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“Deus provavelmente não existe. Agora pare de se preocupar e aproveite a sua vida” 

 

Ariane Sherine notou algo incômodo ao circular pelas ruas de Londres: muitos dos 

outdoors que estampavam os ônibus da cidade se referiam a propagandas de igrejas 

evangélicas proselitistas que associavam o não-crente à danação no inferno.  

Indignada, se uniu a outras pessoas ao redor de uma causa: a difusão (em 

semelhante proporção) do ateísmo. Afinal, se ela vivia em uma sociedade democrática por 

que não expressar sua opinião? Surgiu ali uma campanha alimentada por doações através 

da internet e que em 2009 ajudou a colorir 800 ônibus e a estampar 1000 cartazes nos 

metrôs londrinos com slogans como o da epígrafe acima. 

Seu movimento aumentou de proporção, angariando o apoio do escritor de Deus, 

um Delírio, o cientista ateu Richard Dawkins, dentre outros, e ao redor do mundo 

pipocaram novos conjuntos de palavras de ordem como “ a má notícia é que Deus não 

existe: a boa é que você não precisa dele” (Itália), “acreditar em Deus prá quê? Seja bom 

em nome da bondade” (EUA) e “ateísmo: durma mais um pouquinho nas manhãs de 

domingo” (Austrália).  

A campanha publicitária pró-ateísmo de Ariane, que entendo ser muito justa, 

reavivou em mim antigo genoma: há muito tempo me indaguei sobre quais seriam as 

motivações para a crença e a descrença religiosa no tempo presente. 

Assim, desenvolvi em meados de 2010 um projeto de História Oral que chamei 

provisoriamente de Perdendo minha religião: marketing ateísta, trauma e descrença, onde 

procuro identificar, através da adesão generosa de pessoas entrevistadas,  a transição do 

sentimento de pertença para o anseio de distanciamento em relação à instituição e/ou ao 

sagrado. 
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Estas histórias orais de vida trazem elementos em comum: experiências traumáticas, 

sentimentos de desencaixe junto à instituição, líderes e dogmas, e consequente negação do 

sentimento religioso (ainda que algumas narrativas mostrem o retorno à crença na 

instituição e/ou no transcendente).  

Nestes breves escritos, trago a colaboração do pesquisador Natanael Francisco de 

Souza,
2
 que me brindou com narrativa elucidativa a respeito da ultrapassagem da crença 

para a descrença religiosa. 

Natanael nasceu em Recife em 24 de dezembro de 1969, daí a sugestão do seu 

nome, sendo filho de Antonieta de Souza, falecida em 2007 e de José Francisco de Souza. 

Durante a entrevista, Natanael preferiu iniciar sua biografia pela de seu pai: 

Meu pai era um dos doze filhos de uma mulher que se casou aos treze 

anos e morreu com cerca de trinta anos, casada com um homem severo 

que eu não conheci. A família era do sertão de Pernambuco, uma cidade 

chamada Glória do Goitá. Desde os cinco anos meu pai trabalhava “no 

cabo da enxada”, como ele costuma dizer. Nas conversas que tenho com 

meu pai, percebo que ele sente muito a perda da mãe até hoje. Ele 

costuma relatar os castigos que sofria da parte do pai. O auge disso foi aos 

dezesseis anos, quando ele resolveu sair de casa depois de mais uma surra 

e não voltou “até à data de hoje”, como ele costuma dizer. 

 

Natanael relata ter havido em seguida um período de vinte anos que o seu pai não 

costuma explicar muito sobre os acontecidos de sua vida, resumindo que nessa época da 

vida brigou muito, dirigiu casa de jogo, foi preso e em momento dramático na prisão, 

prestes a ser morto, escutou uma voz sugerindo “aceita a Jesus e tu conta vitória em tua 

vida”!  

