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APRESENTAÇÃO 

 

É com alegria que apresentamos mais um número especial da Revista Teológica 

Jonathan Edwards. Às vésperas da eleição presidencial em nosso país, essa edição traz 

contribuições e olhares sobre a relação da fé cristã com a política e a sociedade a partir 

de vários espectros teóricos e ideológicos. 

Nos últimos anos, há um evidente aumento da polarização política em escala 

mundial. Esse embate tem engajado cristãos em ambos os lados do discurso político 

ideológico, o que tem afetado diretamente a comunhão e o testemunho público da igreja 

no mundo.  

Esperamos que as contribuições deste número especial sobre Cristianismo e 

Política sirvam de reflexão e auxiliem na superação dos compromissos ideológicos 

idolátricos nos quais se imiscuíram muitos dos nossos irmãos de várias tradições cristãs. 

O texto de abertura desse número, “A influência do liberalismo hipermoderno na 

Fragmentação Identitária e na Atuação Política do Segmento Evangélico”, foi escrito 

pelo advogado, pós-graduado em Cristianismo e Política pela UniFil, Gabriel Dayan. O 

artigo visa identificar as forças de fragmentação identitárias que ocorrem interna e 

externamente no movimento, de modo a evidenciar se o segmento tem resistido ou 

colaborado com a filosofia liberal.  

O segundo artigo, “Cristianismo e Nacionalismo: uma análise sobre a relação de 

grupos cristãos e governos nacionalistas contemporâneos”, Felipe Douglas Xavier 

Nogueira, também um dos nossos pós-graduados, analisa alguns dos pensamentos 

teológicos por trás das aproximações entre cristianismo e nacionalismo, apontando os 

equívocos dos que confundem essa ideologia com a fé cristã.  

O terceiro artigo, “Rompendo a fé: uma análise da atuação de igrejas 

protestantes no decorrer do regime ditatorial militar brasileiro (1964-1985)”, escrito por 

Daniel Rodrigues Kinchescki, busca verificar como a fé cristã foi utilizada, no período 

da ditadura, para dar suporte às narrativas de manutenção do poder político mediante o 

uso da força e poderio militar, especialmente no seio de igrejas chamadas por 

tradicionais, bem como das pentecostais. 

No quarto artigo, Lucas Viana e Matheus Mendonça discutem os “Princípios dos 

direitos humanos no pensamento de João Calvino e sua repercussão na obra de 

Abraham Kuyper”. O texto parte dos dogmas compartilhados entre as tradições católica 
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e protestante, presentes na literatura bíblica, com o fim de examinar a aplicação desses 

conceitos teológicos operada no âmbito sociopolítico pelo teólogo João Calvino. 

Examina, ainda, a tradição política neocalvinista, desenvolvida a partir de Calvino, 

especialmente o trabalho de Abraham Kuyper. 

No quinto artigo, “A autópsia do Leviatã: uma análise da relação entre a 

secularização da política e a crise do Estado Moderno”, Samara Krause analisa a 

influência da secularização do campo da política na crise de identidade e legitimidade 

pela qual passa o Estado Moderno, a saber, a tentativa de ocupar o espaço deixado pela 

religião – que foi expulsa da vida pública – e tomar para si funções que não 

correspondem às suas prerrogativas, que deveriam dizer respeito apenas à vida secular. 

 

Prof. Jairo Rivaldo da Silva 

Editor-chefe 
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A INFLUÊNCIA DO LIBERALISMO HIPERMODERNO NA 

FRAGMENTAÇÃO IDENTITÁRIA E NA ATUAÇÃO POLÍTICA DO 

SEGMENTO EVANGÉLICO 

 

 

Gabriel Dayan Stevão de Matos
1
 

 

Resumo: O presente estudo analisa a influência do liberalismo hipermoderno sobre os 

evangélicos para identificar as forças de fragmentação identitárias que ocorrem interna e 

externamente, de modo a evidenciar se o segmento tem resistido ou colaborado com a filosofia 

liberal. Serão utilizadas pesquisas bibliográficas pertinentes a esse recorte político crítico ao 

liberalismo moderno, notadamente pós-liberal ou comunitarista, para avaliar este grupo social 

diverso, a fim de elucidar a dinâmica da performance política evangélica atual. 

 

Palavras-chave: Liberalismo; Evangélicos; Modernidade; Política; Identidade. 

 

Abstract: The present study analyzes the influence of hypermodern liberalism on evangelicals 

to identify the forces of identity fragmentation that occur internally and externally, in order to 

show whether the segment has resisted or collaborated with liberal philosophy. Bibliographic 

research relevant to this critical political approach to modern liberalism, notably post-liberal or 

communitarian, will be used to evaluate this diverse social group, in order to elucidate the 

dynamics of current evangelical political performance. 

 

Keywords: Liberalism; Evangelicals; Modernity; Politics; Identity. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Conforme revelam os dados do censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE), o número de cidadãos brasileiros que professam a fé evangélica 

ultrapassou a marca de 42 milhões de indivíduos no Brasil, consolidando este segmento 

religioso como objeto de interesse tanto acadêmico, quanto político. 

A variedade e o crescimento dos evangélicos impacta diretamente a sociedade 

brasileira na promoção ou resistência a pautas políticas de interesse social, que originam 

tensões, preconceitos, bem como avanços democráticos de um movimento que tem 

saído da invisibilidade, com índices de leitura e educação superiores à média nacional 

(IACOMINI, 2021).  

                                                      
1
 Advogado 106.841 OAB/PR. Graduado e Pós-Graduado em Direito Civil e Processual Civil do Centro 

Universitário Curitiba - UNICURITIBA. Pós-graduado em Cristianismo e Política pela Unifil. E-mail: 

gdsm_dayan@hotmail.com  

mailto:gdsm_dayan@hotmail.com
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No presente artigo, será utilizado o recorte sociológico do IBGE, que reconhece 

os evangélicos como um segmento religioso descendente da reforma protestante, 

categorizados, precipuamente, como “de missão”, pentecostais e neopentecostais.  

Os evangélicos de missão são aqueles que vieram do exterior para estabelecer no 

Brasil seu campo missionário, como por exemplo, as igrejas congregacionais, luteranas, 

metodistas, batistas, presbiterianas, adventistas, conforme relata o Ministério das 

Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos em 2015:  

 

Com o Brasil independente, foram se estabelecendo por aqui outros grupos 

religiosos reformados oriundos de outros países da Europa, como os 

luteranos, que vieram especialmente da Alemanha e da Suíça em meados de 

1824; os metodistas de tradição inglesa em 1836; os presbiterianos, em 1859, 

através da figura de Ashebel Green Simonton; os batistas dos Estados 

Unidos, que iniciaram missão em 1860 por intermédio de Thomas Jefferson 

Bowen e sua esposa, que chegou a ser acusado por “crime de proselitismo” 

em nota publicada no Diário do Rio; e os adventistas que chegaram por aqui 

em 1890. 

 

Os evangélicos pentecostais, por sua vez, são aqueles cujas denominações mais 

conhecidas são as Igrejas Assembleia de Deus, Congregação Cristã, O Brasil para 

Cristo, Evangelho Quadrangular, Universal do Reino de Deus, Casa de Benção, Deus é 

Amor, Maranata, Nova Vida, dentre outras que podem ser reconhecidas pela ênfase 

mística/espiritual, como curas, libertações, oração em línguas (glossolalia), além de 

defender uma base doutrinária que “estimula um comportamento individual fundado em 

um proselitismo de cunho fortemente moralizante” (SILVA, 2019)  

O pentecostalismo teve no Brasil várias fases ou ondas que não serão 

aprofundados no presente estudo, porém cabe destacar que o Neopentecostalismo é 

considerado como a terceira onda (ALEXANDRE, 2020, p.155). Conforme leciona 

SPYER (2020, p. 62-63), o neopentecostalismo 

 

aparece nos Estados Unidos em meados do século 20 e chega pouco depois 

no Brasil. [...] Tendo se desenvolvido a partir dos caminhos abertos pela 

referência moral e pelas práticas do pentecostalismo, esse movimento funde a 

ideia do culto exuberante, emocional e interativo com uma lógica 

meritocrática mais explícita e de busca do sucesso material. São eles que 

professam a chamada “teologia da prosperidade”, que gera desconforto fora e 

também dentro dos outros círculos evangélicos. [...] Levar a palavra de Deus 

é uma missão que recompensa aquele que se entrega a ela, com a salvação na 

vida futura no paraíso, mas também na vida presente na Terra. 

 

Diante da diversidade das ênfases evangélicas acima consideradas, somadas ao 

estado da arte da sociedade ocidental, tida como uma democracia liberal pós-industrial, 
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o presente estudo analisa a influência do liberalismo hipermoderno sobre os evangélicos 

para identificar como as forças de fragmentação identitárias ocorrem interna e 

externamente, de modo a evidenciar se o segmento tem resistido ou colaborado com 

uma performance política e social liberal. 

Serão utilizadas pesquisas bibliográficas pertinentes a esse recorte político crítico 

ao liberalismo moderno, notadamente pós-liberal ou comunitarista, para avaliar este 

grupo social diverso, e, assim, elucidar a dinâmica da performance política evangélica 

atual. 

Vejamos, então, algumas das características mais marcantes sobre o liberalismo 

hipermoderno. 

 

1. DO LIBERALISMO HIPERMODERNO PÓS INDUSTRIAL 

  

O período moderno tem como marco histórico a Revolução Industrial, cujas 

mudanças alteraram sobremaneira aspectos sociais da humanidade. DREHER (2018, p. 

62) demonstra algumas dessas mudanças quando descreve que 

 

O sucesso da Revolução Industrial eliminou o modelo de vida agrário, 

desarraigou inúmeras famílias do campo e transportou-as para a cidade. As 

relações entre pessoas passaram a ser definidas pelo dinheiro. Os românticos 

se rebelaram contra essa alienação em nome do individualismo e da paixão. 

 

Esse êxodo rural em direção às cidades colaborou para o afrouxamento
2
 de 

perspectivas comunitárias para um enfoque individualizado, onde a cultura - 

especialmente a arte -, ao invés de trabalhar temas exteriores ao homem, como a sua 

interdependência com a realidade natural ou a sua forma retratada (TAYLOR, 2011 p. 

71), cultiva agora a auto expressão do ego como seu objeto (PAGLIA, 2015).  

Desta forma, o liberalismo obteve sucesso (DENEEN, 2020, p. 27-28) como 

ideologia, pois encontrou um cenário favorável para se estabelecer como o framework 

de pensamento e performance moderna, em que o indivíduo possuidor da razão 

instrumental
3
 (TAYLOR, 2011, p.14) pode construir um referencial de vida calcado na 

                                                      
2
 “o afrouxamento dos vínculos sociais em praticamente todos os aspectos da vida - família, vizinhança, 

comunidade, religião e até mesmo nação - reflete a lógica do liberalismo e é a fonte de sua mais profunda 

instabilidade” (DENEEN. p.56) 

3
 “por ‘razão instrumental' quero dizer o tipo de racionalidade em que nos baseamos ao calcular a 

aplicação mais econômica dos meios para determinado fim. Eficiência máxima, a melhor relação custo-

benefício, é a sua medida de sucesso”. (TAYLOR, 2011, p.14)  
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liberdade de seu próprio destino e interesse, fazendo com que as instituições públicas e 

privadas existam em função da satisfação do indivíduo por meio da oferta e consumo de 

bens materiais e imateriais (DENEEN. 2020. p. 75).  

Isso pode ser observado no ideal liberal de SMITH (2013), que desvela o louvor 

do interesse próprio em detrimento dos interesses comuns:  

 

Assim, o mercador ou comerciante, movido apenas pelo seu próprio interesse 

egoísta (self-interest), é levado por uma mão invisível a promover algo que 

nunca fez parte do interesse dele: o bem-estar da sociedade. [...] Não é da 

benevolência do açougueiro, do cervejeiro e do padeiro que esperamos o 

nosso jantar, mas da consideração que ele têm pelos próprios interesses. 

Apelamos não à humanidade, mas ao amor-próprio, e nunca falamos de 

nossas necessidades, mas das vantagens que eles podem obter. [...] Todo 

indivíduo está continuamente esforçando-se para achar o emprego mais 

vantajoso para o capital que possa comandar. É sua própria vantagem, de 

fato, e não a da sociedade, que ele tem em vista. Mas o estudo de sua própria 

vantagem, naturalmente, ou melhor, necessariamente, leva-o a preferir aquele 

emprego que é mais vantajoso para a sociedade. 

 

Assim, da sociedade moderna pós-industrial adjetivada agora de hiperconsumo, 

por permitir aos cidadãos certa mobilidade social, facilidade de acesso ao crédito, 

informações em tempo real e acesso a uma diversidade de bens e experiências
4
, emerge 

uma cultura em que o consumo desses bens confundem-se com a própria identidade 

pessoal, em um modelo de likes e dislikes, semelhantes a um FacebookⓇ de Identidade 

(LILLA, 2018, p. 73). Logo, criam-se logomarcas e slogans para grupos sociais 

identificados com determinado tipo de bem e que buscam sua felicidade por meio da 

expressão de sua autenticidade que só pode ser encontrada em si mesmo (TAYLOR, 

2011. p. 39). 

A identificação, confusão e satisfação do self com o bem consumido fragmentam
5
 

a identidade, na medida em que tentam conciliar uma variedade de bens que podem ser 

politicamente antagônicos entre si. Isso gera um custo emocional que reforça o 

                                                      
4
 Pode-se caracterizar empiricamente a “sociedade de consumo” por diferentes traços: elevação do nível 

de vida, abundância das mercadorias e dos serviços, culto dos objetos e dos lazeres, moral hedonista e 

materialista etc. (LIPOVETSKY, 2009, p.175) 

5
“A fragmentação surge quando as pessoas se vêem cada vez mais atomisticamente, posto de outro modo, 

como cada vez menos ligadas a seus colegas cidadãos em projetos comuns e alianças. [...] Essa 

fragmentação surge parcialmente através de um enfraquecimento dos vínculos de simpatia, de uma 

maneira auto alimentada, pelo próprio fracasso da iniciativa democrática. [...] Uma sociedade 

fragmentada é aquela cujos membros acham cada vez mais difícil identificar-se com a sua sociedade 

política como uma comunidade.(TAYLOR 2011, p. 112;116) 
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sentimentalismo tóxico
6
 que é a “expressão da emoção sem julgamento” 

(DALRYMPLE, 2015. p. 87), e também o crescimento de doenças neuronais (LAGO, 

2018, p.22), a exemplo do burnout como o exaurimento auto imposto (HAN. 2021, p. 

29) causado pelo excesso de trabalho, informações, etc,  

A dinâmica e forças que operam entre a identidade e bens oferecidos em uma 

sociedade hipermoderna sentimental pode ser melhor explicada por BAUMAN (2007, 

p. 13): 

 

As pessoas são atormentadas pelo problema da identidade. No topo, o 

problema é escolher o melhor padrão entre os muitos atualmente em oferta, 

montar as partes do kit vendidas separadamente e apertá-las de uma forma 

que não seja nem muito frouxa (para que os pedaços feios, defasados e 

envelhecidos que deveria ser escondidos embaixo não apareçam nas 

costuras), nem muito apertada (para que a colcha de retalhos não se desfaça 

de uma vez quando chegar a hora do desmantelamento, o que certamente 

ocorrerá). No fundo, o problema é apegar-se firmemente à única identidade 

disponível e manter juntos seus pedaços e partes enquanto se enfrentam as 

forças erosivas e as pressões dilaceradoras, consertando os muros que vivem 

desmoronando e cavando trincheiras cada vez mais fundas. 
 

Uma dessas forças erosivas da identidade pode ser encontrada na mudança do 

conceito de cultura, que para RIEFF (1990, p. 20-21 e 31) consistia no “desenho de 

motivos que dirigem o eu para fora, na direção daqueles propósitos comunais em que o 

eu pode ser realizado e satisfeito”. Ocorre que agora essa nova visão cultural causa 

mudanças drásticas na personalidade do homem, por colocá-lo de forma psicológica ou 

afetivamente centrado. Isso porque “a cultura deslocou-se para um predicado de 

liberações do impulso, projetando controles instavelmente baseados numa variedade 

infinita de desejos elevados ao status de necessidades”. Esse entendimento também 

pode ser encontrado na análise de Lipovetsky (2009, p. 175; 184) sobre a moda, quando 

assevera que  

 

à medida que a moda deixa de ser um fenômeno diretivo e unanimista, torna-

se um fenômeno mais frequentemente psicológico; a compra de moda não é 

mais orientada apenas por considerações sociais e estéticas, mas torna-se, ao 

mesmo tempo, um fenômeno terapêutico. [...] A sociedade centrada na 

expansão das necessidades é, antes de tudo, aquela que reordena a produção e 

o consumo de massa sob a lei da obsolescência, da sedução e da 

diversificação.  

 

                                                      
6
O frisson da emoção supostamente virtuosa para exibição e consumo público, ou sentimentalismo, aqui é 

criado pela fuga deliberada da complexidade, e pelo evitamento da reflexão a respeito de realidades 

desagradáveis (DALRYMPLE, 2015. p. 66;) 
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A cultura dessa sociedade hipermoderna também orienta as instituições públicas 

na realização de políticas públicas, como, p. ex., nas discussões jurídicas que 

consideram o valor principiológico da afetividade no ordenamento jurídico brasileiro. 

Se antes a finalidade constitucional era primordialmente  a erradicação da pobreza, além 

da redução das desigualdades sociais e regionais (art. 3.º, III, CRFB/88), agora grande 

parte da atenção das instituições públicas também se volta para tutelar a felicidade e a 

liberdade afetiva do cidadão. Assim, é possível perceber que o Brasil implementa 

gradativamente uma política econômica capitalista de hiperconsumo dentro de um 

aparato jurídico-constitucional de bem estar social. 

Nessa senda, o liberalismo terapêutico tem avançado não apenas culturalmente, 

mas também no seio das instituições públicas, principalmente pela via das garantias dos 

direitos civis (DREHER, 2018, p. 19), e amparadas pelas novas hermenêuticas jurídicas 

que ganham caráter normativo no neoconstitucionalismo (LENZA, 2020. p. 69). Se 

antes outros aspectos da experiência humana eram consagrados e taxativos, como o jus 

sanguini, hoje a afetividade desempenha no Estado um papel necessário para a 

felicidade. Afinal, se o arché do indivíduo ou da sociedade hipermoderna é a 

afetividade, seu telos é inevitavelmente a busca pela felicidade. 

É possível vislumbrar como o liberalismo terapêutico tem baseado o entendimento 

da Suprema Corte Brasileira, quando esta definiu a afetividade como aspecto fundante 

das definições conceituais de família, que requer do Estado a proteção e tutela de todo 

arranjo ético-afetivo-sexual.  

É o caso da doutrina do Min. Luiz Edson Fachin, da Suprema Corte Brasileira, 

que, antes da sua indicação para o cargo, já defendia a tese de como os fundamentos 

afetivos se equiparam a outros aspectos da realidade nas bases teóricas do Direito de 

Família, ao entender que   

 
Diante dessa influência dos vínculos afetivos deixando de lado os vínculos 

formais ou consanguíneos, a família caracteriza-se como uma comunidade de 

afeto, ou seja, um refúgio afetivo onde há a possibilidade de felicidade. Nessa 

senda, faz-se um ambiente mais tolerante sem diferenças discriminatórias 

entre seus membros.
7
 

 

Se a família possui tal definição afetiva/sentimental, de caráter subjetivo e 

portanto volátil e líquido, então, ao permitir maiores possibilidades de arranjos afetivo-

sexuais para evitar abusos e discriminações ocorridas historicamente, na prática ocorre o 

                                                      
7
FACHIN, Luis Edson. Da paternidade: relação biológica e afetiva. Belo Horizonte: Del Rey, 1996. 
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esvaziamento do clássico conceito jurídico de família, calcado em elementos culturais 

pré-liberais, ou seja, profundamente arraigados na natureza, no tempo e em fatores 

biológicos e políticos, que sustentavam a civilização (DENEEN, 2019. p.147).  

