desse povo. Ao invés da 

promoção de uma pluralidade e conveniência harmônica da diversidade cultural, 

ideológica e religiosa humana com base em princípios cristãos, foi produzido um 

sistema segregacionista” (MOREIRA, 2020, P. 117). 

Como aponta David Koysiz (2014, p. 168) “os nacionalistas (em uma visão 

idólatra) identificam o mal supremo com o ser governado por alguém diferente de si 

mesmo, seja essa diferença racial, cultural, linguística ou religiosa”, nesse contexto, os 

africâneres temeram um governo exercido pela maioria negra na África do Sul. Além 

disso, houve uma divinização da nação, ao passo que havia entre eles uma crença de que 

a nação sul africana era vocacionada por Deus para cumprir um grandioso propósito 

divino no mundo. 

 

 

3. NACIONALISMO CÍVICO 

3.1 GOVERNO MILITAR NO BRASIL E O APOIO DE EVANGÉLICOS 

Um exemplo mais brando de nacionalismo, porém que apelou para o sentimento 

do povo em relação a sua nacionalidade e também a soberania nacional foi o período do 

regime militar. Muitos dos slogans e propagandas vinculadas por meio do governo 

militar, apelavam para esse sentimento de pertencimento à cultura do país e 

de identificação com a pátria. Alguns dos exemplos de slogans divulgados durante o 

governo militar que trazem esse sentimento são: “Pra frente Brasil”; “Brasil conte 

comigo”; “Quem não vive para servir ao país, não serve para viver no Brasil” e “Brasil, 

ame-o ou deixe-o”. 

O período de tensão, que esteve envolto durante década de 60 em meio a tomada 

do governo de João Goulart, pelos militares levou a um posicionamento claro das 

principais denominações evangélicas brasileiras em favor da tomada do governo por 

parte dos militares. Muitas dos periódicos evangélicos da época, emitiram publicações 

exaltando o governo militar e o sentimento nacional. 

Silas de Souza escreve sobre o apoio das igrejas evangélicas ao regime militar: 
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Já se tem escrito sobre o apoio dos evangélicos ao governo militar e o 

que se percebe é que, em geral, as lideranças foram ávidas em apoiar o 

regime. Por isso, os jornais das Igrejas, as decisões conciliares e os 

pronunciamentos da hierarquia estiveram marcando claramente que, 

como bons brasileiros, era mister que se apoiasse o novo governo, como 

sinal de amor à Pátria e de obediência a Deus. Os verdadeiros cristãos 

deveriam orar pelos governantes e abominar os inimigos. (SOUZA, p. 

150). 
 

As igrejas entendiam que o amor à pátria era um sinal de obediência a Deus. 

Adroaldo José Silva de Almeida é ainda mais claro ao afirmar a posição nacionalista 

da Igreja Presbiteriana Independente, uma das igrejas evangélicas que se posicionaram 

a favor do golpe, como nacionalista, por conta de suas publicações no periódico O 

Estandarte como lemos: “a IPI acentuou seu caráter patriótico e nacionalista. Além 

disso, as lideranças da IPI destacavam a defesa das autoridades constituídas” 

(ALMEIDA, 2016, p. 70). 

O governo militar foi apoiado por diversas igrejas evangélicas através de seus 

periódicos e publicações, para citar algumas delas: Igreja Congregacional 

(ALMEIDA, 2016, p. 57), Igreja Presbiteriana do Brasil (ALMEIDA, 2016, p. 56), 

Igreja Presbiteriana Independente (ALMEIDA, 2016, p. 54) e Igreja Batista 

(ALMEIDA, 2016, p. 193). Além disso a Confederação Evangélica do Brasil, enviou 

um telegrama para o presidente em exercício Marechal Humberto Castelo Branco, a 

partir da tomada do governo pelos militares, em nome “dos cristãos evangélicos” 

(ALMEIDA, 2016, p. 57), congratulando pela posse no cargo de Presidente da 

República. 

Nesse contexto, os militares foram vistos pelos protestantes como resposta de 

Deus às orações de um povo que temia o caos anunciado com o avanço do comunismo 

ateu. Para os protestantes, havia o temor de que a liberdade religiosa seria perdida. Os 

protestantes não viam os militares como golpistas. Mas, como guardiões do espirito 

patriota contra o comunismo. Os militares seriam os guardiões e salvadores da nação, 

que guardariam a religião, a moral, os bons costumes e não permitiriam que o Brasil, 

fosse governado por aqueles que não cultivavam um espirito patriótico (DE SOUZA, 

2014, p. 149). 
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3.2 “BRASIL ACIMA DE TODOS, DEUS ACIMA DE TUDO” 

Recentemente, um novo temor do comunismo, tomou uma grande parte da ala 

evangélica brasileira, em torno de um projeto político. Com ênfase cívica nacionalista, o 

slogan de campanha com “Brasil Acima de Todos, Deus Acima de Tudo”, Jair 

Bolsonaro foi eleito presidente, com grande apoio dos evangélicos e até alguns 

exercendo cargos em ministérios, após a sua posse. Com versículos sendo utilizados 

(ex. Jo. 8:32), conclamações a jejuns, participações em cultos e outros envolvimentos 

com evangélicos, Jair Bolsonaro e o seu governo, foi visto como eleito pela vontade de 

Deus e uma figura ungida e profética (MARTINS, 2021, p.20). 

