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research, analysis of historical documents and understanding of the discourses of the time, it is 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