O tema foi, inclusive, abordado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal (STF), 

quando do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4277, de relatoria do 

Min. Ayres Britto, in verbis: 

 

7. O indivíduo jamais pode ser reduzido a mero instrumento de consecução 

das vontades dos governantes, por isso que o direito à busca da felicidade 

protege o ser humano em face de tentativas do Estado de enquadrar a sua 

realidade familiar em modelos pré-concebidos pela lei. [...] 9. As uniões 

estáveis homoafetivas, consideradas pela jurisprudência desta Corte como 

entidade familiar, conduziram à imperiosidade da interpretação não-

reducionista do conceito de família como instituição que também se forma 

por vias distintas do casamento civil 10. A compreensão jurídica cosmopolita 

das famílias exige a ampliação da tutela normativa a todas as formas pelas 

quais a parentalidade pode se manifestar, a saber: (i) pela presunção 

decorrente do casamento ou outras hipóteses legais, (ii) pela descendência 

biológica ou (iii) pela afetividade.  

 

Apesar de a complexidade de aspectos da vida humana ser experimentada em 

múltiplos fatores ou modos, como o biológico, econômico, linguístico, político, etc 

(DOOYEWEERD. 2010, p.54), verifica-se que a atual doutrina e acórdãos da Suprema 

Corte Brasileira não apenas equiparam a afetividade a outros aspectos mas a 

estabelecem como princípio ou fundamento ordenador dos demais.  

Portanto, o indivíduo e as estruturas sociais fragmentadas pelo liberalismo 

hipermoderno, em razão da sua busca desenfreada pela felicidade desvinculada dos 

freios comunais, enxergam no consumo de bens materiais e imateriais a expressão da 

sua identidade, o que empodera o Estado para garantir, intervir e fomentar a democracia 

liberal (DENEEN, 2020, p. 42). 

 

2. DA FRAGMENTAÇÃO IDENTITÁRIA EVANGÉLICA NO BRASIL  

 

Se o liberalismo hipermoderno tem sido a força motriz da sociedade, os 

evangélicos, mesmo que defendam valores pré-liberais, têm adotado performances 

políticas e sociais que evidenciam estarem imersos no liberalismo. Um dos motivos que 

tornam isso evidente decorre do crescimento vertiginoso do evangélicos no Brasil, em 

especial os de teologia pentecostal com forte ênfase na prosperidade (MARIANO, 2016, 

p. 151), e mais recentemente, as neopentecostais ou neocarismáticas (SPYER, 2020, p. 
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64) que possuem forte ênfase terapêutica (bem estar afetivo, afirmações positivas, 

experiências sensoriais no culto), bem como a abertura irrestrita de novas comunidades 

de fé. Porém, não há exclusividade desses segmentos, pois as igrejas históricas também 

apresentam as suas formas de fragmentação. 

Historicamente, desde o cisma com a Igreja Católica Apostólica Romana - ICAR, 

as divisões que ocorriam nas igrejas evangélicas tinham um caráter mormente teológico, 

ou seja, eram disputas sobre a interpretação bíblica correta (ortodoxia), cosmológica, 

universal, sistematizada, sendo os desdobramentos políticos e sociais a posteriori 

(DREHER, 2018, p.46). 

Porém, a ênfase protestante logrou mais êxito e intensidade do que a manutenção 

as forças gregárias, “catolicizantes” ou universalizantes da fé cristã, causando mais 

cismas e ressentimentos, fragmentando as igrejas de tal modo a perderem eixos 

teológicos comuns e despedaçaram a Europa do século XVI a XVIII em guerras 

religiosas (DREHER, 2018, p.46).  

A fragmentação que já vinha ocorrendo no âmbito teológico ganhou força e mais 

variações pela pluralidade de novos contextos sociais causados pela revolução 

industrial, bem como pelas filosofias críticas à religião que a seguiram, a exemplo do 

ideal racionalista de progresso, do romantismo político (LILLA, 2018, p. 59) e do 

niilismo que lançou as bases da modernidade (DREHER, 2018, p. 52).  

Por mais que essas influências teóricas, sociais e políticas fossem criticadas por 

grande parte das igrejas evangélicas, elas foram sendo gradativamente incorporadas na 

cultura e o apreço a determinadas doutrinas bíblicas não ocorriam por meio da análise 

integral, completa e aprofundada sobre o cristianismo, mas sim pela afetividade baseada 

na seletividade de um aspecto teologal preponderante (liturgia, escatologia, soteriologia, 

discipulado, prosperidade, graça, lideranças, histórico da denominação, etc). Esses 

aspectos, impulsionados pela hipermodernidade, adquirem um caráter pressuposicional, 

ou seja, fundante em relação a outros aspectos, configurados como centrais da 

comunidade de fé ou a sua própria cosmovisão (SIRE, 2018, p. 26). 

Essa substituição do senso comum da identidade evangélica pela ênfase a um 

bem/aspecto teologal ganha contornos epistêmicos, afetivos e culturais, e culmina em 

um identitarismo que, semelhante às comunidades sociais que baseiam sua identidade 

no ethos sexual, atomizam-os “nas próprias estruturas que o preconceito criou” 

(ALEXANDRE, 2020, p. 36), fazendo-os sentir em posse de uma superioridade moral 

em relação às outras denominações.  
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Para uma melhor visualização, a primeira figura abaixo busca representar a 

dinâmica histórica da identidade evangélica, sistemática em sua teologia, abrangendo e 

englobando logicamente todos os aspectos teologais.  

  

 

(Figura 1: Estrutura da identidade histórica evangélica) 

 

A segunda figura evidencia a influência do liberalismo terapêutico no contexto 

evangélico, que escolhe um aspecto teologal e o torna central ou fundante, 

fragmentando a identidade evangélica individual ou comunitária pela falta de coerência 

interna ou correlação lógica com outros.  

 

 

(Figura 2: Dinâmica da fragmentação Identitária evangélica) 

 

Desta forma, a identidade evangélica que antes relacionava temas teológicos, 

agora possui uma dinâmica que não acompanha mais uma lógica interna à historicidade 

da religião protestante, mas se assemelha à diversidade política e cultural da sociedade 

em geral. Conforme descreve DENEEN (2020, p. 72), 

 

hoje, um evangélico conservador tem maior probabilidade de sentir amizade 

e confiança por um judeu ortodoxo ou por um católico tradicionalista do que 

por um luterano liberal. Um liberal branco do sul dos Estados Unidos 
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provavelmente se sentirá mais à vontade ao revelar suas visões políticas para 

um negro do norte do país que seja ligado ao Partido Democrata do que para 

um conservador branco de sua vizinhança. Um homossexual progressista e 

um cristão liberal rapidamente vão reconhecer pontos em comum.  

 

As divergências e preconceitos que possuem uma explicação sociológica e 

política ganham mais importância do que o cerne teológico. Isso quando não faz com 

que sejam identificados como pertencentes a outra religião. A força fragmentadora do 

liberalismo hipermoderno cria séquitos causados por novas interpretações, que 

denunciam o establishment anterior, mas que, ao não encontrar eco dentro da 

comunidade, aponta para um novo bem ou aspecto teologal com igual intensidade e 

autenticidade. Fragiliza-se a capacidade de autocrítica dentro dessas novas 

comunidades, seja pelo isolamento de outros segmentos, seja pelo apego afetivo e 

estético cristalizado ao bem/aspecto teologal interno àquela comunidade. Enfim, toda 

oposição é marginalizada. 

As Igrejas neopentecostais, por exemplo, tem adotado cada vez mais aspectos do 

liberalismo terapêutico, como pode ser visto na evolução da teologia da prosperidade 

com ênfase material para a de prosperidade emocional e subjetiva chamada de Deísmo 

Moralista Terapêutico (DMT). Essa doutrina traz o aspecto teologal da graça divina 

como fonte de triunfo sobre circunstâncias negativas da vida e que relativiza outros 

aspectos da ética cristã sexual, da santificação, do juízo, etc. Conforme aponta 

DREHER (2018, p. 20-21),  

 

Em 2005, os sociólogos Christian Smith e Melinda Lundquist Denton 

examinaram a vida espiritual e religiosa de adolescentes americanos dos mais 

diversos contextos sociais. O que eles descobriram foi que, na maioria dos 

casos, os adolescentes compactuam com uma pseudo-religião frouxa e 

inconsistente que [...] chamaram de Deísmo Moralista Terapêutico (DMT). O 

DMT tem cinco dogmas básicos: 1) Existe um Deus que criou e governa o 

mundo e que observa a vida humana na Terra. 2) Esse Deus quer que as 

pessoas sejam boas, simpáticas e honestas umas com as outras, como ensina a 

Bíblia e a maioria das religiões do mundo. 3) O principal objetivo da vida é 

ser feliz e sentir-se bem consigo mesmo. 4) Não é necessário que Deus esteja 

particularmente envolvido na vida de alguém, exceto quando se precisa dele 

para resolver algum problema. 5) Os bons vão para o céu quando morrem. 

[...] O problema com o DMT, tanto na sua versão progressista como na 

conservadora, é que ele se propõe principalmente a melhorar a autoestima, 

gerar uma felicidade subjetiva e fazer com que todo mundo se relacione bem. 

Quase não tem a ver com o cristianismo da Escritura e da Tradição, que 

ensina o arrependimento, o amor sacrificial e de entrega e a pureza de 

coração, além de propor como caminho para Deus o sofrimento - o Caminho 

da Cruz. Embora superficialmente cristão, o DMT é a religião natural de uma 

cultura que idolatra o Ego e o conforto material. 
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Logo, o exemplo supracitado é uma das subdivisões do movimento evangélico 

que reduzem o aspecto teologal da graça de tal maneira a ponto de encaixá-la dentro do 

framework de pensamento terapêutico e fazem com que a performance pública desses 

evangélicos seja equiparado à moral secular. Outro exemplo a ser considerado, ainda 

que não seja objeto do presente estudo, é a questão da violência doméstica, que é tratada 

como uma pauta feminista dentro das igrejas, a ponto de ser omitida, justificada ou até 

minimizada à luz da doutrina da submissão feminina. 

Conforme será demonstrado abaixo, mesmo que as igrejas evangélicas tenham 

perdido pontos teológicos em comum, politicamente podem unir-se de forma ecumênica 

em prol de bens comunitários com maior capacidade de engajamento do que a teologia: 

a defesa da garantia fundamental à liberdade religiosa, que permite persuadir novos 

prosélitos sem intromissão do Estado ou de outros grupos sociais. 

 

3. DO ECUMENISMO JURÍDICO 

 

No século XX, várias igrejas diferentes se reuniam em grupos e associações de 

caráter missional nos mais variados campos, desde povos ribeirinhos até grupos 

universitários. No entanto, com a saturação de novas igrejas com ênfases em aspectos 

teologais diferentes, especialmente a partir de 1980 e por causa da ascensão 

socioeconômica (SPYER, 2020. p. 23), o diálogo interdenominacional migrou para 

pautas políticas, cujo bem central é a defesa política ao direito constitucional à liberdade 

religiosa. 

Desta forma, esse novo ecumenismo religioso adquire tons sindical (SPYER, 

2020, p. 202), tendo novos locus, como grupos de pastores de matizes teológicas 

diferentes, que servem de base para o lançamento de representantes políticos. Contudo, 

ao invés de estarem mais atrelados ao bem comum, comportam-se como “despachantes 

de igrejas”, nas palavras de SPYER (2020. p. 193), voltados aos interesses do próprio 

segmento revelando o identitarismo inerente ao liberalismo hipermoderno. 

Por outro lado, outros grupos que não encontram seu pensamento ressoando na 

comunidade evangélica buscam questionar, relativizar ou até mesmo suplantar o direito 

à liberdade religiosa, trazendo um entendimento laicista para uma constituição 

originariamente laica. Conforme leciona LAGO (2018, p. 142), 
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embora haja separação entre o Estado e as igrejas - bem como de todas as 

demais instituições religiosas -, verifica-se que não existe separação entre 

atividade política e pessoas religiosas. Nenhum cidadão pode ter seus direitos 

civis e políticos castrados pelo fato de ser religioso.  

 

Porém, quando a liberdade religiosa se torna um fim em si mesmo (DREHER, 

2018, p. 111) ou uma trincheira cooptada pelas políticas de identidade, ela se torna um 

problema que torna cada vez mais insustentável uma democracia (LILLA, 2018, p.55), 

pela perda de espaços públicos de consenso e discussão, pelo afã individualista de 

garantir o seu próprio bem e não mais o bem comum. Na sociedade terapêutica, abrir 

mão de si para voltar-se ao próximo não é um discurso político palatável, mas 

juridicamente relevante de modo que podem ser encontrados em várias Supremas 

Cortes das democracias liberais. 

 

Logo, as políticas de identidade aumentam a polarização e se retroalimentam, 

fazendo com que grupos oposicionistas se fortaleçam, e se tornem objeto de interesse de 

quem busca representá-los politicamente. Assim, pautas sociais que historicamente se 

aproximaram de determinados espectros políticos, mas de profunda relevância bíblica, 

são criticadas ou justificadas pelos evangélicos quando seus representantes as 

abandonam ou fazem mau uso delas.  

A autonomia individual e institucional do segmento evangélico perde a sua 

independência “em troca de uma agenda moral e de representatividade política” 

(ALEXANDRE, 2020, p 189), como também a capacidade de tratar como membros da 

mesma confissão de fé evangélica aqueles que politicamente pensam diferente, 

empurrando-os diretamente para a polarização.  

 

CONCLUSÃO 

  

O presente artigo buscou demonstrar as influências do liberalismo hipermoderno 

na fragmentação da identidade evangélica e consequentemente na atuação política deste 

segmento religioso da sociedade brasileira. 

O liberalismo hipermoderno fragmenta e atomiza a identidade pessoal e 

comunitária ao estabelecer que certos bens materiais ou imateriais são elementos 

fundantes do self moderno, com a busca pela felicidade atrelada ao consumo desses 

bens, fazendo com que toda hipótese de autocontrole, prudência ou negativa seja uma 
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afronta à consciência comum. A afetividade, então, se torna protagonista do vínculo que 

confunde a identidade com o bem desejado ou causa política a ser defendida.  

O movimento evangélico, que se encontra em expansão no Brasil, não está imune 

aos padrões culturais e sociais da hipermodernidade e, semelhantemente às causas 

identitárias voltadas à defesa das liberdades sexuais, reprodutivas ou de questões de 

gênero e ambientais, encontra-se como um grupo de ampla diversidade religiosa 

afetivamente fundamentado em algum aspecto teologal e não mais unido ou em disputa 

por uma metanarrativa lógica e coerente.  

Desta forma, aspectos teologais específicos, como soteriologia, pneumatologia, 

escatologia, etc, ganham caráter fundante que atomiza e fragmenta a identidade de 

pessoas e igrejas locais, tornando-os mais suscetíveis ao controle de lideranças 

influentes e representativas, relativizando sua autonomia como segmento social. 

Diante do exposto, o liberalismo hipermoderno encontra no segmento evangélico 

espaço para que forças erosivas da identidade pessoal e comunitária se estabeleçam. 

Uma vez fragmentada e diversificada na teologia, a performance social das igrejas 

evangélicas, unidas como sindicatos para a proteção da liberdade religiosa, tem 

prevalecido como políticas identitárias. 

Mesmo que alguns grupos evangélicos tenham se empenhado em discutir um 

evangelho integral que se utilize da tradição cristã para trazer respostas ao liberalismo 

hipermoderno terapêutico, conclui-se que, grande parte do segmento ainda não dispõe 

de capacidade política suficiente para fazer frente ao identitarismo e suas polarizações. 
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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.  

                                                      
8
 Formado em Gestão de Recursos Humanos pela UMC (Universidade de Mogi das Cruzes), pós 
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na filosofia de Herman Dooyeweerd pela Associação Brasileira de Cristãos na Ciência (ABC²) em 

parceria com a Associação Kuyper (AKET). 



Revista Teológica Jonathan Edwards II, No 3 (2022): 20-29 

 21

 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. 



CRISTIANISMO E NACIONALISMO: UMA ANÁLISE SOBRE A RELAÇÃO DE GRUPOS 

CRISTÃOS E GOVERNOS NACIONALISTAS CONTEMPORÂNEOS 

 24

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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Resumo: Por conta da cada vez mais marcante e confusa atuação dos evangélicos no cenário 

político moderno, especialmente no contexto brasileiro, através da constante aproximação com a 

extrema direita política, surge a necessidade do presente artigo, de compreender de que forma a 

maioria das igrejas protestantes atuou durante o regime ditatorial militar brasileiro. Mediante 

pesquisa bibliográfica, análise de documentos históricos e compreensão dos discursos da época, 

pretende-se verificar como a fé cristã foi utilizada para dar suporte às narrativas de manutenção 

do poder político mediante o uso da força e poderio militar, especialmente no seio de igrejas 

chamadas por tradicionais, bem como das pentecostais. 

Palavras-chave: Igreja. Protestante. Ditadura Militar. Evangélicos. Política. 

 

Abstract: Due to the increasingly striking and confusing performance of evangelicals in the 

modern political scenario, especially in the Brazilian context, through the constant 

approximation with the far-right, the need for this article arises, to understand how most 

Protestant churches acted. during the Brazilian military dictatorship. Through bibliographical 

research, analysis of historical documents and understanding of the discourses of the time, it is 

intended to verify how the Christian faith was used to support the narratives of maintenance of 

political power through the use of force and military power, especially within churches called 

by traditional as well as by Pentecostals. 

Keywords: Church. Protestant. Military dictatorship. Evangelicals. Politics. 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

O segmento protestante tem, cada vez mais, obtido importante destaque no 

cenário político nacional. Sendo procurado como grande trunfo em campanhas 

eleitorais, o grupo dos evangélicos
10

 – que vem se tornando maioria religiosa na 

sociedade brasileira – detém um poder nas mãos que ainda não foi devidamente 

reconhecido – por si. 
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Todavia, a história demonstra que tais buscas pelo aparelhamento de cristãos 

são, hoje, mero reflexo de uma narrativa de frequentes “flertes” entre as classes 

dominantes e o referido segmento. Com isso, surge a problemática do presente trabalho: 

entendendo que no século passado houve, no Brasil, uma gama de eventos políticos 

sobremaneira relevantes, seja no cenário nacional, seja no internacional, como que as 

igrejas evangélicas se portaram no decorrer de um desses, a Ditadura Militar instaurada 

em 1964? 

Assim, mediante o método de abordagem dedutivo, com o uso de técnicas de 

pesquisa bibliográfica, este artigo tem por objetivo analisar, justamente, a atuação de 

algumas das denominações e representantes da fé evangélica no período em comento. 

No primeiro tópico pretende-se esclarecer o período da ditadura militar que 

ocorreu no Brasil, instaurada no ano de 1964 e que perdurou até meados de 1985. 

Busca-se compreender as narrativas utilizadas pelos militares para justificativa e 

manutenção de seu poder. 

Ato contínuo, é na segunda parte do presente artigo que são apresentados os 

evangélicos – intimamente preocupados com a manutenção do “poder temporal”, bem 

como acostumados com uma teologia de domínio. Com isso, tenciona-se compreender 

alguns detalhes da fé protestante que, possivelmente, guiaram as igrejas e mais variadas 

denominações no período ditatorial. 

Na terceira parte deste trabalho busca-se verificar, de maneira pontual, de que 

forma as igrejas protestantes atuaram no transcorrer da ditadura, sendo possível 

constatar que tiveram importante papel como propagadoras de ideais e discursos através 

de seus jornais de circulação interna, especialmente inclinadas a solidificar as narrativas 

de possíveis “ameaças comunistas”. 

Por fim, são apresentadas as considerações obtidas por meio da análise proposta, 

com a intenção de verificar qual resposta pode ser dada à problemática levantada e 

apresentada. 

 

2. A DITADURA MILITAR NO BRASIL (1964-1985) 

 

Ocorrido em 1964, o Golpe Militar no Brasil foi o início de uma longa jornada 

de desrespeito e desconsideração dos Direitos Humanos, sendo um regime bárbaro que 

manchou a história do Estado de Direito brasileiro. Foi, sobretudo, uma demonstração 
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da capacidade de se sustentar o poder centralizado nas mãos de uma classe dominante 

através do controle das narrativas sociais. 

Deflagrado contra o governo do presidente João Goulart, chamado por Jango, o 

golpe surge com o pretexto de se combater uma nuvem caótica e ameaçadora de origens 

comunistas, relembrando o atual fantasma da antiga União das Repúblicas Socialistas 

Soviéticas – URSS. Conforme observa-se nos discursos militares à época, tal ameaça 

concretizava-se cada vez mais no governo de Jango, especialmente porque o então 

presidente buscava implementar algumas políticas trabalhistas e estudantis, com 

medidas públicas mais voltadas para a esquerda política (BORDIN, 2014). 