Yago Martins, em uma análise de um dos discursos de Ernesto Araujo, ex-

ministro de relações exteriores do governo Bolsonaro, aponta, como é enxergado 

nacionalismo presente no governo: 

 
temos o ministro pregando um sermão religioso de louvor à pátria, onde 

ele tenta nos convencer a sermos guiados pela verdade do nacionalismo 

assim como ele o é. O nacionalismo, assim, toma o lugar que 

pertenceria aos ensinos do próprio Cristo. Qualquer comportamento ou 

opinião que seja interpretada como uma ameaça à superioridade do 

Brasil se torna heresia e abandono das doutrinas da fé civil”. 

(MARTINS, p. 51-52). Ed. Kindle. 

 

Esse tipo de visão, alimentada por um entendimento da maioria dos evangélicos 

neo-pentecostais, de uma noção veterotestamentaria de uma nação eleita por Deus, que 

no caso seria o Brasil (SANTOS, 2015), a crença de que “um presidente de pautas 

morais cercado de uma equipe de opiniões fortes contra movimentos globalistas 

representa uma melhora objetiva do mundo em um tipo de evangelização política” 

(MARTINS, 2021, p. 45), levou muitos evangélicos brasileiros a acreditar que o 

governo Bolsonaro, seria o cumpridor dos propósitos do Brasil como nação cristã, afim 

que de esse governo tivesse um grande propósito divino no mundo. 

Mas, como bem criticou Guilherme de Carvalho: “O nacionalismo, ou idolatria 

da nacionalidade, constitui clara negação da visão Cristã da soberania e da nação. O 

“Brasil” não está acima de tudo. A pessoa humana está acima de tudo o que é temporal, 

pois apenas ela é Imago Dei” (CARVALHO, 2020). Aplicando as descrições bíblicas de 

Israel ao arranjo político brasileiro contemporâneo, evangélicos brasileiros acreditam 

que os Brasil são os herdeiros das promessas feitas por Deus àquela nação na 

antiguidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em todos esses exemplos, vemos que faltam a muitos cristãos uma visão correta 

da nação, do Estado, dos seus limites e do seu papel. Uma visão equivocada do 

patriotismo e uma guinada a idolatria da nação, fazem com que muitos cristãos se 

percam em sua abordagem em relação a governos nacionalistas e apoiem Estados e 

governos injustos. Quer a nação já esteja ligada ao corpo político, quer esteja vinculada 

a um povo etnicamente definido em busca de reconhecimento político, “ela deve se 

sujeitar aos limites normativos que Deus impôs a todas as coisas por ele criadas” 

(Koyzis, 2021, p. 193). 

Uma visão correta dos limites do Estado, herdada da filosofia da ideia 

cosmonômica de Herman Dooyeweerd, seria um bom caminho para que os cristãos 

tivessem uma abordagem correta, em sua visão das funções do Estado moderno. Para 

essa filosofia a justiça é uma qualidade que define o Estado e fundamenta sua 

autoridade política peculiar. Como segue a definição: 

 
O Estado, na administração da justiça pública, precisa enxergar nesse 

contexto que todas as pessoas e estruturas sociais domiciliadas em seu 

território podem cumprir seus ofícios respectivos. Ele precisa 

reconhecer, proteger e potencializar os direitos e liberdades que 

pertencem a pessoas criadas à imagem de de Deus, especialmente os 

oprimidos e necessitados a quem a Bíblia classifica como viúva, o 

estrangeiro, o órfão e o pobre. Precisa reconhecer, proteger e 

potencializar o livre exercício do oficio - ou seja, a "função 

qualificadora" - da igreja, da escola, do casamento, da família, da 

imprensa, das artes, da indústria, da universidade. Precisa evitar o abuso 

de poder por pessoas, grupos, classes e organizações. Deve certificar-se 

que o altivo seja humilhado (KASLBEEK, 2015, p. 190). 
 

Nessa perspectiva, uma ideia saudável na ação de cristãos, como membros do 

Estado, é que eles podem contribuir para a direção dos assuntos políticos, não de modo 

a promover interesses “cristãos”, mas de modo que a justiça seja feita dentro da 

comunidade política inteira, para todos os tipos de pessoas, com as suas ideologias e 

crenças. Evitando assim, justificações para segregações étnicas e cívicas para membros 

diferentes, que fazem parte da nação. Também evitaria uma visão idólatra do Estado, 

como promotor de uma identidade nacional, que impediria o governo de alguém 

diferente. 
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