Como conta Natanael, após sair da prisão, em 1962 seu pai se dirigiu a um templo 

da Assembleia de Deus na periferia de Recife, “aceitando a Jesus” e sendo orientado a se 

batizar com o Espírito Santo, antes mesmo do batismo nas águas.  Para receber tal batismo, 

José Francisco peregrinou pelas ruas da periferia de Recife, indo de uma congregação 

evangélica a outra, mas recebendo o Espírito Santo em sua própria casa enquanto orava, 

acordando os vizinhos, assustados ao ouvir ele gritar em línguas estranhas.  

Após este tempo, José Francisco parece ter tido um período próspero e tranquilo na 

igreja, ao tempo em que cultivava gêneros agrícolas em uma chácara.  Em 1968 ele 
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conheceu Antonieta, também frequentadora de uma das Assembleias de Deus de Recife. 

Como narra Natanael,  

Meus pais dizem que a igreja era muito rigorosa. Minha mãe ia à casa de 

meu pai pegar frutas e legumes para minha avó. Em uma dessas ocasiões 

alguém da igreja viu minha mãe no portão da casa do meu pai e eles 

foram disciplinados, afastados da comunhão. Ficaram um período sem 

participar da Santa Ceia, que é muito triste para os crentes. Eles se 

casaram, mas nunca falaram de uma cerimônia na igreja e eu também não 

me sinto à vontade para perguntar. Em geral, os casais que eram 

disciplinados não podiam se casar na igreja. Esse episódio criou 

ressentimentos em meu pai até hoje.  

 

Natanael foi o primogênito, sendo acompanhado um ano depois por um irmão que 

morreu prematuramente, e por Ana, nascida em 1973. Após o nascimento de Ana, a família 

se mudou para São Paulo, a despeito da vontade de José Francisco, que preferia ficar em 

Recife mas foi coagido por Antonieta, cuja parte da família já residia na capital paulistana e 

que dizia que se mudando “iriam arrastar dinheiro a rodo”, expressão comum na época.  

Natanael tinha quatro anos quando chegou em São Paulo. Foram recebidos pela 

Assembleia de Deus da Lapa. Seu pai, homem analfabeto, conseguiu emprego na expedição 

de uma pequena empresa de resistências elétricas. Com o salário ele pagava aluguel de três 

cômodos no bairro da Lapa além das despesas, pegando o fim do “Milagre brasileiro”. Dois 

filhos se seguiram: Ezequias, em 1975 e Jairo em 1976. Natanael relata que a vida durante 

estes anos não foi fácil, e que em 1978 sua mãe começou a trabalhar como servente de 

escola, trabalhando nessa função até sua aposentadoria. 

Em 1977, com sete anos, Natanael ingressou na primeira série na Escola Estadual de 

Primeiro Grau Romeu de Moraes na Lapa, passando seu tempo entre a escola e a igreja: 

À noite ia a pé para a igreja na Lapa de Baixo com meu pai. Falo que ia a 

pé porque para mim era uma longa distância. Minha mãe sempre 

comprava literatura e elepês evangélicos. Eu li todos os volumes de uma 

coleção da Bíblia ilustrada, de Gênesis a Apocalipse, da Editora Betânia, 

ainda na infância. Não assistíamos televisão, mas podíamos ouvir 

programas evangélicos pelo rádio. Grande parte desses programas era de 

gravadoras evangélicas que apresentavam suas produções musicais. Todos 

os meses minha mãe ia ao centro, Praça da Sé, Pátio do Colégio, Rua 

Roberto Simonsen e Rua Conde de Sarzedas para comprar discos 

evangélicos. Meu avô, crente da velha guarda, não concordava com essa 

mercantilidade do sagrado e se recusava a ouvir discos evangélicos.  
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Ele contempla que, graças a esse conhecimento da Bíblia, foi se tornando destaque 

entre os jovens da igreja, ao ponto que em uma manhã de escola dominical, com cerca de 

nove anos, o pastor ter perguntado o que José pedira para o copeiro-mor na prisão e ele 

prontamente ter saltado do banco e gritado  

„Lembra-te de mim!‟. O pastor desceu do púlpito e foi me cumprimentar lá 

embaixo! Não esqueço o rosto de orgulho de minha mãe, minha avó e 

minhas tias. Esse conhecimento da Bíblia decorria dos livros infantis que 

minha mãe comprava.  