É curioso e necessário constatar que até o ano de 1964, os militares participavam 

ativamente da transição do poder civil de modo a sempre assegurá-lo, nas vezes de 

“moderadores” – mediante a convocação para deposição de governos tirânicos, em 

sendo o caso, e transferência do poder para outro grupo de civis políticos, sem 

assumirem eles mesmos o mandato. O golpe de 64, além do que exposto, apresenta-se 

como uma efetiva quebra a esse “padrão”, posto que os militares se sentiram ameaçados 

pela já citada “onda comunista”, e tomaram o poder de Goulart antes que este agisse 

contra as Forças Armadas (FICO, 2004). 

O movimento militar que derrubou o governo constitucional de Jango foi, então, 

confirmado por norma jurídica posteriormente chamada de Ato Institucional n. 1, 

publicada no Diário Oficial de 9 de abril daquele ano. Assinado pelos comandantes das 

três armas (Exército, Marinha e Aeronáutica), o documento evocou um suposto 

interesse e vontade coletivos, da Nação, proclamando-se como “revolução” – e 

vitoriosa. Acima de tudo, a chamada revolução investe, a si mesma, de Poder 

Constituinte, e tenta, nesta toada, justificar-se e legitimar-se (BRASIL, 2014). 

Esse Ato Institucional inicial foi seguido por alguns outros, cada um desses 

contendo um objetivo específico à medida que era publicado, mas também com um 

geral, a saber, manter a narrativa de legitimação do “poder-constituinte-militar” – o 

sistema político continuou “funcionando”, de modo que dois partidos atuavam: a 

Aliança Renovadora Nacional (Arena), apoiado pelos militares, e o Movimento 

Democrático Brasileiro (MDB), que servia de “oposição consentida”. Quanto aos Atos, 

conforme apontam Gabriela Natacha Bechara e Horácio Wanderlei Rodrigues (2015), 

 

De tal sorte, apesar da aparência de legalidade, os militares é quem 

legislavam concretamente por meio dos Atos Institucionais e Atos 

Complementares, estabelecendo-se o denominado Regime dos Atos 
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Institucionais. Nesse sentido, vale ressaltar que esses Atos foram normas 

arbitrariamente editadas entre os anos de 1964 e 1969 pelos comandantes das 

forças armadas ou pelo presidente, sem qualquer consulta popular ou 

participação dos membros do poder legislativo, eleitos como representantes 

do povo. 

 

O segundo Ato Institucional (n. 2), publicado no ano de 1965, traz modificações 

firmes no cenário “político-judiciário” brasileiro. É elevado para dezesseis o número de 

Ministros que compõe o Supremo Tribunal Federal; a figura do juiz federal, extinta pela 

Constituição de 1937, retorna ao contexto – sendo, desta vez, indicado politicamente; e 

transfere-se a competência de julgamento de crimes contra a segurança nacional para a 

Justiça Militar. Há, ainda, conforme depreende-se do artigo 14 do referido Ato, a 

manutenção da suspensão de direitos, liberdades e garantias constitucionais (BRASIL, 

1965). 

O Ato Institucional n. 3, de 1966, tratou das eleições ocorridas no ano em 

questão. Estabeleceu a eleição indireta para as posições de Governador e Vice-

governador do Estado, através de votação nominal, em sessão pública, com a maioria 

absoluta dos membros da Assembleia Legislativa. Ademais, em evidente confronto à 

Constituição vigente na época, o ato em comento retira da alçada do Poder Judiciário a 

apreciação de quaisquer atos praticados com fundamento naquele instrumento, bem 

como naqueles que lhe forem complementares. Vê-se, dessa forma, que a frequente 

justificação do golpe, em seus próprios atos, foi uma peça essencial aos militares na 

manutenção de suas narrativas de poder (HUBERT, 2013, p. 80). 

Conforme o número de Atos Institucionais cresce, assim também as atrocidades 

que por esses são apresentadas. Com o AI-4, uma proposta de Constituição é 

apresentada ao Congresso Nacional, que fora convocado para apreciar e analisar o 

projeto. Tem-se, nesse cenário, uma Norma Constitucional promulgada pelo governo 

militar, entrando em vigor no período de início do mandato do marechal Arthur Costa e 

Silva (BECHARA; RODRIGUES, 2015, p. 12). 

O estopim das atrocidades normativas acontece com o Ato Institucional nº 5, de 

dezembro de 1968. Sendo o mais conhecido daqueles editados, o referido instrumento 

suspendeu a garantia do habeas corpus, demonstrando ser um grave atentado aos 

direitos básicos de fundamentos constitucionais e internacionais ao ser humano. 

Ademais, o Ato  
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dispõe dos poderes do presidente para decretar estado de sítio, intervenção 

federal, suspensão de direitos políticos e restrição ao exercício de qualquer 

direito público ou privado; cassação de mandatos eletivos, voltando a excluir 

seus atos da apreciação por parte do Poder Judiciário, e podendo decretar 

recesso no Congresso Nacional, em Assembleias Legislativas e Câmaras 

Municipais. Ainda, em conjunto com o AI nº 5, foi editado o Ato 

Complementar nº 38, determinando o fechamento do Congresso Nacional, 

que permaneceu fechado por quase um ano. (BECHARA; RODRIGUES, 

2015, p. 12) 

 

Além da “aposentadoria” de Ministros do Supremo Tribunal Federal, bem como 

a perseguição a membros da classe política nacional, a censura e caça àqueles da classe 

artística torna-se ainda maior após a entrada em vigor do AI-5. Nomes como Fernando 

Henrique Cardoso, Florestan Fernandes e Caio Prado Júnior são expulsos de 

universidades. O grande “coringa” dos miliares causou um dano sem igual no Estado 

brasileiro (PAIXÃO, 2020, p. 235). 

Conforme observa-se no Relatório da Comissão Nacional da Verdade, a Ditatura 

Militar brasileira foi responsável por detenções ilegais e arbitrárias, atos de tortura, 

violência sexual, de gênero e contra crianças e adolescentes, execuções e mortes 

relacionadas às torturas, além de desaparecimentos forçados (BRASIL, 2014). 

O regime militar tem seu fim em meados do ano de 1985, sendo um regime de 

exceção. Crê-se ser incorreto afirmar que houve, de alguma forma, uma “lenta, gradual 

e segura” transição para um governo democrático. Houve movimentação e resistência 

social, sendo constante a luta contra as narrativas impostas pelos antigos donos do poder 

(PAIXÃO, 2020). 

Superado o panorama geral sobre o que foi a Ditadura Militar no Brasil, bem 

como quais suas características principais – notadamente estabelecidas no controle de 

narrativas sociais e em seus Atos Institucionais – deve-se entender, então, de que 

maneira o segmento religioso esteve em contato com tal contexto, compreendendo 

especialmente a figura do “cristão evangélico”. 

 

3. QUEM SÃO OS PROTESTANTES? 

 

Em que pese ser uma das maiores religiões do globo, o Cristianismo está longe 

de ser considerado uma massa homogênea de credos e ritos. Carregando dogmas que 

perduram por mais de dois mil anos, a fé cristã é dividida em subitens, temas 

secundários, terciários, formas de batismo e debates incansáveis sobre a manifestação 

da divindade em sua criação. 
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Todavia, apesar das mais diversas manifestações do elemento religioso cristão, 

com todas as suas peculiaridades, há um rígido núcleo que deve ser considerado antes 

de se compreender, de fato, quem são os evangélicos, e o que é este segmento 

“protestante” da fé. Tal núcleo pode ser facilmente chamado de “cosmovisão” – ou a 

forma como as lentes cristãs observam o mundo e universo (COSTA, 2015). 

O conceito de cosmovisão, hoje, encontra alguma barreira em seu uso, 

especialmente porque, no passado, nos ditos dos séculos de colonização e expansão 

marítima, tal expressão legitimou atos totalitários e de forte repressão a credos alheios à 

fé cristã (COOK, 2021). Apesar dessa ressalva, ele será de extrema importância para o 

presente trabalho – especialmente, também, pelo detalhe apresentado. 

 

A cosmovisão, portanto, se colocaria na função de um guia ou como um 

mapa para a orientação na vida quanto ao mundo em geral, revelando ao 

povo cristão o que estaria certo ou o que estaria errado perante os eventos que 

enfrentados na vida, como a estrutura de tempo em que se vive e a sociedade 

(SOUZA, 2017). 

 

Assim, sob essas premissas, pode-se dizer que os cristãos são aqueles que, em 

suma, creem em Cristo – não apenas sua “versão” histórica, mas sim naquilo que a 

Bíblia apresenta, de modo literal, com o arcabouço de milagres e poder divino. Existem 

alguns instrumentos e documentos de fé que auxiliam a propagação do credo cristão, e 

nesses é possível compreender um pouco desse cerne que se apresenta. Um deles, por 

exemplo, é o chamado Credo Apostólico, onde encontram-se os alicerces da dogmática 

e da comunhão cristã, como se vê: 

 

Creio em Deus Pai, Todo-poderoso, Criador do Céu e da terra. 

Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido 

por obra do Espírito Santo; nasceu da virgem Maria; padeceu sob o poder de 

Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado; ressurgiu dos mortos ao 

terceiro dia; subiu ao Céu; está sentado à direita de Deus Pai Todo-poderoso, 

donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. 

Creio no Espírito Santo; na Santa Igreja Universal; na comunhão dos santos; 

na remissão dos pecados; na ressurreição do corpo; na vida eterna. Amém 

(COSTA, 2014). 

 

Com essa nota básica quanto à fé cristã, deve-se reconhecer, então, a figura do 

cristão evangélico, historicamente chamado de protestante. Nascidos em berço alemão, 

sob as marteladas de Lutero às portas da Catedral de Wittenberg (conforme ensina a 

cartilha da tradição), os protestantes são aqueles que se colocaram, no passado, contra as 

estruturas de poder absolutista – seja ele papal ou monárquico. Eram, sobretudo quanto 
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à vida político-religiosa, fiéis ao Estado que se mantinha atrelado aos princípios 

basilares da fé, pregando igualdade e acessibilidade mediante o livre exame das 

Escrituras (KINCHESCKI, 2018). 

No Brasil, a presença protestante chega em naus francesas, ainda no século XVI. 

Missionários calvinistas, aqueles descendentes da teologia de João Calvino, 

desembarcam na Baía de Guanabara com a missão de encontrar terras férteis para a fé – 

e que os protegessem de possíveis perseguições em sua terra natal. Esses seriam os 

“cristãos reformados”, aqueles pertencentes a igrejas tradicionais (ou históricas), como a 

Igreja Presbiteriana do Brasil, Igreja Luterana, e algumas Igrejas Batistas (HACK, 

2007). 

Passados alguns séculos, o cenário que se observa em solo brasileiro, 

especialmente no período que engloba os anos de 1960 a 1985, quanto à presença dos 

evangélicos na arena pública, é cada vez maior. A fé protestante cresce, mas não apenas 

com os missionários calvinistas-franceses. Ela é semeada na sociedade mediante a 

pregação e, especialmente, o testemunho de vida daqueles chamados de Pentecostais 

(MARIANO, 2014). 

Dividido em três grandes “ondas”, o movimento pentecostal é o responsável 

pelo súbito aumento no número de evangélicos espalhados pelo país. Carregado de um 

discurso mais emotivo e próximo da realidade da grande maioria da sociedade, o 

testemunho pentecostal é capaz de alcançar aqueles que são marginalizados. Ele chega 

facilmente nos pobres e em comunidades carentes, crescendo especialmente entre 

aqueles que não tem um elevado grau de instrução formal, enquanto a “fé reformada-

tradicional” tem seu lugar entre os “intelectualizados” (SPYER, 2020, p. 49, 55). 

Conforme pontua Juliano Spyder (2020, p. 57),  

 

Não causa surpresa, portanto, que quase um terço dos pentecostais brasileiros 

viva em situação de pobreza aguda, com renda familiar per capta de até um 

salário-mínimo, e sejam predominantemente (60%) negros e pardos. [...] O 

pentecostalismo é um fenômeno modernizante e que tem o potencial para 

elevar pobres à classe média. 

O apelo do pentecostalismo vem de sua capacidade de reduzir o impacto da 

desigualdade em contextos de instabilidade econômica, violência urbana, 

ausência de serviços governamentais básicos, associada ainda ao consumo de 

álcool e outras drogas ilícitas [...]. 

 

No período da Ditadura Militar o Brasil passava pelas Segunda e Terceira Ondas 

do movimento Pentecostal. A Segunda vai dos anos 50 aos 60, e caracteriza-se 

especialmente pela fragmentação da fé pentecostal, havendo maior contato dessa com a 
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realidade social. Na Terceira, que começa no final dos anos 70, ganhando ainda mais 

força nos anos 80, há um forte avanço de denominações nascidas em solo carioca, que 

posteriormente são chamadas de Neopentecostais (MARIANO, 2014, p. 30-32). 

Spyder (2020, p. 48) demonstra o quão explosivo e dinâmico foi esse 

crescimento da fé pentecostal brasileira. Se até os anos de 1950 existiam apenas 

algumas denominações tradicionais, a partir da década de 60 há um exponencial avanço 

do pentecostalismo, de modo que inúmeras denominações surgem e se desenvolvem 

facilmente. 

Além de sua capacidade expansiva e de certa forma redentora, outras 

características do protestantismo devem ser pontuadas no presente artigo. 

Historicamente a fé cristã manifesta-se ao lado do conservadorismo, bem como do 

liberalismo econômico. Vê-se na história o desenvolvimento de teorias econômicas, por 

exemplo, advindas de lares e preceitos essencialmente cristãos, como o liberalismo de 

John Locke (KINCHESCKI, 2018). 

Não apenas isso, mas infelizmente há, como comentando anteriormente, uma 

peculiar identidade conquistadora por parte de grande segmento do cristianismo. 

Conquanto a fé cristã tenha servido, no passado, como justificativa para as viagens de 

colonização, após também foi utilizada para dar base e lançar os fundamentos de outros 

regimes totalitários espalhados pelo globo. Não se deve ter em mente que o cerne do 

credo cristão é manchado por tais aspectos, mas igualmente não se pode fechar os olhos 

para tal realidade (COSTA, 2015, p. 210). 

Ademais, o discurso de separação total entre igreja e política, no sentido de “não 

misturar as coisas”, era fortemente propagado entre os fiéis e lideranças cristãs 

(SOUZA, 2017). Não se falava em “Estado Laico”, mas sim em necessária passividade 

cristã, para então domínio militar. 

 

4. FÉ E PRÁTICA? A ATUAÇÃO PROTESTANTE NA DITADURA MILITAR 

 

Compreenderam-se detalhes quanto ao período ditatorial brasileiro, bem como 

acerca de principais características da fé cristã – ao menos no que tange o escopo do 

presente artigo. Deve-se, portanto, observar determinado recorte de igrejas protestantes 

e evangélicas para que se analise sua forma de posicionamento durante o duro Golpe 

infligido ao Brasil. 
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O messianismo – o desenvolvimento do culto à personalidade, atribuindo a seres 

humanos valores sobre-humanos, ardil recorrente no cenário político e utilizado, de 

certa forma, pelas forças armadas em 1964 e anos seguintes, é também um grande 

espinho na sola evangelística das igrejas evangélicas, sendo um inimigo recorrente 

daqueles pastores e ministros que se propõe à pregação centrada de sua fé 

(ALEXANDRE, 2020).  

Algumas denominações tomaram destaque em sua atuação quanto ao 

relacionamento estabelecido com os militares, de modo que devem ser nominadas. Não 

apenas em pregações e sermões nos púlpitos das congregações, mas também por meio 

de jornais e revistas de publicação interna, tais quais o “Brasil Presbiteriano” (Igreja 

Presbiteriana do Brasil), “Estandarte” (Igreja Presbiteriana Independente do Brasil), e 

“O Jornal Batista” (Igreja Batista), tais igrejas forneceram apoio ao Golpe e às 

narrativas que eram trazidas por suas figuras de poder (ALMEIDA, 2016). 

De maneira oposta, entretanto, encontram-se na história alguns exemplos de 

denominações, igrejas e instituições fundadas por protestantes que, de alguma forma, 

lutaram contra o poder dos militares em solo brasileiro, tais quais a ISAL – Igreja e 

Sociedade na América Latina, o CEI – Centro Ecumênico de Informação, o Projeto 

Brasil Nunca Mais (fundado pelo Rev. Jaime Wright, e por Lysâneas Maciel), além do 

CLAI – Conselho Latino-Americano de Igrejas, e do CONIC – Conselho Nacional de 

Igrejas Cristãs (ROSA, 2019). 

 

4.1 A Igreja Presbiteriana do Brasil e o “presbítero comunista”, em Florianópolis 

 

Tradicionalmente composta por membros com elevado grau de instrução formal, 

bem como pertencentes à classe média alta (ou superiores), a Igreja Presbiteriana do 

Brasil – IPB publicou, através de seu jornal “Brasil Presbiteriano”, no ano de 1964, logo 

após o Golpe, uma nota sobre a mudança na face política da nação. Na matéria, a 

denominação apoiou a ação militar, posto que, conforme narrado pelas páginas da 

notícia, mediante o agir das Forças Armadas, a ameaça dos comunistas, agitadores e 

“peculatários” foi extinta. Os pastores, seminaristas, líderes e presbíteros que quisessem 

seguir a chamada “teologia vermelha” deveriam sair da denominação (ALMEIDA, 

2016, p. 56). 

É justamente nesse sentido que ocorre, em Florianópolis/SC, um caso 

emblemático. Na Igreja Presbiteriana de Florianópolis, fundada em meados de 1913, um 
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presbítero eleito, conforme demanda a Constituição da denominação, por maioria dos 

presentes em Assembleia, tem sua posse impedida e, posteriormente, é expulso da 

congregação local. Paulo Stuart Wright (1933 – desaparecido) era filho de missionários 

advindos do Estados Unidos da América, e por determinadas influências da teologia 

latino-americana, além de sua formação em Ciências Sociais pela Universidade da 

Carolina do Sul, era politicamente voltado para a esquerda (VILELA, 2016). 

Paulo foi excomungado com base do artigo 9º do Código de Disciplina da IPB, 

pena essa que só poderia ser aplicada caso o acusado (chamado de faltoso) fosse 

“incorrigível e contumaz”. Quanto ao tema, conforme demonstra Marcia Aquino, nas 

palavras do Pastor Osvaldo Henrique Hack (pastor Emérito da instituição, que presidiu 

a congregação entre os anos de 1966 e 1992), Paulo Wright 

 

Tinha se envolvido demais politicamente, ideologicamente, e que a igreja não 

deveria entrar por este lado. Pela definição porque a Igreja Presbiteriana tem 

uma posição apolítica, como igreja. Ela permite que seus membros 

participem de política, se candidatem, discutam política. Eu, pessoalmente 

posso me posicionar, mas a Igreja em si, não. Essa foi a dificuldade: porque o 

Paulo, como presbítero da igreja, envolveu a igreja. Foi o mesmo problema 

que ele teve em Joaçaba. Ele envolveu a igreja de Joaçaba (AQUINO, 2003, 

p. 56-57). 

 

É curioso que seja emitida nota neste sentido, especialmente porque, logo no 

início do Golpe, o principal jornal da denominação demonstrou todo o apoio que era 

dado aos militares e suas narrativas de poder e domínio, conforme previamente 

comentado. 

De toda forma, a decisão de não homologação do exercício de presbiterato, bem 

como da expulsão de Paulo, ocorreu depois que o Conselho da Igreja recebeu, do 5º 

Distrito Naval de Florianópolis, um dossiê com inúmeras acusações e alertas quanto à 

“perigosa orientação política” do acusado - chamado pelo documento de “Comunista 

militante”. Tal decisão foi homologada pelo Presbitério de Florianópolis - órgão 

superior ao Conselho de uma igreja local (VILELA, 2016)  

Por fim, o missionário teve seu cargo cassado pela Assembleia Legislativa, 

também. Foi preso em São Paulo, por agentes do Departamento de Operações Internas – 

Centro de Operações de Defesa Interna (DOI-CODI), e desapareceu (VILELA, 2016, p. 

318). 

