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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. 
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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. 
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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
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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. 

 

REFERÊNCIAS  

ALEXANDRE, Ricardo. E a verdade os libertará: reflexões sobre religião, política e 

bolsonarismo. São Paulo: Mundo Cristão, 2020. 

BAUMAN. Zygmund. Vida Líquida. Zahar; Rio de Janeiro, 2007. 

BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo demográfico 2010. 

Características gerais da população, religião e pessoas com deficiência. Rio de Janeiro: 

IBGE, 2012.  

BRASIL. Secretaria Especial de Direitos Humanos - SDH/PR, 2016. Relatório sobre 

intolerância e violência religiosa no Brasil (2011-2015): resultados preliminares / 

Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos; 

organização, Alexandre Brasil Fonseca, Clara Jane Adad. Acesso em 25/01/2022. 

<https://direito.mppr.mp.br/arquivos/File/RelatorioIntoleranciaViolenciaReligiosaBrasil

.pdf>   

about:blank
about:blank


Revista Teológica Jonathan Edwards II, No 3 (2022): 6-19 

 19

DALRYMPLE, Theodore. Podres de mimados: as consequências do sentimentalismo 

tóxico. São Paulo: É realizações, 2015. 

DENEEN. Patrick J. Porque o liberalismo fracassou? Âyiné, 2020.  

DOOYEWEERD, Herman. No crepúsculo do pensamento. São Paulo: Hagnos, 2010. 

DREHER, Rod. A opção Beneditina: Uma estratégia para cristãos no mundo pós-

cristão. Ecclesiae, Campinas, SP. 2018. 

HAN, Byung Chul. O desaparecimento dos rituais: uma topologia do presente. 

Petrópolis, RJ. Vozes, 2021. 

IACOMINI, Franco. Evangélicos no Brasil: Como uma minoria invisível se 

transformou num agente de transformação social e política. 

LAGO, Davi. Brasil Polifônico: os evangélicos e as estruturas de poder. São Paulo: 

Mundo Cristão, 2018. 

LILLA, Mark. O progressista de ontem e do amanhã: desafios da democracia liberal 

no mundo pós-políticas identitárias. São Paulo: Companhia das Letras, 2018. 

LIPOVETSKY, Gilles. O império do efêmero. São Paulo: Companhia das Letras, 

2009. 

MARIANO, Ricardo. Neopentecostais: sociologia do novo pentecostalismo no Brasil. 

5ª Ed. São Paulo: Edições Loyola, 2014. 

PAGLIA, Camille. A mulher deve ser maternal e parar de culpar o homem, diz Camille 

Paglia [abril, 2015]. Entrevistador: Fernanda Mena. Ilustríssima, Folha de São Paulo. 

São Paulo, 2015. Acesso em 25/01/2022 

<https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2015/04/1619320-nao-publicar-entrevista-

camille-paglia-fronteiras-do-pensamento.shtml>  

RIEFF, Phillip. O Triunfo do Terapêutico. Editora Brasiliense, 1990. 

SILVA, Victor Augusto Araújo. A Religião Distrai os Pobres? Pentecostalismo e voto 

redistributivo no Brasil; Tese de Doutorado - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2019.  

SIRE, James. Dando nome ao elefante. Brasília: Monergismo, 2018. 

SMITH, Adam. A Mão Invisível. Penguin e Cia Das Letras, 2013. 

SPYER, Juliano. Povo de Deus: Quem são os evangélicos e por que eles importam. São 

Paulo: Geração Editorial, 2020. 

TAYLOR, Charles. A ética da autenticidade. Trad. de Talyta Carvalho. São Paulo: É 

realizações, 2011. 

about:blank
about:blank