 

Mas nem tudo na Assembleia de Deus era tranquilo. Nos cultos para membros 

(Santa Ceia e Culto de doutrina) o acesso era controlado pela carteira de membro 

carimbada periodicamente pelo dirigente da igreja, e se um membro não tivesse carimbo de 

seu líder não podia ser recebido como “membro em comunhão” em outras congregações. A 

disciplina era rígida em muitos aspectos: proibia-se televisão, programas de rádio 

mundanos, futebol, maquiagem, calça e corte de cabelo para as mulheres, dentre outras 

coisas. Durante toda sua infância Natanael não pôde empinar pipa, soltar pião, jogar futebol 

ou bolinha de gude, passatempos comuns a seus colegas de escola. Sua esposa, cujos pais 

se converteram quando ela estava com cerca de cinco anos de idade, teve suas bonecas 

queimadas. Estas experiências legaram a Natanael sentimento de “pena dos filhos de 

crentes de igrejas fundamentalistas”, complementando ter lido “na internet que igrejas com 

doutrinas rígidas estão reaparecendo, o que é lamentável”.  

Por conta da crise de desemprego em 1981, a família de Natanael se mudou para 

Carapicuíba, cidade da periferia da Grande São Paulo, o que representou a ele momentos de 

angústia. Como ele comenta, a mudança foi um dos maiores choques de sua vida: 

Antes morava na Lapa, num cortiço, mas era um bairro! Chegamos à noite 

em Carapicuíba e tudo era escuro. Quando o dia amanheceu, tive uma das 

surpresas mais desagradáveis da vida. Ruas de terra, sem calçada, sem 

guia, bairro sem nenhuma infraestrutura, sem esgoto, sem iluminação 

pública, córrego fétido, casas sem acabamento. Meu pai ficou 

desempregado por uns meses e sofremos muito. Depois ele conseguiu 

trabalhar como ajudante geral, função na qual se aposentou. 
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Prá piorar tudo, a igreja de Carapicuíba era mais rigorosa que a da Lapa. Aliás, para 

Natanael, quanto mais pobre o lugar, maior a repressão e a tutela: o evangélico tinha que 

“dar testemunho de crente” onde quer que ele fosse, assim como as meninas e os meninos: 

As meninas sofriam demais, pois tinham que se trajar de forma 

conservadora, com vestidos longos, pernas peludas, cabelos compridos, 

sem maquiagem, sapatos fechados. Não se permitia nem cortar as pontas 

dos cabelos para “acertá-los”. Lembro que em casa só era permitido 

„brincar‟ de culto. Orávamos, líamos a Bíblia, cantávamos hinos da Harpa 

Cristã, que era o hinário da Assembleia de Deus. Entendo que as crianças 

eram as maiores vítimas, senão, as únicas. Os adultos estavam lá por opção, 

mas as crianças nasciam ou eram conduzidas à igreja após a conversão dos 

pais.  

A chegada da adolescência representava momento traumático para muitas destas 

crianças, o que não foi diferente para Natanael. O medo do deslize – leia-se pecado – e da 

consequente condenação era uma constante:  

Qualquer lapso era tido como desobediência e desrespeito à Bíblia. Apesar 

de uma conduta quase irrepreensível, morria de medo de alguns “profetas” 

e pregadores que “revelavam” pecados dos crentes. Vi alguns desses 

profetas circularem no meio dos crentes na igreja pegando os “pecadores” 

pelas mãos e conduzi-los à frente para serem disciplinados. As pessoas 

choravam e confessavam seus pecados. Nunca entendi direito como isso 

ocorria. Só sei que morria de medo de que meus pensamentos impuros 

fossem “revelados”. Essa tal de “revelação” era considerada como um dom 

do Espírito Santo. E aí, sobrava pra meio mundo.  