 

4.2 A Igreja Presbiteriana Independente do Brasil e a “caça aos comunistas” 
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Nomeando o Golpe Militar como Revolução, o jornal Estandarte publicou, de 

maneira entusiasmada, por no mínimo duas vezes, o evento em questão. “O país tem um 

novo presidente”, anunciava o artigo. Não apensa esse título, mas há também manchetes 

cujo interesse é demonstrar a queda de Jango, bem como a conversão de 800 comunistas 

(O ESTANDARTE, 1964). 

É de fácil constatação que houve, por parte da denominação, uma entrega ao 

discurso de provisoriedade do Regime instaurado, de forma que não se temia a perca de 

Direitos ou a imposição de vontades advindas dos militares que assumiam o poder. 

Conforme demonstra Almeida (2016, p. 56), 

 

A IPI comemorou uma revolução sem armas, mas operada pelas Forças 

Armadas e que se utilizou de todo o aparato militar para garantir sua 

instalação no poder. Se, de um lado, as lideranças da IPI ressaltaram que sua 

igreja era o “arauto de uma ordem democrática-representativa”, de outro, 

coadunaram-se a um movimento que destituiu o presidente do país e que 

cassou arbitrariamente parlamentares do Congresso Nacional.  

O Estandarte operou certa pasteurização dos acontecimentos, re-significando-

os por meio do uso circunstancial das palavras: não foi golpe, mas revolução; 

não foi cassação, mas saneamento; Ato Institucional era “figura jurídica 

inédita na realidade brasileira que iniciava uma nova ordem na evolução 

política”. Os redatores do jornal usavam argumentos do próprio governo 

militar e dos políticos que o defendiam. 

Para os presbiterianos que liam O Estandarte, os primeiros momentos pós-

golpe foram recebidos com grande alegria e esperança, sobretudo pelo fato de 

que dois dos principais inimigos do povo brasileiro, na visão do órgão da IPI 

– comunismo e corrupção -, estavam sendo enfrentados por um governo mais 

austero e que prometia impor ordem, em razão de sua própria natureza 

militar. 

 

A denominação estava completamente rodeada pelas falsas narrativas 

apresentadas pelos militares, de modo que o fundamentalismo encontrou seu lugar na 

“política secular”. A matéria no Estandarte termina com uma breve oração e bênção 

sobre o Presidente e o Estado brasileiro (O ESTANDARTE, 1964).  

 

4.3 Os pentecostais e o fogo contra os marxistas 

Representados pela Igreja evangélica Assembleia de Deus, os pentecostais 

viviam momentos de lutas internas quanto aos seus próprios dogmas e preceitos, sendo 

que os chamados “usos e costumes” já ditavam as decisões tomadas pelas lideranças da 

denominação. 

Ao contrário do que realizado pelos presbiterianos, independentes ou não, os 

assembleianos, inicialmente, não vincularam seu jornal, O Mensageiro da Paz, às 
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atrocidades cometidas pelo regime militar. Todavia, não deixaram de participar, 

especialmente motivados pelo fundamentalismo anteriormente citado, das caças aos 

comunistas e marxistas, julgando tais ideologias como completamente contrárias à fé 

cristã (ALMEIDA, 2016). 

O cenário sofre mudanças drásticas em meados dos anos 70, quando a 

Assembleia de Deus se reúne, de maneira efusiva, em prol dos militares. Sob o clamor 

de “liberdade acima de tudo”, os pentecostais diziam que não podiam intrometer-se na 

política, mas especialmente quando essa lhes era favorável. O discurso transforma-se de 

tal forma que, após a sucessão de Médici, em 1973, a denominação declara que não há 

governo que não venha da parte de Deus, buscando justificar o Golpe com seu credo 

(SILVA, 2020). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Motivado pelas crescentes crises político-religiosas do tempo presente, este 

trabalho teve por objetivo lançar um olhar agudo para as sombras do passado, de modo 

a compreender a atuação e o posicionamento das igrejas evangélicas no decorrer do 

período ditatorial brasileiro, instaurado no ano de 1964. Longe de ser uma defesa da fé, 

ou um ataque aos pares, procurou-se lançar luz sobre fatos do passado. 

Assim, inicialmente foram apresentadas as bases do golpe militar, que surge com 

o pretexto de se combater uma ameaçadora nuvem de origens comunistas, supostamente 

concretizada no governo de Jango, especialmente pelas medidas políticas – de esquerda 

– adotadas pelo então presidente. 

Sob tais pretextos, as Forças Armadas encontraram a liberdade que precisavam 

para tomar o poder, e mantê-lo especialmente mediante a publicação dos chamados 

Atos Institucionais – instrumentos de aparelhamento e dominância, que previam a perda 

de direitos civis e políticos para os opositores do regime, chamados de “subversivos”. 

Ato contínuo foram apresentados os evangélicos, suas origens e principais 

características de fé. Lançadas as bases da cosmovisão cristã, ainda que de maneira 

resumida, vê-se que os protestantes são aqueles descendentes das reformas de Lutero, e 

que se colocaram, no passado um pouco mais distante, contra as estruturas de poder 

absolutistas – seja ele papal ou monárquico. Eram, sobretudo quanto à vida político-

religiosa, fiéis ao Estado que se mantinha atrelado aos princípios basilares da fé, 

pregando igualdade e acessibilidade mediante o livre exame das Escrituras. 
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Todavia, ainda que inicialmente compreendidos e retratados como grandes alvos 

das narrativas utilizadas pelos militares para justificativa e manutenção de seu poder, os 

evangélicos demonstraram-se como, em que pese não em sua totalidade, verdadeiros 

estandartes para a propagação da “fé militar”. 

Através da união de medos e aspirações similares, as Forças Armadas 

conseguiram fazer com que os protestantes, tão assustados com a suposta ameaça dos 

comunistas ateus, aderissem suas ideias e servissem de porta-vozes das mensagens 

golpistas. Além da circulação de notícias comemorando a chegada dos novos 

governantes, algumas igrejas agiram de maneira ativa contra membros que se 

colocavam contra o domínio militar. 

É triste a constatação de que o elemento sagrado foi utilizado para manutenção 

de governos autoritários, absolutos e inconstitucionais. Mais triste ainda é constatar que 

a história acaba existindo de forma cíclica, e que a fé protestante se distancia pública e 

politicamente de suas origens do Século XVI. 
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Resumo: Embora as teorias pós-modernas tenham desnudado lacunas importantes na aplicação 

moderna de direitos humanos, o substrato teórico que fundamentava a própria razão para que as 

pessoas tenham direitos foi esvaziado. É necessário analisar as lacunas do humanismo da 

Modernidade a partir de seus precedentes teológicos suprimidos muito anteriormente ao advento 

das teorias críticas pós-modernas. Nesse contexto, o presente artigo parte dos dogmas 

compartilhados entre as tradições católica e protestante, presentes na literatura bíblica, com o 

fim de examinar a aplicação desses conceitos teológicos operada no âmbito sociopolítico pelo 

teólogo João Calvino. Examina, ainda, a tradição política neocalvinista, desenvolvida a partir de 

Calvino, especialmente o trabalho de Abraham Kuyper. A hipótese sustentada busca articular os 

construtos teológicos calvinistas para elaborar uma filosofia política rica e atenta a questões 

sociais que hoje em dia são majoritariamente reconhecidas como necessárias à proteção dos 

direitos humanos em suas diferentes manifestações.  

Palavras-chave: Calvino; Kuyper; Direitos Humanos; Filosofia Política. 

 

Abstract: While postmodern theories have revealed important gaps in the modern application 

of human rights, the theoretical groundwork that underpinned the very reason why people have 

rights has crumbled. It is necessary to analyze the gaps in the humanism of Modernity from its 

theological precedents, suppressed long before the advent of postmodern critical theories. In this 

context, this paper starts from the dogmas shared between the Catholic and Protestant traditions, 

present in biblical literature, in order to examine the application of these theological concepts 

operated in the sociopolitical scope by the theologian John Calvin. It also examines the neo-

Calvinist political tradition, developed from Calvin, especially the work of Abraham Kuyper. 

Our hypothesis seeks to articulate the Calvinist theological constructs to elaborate a rich 
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political philosophy attentive to social issues that today are mostly recognized as necessary for 

the protection of human rights in their different manifestations. 

Keywords: Calvin; Kuyper; Human rights; Political Philosophy. 

 

Introdução 

A compreensão hodierna de Direitos Humanos tem como antecedente teórico as 

perspectivas modernas iluministas, fundadas numa concepção racionalista do ser 

humano, como se vê, por exemplo, no engenho teórico kantiano, dentre tantos. Já na 

pós-modernidade problematiza-se a ideia de racionalidade humana, desvelando-se como 

esse conceito foi historicamente vinculado ao triunfalismo modernista para veicular uma 

compreensão eurocêntrica e colonialista do que seria a razão humana. Nesse momento, 

as abordagens ao tema dos direitos humanos adquirem matizes distintas, com ênfase nas 

noções de identidade, diversidade, pluralismo e multiculturalismo. 

Inobstante, embora as teorias pós-modernas tenham desnudado lacunas 

importantes na aplicação moderna de direitos humanos, fato é que esvaziou-se o 

substrato teórico que constituía o fundamento da possibilidade de os indivíduos terem 

direitos. Aliás, um dos grandes problemas das discussões acadêmicas contemporâneas é 

justamente a definição do que seja pessoa — o que se visualiza especialmente nas 

pesquisas situadas no campo da bioética e do transumanismo. 

Nesse ponto, é relevante que se compreenda que as teorias jusnaturalistas 

clássicas que surgem na modernidade — e que são objeto das críticas pós-modernas —, 

ao enfatizarem a racionalidade humana como seu atributo distintivo em relação aos 

demais seres, não o fizeram de forma inédita no campo das reflexões éticas. Com efeito, 

o que houve foi uma retomada de um conceito oriundo da filosofia aristotélica, que 

readquiriu visibilidade no período do Renascimento, do ser humano como uma 

“substância individual de natureza racional”. 

Sem embargo, essa noção já era objeto de recepção pela filosofia cristã, já desde 

Boécio (477—524 a. C.), mas, principalmente, de modo extenso e sistemático, por 

Tomás de Aquino, com base na proximidade de seu significado com o dogma cristão da 

imago Dei. O que houve na Modernidade, portanto, foi a apropriação de um conceito já 

amplamente trabalhado na filosofia aristotélico-tomista, com o amputamento de seu 

substrato teológico vigente, a fim de adequar-se à transição da lógica pré-moderna 

teorreferencial para as emergentes teorias antropocêntricas. 
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Entende-se, nesse sentido, que é oportuna uma reflexão acerca das lacunas do 

humanismo da Modernidade que tenha por ponto de partida não as problematizações 

pós-modernas, mas uma análise de seus precedentes teológicos suprimidos muito 

anteriormente ao advento das teorias críticas pós-modernas. Nesse sentido, já tivemos a 

oportunidade de desenvolver essa espécie de pesquisa debruçando-nos sobre a obra do 

católico Tomás de Aquino, tratando de um robustecimento do jusnaturalismo tomista 

por meio da obra de autores como John Finnis (MENDONÇA; VIANNA, 2021). Há, 

contudo, uma relativa ausência no meio acadêmico de pesquisas semelhantes no que se 

refere às tradições político-cristãs protestantes. 

Por essa razão, o presente artigo adota como premissa os dogmas 

compartilhados entre as tradições católica e protestante, presentes na literatura bíblica, 

para então examinar a aplicação desses conceitos teológicos operada no âmbito 

sociopolítico pelo teólogo João Calvino, tanto em suas obras literárias quanto na postura 

pública mantida pelo pastor na cidade de Genebra, em sua atuação junto ao Conselho 

Municipal daquela cidade. 

Não basta, contudo, examinar as implicações sociais de doutrinas religiosas para 

demonstrar sua comunicabilidade na esfera pública. É imperioso, também, que se 

demonstre como esses conceitos teológicos podem se traduzir em proposições 

sociopolíticas concretas que encontrem consonância com os valores presentes na razão 

pública. 

Por essa razão, em sua última parte, esta obra examina a tradição política 

neocalvinista desenvolvida de modo sistemático pelo polímata Abraham Kuyper que, 

em sua atuação nos Países Baixos, trabalhou a partir dos construtos teológicos 

calvinistas para elaborar uma filosofia política rica e atenta a questões sociais que hoje 

em dia são majoritariamente reconhecidas como necessárias à proteção dos direitos 

humanos em suas diferentes manifestações.  

 

1. Aspectos Humanísticos da Religião Cristã 

Um exame dos valores humanísticos presentes no cristianismo não pode ignorar 

a ampla pluralidade de correntes religiosas existentes atualmente que se denominam 

cristãs. Há diversas denominações proclamando, em diferentes níveis, os valores 

cristãos, sejam elas católicas, protestantes, anglicanas, luteranas, presbiterianas, 

metodistas ou outros grupos independentes (BARRET et al., 2001, p. 561), cujas 

características distintivas não serão analisadas no presente artigo. 
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Sem embargo, a pluralidade de confissões que se ramificam do cristianismo não 

significa uma incomunicabilidade entre elas, nem a impossibilidade de se encontrar 

doutrinas comuns a partir dos quais se possa desenvolver uma genuína filosofia cristã 

supradenominacional. 

Não obstante as divergências teológicas existentes, quase a totalidade das 

denominações históricas (assim entendidas aquelas cujas bases remontam, no mínimo, à 

Reforma do século XVI) tem um ponto em comum — a adoção da Bíblia (Antigo e 

Novo Testamentos) como livro sagrado e base prescritiva moral, ainda que com 

diferentes ênfases autoritativas e hermenêuticas no texto. Essa é a zona de intersecção 

entre virtualmente todos os filósofos reconhecidamente cristãos da história, seja aqueles 

que empregam, como metodologia interpretativa, critérios histórico-gramaticais, ou 

aqueles que se posicionam no âmbito da interpretação alegórica ou da alta crítica 

textual. 

 Desse modo, a fim de compreender adequadamente as bases teóricas da 

percepção cristã dos direitos humanos, sem especificação denominacional, faz-se 

relevante o exame de seus pressupostos compartilhados, os quais são visíveis nos 

conceitos bíblicos que servem de sustentáculo às concepções humanísticas da filosofia 

cristã. 

 Os pensadores cristãos ao longo dos séculos encontraram facilidade em 

desenvolver uma filosofia cristã abrangente embasada na Escritura em virtude da 

característica bíblica peculiar de envolver não apenas questões religiosas em sentido 

estrito, mas abranger também aspectos sociais, morais, políticos, e até jurídicos, 

relacionando todos estes campos da vida humana com a relação entre o homem e a 

divindade, propiciando o desenvolvimento de uma visão filosófica abrangente. Em vista 

disso, a filosofia histórica cristã não foi ausente de contribuições no campo dos direitos 

humanos, como será visto adiante. 

 Um dos pontos centrais da teologia cristã, lamentavelmente negligenciado na 

prática, por um extenso período da história, pela própria Igreja, é a dignidade intrínseca 

da vida humana. Na perspectiva judaico-cristã, Deus criou todos os seres humanos (não 

apenas os cristãos) à sua própria imagem e semelhança, conferindo à vida humana um 

valor intrínseco que deve ser reconhecido por todos (SARLET, 2012, p. 34). Trata-se da 

doutrina denominada pelos filósofos cristãos de imago Dei, que tem por base a narrativa 

criacional do livro de Gênesis: “Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, à imagem de 

Deus o criou; homem e mulher os criou” (Gn 1:27). 
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Conquanto haja extensa altercação histórica no campo da filosofia cristã sobre o 

que seria o conteúdo ontológico dessa imagem — comumente associada com a 

racionalidade, pessoalidade ou livre arbítrio humano — a sua implicação moral direta é 

pacífica no âmbito das diferentes tradições cristãs: a vida humana detém um valor moral 

intrínseco que lhe foi atribuído pelo Criador e é derivado da própria dignidade divina 

dEle (MACHADO, 2013, p. 37). Essa inter-relação ontoética entre a natureza humana e 

a divina, com a comunicação parcial da dignidade desta àquela, ocasiona consequências 

que foram muito significativas para o reconhecimento dos direitos humanos. 

 Primeiramente, a vida humana tem uma relação ontológica direta e única com o 

divino, o que lhe atribui um significado moral superior às demais criaturas. Nas palavras 

de um conhecido teólogo, “a doutrina da imagem de Deus no homem é da maior 

importância na teologia, pois essa imagem é a expressão daquilo que é mais distinto no 

homem e em sua relação com Deus. O fato de ser o homem imagem de Deus distingue-

o dos animais e de todas as outras criaturas”, sendo notável que “até mesmo os anjos 

não compartem com os homens essa honra” (BERKHOF, 2012, p. 190). 

É relevante observar que esse raciocínio também está presente na literatura 

neotestamentária, que: destaca a posição singular do homem como mandatário do 

governo da criação (“Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o 

qual estamos falando”, Hb 2:5); a tarefa de juízo conferida aos santos que abrange 

mesmo os anjos caídos (“Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos”, 1 Co 

6:3); e a capacidade do plano de salvação da criação em despertar o interesse supremo 

mesmo dos seres celestiais (“o evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar”, 1 

Pe 1:12). 

O valor da vida humana, na cosmovisão cristã, é, portanto, de uma fonte 

ontológica transcendente, e elevado supremamente acima de todas as outras coisas 

criadas; isso, porém, não por causa de uma dignidade que parta do homem em si, 

considerado autonomamente, sem fontes outras, como se fosse oriunda de suas virtudes 

morais intrínsecas ou de sua justiça subjetiva, mas decorrente do fato de sua vida ser um 

reflexo da existência de outro Ser, supremamente digno, ao qual está, mesmo após a 

queda, inescapavelmente relacionada, e o qual imprimiu, em certa medida, sua própria 

imagem e dignidade no homem. Trata-se, pois, por mais paradoxal que possa parecer ao 

leitor contemporâneo secularizado, de um humanismo teocêntrico. 

 Em segundo lugar, a doutrina da imago Dei está intimamente relacionada com a 

inalienabilidade dos direitos humanos, uma vez que, se a atribuição de valor moral ao 
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ser humano tem autoria divina, não pode ser revogada pelo homem por questões de 

suposta conveniência social. Quando o rei Acabe viola o direito de um cidadão, ele é 

interpelado e repreendido por isto. O Estado, na perspectiva bíblica, não é a encarnação 

divina, como em outras tradições religiosas, mas um ministro dEle e a Ele sujeito, com 

uma função específica e um dever de prestação de contas. O Rei, por exercer um ofício 

que foi divinamente designado, possui uma autoridade particular, a qual, contudo, é 

limitada pela co-dignidade que mantém com os membros do povo. 

Trata-se de uma dignidade que é inerente porque ligada à própria natureza 

humana, e não derivada de qualquer sistema político, jurídico ou social, e contingente 

apenas se considerada em relação ao Deus que a conferiu valor moral. Se o valor do ser 

humano lhe é inerente, ele não pode ser utilizado como um “mero objeto ou 

instrumento” (SARLET, 2012, p. 34). Nas palavras do filósofo cristão John Stott, “a 

origem os direitos humanos é a criação. Os seres humanos nunca os ‘adquiriram’, nem 

algum governo ou outra autoridade os conferiu. Nós os temos desde o princípio. Nós os 

recebemos junto com nossa vida da mão do nosso Criador” (STOTT, 2014, p. 204). 

 Não são insignificantes os impactos da tradição cristã na visão ocidental de 

direitos humanos
13

. Pode ser visualizada, por exemplo, na Declaração da Independência 

Americana, em que é proclamado: “Consideramos estas verdades como autoevidentes, 

que todos os homens são criados iguais, que são dotados pelo Criador de certos direitos 

inalienáveis, que entre estes são vida, liberdade e busca da felicidade” (EUA, 1776). 

Também pode ser reconhecida nos escritos do cientista político Thomas Paine, o qual 

defendeu que, se pretendemos raciocinar historicamente sobre os direitos humanos, não 

devemos parar em algum ponto da antiguidade, mas retornar “ao tempo em que o 

homem veio da mão do seu Criador. O que ele era na época? Homem. Homem era seu 

elevado e único título e um maior não lhe pode ser dado” (PAINE, 2007, p. 47-48). 

Mesmo após a secularização do humanismo por Kant, vê-se traços dessa 

contribuição na relação que o filósofo estabeleceu entre a dignidade do homem e sua 

racionalidade: “a humanidade e toda natureza racional em geral são consideradas como 

fins em si (condição suprema limitadora da liberdade de ação de todos os homens), [...], 

[e essa compreensão] se estende a todos os seres racionais em geral” (KANT, 1964, p. 