 

Como não havia nenhum tipo de educação sexual nem acesso à televisão ou 

revistas, Natanel só foi descobrir como os bebês nasciam na 7ª série, aos treze anos. Ele 

recorda que, como crente, tinha que dar exemplo na escola, tendo de tirar notas melhores 

que as de seus colegas: 

Não esqueço quando tirei meu primeiro “C” na sétima série. Apanhei, sofri 

o inferno! Até por conta disso, eu lia muito. Lembro de que peguei o livro 

de Ciências físicas e biológicas da 7ª série no começo do ano – lembro até 

do autor, Carlos Barros – e li-o de cabo a rabo. No capítulo sobre 

reprodução humana, entendi quase tudo. Para entender melhor, recorri à 

biblioteca da escola. Acho que li quase todos os livros da pequena 

biblioteca da escola primária.  

 

Nesse momento, início da adolescência, a igreja impunha uma série de obrigações 

às crianças, mas a principal era a de “buscar o batismo no Espírito Santo”. Natanael relata 
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nunca ter recebido desse batismo, por não se lembrar de nenhuma experiência de 

glossolalia, a evidência inicial: 

Sei que quase todo mundo ao meu redor era “batizado”. Não bastava ser 

batizado em águas, que no caso dos pentecostais é um batismo por imersão. 

Tinha que ser também batizado “no Espírito Santo”. O fato de eu ter sido 

batizado em águas sem receber o “batismo no Espírito Santo” era 

considerado como uma concessão na minha época, afinal, o “batismo no 

Espírito Santo” é reconhecido como “revestimento de poder”, “selo da 

promessa divina”, “plenitude do Espírito Santo”, dentre outras coisas. O 

chato era ouvir pastores pregando que “o crente batizado no Espírito Santo 

é como tijolo queimado que, mesmo após uma queda, não se quebra, 

enquanto o não batizado se esfarela todo”. Desde a adolescência achei essa 

comparação ridícula, pois cansei de ver inúmeros crentes “batizados no 

Espírito Santo” serem excluídos da igreja pelos “pecados” mais diversos.  
 

Mesmo não sendo “batizado no Espírito Santo” Natanael foi nomeado professor de 

escola dominical de jovens e promovido a “cooperador”, cargo inicial na hierarquia de 

obreiros da Assembleia de Deus
3
; participando de centenas de reuniões de “obreiros” e de 

dezenas “escolas bíblicas”. Contempla sempre ter gostado de estudos bíblicos, por 

influência de seu avô, que o levava para as “escolas bíblicas” quando era criança, sendo o 

único menino nessas reuniões de homens adultos. 

Todos me tratavam bem e me elogiavam por conhecer a Bíblia. Em 

algumas igreja havia as “maratonas bíblicas” em que os participantes 

provavam seus conhecimentos bíblicos respondendo perguntas ou 

localizando versículos. Nessa época eu já citava em ordem os sessenta e 

seis livros da Bíblia. Minhas férias eram sempre no mês da “escola 

bíblica”, e eu podia ficar o dia todo nessas reuniões, de segunda a sábado.  

 

Nessa época ele participava de comissões de visita e de curtos ao lar livre, fazendo 

cultos na porta de estação de trem e chegando a pregar com microfone e caixas de som, 

tendo participação na conversão de muitas pessoas.  

Cheguei a fazer o “apelo” – o chamamento do “pecador” para “aceitar 

Jesus” - e algumas pessoas levantaram a mão. Não sei ao certo o que leva 

as pessoas à conversão. A teologia tem toda explicação para isso: trata-se 

do Espírito Santo falando através do pregador, convencendo o pecador da 

verdade, da justiça e do juízo. Hoje eu diria que a necessidade de se apegar 

a algo mais forte e poderoso em um mundo hostil, o remorso, o desejo de 

reparação, a busca por direção espiritual, são componentes da conversão. 