94). Esse argumento não consegue deixar de ecoar uma das linhas da teologia cristã que 

                                                      
13

 Para uma visão abrangente sobre o impacto da ética cristã no humanismo ocidental, ver: 

MAGANWALDI, Vishal. O Livro que Fez o Seu Mundo: como a bíblia criou a alma da civilização 

ocidental. São Paulo: Editora Vida, 2012. 
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defendia que a imago Dei no homem consistia exatamente em sua racionalidade, tese 

que foi muito defendida por diversos pais da igreja primitiva (BERKHOF, 2012, p. 187; 

HODGE, 2015, p. 13746; KELLY, 1994). 

É inegável que, a partir do Iluminismo, houve a antropocentrização da dignidade 

humana, desvinculando o significado moral do homem da existência da divindade. No 

entanto, uma vez que manteve o conceito mas abandonou o substrato ontológico, até 

hoje o humanismo antropocêntrico encontra dificuldade em estabelecer qual a fonte de 

tal significado, incorrendo frequentemente em autorreferenciação e circularidade, em 

razão da ausência de uma fonte moral transcendente, como a que havia na filosofia 

cristã. Não por outra razão um dos principais problemas acadêmicos atuais é justamente 

a fundamentação e universalidade dos direitos humanos, visualizando-se um 

reavivamento das correntes jusnaturalistas, fortemente influenciadas pela filosofia 

tomista (VIANNA; MENDONÇA, 2021). 

O dogma da imago Dei está diretamente relacionado também a outro direito 

humano prestigiado pela tradição cristã: a igualdade. Se todos os seres humanos foram 

criados à imagem de Deus, sem exceção, não pode haver distinções de valor moral entre 

a vida de duas pessoas (KUYPER, 2014, p. 35). A distinção entre o Rei e o cidadão é 

apenas funcionalmente qualificada, e não decorrente de uma diferenciação de seus 

estatutos ontológicos. Nos escritos bíblicos veterotestamentários, a igualdade é expressa 

em um princípio teológico fundamental: “Deus não faz acepção de pessoas” (Dt 10:17). 

Essa compreensão, única nas culturas da época, foi aplicada a todas os âmbitos 

relacionais do ser humano. 

Nesse sentido, o personagem bíblico Jó, no livro que é entendido por muitos 

críticos literários como o mais antigo de toda a Escritura, estende esse princípio até à 

relação aparentemente mais desigual que havia — a de servidão —, ao declarar: “Se 

desprezei o direito do meu servo ou da minha serva, quando eles contendiam comigo, 

então, que faria eu quando Deus se levantasse? E, inquirindo ele a causa, que lhe 

responderia eu?” (Jó 31:13-14). A base do seu questionamento é clara: “Aquele que me 

formou no ventre materno não os fez também a eles? Ou não é o mesmo que nos 

formou na madre?” (Jó 31:15). Vê-se, aqui, que a dialética ontoética é explícita: a 

igualdade de dignidade entre senhor e servo derivava de sua origem criacional comum.  

Conceber os servos como portadores da imagem de Deus tanto quanto o cidadão 

livre, e co-iguais com este diante do Criador, era uma noção ímpar entre as culturas da 

época, que consideravam os escravos como meras coisas. A legislação babilônica, por 
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exemplo, estabelecia uma estratificação social bem definida, e a classe era considerada 

no momento da aplicação das leis. Na legislação hebraica, por outro lado, nem mesmo 

os reis, que em outras sociedades contemporâneas eram tidos como divindades 

incontestáveis, estavam fora dessa igualdade. Sua autoridade não era inquestionável e 

eles estavam sujeitos a críticas e repreensões quando se portavam de forma injusta 

(STOTT, 2014, p. 213). 

 Para além disso, todavia, talvez o distintivo mais inovador do pensamento 

bíblico acerca da igualdade decorra da percepção de que esta não veiculava uma mera 

equivalência moral abstrata, senão que também trazia uma carga de justiça social. O 

Deus retratado na Bíblia dedicava uma preocupação específica com os desfavorecidos 

da sociedade, comandando, já no Antigo Testamento: “Defendei o direito do órfão, 

pleiteai a causa das viúvas.” (Is 1:17). Essas classes — órfãos e viúvas — eram as mais 

vulneráveis em uma sociedade patriarcal, como a da época, em que cabia à figura 

masculina a responsabilidade pelo sustento financeiro do lar. 

Também havia uma clara preocupação com o estrangeiro, que, por sua condição 

de forasteiro, era propenso a ter seus direitos violados. Nessa senda, não deveria haver 

discriminação — a mesma lei que regia a conduta dos nacionais seria aplicada aos 

estrangeiros: “haja apenas um estatuto, tanto para vós outros como para o estrangeiro 

que morar entre vós, por estatuto perpétuo nas vossas gerações; como vós sois, assim 

será o estrangeiro perante o Senhor” (Nm 15:15). Novamente, a igualdade estava 

fundada na ideia de que a imagem de Deus não estava presente apenas naqueles que 

cultuavam ao Deus de Israel, ou que pertenciam à etnia hebreia, mas em todos os seres 

humanos. Com efeito, frequentemente as exortações dirigidas ao povo mesclavam de 

forma substancial críticas à idolatria e à opressão social órfãos, viúvas e estrangeiros, 

demonstrando que ambas as espécies de pecado eram vistas igualmente como uma 

afronta ao Criador. 

 Percebe-se, ainda, que a igualdade bíblica não era vista apenas como um 

conceito formal, mas como um direito que deveria ser adotado em seu aspecto material, 

e concretizado mediante ações específicas. Nesse sentido, não era condenado somente o 

agir contra o pobre, mas também a omissão diante dele: “abre a boca a favor do mudo, 

pelo direito de todos os que se acham desamparados” (Pv 31:8). Como defende Stott 

(2015, p. 198) a Bíblia está preocupada tanto com os direitos civis, que impõem aos 

demais e ao Estado uma atitude omissiva (proteções contra violações), quanto com 

direitos econômicos, que impingem ao Estado um dever comissivo, tais como a 
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instrução ou a alimentação, pois tanto a opressão quanto a omissão são “insultos às 

intenções de Deus para a humanidade”. 

Como se vê, a lógica era sempre relacional a Deus. Não era apenas imoral agir 

contra o necessitado — era também uma ofensa contra o Deus que o havia criado: “o 

que oprime ao pobre insulta aquele que o criou” (Pv 14:31). Em razão dessa 

compreensão, foram estabelecidos diversos institutos de proteção social, dentre os quais 

podemos destacar: a assistência aos pobres era um mandamento (Dt 15:7-8); havia 

tributos destinados especificamente para o sustento das classes desfavorecidas (Dt 

14:28-29); na colheita, parte da produção agrícola devia ser deixada no campo, 

disponível como alimento para os necessitados, com base na chamada “lei da respinga” 

(Dt 24:19-21); e havia limitações legais ao penhor dos bens dos pobres (Dt 24:12-13). 

Na cosmovisão bíblica, essa “inclinação favorável ao pobre” não era uma espécie de 

favoritismo, nem uma violação à igualdade (como é frequentemente reivindicado por 

alguns grupos atualmente), mas se justificava pelo fato de que “ou a sociedade como um 

todo está predisposta contra eles ou porque eles não têm ninguém para defendê-los” 

(STOTT, 2014, p. 213). 

 Posteriormente, essa ideia de igualdade material foi expandida no Novo 

Testamento com a mensagem de Jesus de que a verdadeira virtude consiste não em 

proteger aqueles por quem temos afeição, mas em defender aqueles que consideramos 

nossos inimigos (Mt 5:44-46). Como ressalta Paul Oestreicher (1980, p. 1-8), o discurso 

de Jesus trazia a ideia revolucionária de que “o teste da nossa humanidade deve ser 

encontrado no modo como tratamos os nossos inimigos”, e, por conseguinte, “a 

maturidade e a humanidade de uma sociedade será medida pelo grau de dignidade que 

ela permite ao desafeiçoado e ao impotente”. Essa visão é extremamente pertinente 

tanto para a compreensão do caráter universal dos direitos humanos, quanto para a 

relevância das políticas distributivas que visam à sua concretização. 

 A título de conclusão, faz-se oportuna a transcrição de uma síntese feita por John 

Stott (2014, p. 207-208) acerca da lógica relacional teocêntrica dos direitos humanos na 

ótica do cristianismo. O autor defende que é possível extrair diversos direitos humanos 

através da aplicação da dignidade inerente ao homem aos três relacionamentos 

singulares que ele pode manter. Primeiramente, no relacionamento do ser humano com 

Deus, essa dignidade implicará as liberdades de prática da religião, de crença, de 

expressão, e de opinião; no relacionamento do homem com o seu próximo, acarretará as 

liberdades de associação, de casamento, de reunião pacífica, de constituir família, bem 
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assim, principalmente, o direito a ter a sua dignidade respeitada pelos demais, sem 

distinções e preconceitos; e, por fim, no seu relacionamento com o mundo (ordem 

criada), ensejará os direitos ao trabalho digno, ao devido descanso, ao alimento, à saúde, 

a compartilhar dos recursos da terra, e à libertação da pobreza, das doenças e da fome. 

Conclui-se, portanto, que a literatura bíblica, tanto vetero quanto 

neotestamentária, veiculou concepção sociais notavelmente inovadoras para sua época, 

enxergando particularidades nas relações sociais que só foram ser objeto de 

sistematização pelas teorias políticas muito posteriormente. Como o autor previamente 

mencionado, na concepção cristã, “todos os direitos humanos são, basicamente, o 

direito de ser humano, e assim desfrutar a dignidade de ter sido criado à imagem do 

próprio Deus” (STOTT, 2014, p. 208). 

 

2. O Humanismo Teocêntrico de João Calvino 

Diversas correntes de filosofia cristã foram desenvolvidas ao longo da história, 

elaboradas por nomes como Agostinho de Hipona, Tomás de Aquino, João Calvino, 

dentre diversos outros. Uma grande parcela dessas vertentes filosóficas foi desenvolvida 

durante a Reforma Protestante do século XVI, ou por autores posteriores. A Reforma 

Protestante foi um movimento revolucionário, de caráter religioso, social e político, que 

envolveu diversas correntes paralelas de pensamento, mutuamente influentes entre si, e 

que foi responsável pelo rompimento do domínio político e religioso da Igreja 

institucional sobre a sociedade civil (GONZÁLEZ, 2011). 

O nome mais comumente lembrado da Reforma é o de Martinho Lutero, 

responsável pelo evento que é considerado o marco histórico de início da Reforma 

Protestante: a simbólica fixação de suas 95 teses, um conjunto de críticas à igreja 

institucional, na porta da Igreja de Wittenberg (GONZÁLEZ, 2011, p. 559). No entanto, 

embora Lutero seja o principal nome ligado à Reforma — e, inegavelmente, tenha sido 

responsável por escritos contundentes no campo da religião —, destacou-se, dentro do 

movimento reformista, no campo filosófico, o sistema de pensamento de João Calvino, 

em razão de sua amplitude e abrangência sobre as diversas áreas da vida humana. 

Enquanto Lutero enfatizou a aplicação dos nascentes princípios protestantes aos âmbitos 

subjetivo e eclesiástico, Calvino elaborou, a partir daqueles princípios, um sistema de 

pensamento que alcança as mais diversas áreas da vida humana (política, economia, 

antropologia, cultura) e não apenas o campo espiritual em sentido estrito (KUYPER, 

2014, p. 31). 
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Assim sendo, embora tenha sido extremamente relevante na história eclesiástica, a 

carência da reforma luterana em relação à reforma calvinista está na falta de uma 

doutrina social e política desenvolvida (BIÉLER, 1990, p. 59). Calvino, por outro lado, 

não se limitava à contemplação metafísica da divindade (WOLTERSTORFF, 1983, p. 

13). Para o Calvinismo, relacionar-se adequadamente com Deus não era apenas cultuá-

lo no contexto eclesiástico imediato, mas também desenvolver as capacidades humanas, 

concedidas por Deus, de forma justa e moral nas mais diversas áreas da vida. 

Esse desejo de desenvolver uma filosofia cristã integral permitiu que Calvino 

abandonasse o dualismo maniqueísta sagrado/secular que dominava a cosmovisão 

medieval e proclamasse que a religião diz respeito não somente ao âmbito confessional, 

mas “ao todo de nossa raça humana” (KUYPER, 2014, p. 63). Por isso, o Calvinismo 

pode criar muito mais do que uma confissão religiosa, desenvolvendo “teorias de 

ontologia, ética, felicidade, ciência, e liberdade humana” (BANCROFT, 1888, p. 405). 

 

2.1. A ação pública de Calvino em prol dos direitos sociais 

A leitura das declarações anteriores, que relacionam diretamente a vida pública 

com questões teológicas, pode levar à ideia de que Calvino teria amalgamado a Igreja e 

o Estado. Todavia, ocorreu exatamente o oposto. A propósito, na esfera política, por 

exemplo, Lutero já esboçara a separação de Estado e Igreja ao defender a existência de 

dois reinos, distintos entre si: a Igreja, governada pelo Evangelho e o Estado, regido 

pela lei civil (GONZÁLEZ, 2011, p. 44; VORSTER, 2014).  

Contudo, foi Calvino quem concluiu definitivamente que a jurisdição da Igreja era 

de ordem unicamente espiritual, totalmente separada do governo civil, e que apenas este 

detém, com exclusividade, o poder coercitivo estatal, denominado pelo filósofo de 

“direito da espada” (CALVINO, 2006, p. 207-212). O Estado não deve agir de acordo 

com as normas religiosas, mas “segundo a sistemática e normas fixadas pelas leis civis. 

Nenhuma conta deve o Estado à Igreja” (BIÉLER, 1990, p. 388). Calvino também se 

opunha veementemente a que as autoridades eclesiástica e estatal fossem possuídas por 

uma única pessoa (WALLACE, 2003, p. 31). Tais concepções, extremamente 

inovadoras para a época, demonstravam o entendimento do filósofo acerca da 

necessidade de separação entre Estado e Igreja, tão essencial para o exercício do atual 

direito à liberdade de crença. 

Outro avanço do Calvinismo relacionado ao campo dos direitos sociais foi a 

defesa do direito à educação. A prestação educacional era, na época anterior à Reforma, 
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destinada apenas a uma parcela da população: os membros da aristocracia e do clero 

(HALL, 2008, p. 11-41). João Calvino se opôs a isto, defendendo que a educação é 

“indispensável para a formação completa do ser humano”, “condição para o acesso à 

justiça” e “possui em sua essência uma função social que possibilita o atingimento de 

direitos inerentes ao homem […]” (FREITAS; CASTILHO, 2016, p. 780-783). A 

educação passou a ser concebida, pois, como um meio de justiça social, tendo Calvino 

destacado o seu caráter capacitador: “não basta, aliás, simplesmente propiciar aos 

pobres ajuda material. Impõe-se, também, dar aos necessitados os meios de, por si 

mesmos, saírem de sua condição” (BIÉLER, 1990, p. 225). 

Outrossim, um tema muito enfatizado por João Calvino em suas obras foi a justiça 

social. A noção de justiça vigente até então adotou um padrão “que mantinha certa 

camada social alheia ao conhecimento necessário e exigido para a integração, o 

reconhecimento e a aceitação no âmbito das mesmas sociedades, criando um ciclo de 

subserviência.” (ROMEIRO; FREITAS, 2016, p. 960). O reformador, por sua vez, 

entendia que a eliminação das injustiças sociais devia ser feita por meio de políticas 

concretizadoras distributivas, não bastando a mera omissão estatal. Para o teólogo, “o 

Estado justo é aquele que não espera que os oprimidos, os fracos e os pobres se dirijam 

a ele para sua defesa, mas, antes, que se lhes antecipa, a fim de que reine de toda 

maneira a equidade” (BIÉLER, 1990, p. 385).  

Com base nesse ideal de justiça social, o reformador instaurou, direta e 

indiretamente, diversas políticas públicas de garantia de direitos humanos na cidade de 

Genebra, a maior parte delas fruto direto da pressão de Calvino e do corpo de 

pregadores sobre o Conselho Municipal.  

Dentre tantas, destacam-se: restrições econômicas contra a especulação e o 

monopólio, com o fim de possibilitar à população a compra de produtos de alimentação 

básica; o tabelamento dos preços do pão, do vinho e da carne, para coibir abusos dos 

comerciantes; uma ordem de diáconos da Igreja, com o objetivo específico de prestar 

assistência financeira aos pobres e tratar dos enfermos; albergues para abrigar 

necessitados e estrangeiros que estivessem de passagem; um Hospital Geral público, 

para atendimento da população, e determinada, por recomendação de Calvino, a 

presença constante de um médico e um cirurgião, custeados pelo fundo municipal, 

destinados especificamente para o atendimento a domicílio dos pobres; leis trabalhistas 

com vistas a impedir a exploração dos empregados, tendo havido ênfase especial do 

Reformador na necessidade de que os salários remunerassem adequadamente, de modo 
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a possibilitar uma vida digna; um limite para os juros que podiam ser cobrados em 

contratos de empréstimos; a requerimento dos pregadores da cidade, um fundo público 

para sustento dos pobres; dentre diversos outros projetos (BIÉLER, 1990, p. 222-240). 

Destaca-se, ainda, que refugiados vindos de outros locais (fato que era comum em 

virtude das perseguições religiosas que eclodiram na Reforma) não eram somente 

recebidos na cidade, mas também havia um esforço do Estado para, de todas as formas, 

dar-lhes um trabalho remunerado e digno (BIÉLER, 1990, p. 228). 

Todas essas medidas demonstram uma compreensão, por parte do Reformador de 

Genebra, da importância da promoção da dignidade de vida de todas as pessoas, e um 

entendimento de que essa dignidade não dizia respeito somente à proteção contra 

violações, mas também à propiciação de condições materiais dignas. 

 

2.2. O aspecto econômico do pensamento de Calvino 

No aspecto econômico, o pensamento calvinista merece especial atenção, eis que 

não raras vezes foi mal compreendido pela falta de uma abordagem sistemática dos 

escritos do reformador. Muito foi escrito sobre a influência do pensamento de Calvino 

para o estabelecimento do capitalismo, sustentando-se que as ideias calvinistas 

justificavam o sistema capitalista ao afirmar que o acúmulo de posses era sinal do favor 

divino (WEBER, 2004). Autores defenderam que o calvinismo “ofereceu uma 

justificativa religiosa para o individualismo competitivo das empresas comerciais” 

(MICKLEM, 1948, p. 174) e que na ética calvinista “há uma porta através da qual o 

capitalismo era capaz de entrar furtivamente” (TROELTSCH, 1931, p. 644-645). 

Ora, embora tal entendimento tenha sido contestado veementemente por autores 

como Laski (1958, p. 92), o fato é que permaneceu amplamente difundida como certa a 

relação entre o calvinismo e o liberalismo capitalista. Mas o que realmente declarou 

Calvino sobre a propriedade de bens materiais? 

Primeiramente, o Reformador protestou enfaticamente contra a desigualdade 

social exacerbada e contra o uso irrestrito dos bens pessoais, afirmando que “a caridade 

cristã não pode tolerar que uns poucos dissipem seus bens enquanto há aquele a quem 

falta até mesmo o necessário” (BIÉLER, 1990, p. 228). No mais, a filosofia calvinista 

não considerava as riquezas como inerentemente más, e realmente defendia o direito à 

abundância de posses como parte das concessões divinas ao homem, mas esse direito 

não era absoluto e incondicional. O rico não deveria ignorar a realidade das pessoas ao 

seu redor. “Conquanto um homem tenha o direito de ser rico, ele não tem o direito de 
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permanecer rico enquanto um profundo abismo é estabelecido entre eles e os pobres à 

sua volta. Ele precisa considerar-se a si mesmo um mordomo daquilo que possui” 

(WALLACE, 2003, p. 83).  

A riqueza, embora legítima, também não era um fim em si mesma, mas uma 

condição dada por Deus para que o homem exercesse o mandato divino de ajudar aos 

necessitados. O uso dos bens do rico deveria ser considerado um ministério de serviço; 

“sempre que se é rico, se é o rico de alguém” (CALVINO apud BIELER 426-432). A 

riqueza é uma providência divina não apenas individual, mas social: “Mas, se um 

homem tem sua própria propriedade dada por Deus, ele igualmente, tem seu próprio 

pobre a quem ele precisa ver como alguém colocado estrategicamente à sua volta por 

Deus. Essas pessoas pobres pertenciam aos ricos da mesma maneira que suas próprias 

famílias” (WALLACE, 2003, p. 81). Tais ideias não eram apenas princípios abstratos, 

mas tinham consequências bem concretas nas relações comerciais diárias. Como 

afirmou Calvino, “todas as negociações nas quais uma parte injustamente se esforça 

para ganhar através da perda do outro são condenadas” (CALVINO, 1857, s.p.). 

 O próprio Estado, tão afastado das questões econômicas no sistema capitalista, 

não estava livre desse domínio, e a sua omissão era pecaminosa. Nos dizeres de Biéler 

(1990, p. 451), “a Bíblia se ergue também contra a cumplicidade dos poderes públicos e 

dos ricos para explorar os pobres”. Calvino declara expressamente isso ao afirmar: 

“Vós, pois, oprimis os pobres. E como se faz isso? É na medida, diz ele, em que os 

entregais às garras de seus credores e os deixais à mercê de distintos argentários” 

(CALVINO, 1565).  

 Diante de todas essas manifestações, vê-se a incoerência de tomar-se os escritos 

calvinistas como legitimadores do capitalismo absoluto. Como pontua Wallace (2003, p. 

83) “o espírito de Calvino, em todos os seus ensinos sobre a posse e o fluxo da riqueza, 

parece ser bem diferente do ‘Espírito do capitalismo’, ao qual seu nome tornou-se tão 

intimamente associado.” Na verdade, conclui o autor, os seus ensinamentos 

socioeconômicos tiveram muito mais pontos em comum com o pensamento medieval 

que o antecedeu do que com o capitalismo que o sucedeu, uma vez que “ele acreditava 

em restringir em vez de liberar o espírito de competitividade” (WALLACE, 2003, p. 

84). 

 Calvino não era contra a existência de uma diferença de capacidade financeira 

entre diferentes pessoas: “eu reconheço, de fato, que não nos foi determinada uma 

igualdade de tal monta a ponto de tornar ilícito ao rico viver em qualquer grau de 
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elegância maior do que o pobre” (CALVINO, 1857, s.p.). Ainda assim, devia haver um 

tipo de igualdade a ser observada: “que a ninguém seja permitido passar fome, e 

ninguém obtenha sua abundância ao custo de defraudar outros” (CALVINO, 1857, s.p.). 

Em suma, Calvino não pretendia abolir totalmente a distinção de posses entre os 

homens, mas tampouco concordava com uma sociedade baseada apenas na 

competitividade despreocupada com os desfavorecidos (WALLACE, 2003, p. 83-84). 

Trata-se, portanto, de uma posição equilibrada entre o reconhecimento do direito 

legítimo à propriedade e a compreensão da importância de se garantir sua função social, 

distanciando-se tanto de perspectivas abolicionistas da propriedade como as presentes 

nas teorias comunistas, quanto das contemporâneas defesas do Estado mínimo em 

projetos neoliberais. 

 

3. O projeto ético-político de Abraham Kuyper 

O neocalvinismo neerlandês foi um movimento de reforma do século XIX, 

iniciado pelo político, jornalista, estadista e teólogo cristão Abraham Kuyper (1837-

1920), junto de outros articuladores, que se esforçaram para entender e responder os 

enfrentamentos da igreja cristã ocidental após o advento da Modernidade. Também 

conhecido como “kuyperianismo” — dado o fato de que tem em Kuyper o seu nome 

mais influente —, buscou reafirmar o Calvinismo, resgatando aspectos doutrinários e 

logrando assim, uma espiritualidade de engajamento social, cultural e político, 

abordados por João Calvino desde a Reforma do século XVI (KUYPER, 2003, p. 36; 

RAMLOW, 2012, p. 19). 

De maneira sintética, afirma-se que Kuyper (2003, p. 23) compreende que o 

Calvinismo possui “uma teoria de ontologia, de ética de felicidade social e de liberdade 

humana, derivada totalmente de Deus”. Nesse sentido, o autor assume um 

posicionamento crítico à funcionalidade da apologética tradicional acerca do conflito de 

sentido para o ser humano ocidental. Ele identifica que tal abordagem não promove a 

causa cristã, tampouco a defesa da fé, referindo-se a esse modelo como inútil, visto que 

se limita a discussões doutrinárias irrelevantes para o contexto no qual a comunidade 

cristã está inserida (KUYPER, 2003, p. 19). Deve-se, em vez disso, promover ações 

com as demandas fundamentais da comunidade em geral, de modo a satisfazer 

plenamente o bem comum.  

Como consequência de suas perspectivas, no campo político, Kuyper contribuiu 

para formalizar um partido cristão no país e inseri-lo no espectro democrático, sendo 
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jornalista, editor-chefe e líder do Partido Antirrevolucionário De Standaard, em 1872, 

que se tornou, em 1879 o primeiro partido político holandês moderno e o primeiro 

partido cristão democrata do mundo (DULCI, 2018, p. 99). Foi eleito membro da Casa 

Baixa do Parlamento em 1874. 

Em 1880, a Associação de Educação Superior Reformada manifestou o objetivo 

de implementar uma universidade cristã, o que resultou na fundação da Universidade 

Livre de Amsterdã, assim chamada por ser uma instituição que buscava, desde seus 

primórdios, ser independente das pressões políticas do Estado e Igreja estatal. Nesse 

sentido, militando pela laicidade colaborativa, Kuyper foi um ator protagonista no 

estabelecimento das Gereformeerde Kerken (Igrejas Reformadas), onde a membresia foi 

composta por um grupo de pessoas que se sentiram forçadas a deixar a igreja 

pertencente ao Estado, em 1886. 

Ademais, em uma de suas Stone Lectures — a saber, a preleção intitulada 

“Calvinismo e Política” — Kuyper busca apontar que o fenômeno da política não se 

limita à esfera religiosa, mas também em sua compreensão sobre o Estado. Para tanto, 

partindo da doutrina sobre a soberania de Deus, ele discute a sua perspectiva dessa 

soberania e seus desdobramentos no Estado, na sociedade e na igreja. Nessa palestra, 

Kuyper expõe sua compreensão de diversas temáticas sociais, sustentando que o cristão 

possui o dever de promover a justiça e o pluralismo (KUYPER, 2003). 

Kuyper (2003, p. 91) ainda reconhece a democracia como uma “graça de Deus”. 

Citando o próprio Calvino, Kuyper dá “graças a Deus” pela oportunidade concedida aos 

cidadãos de poder escolher seus próprios magistrados civis. Não obstante, Kuyper se 

desdobra sobre a liberdade da escolha popular, ao passo que recusa fortemente 

alternativas totalitárias de ênfase teocrática ou absolutista, bem como os abusos de 

poder da própria igreja. Não obstante, na esfera social, Kuyper ocupou-se dos 

problemas sofridos pela classe trabalhadora por meio de publicações com essa temática, 

onde realizou uma conferência organizada em 1891 para refletir sobre a questão social. 

Agora, é certo que, para realizar tal envolvimento cultural, é requerida uma 

compreensão de como uma determinada teologia se relaciona com a sociedade. E essa 

base ontológica, para os neocalvinistas, faz-se tecendo um diálogo da teologia elaborada 

com uma práxis que interpreta instituições como o Estado, a escola e a família, visto 

que para os neocalvinistas essas possuem uma funcionalidade específica 

(WOLTERSTORFF, 1983). 
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Assim, o kuyperianismo possui uma perspectiva ética e política a partir de uma 

reflexão teológica, que, para tanto, apresenta sua intencionalidade diante de uma relação 

histórica com o pensamento de Calvino, mas, que logra uma trajetória inédita, dotada de 

especificidades nos Países Baixos do século XIX, que se constitui em um fenômeno 

sociopolítico e expande a partir de uma teologia estritamente política, na qual propõe, à 

luz desta compreensão, uma relação da igreja e dos cristãos com a sociedade. 

Kuyper articula uma teoria política que pretende opor-se ao totalitarismo estatal, 

mas também ao clericalismo ou integralismo medieval. O contexto em que Kuyper 

viveu foi de grandes conflitos no campo da política. As monarquias passavam a ser 

substituídas e emergiram diversos pós-iluministas, que buscavam novas formulações e 

propostas de governabilidade. Partindo dessa conjuntura, Kuyper entende a necessidade 

de que o pensamento e uma ação cristã na política, pudessem ser implementadas 

(KOYZIS, 2014, p. 278). 

É curioso observar que, na época, havia liberdade genuína para grandes visões 

religiosas ou confessionais (BARTHOLOMEW, 2017, p. 159). Destarte, Kuyper 

concentrou esforços numa ação política cristã, que, apesar disso, não desconsiderou nem 

o fez deslegitimar que sua perspectiva estava em um contexto pluralista, onde múltiplas 

visões competiam na esfera pública. 

É diante disso que Kuyper desenvolveu uma plataforma partidária, composta por 

dezoito pontos. Dentre eles, Kuyper apresentou cinco requisitos para o partido político: 

(1) Deve ser definido por uma plataforma comum; (2) Deve ser composto de capítulos 

organizados em tantas localidades quanto possível; (3) Os delegados dos capítulos se 

reunirão em uma convenção nacional para nomear candidatos para o Parlamento 

(BARTHOLOMEW, 2017, p. 160).  

Nesse sentido, é interessante notar que, embora isso pareça óbvio, porque grande 

parte da sociedade vivia sob um regime democrático, no contexto de Kuyper, essa 

forma de organização política era nova, visto que a política holandesa tinha sido um 

espaço para a preservação das elites e camadas elevadas no poder, ao passo que Kuyper 

almejava oportunizar a participação das camadas populares, a saber, o envolvimento dos 

pobres, uma vez que os processos de industrialização haviam gerado reivindicações da 

parte dos trabalhadores. Outros autores acrescentam que o calvinismo na perspectiva de 

Kuyper trouxe uma contribuição à própria democracia e aos direitos humanos 

(MOLENDIJK, 2008, p. 236). 
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Com efeito, Kuyper delineia então, os três princípios que norteiam a plataforma 

do Partido Anti-Revolucionário, sendo eles: 1) soberania para cada esfera da sociedade; 

a compreensão de que, 2) a nação não é um agregado, mas um organismo; e, 3) 

nenhuma coerção, mas liberdade para a formação intelectual, espiritual e na área da 

educação (BARTHOLOMEW, 2017, p. 161). 

Inclusive, neste aspecto, uma diferença política que pode ser delineada entre os 

neocalvinistas e a direita religiosa acerca das diferentes interpretações sobre o papel do 

Estado é  a seguinte: a partir do texto bíblico do livro de Romanos 13.3,4, a direita 

religiosa defende que o Estado deve somente executar a lei; de tal forma que forneça 

apenas policiamento e defesa militar. Por outro lado, os neocalvinistas entendem que o 

governo possui duas funções básicas: administrar a justiça, por meio do Direito 

Criminal, e, promover o bem público, satisfazendo as necessidades materiais básicas da 

população, especialmente, das pessoas que vivem na pobreza e na vulnerabilidade. 

Agora, no que diz respeito à questão da pobreza, antes, é necessário 

compreender que o contexto sociocultural e político em que Abraham Kuyper viveu foi 

dinâmico e repleto de mudanças. Desde a Revolução Francesa, os países da Europa 

acompanharam a propagação do modo de produção capitalista e o contraponto advindo 

das economias socialistas. A Revolução Industrial chegou à Holanda em meados de 

1870 e desencadeou uma depressão de três décadas que afetou grandes segmentos da 

sociedade envolvidos com a agricultura (BIÉLER, 1999, p. 149). 

As consequências dessas mudanças nos processos de trabalho provocaram uma 

produtividade desumanizada, a exploração da mão de obra, que têm aspectos 

diretamente vinculados aos mecanismos de colonização e escravidão, visto que o poder 

econômico passa a ser o elemento norteador da vida humana e suas relações. Esse 

fenômeno põe o trabalhador numa relação entre o capital e o trabalho, onde o salário é, 

per si, um mero produto da lei econômica que rege as necessidades e os desejos. É 

diante desse cenário, de um exacerbado crescimento urbano, desemprego e crise 

habitacional advindas do aumento da pobreza e da miséria, que a igreja do século XIX 

buscava responder aos problemas de sua época.  

Diante disso, Abraham Kuyper (1950, p. 14) identifica que até o final da década 

de 1880, os protestantes em seu próprio país, bem como os cristãos europeus, não 

estavam preparados adequadamente para enfrentar os desafios da Revolução Industrial. 

De semelhante modo, o nascimento da Doutrina Social da Igreja Católica, que ocorre no 

pontificado de Leão XIII, é indissociável das condições gerais que o viveu o mundo 
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oitocentista; primeiro, através das revoluções políticas, e, depois, por meio dos 

fenômenos culturais, das transformações sociais e propostas de inovação na economia. 

Kuyper organizou o primeiro Congresso Social Cristão na Holanda, apenas alguns 

meses após Leão XIII ter promulgado a encíclica Rerum Novarum, que por sua vez, foi 

escrita quarenta anos depois das ideias de Karl Marx circularem nos ambientes 

operários. A respeito disso, um dos biógrafos de Kuyper expressa o seguinte: 

 

A paixão de Kuyper pelos pobres foi persistente, não apenas no Congresso 

Social Cristão de 1891, mas bem antes e muito depois disso; não somente em 

seus pronunciamentos sobre ética social, mas também em sua política, sua 

história, seu comentário bíblico, sua eclesiologia, sua proposta para a 

educação e reformas universitárias: em todos os lugares os pobres apareciam, 

em toda parte a opressão o incomodava [...]. Ele chamou seus seguidores para 

se juntarem ao Mestre. “Você não honra a Palavra de Deus”, ele advertiu, se 

“você alguma vez esquecer como o Cristo (assim como seus profetas antes 

dele e seus apóstolos depois dele), invariavelmente tomavam partido contra 

aqueles que eram poderosos e viviam no luxo, e também denunciavam o 

sofrimento contra o povo oprimido (BRATT, 2002, p. 37-38). 

 

A respeito dos pobres, Kuyper esboça o seguinte raciocínio:  

 

Pelos pobres, entendemos pessoas que não podem se sustentar porque são 

viúvas, menores, idosos ou doentes. É uma área da vida onde a misericórdia 

colhe seus louros e consola aqueles que precisam ser consolados. Mas a 

questão social é, na melhor das hipóteses, apenas indiretamente conectada 

com os pobres, e o fator real do movimento social não são os humildes 

pobres [...], mas sim o trabalhador sadio no auge de sua vida, uma pessoa que 

pode trabalhar e quer trabalhar, mas que pede — e em breve demanda — que 

ele seja fornecido com um trabalho que lhe permite ganhar a vida salário para 

si e seus dependentes (KUYPER, 2015, p. 302). 

 

Com efeito, Kuyper (1950, p. 52) rejeitou a ideia de um estado socialista, ao 

passo que se opôs a um modelo de economia que pudesse privilegiar as camadas 

elevadas. Ele criticou o perigo do Estado ser usado sob a influência dos ricos e, assim, 

criar leis que os favorecessem. Não abraçou a social-democracia, mas, ao mesmo 

tempo, posicionou-se radicalmente contra o “laissez faire, laissez aller, laissez passer” 

— que acompanhava o desdobramento do capitalismo e livre comércio nos ideais do 

liberalismo — insistindo que os indivíduos devem entender quais são as suas próprias 

responsabilidades, e, enquanto comunidade, devem também considerar as necessidades 

dos outros, inclusive nos assuntos econômicos (KUYPER, 2015, p. 172). 

Dessa forma, o próprio Kuyper defendeu a importância de legitimar os 

sindicatos, com a função de mediar as relações entre trabalhadores e empregadores. 

Kuyper observou criticamente os efeitos da industrialização e se mostrou atento às 
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questões dos direitos trabalhistas, os quais eram sucateados por contratos impessoais, o 

que provocava abusos concretos dos proprietários e afetava os pobres. Certamente, 

considerando sua grande influência teológica, é valendo-se da compreensão de Calvino 

do salário como um dom de Deus, uma vez que corresponde ao significado espiritual, 

enquanto fruto do trabalho humano (BIÉLER, 1990, p. 54), que Kuyper enfatizou a 

necessidade de justos salários. Ademais, sua preocupação é em especial com os pobres, 

mesmo consciente dos diferentes tipos de pobreza, e a sua promoção de leis trabalhistas 

sinaliza o desejo de contemplar o trabalhador que não consegue encontrar um emprego 

permanente e um salário digno. 

Em suma, o projeto ético-político de Kuyper demonstrou ser possível construir 

uma teologia pública que não seja reducionista ou meramente reacionária, mas sólida o 

suficiente para contribuir com as dificuldades que afetavam o tecido social neerlandês 

em seu tempo. A partir da premissa da pluralismo político e da justiça social, Kuyper 

colaborou até mesmo com a evolução das noções republicanas em uma democracia, 

prezando por um Estado que não seja inerte aos pleitos dos trabalhadores, mas que 

tampouco se expanda ao ponto de engolir todas as esferas da sociedade. 

 

Considerações finais 

 As lacunas da compreensão de direitos humanos apresentadas na modernidade 

são evidenciadas por diversas pesquisas desenvolvidas no cenário pós-moderno, 

principalmente a partir das perspectivas crítica e decolonial. Paralelamente, observa-se 

um renovado interesse no meio acadêmico em revitalizar filosofias políticas pré-

modernas, como aquelas trabalhadas por Aristóteles e Tomás de Aquino. Sem embargo, 

não se observam muitas propostas de tratamento do tema que partam de tradições de 

cunho distintamente protestante. 

Com o objetivo de empreender uma abordagem dessa jaez, o presente artigo 

partiu de doutrinas bíblicas pertinentes à reflexão sobre o estatuto ético do ser humano, 

para então examinar como o reformador João Calvino, em sua atuação pública na cidade 

de Genebra, articulou esses dogmas teológicos para propor medidas relevantes de 

caráter social e assistencial. 

Observou-se, naquela cidade, com base na influência do pensamento do pastor, a 

implantação de uma série de políticas públicas protetoras de direitos sociais inovadoras 

para sua época, tais como leis trabalhistas diversas (inclusive com a fixação de um 

salário-mínimo), tabelamento do preço de produtos essenciais, implantação de serviços 
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públicos de educação e saúde, políticas de distribuição de renda, limitação de juros, 

restrições ao monopólio e à especulação e estruturas destinadas ao acolhimento de 

refugiados.  

Agora, embora Calvino tenha refletido, de forma profunda, acerca de diversas 

problemáticas sociais em sua época — e, inclusive, tenha tido oportunidade de aplicar 

parte de suas convicções por meio de sua influência política em Genebra —, Kuyper 

destaca-se por haver enfrentado demandas de um novo tempo: liberdade religiosa, 

educação cristã, pleitos trabalhistas, autonomia das universidades, mecanismos estatais 

de ajuda social, etc. Diante de cada um deles, o estadista neerlandês negou-se a lidar 

com reducionismos, mas ofereceu contundentes respostas decorrentes da premissa de 

que o cristão possui o dever de promover a justiça e o pluralismo. 

Mesmo cristão, Kuyper não vendeu-se a ilusão de um Estado teocêntrico ou uma 

de igreja com privilégios que engolisse as demais esferas da sociedade, mas, dando 

“gracas a Deus” pela democracia, Kuyper valorizou o pluralismo político, de ideias e a 

representatividade social. Neste ponto reside a maior das contribuições de Kuyper: 

compreender o Estado como ferramenta para o bem comum e conclamar os cristãos a 

trabalhar pelo bem de seus semelhantes. 
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Resumo: O presente artigo analisa a influência da secularização do campo da política na crise de 

identidade e legitimidade pela qual passa o Estado Moderno, a saber, a tentativa de ocupar o espaço 

deixado pela religião – que foi expulsa da vida pública – e tomar para si funções que não correspondem às 

suas prerrogativas, que deveriam dizer respeito apenas à vida secular. Tal processo era estranho às 

civilizações antigas e medievais, surgiu com o movimento iluminista ao final da Era Moderna e ganhou 

impulso com o advento da Revolução Francesa, que tratou de combater a religião e dessacralizar a 

comunidade. A relevância desse estudo se mostra pela atualidade do tema e pela reflexão apresentada 

sobre como o reconhecimento da transcendência é importante para o reestabelecimento da ordem 

civilizacional, que agora encontra-se abalada. A pesquisa traz também exemplos de Estados organizados 

com base na cosmovisão cristã aplicada à política, assunto que pode nortear debates políticos e teológicos 

e servir de modelo para o desenvolvimento de novas ideias e novas configurações políticas. 

Palavras-chave: Estado Moderno. Política. Secularização. Laicidade Colaborativa. 

Abstract: The present article analyzes the influence of secularism in the political field  concerning the 

identity and legitimacy crisis the Modern State is passing through, namely, the attempt to fulfill the space 

left empty by religion – which was expelled from public life – and to take on functions which do not 

correspond to its prerogatives, which should concern only secular life. Such process was strange to 

ancient and medieval civilizations, was brought to life with the Enlightenment movement in the end of the 

Modern Age and was impulsionated by the advent of French Revolution, which tried to fight religion and 

desacralize the community. The relevance of this study is shown by the subject’s topicality and by the 

reflection presented on how the recognition of the transcendence is important to the reestablishment of the 

civilizational order, which is currently shaken. The research also brings examples of States organized 

based on a Christian worldview applied to politics, a topic that can set a North in political and theological 

debates and suit as a model to the development of new ideas and new political configurations. 

Keywords: Modern State. Politics. Secularism. Collaborative Secular State. 

 

INTRODUÇÃO 

O estudo aqui apresentado tem por objeto geral discutir a gênese da crise de 

identidade e legitimação pela qual passa o Estado Moderno, sendo essa origem 

entendida como a secularização da política que nasceu com o despertar da Idade 
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Contemporânea, em contraposição à sacralização de todas as esferas da vida que havia 

na Antiguidade e no medievo, visto que, como definido por Mircea Eliade, “o homem 

das sociedades tradicionais é, por assim dizer, um homo religiosus [...]” (ELIADE, 

2018, p. 21). Para tal empreendimento, será feita uma breve exposição do 

desenvolvimento histórico da relação entre Estado e religião, passando pelo povo 

hebreu, o Império Romano e, mais tarde, o Sacro Império Romano-Germânico e a 

Reforma Protestante, bem como a Independência Americana e a Revolução Francesa, 

para em seguida discutir a relação disso com a mencionada crise. 

 A civilização ocidental, nos últimos três séculos, tem passado por um processo 

de secularização que teve início com a Revolução Francesa de 1789, movimento de 

caráter antirreligioso. Se antes o debate político era sobre qual o espaço a ser ocupado 

na vida pública pelo governo civil e pela autoridade religiosa, desde então se tornou 

senso comum que a religião deve pertencer apenas à vida privada – quando isso ao 

menos é permitido, já que alguns Estados de viés comunista, tais como a Coreia do 

Norte e a República Popular da China, não permitem a expressão da religiosidade 

individual muitas vezes nem mesmo nas casas dos cidadãos. Mas ao excluir a 

transcendência do sistema político, o Estado perde sua fonte de legitimidade: se o 

Criador não o instituiu, foi então instituído pela mera vontade humana, que é instável e 

não possui uma garantia de força e veracidade. 

Não apenas os Estados claramente totalitários excederam os limites do âmbito 

político para o privado, tomaram o lugar que antes cabia à religião e enfrentam uma 

crise de legitimidade: também em países aparentemente livres e desenvolvidos, como 

Suécia e França, o Estado tem se colocado como o mais forte poder a ser exercido na 

vida humana. Dessa forma, o Estado Moderno adquiriu a aparência do Leviatã 

hobbesiano, seja de maneira explícita ou implícita. A figura do Leviatã bíblico é 

invocada pelo filósofo Thomas Hobbes para ilustrar um Estado poderoso cujo 

fundamento é nada mais que o orgulho humano. Strauss, citando o livro Leviathan, 

explica que: 

No final da parte mais importante dessa obra, ele [Hobbes] diz: “Até aqui 

apresentei a natureza do homem (cujo Orgulho e outras paixões o 

compeliram a submeter-se ao governo) junto ao grande poder do seu 

governante, que comparei com o Leviatã, tomando essa analogia dos dois 

últimos versos dos capítulos primeiro e quadragésimo do Livro de Jó; onde 

Deus, tendo estabelecido o grande poder de Leviatã, o chamou de Rei dos 

Orgulhoso”.   (HOBBES. Apud STRAUSS, 2016, p.52). 
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Essa situação se tornou lugar comum devido à ampla aceitação do conceito de 

religião como questão de consciência individual e da política como algo meramente 

prático que supostamente estaria – ou deveria estar – livre da influência do pensamento 

religioso, estando aberta apenas aos juízos da Filosofia, uma vez que está passou a ser 

entendida por muitos como algo racional, contrapondo-se ao viés aparentemente 

irracional das concepções religiosas.  

 Essas ideais, que se popularizaram durante a, assim chamada, Era das Luzes, no 

século XVIII, permeiam a literatura, dominam a academia e a cultura como um todo, o 

que dá um caráter falso de legitimidade ao establishment político e permite que este se 

perpetue, aprofundando ainda mais o processo de secularização ao influenciar sobretudo 

a educação escolar através de um currículo cada vez mais arreligioso ou até 

antirreligioso. 

Embora seja uma mudança vista por muitos pensadores como uma evolução, 

essa secularização vai contra a própria natureza humana, que tem tendências religiosas 

mesmo quando o indivíduo se professa ateu ou agnóstico. Baseando-se nesse princípio, 

pode-se observar que, não obstante tal entendimento acerca do papel do Estado seja 

comum, não é aceito sem questionamentos e a aplicação dessa concepção em várias 

nações tem se apresentado cheia de falhas, desvios e rupturas, posto que a razão humana 

pode ter se mostrado um terreno fértil, mas certamente não sólido o suficiente para 

justificar consentimento e coerência absolutos.  

O Estado Moderno enfrenta uma crise de legitimidade que encontra raízes na 

secularização forçada que se opõe à natureza humana, mas nem sempre a civilização 

ocidental procedeu dessa maneira, o que será apresentado a seguir.  

1. SISTEMA TEOPOLÍTICO HEBREU 

Para entender o percurso da política na civilização ocidental, influenciada por 

mais de um milênio pelo cristianismo, religião esta que ainda é considerada a maior do 

mundo, é preciso voltar ao Israel Antigo para entender a organização política do povo 

hebreu, posto que nessa nação está a raiz do cristianismo. 

Inicialmente, Israel era uma teocracia direta: “Yahweh era reconhecido como a 

cabeça civil do povo hebreu” (VIEIRA; REGINA, 2021, p. 49). O Senhor Deus separou 

esse povo como Seu e exercia governo direto sobre ele, isto é, as leis não eram 

elaboradas e votadas por um grupo de homens, mas ditadas por Yahweh para os 

profetas, começando por Moisés: “a Torá era a verdadeira Lex Dei” (VIEIRA; 
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REGINA, 2021, p. 50). Toda a hierarquia social, a separação do poder do sacerdote do 

poder dos juízes, a organização do exército, a economia, a política social, os direitos e 

tudo o mais foi estabelecido pelo Senhor, Ser transcendente e Todo Poderoso que 

garantia a ordem e a validade de tal sistema.  

Vê-se então que a separação das esferas de poder, porém com todas submetidas 

a Deus, começa, de certa forma, com o povo hebreu. Esse ideal guiará a formação das 

mais diversas concepções cristãs de política durante a Idade Média, como mostrar-se-á 

ao longo do artigo. Por ora, basta notar que essa constituição civil era distinta dos povos 

vizinhos de Israel, tais quais o Império Egípcio e o Império da Babilônia, para os quais 

a figura do rei representava um deus (sendo muitas vezes visto como sendo um deus ele 

mesmo) de tal forma que para essas civilizações, o poder político, o religioso e o 

jurídico estavam interligados. No caso da nação hebraica, havia separação dos poderes, 

cada um estava organizado para atender uma necessidade da vida cotidiana, mas não 

havia secularização, uma vez que todos os aspectos da vida eram sacralizados e estavam 

submetidos ao governo último de Yahweh. 

Depois de passar um período com o governo civil sendo representado 

fisicamente pelos juízes, o povo de Israel pediu que lhe fosse dado um rei, à semelhança 

das outras nações, como se encontra no relato bíblico: 

E disseram-lhe: "Tu já estás idoso, e teus filhos não andam em teus 

caminhos; escolhe agora um rei para que nos lidere, à semelhança das 

outras nações". Quando, porém, disseram: "Dá-nos um rei para que nos 

lidere", isto desagradou a Samuel; então ele orou ao Senhor. E o Senhor lhe 

respondeu: "Atenda a tudo o que o povo está lhe pedindo; não foi a você 

que rejeitaram; foi a mim que rejeitaram como rei. (1 Sm 8:5-7 In: BÍBLIA, 

2013, p. 407)  

O povo pede um rei e Deus unge Saul para tal cargo, ato realizado através do 

profeta Samuel. Saul passaria a ser o líder político e militar, sem, contudo, exercer a 

função de sacerdote ou profeta e sem ser objeto de culto por parte do povo, visto que era 

sabido que seu poder se limitava a apenas uma parcela da vida social. Com essa 

mudança no sistema político dos hebreus, pode-se dizer que “foi instaurada uma 

teocracia nas mãos de um rei, contudo ainda submetido a Yahweh. Dessa forma, o rei 

não detinha poder absoluto, sendo limitado pelo Direito Divino [...] transmitido pelo 

próprio Deus, por intermédio da Torá e dos profetas.” (VIEIRA; REGINA, 2021, p. 51).  

Ainda assim, o sistema teopolítico hebraico funcionava de forma diferente dos 

povos circunvizinhos, posto que nos demais reinos, o rei tinha poder absoluto e era visto 

como uma divindade que estava acima de todos os demais cidadãos, fossem eles nobres, 
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sacerdotes, camponeses ou escravos; diferentemente, em Israel “o rei se submetia ao 

princípio de igualdade, sendo uma espécie de guardião da ordem e protetor dos mais 

fracos” (VIEIRA; REGINA, 2021, p. 51), apesar dos privilégios e da autoridade que 

possuía. 

Os poderes político e religioso não eram arbitrários, uma vez que não tinham 

como fundamento a vontade humana, que é instável, nem a cultura, que por mais que 

preserve os costumes, sofre modificações ao longo do tempo. Yahweh era tido como 

princípio da ordem civil e religiosa, cada uma em sua delimitada esfera de soberania, o 

que garantia a estabilidade do governo e aprofundava a confiança do povo: “o poder 

político assentava numa base de legitimação transcendente, devendo ser exercido de 

acordo com os preceitos estabelecidos por Deus” (MACHADO, 1996, p. 15). Esse 

conceito foi aceito pelos seguidores da religião cristã e tomado como sendo a aliança 

política de Deus com homens, na qual o Senhor Deus é visto como Criador e Dono do 

universo e o homem, sua criatura, como administrador da Criação, obedecendo ao 

mandato cultural: “Subjuguem a Terra!” (Gn 1:28 In: BÍBLIA, 2013, p.6). 

2. POLÍTICA NO IMPÉRIO ROMANO CRISTIANIZADO 

Avançando na História, podemos ver a influência do cristianismo, uma religião 

de matriz hebraica, no Império Romano. Após ter sido uma religião perseguida, tornou-

se a religião oficial do Império, em detrimento das religiões pagãs, que passaram a ser 

proibidas por violarem o que hoje chamaríamos de direitos humanos. Isso ocorreu com 

o Édito de Tessalônica (380), promulgado pelo imperador Teodósio I; antes disso, com 

o Édito de Milão (313), já havia sido concedida liberdade religiosa por todo o Império, 

possivelmente uma consequência da conversão de Constantino I por volta do ano 312. 

Ainda que alguns estudiosos apontem o interesse do imperador por essa religião como 

sendo uma mera consequência do avanço do cristianismo, há motivos para acreditar que 

Constantino de fato passou por um processo de conversão (LEITHART, 2020).  

A partir de então, a cosmovisão do povo romano foi sendo modificada; contudo, 

manteve um caráter religioso, agora moldado pelo cristianismo. O clero tinha sua 

competência delimitada, porém autônoma, ao passo que o governo secular detinha 

autoridade para supervisioná-lo, enquanto também se deixava influenciar e demonstrava 

interesse pelo seu desenvolvimento, como podemos observar com a participação de 

imperadores nos diversos Concílios da Igreja Católica. O imperador de Roma, ao invés 
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de se considerar uma divindade, passou a enxergar-se como subordinado ao Deus 

judaico-cristão. Entende-se que: 

Foi inaugurado um novo padrão ético em todo o Império [Romano]. Crianças 

eram protegidas, e o aborto começou a ser considerado crime contra o 

Estado, entre tantos outros avanços promovidos pela ética cristã. [...] De fato, 

o cristianismo transformou a civilização do mundo antigo, com uma nova 

visão de vida, a partir da propagação do evangelho e do impacto social 

produzido pela piedade cristã desde os séculos das catacumbas e agora de 

forma livre e ampla em toda civilização ocidental. (VIEIRA; REGINA, 2021, 

p. 63-64)  

  Mais uma vez, as esferas de poder estavam separadas, não no sentido de um 

afastamento, posto que havia interação entre elas, mas de modo a delimitar o papel de 

cada uma, ambas submetidas à ordem transcendental que guia e dá significado à vida 

secular. Esse sistema ficou conhecido como cesaropapismo, pois césar, ou seja, a 

autoridade secular, tinha primazia em relação à autoridade religiosa, porém as duas 

autoridades trabalhavam em conjunto. 

 A cristianização do Império Romano levantou vários questionamentos no que 

diz respeito à forma do Estado lidar com o sagrado, sobretudo quando o império 

começou a sofrer violentos ataques dos povos bárbaros. O povo pagão acusava o 

cristianismo de ser responsável por tais acontecimentos, pois alegava que ao 

enfraquecer o culto aos deuses nacionais, havia enfraquecido Roma, posto que o Estado 

necessitava do favor dos deuses para se manter firme e empreender conquistas. Segundo 

essa linha de pensamento, o Estado deveria ser totalmente religioso, sem separação das 

esferas, como era nos tempos antes do cristianismo. Foi nesse contexto que Agostinho 

de Hipona, filósofo cristão e romano, tratou da relação entre Igreja e Estado. De acordo 

com Nelson Lehmann da Silva: 

No esforço de formular a difícil distinção entre a Cidade de Deus e a Cidade 

dos Homens, Agostinho estabeleceu o modelo da posição política cristã, que 

inspirou a ordem política medieval de separação e coexistência entre Ecclesia 

e Imperium. A então existente identificação entre religião e política é 

proclamada como contrária à liberdade cristã. Não obstante quão intricadas e 

complementares possam ser as duas esferas, nenhuma delas poderá atuar para 

a consecução do que é garantido ou prometido pela outra, e cada uma deverá 

ser entendida em seus próprios termos, em acordo com o Evangelho: “A 

César o que é de César, a Deus o que é de Deus”. (SILVA, 2016, p. 84) 

 O pensamento do filósofo de Hipona teve por base o supracitado entendimento 

judaico-cristão sobre a relação entre religião e governo civil, agora sistematizado e 

aplicado ao momento histórico que estava sendo vivenciado. Tanto a filosofia política 

cristã de Agostinho quanto a visão dos pagãos romanos estavam inseridas num contexto 
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de aceitação da religião como parte natural e inviolável da vida humana, indissociável 

das práticas sociais, cabendo apenas diferenciar a forma de atuação. 

Algumas correntes de pensamento relativista já haviam despontado desde o 

século V a.C. na Grécia Antiga, como, por exemplo, as ideias propagadas pelo sofista 

Protágoras de Abdera, para quem a razão humana estava por trás da ordem social, ainda 

que esta pudesse ser contraditória: “Para Protágoras, o homem é o centro do universo. 

Todos os juízos implicam em uma afirmação verdadeira, independente da contradição 

[...]” (ALVES; REFKALEFSKY, 2007, p. 2). No entanto, o rompimento total entre 

política e religião, isto é, uma secularização, não era concebível, posto que, de modo 

geral, as pessoas entendiam que não apenas existia uma ordem transcendente, mas 

também que esta exercia influência no mundo físico e era a garantia da verdade aplicada 

à vida em todos os seus aspectos. 

 

3. O SACRO IMPÉRIO ROMANO-GERMÂNICO E A REFORMA 

PROTESTANTE 

Apesar de algumas modificações ao longo do tempo, especialmente nos Estados 

europeus durante a Idade Média sob o domínio da Igreja Católica Apostólica Romana, 

onde havia muita discussão sobre o lugar do Imperador e o lugar do Papa, a divisão dos 

poderes foi bem estabelecida na cristandade, especialmente durante o reinado de Carlos 

Magno (768-814). Até então, a forma de relação entre Igreja e Estado vinha sendo o 

cesaropapismo, tanto no Ocidente quanto no Império Bizantino. Esse modelo era 

criticado por pensadores católicos como Aurélio Ambrósio e Gelásio I, pois colocava o 

poder secular como superior e dominante sobre o poder religioso.  

No entanto, ao ser coroado Imperador do Sacro Império Romano Germânico, 

Carlos Magno estabeleceu uma parceria com a Igreja Católica:  

O poder temporal estava acima do religioso, todavia o cristianismo 

açambarcava ambos os poderes, ou, em outras palavras, os poderes político e 

religioso estavam inseridos na ideia de um Estado Cristão, algo parecido com 

o Coram Mundo et Coram Deo de Martinho Lutero, na teologia dos dois 

reinos. (VIEIRA; REGINA, 2021, p. 74-5).  

Eric Voeglin chamará esse modelo de “papo-cesarismo” (VOEGELIN, 2012, p. 

72, grifos nossos), e o distingue do cesaropapismo ao afirmar que no primeiro o rei se 

orienta pela cosmovisão cristã e pode-se dizer que o Estado é teocrático, enquanto no 

segundo, a religião apenas exerce influência em alguns pontos, sem que o governo 
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secular tome para si as doutrinas da Igreja; enquanto o primeiro tem como referência o 

reinado de Carlos Magno  (768-814), o segundo pode ser exemplificado pela atuação de 

Constantino I como Imperador de Roma (306-337). 

É com base nesse modelo político que o reformador Martin Lutero vai elaborar 

suas ideias em relação à concepção de Estado, tendo por influência Agostinho de 

Hipona. O teólogo ressaltou a necessidade da separação dos dois reinos, a saber, o poder 

religioso e a autoridade secular, enfatizando que a obediência dos crentes ao governo 

civil deveria acontecer apenas no que diz respeito às questões seculares, não às de 

cunho espiritual, pois este não era o espaço devido de atuação do imperador: “distinguir 

os reinos significa, na prática, que à autoridade secular foi confiado apenas o poder 

temporal, ficando ela a este limitada e circunscrita.” (SCHWAMBACH In: 

SCHWAMBACH; SPEHR, 2018, p.91). 

Desde então, muito por conta dos embates com a Igreja Católica, o pensamento 

político de Lutero tem sido acusado de ser a raiz do secularismo iluminista. No entanto:  

É importante registrar que a ideia de uma autonomia do Estado, no sentido de 

uma auto regência independente de Deus, não foi ensinada por Lutero. O 

governo secular deveria ser autônomo em relação ao governo espiritual, mas 

não autônomo em relação a Deus, pois para Lutero, ele havia sido instituído 

por Deus, e a lei de Deus lhe servia de norma. (SCHWAMBACH In: 

SCHWAMBACH; SPEHR, 2018, p. 109, grifos do autor) 

Observa-se que o reformador manteve a cosmovisão cristã no horizonte de suas 

formulações intelectuais e, ao promover a separação das esferas de poder, não instigou a 

dessacralização da vida pública, como viria a acontecer alguns séculos depois. Ainda 

que alguns ideólogos tenham afirmado partir do pensamento do teólogo alemão no que 

diz respeito à autonomia que deveria ser concedida à autoridade civil, isso não 

corresponde ao total das ideias formuladas por Lutero e estas não podem ser entendidas 

fora do contexto pleno, posto que tal atitude pode levar ao erro de imaginar que o 

objetivo da divisão dos poderes era pôr a autoridade máxima nas mãos do Estado e 

escantear a religião para o espaço individual. Pode-se destacar que: 

Lutero fez suas abordagens sobre esse tema tendo permanecido sempre 

circunscrito ao sistema de cristandade medieval, o que é importante para sua 

interpretação. Uma secularização no sentido moderno e liberal, tal qual 

ocorrida a partir do Iluminismo e da Modernidade, embora tenha se nutrido 

de impulsos advindos de sua teologia, não estava nem em seu horizonte, nem 

em suas intenções. (SCHWAMBACH In: SCHWAMBACH; SPEHR,2018, 

p.37, grifos do autor) 

 Essa ideia de um Estado Cristão com divisão interna entre o poder civil e o 

religioso será o parâmetro utilizado pelos teólogos e filósofos protestantes posteriores e 
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servirá de fundamento inclusive para a formação de uma nova nação. Vale notar, 

entretanto, que apesar dos reformadores deixarem claro que o governo civil não poderia 

ser desvinculado da autoridade suprema que cabia a Deus, o protestantismo provocou 

uma rachadura no poder religioso que era representado pela Igreja Católica, o que, para 

alguns pensadores posteriores significou não que a igreja enquanto instituição terrena 

havia sido questionada e abalada para uma restauração do entendimento evangélico 

sobre política, mas que a própria religião havia perdido sua força.  

4. ESTADO NO NOVO MUNDO: OS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 

Após a Reforma Protestante no século XVI, o cenário político, religioso e 

cultural na Europa mudou. A ruptura no seio do cristianismo levou a novas 

configurações políticas, sobretudo no que diz respeito à autoridade do Estado em 

relação à consciência do indivíduo. A liberdade religiosa passou a ser um tema comum 

e ficou ainda mais evidente com a fundação do que viria a ser os Estados Unidos da 

América: depois de sofrerem perseguição da Inglaterra e encontrarem refúgio no Novo 

Mundo, os puritanos estabeleceram colônias seguindo os moldes propostos por João 

Calvino, “com autonomia do poder religioso e do poder temporal, sem quaisquer 

sobreposições.” (VIEIRA; REGINA, 2021, p. 98). 

  Essa separação é o princípio da laicidade. Diferente de um Estado teocrático ou 

confessional, nos quais uma religião ou uma denominação específica é privilegiada, no 

sistema de laicidade cabe ao Estado apenas garantir a segurança do cidadão professar 

sua fé, seja qual for; vale notar que esse conceito difere do Estado laicista ou ateu, como 

será discutido posteriormente. Para os puritanos pioneiros na América, “a liberdade 

religiosa é a garantia de que ninguém sofra o que sofreram na Inglaterra, e a laicidade é 

o meio pelo qual essa garantia se efetiva.” (VIEIRA; REGINA, 2021, p. 99).  

As ideias políticas dos Pilgrim Fathers (pais peregrinos, os puritanos vindos da 

Inglaterra) influenciaram o pensamento dos Founding Fathers (pais fundadores, o grupo 

que proclamou a independência dos Estados Unidos e elaborou sua Constituição) e 

foram a base para construir uma nação livre. 

   Na laicidade americana, a Igreja e a autoridade temporal são esferas 

independentes, sendo ambas submetidas diretamente a Deus, posto que a nação foi 

fundada com princípios teístas, particularmente cristãos (apesar do deísmo explícito de 

alguns dos Founding Fathers), o que formou a cultura deste país e pode ser notado em 

diversos símbolos nacionais, seja na moeda que afirma “In God We Trust”(Confiamos 
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em Deus, tradução nossa), seja no Pledge of Allegiance (juramento de fidelidade à 

bandeira), no qual, em 1954, o presidente Dwight Eisenhower, o Congresso e Senado do 

país, reconhecendo a importância da fé para o povo americano, aprovaram o acréscimo 

do “sob Deus”: “Eu juro fidelidade à bandeira dos Estados Unidos da América, e da 

república que ela representa, uma nação sob Deus, indivisível, com liberdade e justiça 

para todos.”(THE PLEDGE OF ALLEGIANCE, c1995, tradução nossa), ecoando o 

famoso discurso de Gettysburg  proferido pelo presidente Abraham Lincoln em 1863, 

durante a Guerra Civil, o qual atesta que “esta nação sob Deus deve ter um 

renascimento da liberdade e que o governo do povo, pelo povo, para o povo não deve 

perecer” (THE GETTYSBURG ADDRESS, c2013, tradução nossa), palavras que se 

tornaram parte da identidade desta na nação.  

 Os Founding Fathers foram também influenciados pelas ideias que corriam no 

Velho Mundo, onde vários deles foram estudar. A corrente de pensamento que havia se 

popularizado na Europa naquele século era o Iluminismo, que trouxe consigo várias 

ideias sobre política, entre elas o humanismo secularista. No entanto, os fundadores dos 

Estados Unidos da América compreenderam que as leis e quaisquer outras formas de 

poder secular necessitam de uma fonte de autoridade transcendente para serem 

legitimadas. Esse ensinamento adquirido com os puritanos ingleses foi crucial para que 

a República no Novo Mundo tomasse um rumo diferente do que viria a acontecer pouco 

tempo depois na França, especialmente no que concerne ao tema da laicidade do Estado. 

5. REVOLUÇÃO FRANCESA DE 1789 

O Estado laico americano e o francês, ambos influenciados pelo movimento 

iluminista, atuam de forma diferente desde sua fundação até os dias atuais. Duas 

revoluções, isto é, a Americana e a Francesa, baseadas nos mesmos princípios de 

liberdade, igualdade e fraternidade, seguiram caminhos distintos devido à concepção de 

Estado e sua relação com a religião que cada uma dessas repúblicas decidiu adotar. 

Enquanto os Estados Unidos da América foram construídos com base numa 

cosmovisão puritana de separação das esferas de poder sob o governo de Deus, a França 

enquanto reino plenamente constituído viveu sob a influência do pensamento católico 

romano que permeou a Europa desde a Idade Média; também enfrentou conflitos em 

seu seio, provocados pela mudança da visão de mundo trazida por pequenos grupos 

protestantes. Ainda assim, o povo francês estava inserido num mundo sacralizado cuja 

ordem era estabelecida pelo cristianismo. 
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 No entanto, durante o período da Revolução, a religião era vista como algo de 

pouca relevância social, como se o ser humano pudesse viver com dois avatares: um 

para sua vida pública, de maneira objetiva e acatando todos os princípios comuns 

impostos pelo Estado de forma igualitária e inquestionável, e outro para o âmbito 

privado, onde poderia então, desse jeito bem delimitado, desenvolver sua personalidade 

individual, em contraste com a coletiva. Paralelamente, no contexto das ideais 

iluministas, o ser humano era visto em sua potencialidade máxima: “é então que nasce a 

teoria da perfectibilidade contínua e indefinida do homem” (TOCQUEVILLE, 2016, p. 

195). 

“Para que argumentos dessa espécie produzam revoluções é preciso que certas 

mudanças já ocorridas nas condições, nos costumes e nos usos tenham preparado o 

espírito humano para aceitá-los.” (TOCQUEVILLE, 2016, p.16) Para que uma 

revolução conseguisse mudar a mentalidade das pessoas para receber de forma positiva 

essa ruptura com o sagrado tão presente em seu cotidiano, era necessário um processo 

de preparo ideológico que não se limitasse ao campo da práxis política: o Iluminismo 

tornou a mente das pessoas receptiva à ideia da dessacralização do espaço público e ao 

aumento do poder do Estado. 

 Havia todo um processo cultural ocorrendo paralelamente ao político e 

influenciando este, uma vez que formava a mentalidade das pessoas que viriam a 

participar das eleições e diversas outras manifestações políticas. Na França, esse 

fenômeno cultural pode ser chamado de secularização. Percebe-se, ao longo da História, 

o quanto os francesas tiraram Deus do espaço público, seja na literatura ou em outras 

fontes culturais. Esse processo que começou com a Filosofia das Luzes, foi 

intensificado pela Revolução Francesa de 1789, como observado por Alexis de 

Tocqueville: 

Uma das primeiras atitudes da Revolução Francesa foi atacar a Igreja e, entre 

as paixões que nasceram dessa revolução, a primeira a acender-se e a última a 

extinguir-se foi a paixão pela irreligiosidade. [...] Vimos homens que 

acreditavam compensar seu servilismo para com os menores agentes do 

poder político por meio da insolência para com Deus. (TOCQUEVILLE, 

2016, p.8) 

 Surgiu então na França um laicismo de combate, cujo objetivo era não apenas 

separar a esfera de atuação do Estado e da Igreja, mas apartar essa última do seio da 

sociedade: 
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O laicismo de combate tem como objetivo restringir a religião ao espaço 

privado ou até mesmo eliminá-la, com a clara intenção de proporcionar os 

meios para que desapareça da vida social. Como aconteceu na Revolução 

Francesa, que pretendeu suplantar a religião cristã por meio de sua 

substituição por uma religião secular. (VIEIRA; REGINA, 2021, p. 120). 

Para Rousseau, um dos principais ideólogos do Iluminismo francês, “o Estado 

em relação aos seus membros é senhor de todos seus bens pelo contrato social” 

(ROUSSEAU, 2013, p. 32) e o que legitima tal contrato que dá tamanha autoridade ao 

Estado é a vontade do povo, ou seja, não uma ordem transcendente como o Deus 

judaico-cristão ou o panteão de deuses pagãos como outrora se acreditava, mas a própria 

razão humana:  “seu Estado não é senão o Leviatã, de Hobbes, o qual merece todo seu 

elogio, apenas agora justificado por uma metafísica vontade geral” (SILVA, 2016, 

p.109). 

Cabe observar, no entanto, que o desenrolar da Revolução Francesa demonstrou 

que a razão humana não é por si mesma boa, sábia e confiável para garantir a paz, a 

segurança e a prosperidade de uma nação: 

Novas questões são colocadas quando a razão passa a ser a medida para todas 

as reflexões e ações de tolerância. A razão como critério único não garantiu a 

tolerância entre os povos. Genocídios e guerras na modernidade foram 

praticados em nome da tolerância. Isso ocorreu na Revolução Francesa, 

quando o princípio da fraternidade, igualdade e liberdade criou 

monstruosidades políticas e sociais. A crítica ao autoritarismo eclesiástico e à 

intolerância da igreja católica produziu novas intolerâncias. A tolerância 

proposta pela Revolução Francesa trouxe um infindável movimento de 

execuções, arbitrariedades e guerras, que perduraram até 1945. [...] A tão 

esperada revolução, que tinha como utopia a igualdade, a fraternidade e a 

liberdade, transformou-se em um sistema de bestialidade e terror. 

(WESTPHAL In: SCHWAMBACH; SPEHR,2018, p.152) 

Não apenas isso, como também demonstrou que o ser humano continua sendo o 

já mencionado homo religiosus (ELIADE, 2018), pois apesar da aparência democrática 

e antirreligiosa, o que houve, tanto no campo político quanto no espiritual, foi uma 

mudança de objeto, como alega Nelson Lehmann da Silva ao dizer que quando ocorre a 

Revolução “o absolutismo é transferido do rei para a encarnação da vontade geral, o 

Estado” (SILVA, 2018, p. 109) e que “a secularização da Era Moderna nunca significou 

uma mudança fundamental, mas apenas uma transferência ou substituição. O Estado 

moderno, produto das revoluções, continuou baseado em premissas sacrossantas.” 

(SILVA, 2018, p. 58). Essa ideia de uma religiosidade substitutiva, que também pode 

ser considerada o desenvolvimento de uma teologia civil na qual o objeto de culto é o 

Estado, é corroborada pelas observações de Alexis de Tocqueville: 



Revista Teológica Jonathan Edwards II, No 3 (2022): 69-85 

 81

Quando a religião desertou as almas, não as deixou [...] vazias e debilitadas; 

viram-se momentaneamente preenchidas por sentimentos e ideias que durante 

algum tempo ocuparam o lugar dela e inicialmente impediram que 

desmoronassem. [...] Esses sentimentos e paixões haviam se tornado para eles 

como uma espécie de religião nova. (TOCQUEVILLE, 2016, p. 172-173) 

A supervalorização do indivíduo levou à divinização – muitas vezes 

inconsciente – da representação coletiva do indivíduo, isto é, o Estado: “o culto ao 

Leviatã ou ao coletivo poder humano é, em última análise, uma forma de auto-adoração 

humana. [...] A auto-idolatria humana tem sido expressa mitologicamente como a 

essência da ‘Hybris’, o arrogar-se o lugar da divindade” (SILVA, 2018, p. 137).  

A concepção de Estado adotada pela França revolucionária, bem como as ideias 

que dizem respeito à relação entre governo civil e a esfera religiosa se tornaram 

populares na Idade Contemporânea, período cujo nascimento inclusive corresponde à 

Tomada da Bastilha, evento considerado o estopim da Revolução Francesa. Tais 

conceitos, que partiram das ideias de contratistas como os já mencionados Rousseau e 

Hobbes, foram adotados por muitos Estados Modernos, que passaram a rejeitar a 

cosmovisão cristã outrora aceita pela civilização ocidental: 

As especulações humanas, de caráter mitológico, sobre as origens da 

sociedade (estado da natureza, contrato social, vontade geral, etc.) 

substituíram, como fundamento da vida política, a aliança política 

estabelecida por Deus com os homens na criação, cuja ordem nos foi 

revelada na Bíblia. (BERTHOUD, 2018, p. 78) 

 No entanto, tais princípios não encontram um fundamento sólido, pois este só se 

encontra na transcendência, isto é, algo eterno e estável, acima da volátil vontade 

humana, como explica Abraham Kuyper tomando como exemplo a área jurídica, para 

fins de comparação:  

[...] o mesmo aparentemente se dá com relação à disciplina da jurisprudência, 

pois tão logo se afasta da segurança que a justiça encontra somente em Deus 

e em sua Palavra, os jurisprudentes não são capazes de deduzir a justiça de 

outra fonte que não seja a tradição e o senso de justiça do povo. E uma vez 

que este senso é tão instável como as águas correntes de um rio, ele destrói 

rigorosamente a segurança do conceito de justiça. (KUYPER, 2018, p. 99) 

  Do mesmo modo, segue o pensamento de Tocqueville, cuja obra O Antigo 

Regime e a Revolução trata da análise que tal pensador francês do século XIX fez das 

consequências da Revolução para seu país, pouco tempo depois do ocorrido: “Uma 

sociedade civilizada, mas sobretudo uma sociedade livre, não pode subsistir sem 

religião. O respeito à religião é [...] a maior garantia da estabilidade do Estado e da 

segurança dos particulares.” (TOCQUEVILLE, 2016, p.170). 
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 Ao se fiar na vontade dos homens e se divinizar ao mesmo tempo em que 

combate a religião e propaga a ideia de uma secularização necessária para a promoção 

do bem estar público, o Estado promovido pelos revolucionários de 1789 e tomado 

como modelo por muitas nações contemporâneas, perde sua fonte de legitimidade e 

entra em contradição, o que gera uma crise tanto no campo das ideais quanto na práxis 

política.    

 

CONCLUSÃO 

Foi possível observar que durante a Idade Antiga, exceto pelo povo hebreu, o 

poder civil não se distinguia claramente do poder espiritual, o que tornava difícil definir 

claramente o que era o Estado no sentido da organização política em si, enquanto para 

Israel, os reinos secular e religioso eram bem delimitados e cada um exercia suas 

funções de maneira específica, o que não impossibilitava conflitos, mas direcionava a 

ação dos líderes para sua área de atuação, facilitando a eficiência do governo. Percebeu-

se que em ambos os casos as sociedades se viam sob um domínio transcendental 

superior que garantia a ordem civilizacional que era entendida como verdadeira e 

duradoura. No período histórico subsequente, isto é, a Idade Média, bem como no 

começo da Idade Moderna, a divisão das esferas de soberania foi bem estabelecida – 

ainda que houvesse divergência sobre qual o limite da ação e da influência de uma 

esfera sobre a outra. O entendimento geral era ainda religioso: as pessoas viam o Estado 

e a Igreja como submetidos ao poder de Deus. Até então, a religião era o princípio 

ordenador da vida secular, uma vez que a crença na existência de um Ser divino servia 

como fonte moral e como guia para a realização das atividades necessárias para o 

funcionamento da pólis, posto que se entendia que tais funções eram dadas por Deus. 

 No entanto, o presente trabalho demonstrou que houve uma ruptura no seio 

desse pensamento religioso que predominou na civilização ocidental. No final da Idade 

Moderna, surgiu o pensamento iluminista que influenciou práticas revolucionárias na 

Idade Contemporânea, sobretudo na França, o que provocou mudanças na concepção de 

Estado e na aceitação da religião. Tais ideias tratavam da ampliação da atuação do 

Estado civil e da restrição – ou até mesmo o fim – da influência da religião na esfera 

pública e até na vida privada. Viu-se que na tentativa de separar o governo secular da 

esfera espiritual com a alegação de que ao Estado cabia apenas a regulação da vida civil, 



Revista Teológica Jonathan Edwards II, No 3 (2022): 69-85 

 83

ao invés de delimitar a esfera de ação, como já havia sido feito na Antiguidade e no 

período medieval, ao excluir a religião da política, a garantia da ordem oferecida pela 

consideração da existência de uma esfera transcendental foi perdida e o Estado, como 

consequência, perdeu seu propósito e sua identidade, buscando ocupar o espaço que 

outrora pertencia à religião.  

Ao tentar transformar-se numa divindade, o Estado entra numa crise de 

legitimidade, pois sua base não é eterna, onisciente e onipotente, mas fundamenta-se na 

razão humana, que é algo mutável, limitado, guiado por desejos e muitas vezes 

apresenta incoerência. A sociedade moderna deixou de lado valores espirituais e passou 

a adotar valores impostos por ideólogos, sem garantia de validade, preceitos que se 

baseiam no que é mais conveniente para o momento ou para determinado grupo. “Tal 

processo de diluição e deterioração da influência dos valores, símbolos, práticas e 

instituições religiosas é conhecido como secularização” (RANQUETAT JR, 2008, 

p.60). Esse rompimento da política com a religião pode ser descrito da seguinte 

maneira: 

O fenômeno histórico-social da secularização está intimamente relacionado 

com o avanço da modernidade. O direito, a arte, a cultura, a ciência, a 

educação, a medicina e outros campos da vida social moderna se baseiam em 

valores seculares, ou seja, não religiosos. As bases filosóficas da 

modernidade ocidental revelam uma concepção de mundo e de homem 

dessacralizadora, profana, que contrasta com o universo permeado de forças 

mágicas, divinas das sociedades tradicionais e primitivas. O desenvolvimento 

da ciência, da técnica e do racionalismo faz recuar as concepções sacrais e 

religiosas do homem e mundo. (RANQUETAT JR, 2008, p.61) 

 O desenvolvimento de uma laicidade de combate aconteceu durante a Revolução 

Francesa e se espalhou por todo o Ocidente, variando apenas na intensidade da 

manifestação e aceitação dessa ideia. Tal movimento vai contra a natureza humana, pois 

é sabido que uma “proclamação comum a todas as religiões superiores é a de que existe 

uma presença no universo que é superior ao homem” (SILVA, 2016, p. 131), o que 

corresponde ao anseio humano por estabilidade e segurança, coisas que se encontram 

reconhecidamente além de sua capacidade. 

 Cabe distinguir a laicidade de combate da laicidade colaborativa, para usar o 

termo empregado pelos pensadores brasileiros Thiago Rafael Vieira e Jean Marques 

Regina (VIEIRA; REGINA, 2021): enquanto a primeira separa Estado e Igreja e busca 

restringir a esfera religiosa, a segunda faz a divisão entre as esferas de soberania e 

promove a interação entre ambas e o “reconhecimento público da existência de Deus ou, 

em outras palavras, a necessidade de o Estado reconhecer a existência da transcendência 
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e a importância do fenômeno religioso no seio do corpo político” (VIEIRA; REGINA, 

2021, p. 173) – pressuposto este que é fundamental para sanar a crise de legitimidade 

pela qual passa o Estado Moderno. 

No momento em que o Estado toma para si apenas as questões que dizem 

respeito ao âmbito político e desempenha com eficácia sua função, atinge o objetivo de 

sua existência; porém, quando excede seu propósito e tenta tomar posições que não 

fazem parte de suas prerrogativas, seu empreendimento perde sentido. O poder secular 

encontra razão de ser quando se submete à esfera transcendental – ou ao menos 

reconhece a relevância social desta –, posto que esta, que é eterna e imutável, garante a 

ordem civilizacional e, por tanto, a própria existência e função do Estado, bem como do 

poder religioso que também a esta se submete, sendo necessária a separação de ambos 

os poderes para um melhor funcionamento da sociedade, todavia, com colaboração e 

reconhecimento do papel de cada um no todo. 
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