Na época em que eu pregava, acreditava no poder do Espírito Santo. 
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Toda literatura relacionada à Bíblia o atraía. Os pastores pentecostais costumavam 

dizer que estudar muito a Bíblia podia levar o sujeito a fazer muitas perguntas, o que o 

intrigava, pois se era um livro perfeito, sem contradições e totalmente inspirado pelo 

Espírito Santo, que risco poderia haver? Natanael recorda ter aceitado as proposições da 

apologética protestante até o fim da adolescência. Mas o convívio de um crente com o 

mundo exterior era fonte de indagações:  

A adolescência era um período muito complicado para um pentecostal. Na 

minha igreja não havia orientação alguma para os adolescentes. Só se 

falava em oração, leitura da Bíblia, batismo no Espírito Santo, etc. 

Inevitavelmente, os adolescentes se tornavam vítimas de sua inexperiência 

e da falta de orientação. 

 

E aí estava outro aspecto dramático da experiência pentecostal dos evangélicos da 

Assembleia de Deus há alguns anos atrás: as pessoas cometiam deslizes e isso lhes pesava 

na consciência, a ponto de se sentirem muitas vezes coagidos a “confessarem seus pecados 

perante a congregação”, sendo assim expostos perante seus pares. 

Era muito constrangedor para mim. Digo isso porque não me sentia à 

vontade com isso. Mesmo não tendo nenhuma ligação familiar com as 

pessoas envolvidas, sentia-me constrangido por participar da exposição e 

da execração de alguém que pertencia à comunidade da igreja. Em grande 

parte os casos levados ao conhecimento de todos eram de “pecado contra o 

corpo”, um eufemismo de fundo bíblico para adultério, fornicação – que 

era o sexo antes do casamento e prostituição. A maior parte dos casos 

envolvia jovens namorados. Havia outra complicação, pois nas antigas 

igrejas não havia namoro. Costumava-se dizer – “Crente não namora. 

Casa!”. 

 

Falando em namoro, Natanael não namorou até seus dezesseis anos e onze meses. 

Em novembro de 1986, uma garota que andava pelo pátio da escola lhe chamou a atenção: 

Ela era bonita, linda! E parecia crente! Crente pentecostal! Cabelos 

intocados, roupa de crente, sem maquiagem. Mas com uma postura altiva! 

Nariz empinado, parecia que a escola era dela! Falei para um colega que 

estava ao meu lado que gostaria de conhecê-la. Naquela época as turmas da 

minha escola eram divididas entre meninos e meninas. Imediatamente, 

meus colegas foram atrás das garotas que eles conheciam e fui apresentado 

à Cris. Apaixonamo-nos! Ela era filha de um pastor da Assembleia de 

Deus, mas do ministério de Madureira, e eu pertencia ao ministério de 

Belém.  
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Na década de 1960 os dirigentes de grandes grupos de igrejas se desentenderam e 

resolveram dividir as igrejas em “ministérios”. Assim, surgiram os ministérios do Belém, 

com sede no bairro de mesmo nome em São Paulo, de Madureira, do Brás, do Ipiranga, 

dentre outros. As igrejas de diferentes ministérios não se falavam, havendo certa 

animosidade porque o ministério do Belém se considerava o “tronco”, ligado ao grupo que 

deu origem à Assembleia de Deus, uma falácia segundo Natanael, pois os dirigentes dos 

diversos ministérios vieram da mesma origem. Mas o maior problema é que este embate 

reverberou no discurso dos pais do casal que se enamorava aos dezesseis anos: 

Meus pais reproduziram a fala dos pais de Sansão quando se apaixonou 

por uma filisteia – “Não há nenhuma filha de Israel entre nós? Por que 

fostes procurar uma filha dos filisteus, aqueles incircuncisos?” Temerosos 

com a “gravidade” da situação, meus pais foram levar meu caso ao pastor. 

Ele foi tolerante e permitiu o namoro desde que eu me comprometesse a 

trazê-la para minha igreja e casar imediatamente. Os pais dela não 

concordaram com nada. A mãe dela chegou a dizer para meu pai que eu 

não era digno da filha deles e, quando não teve mais jeito, pois insistimos, 

determinou que nos casássemos em um ano. 

 

Mas o relacionamento com Cris abriu novos horizontes para Natanael. no mundo 

evangélico. Como ela tocava violão, guitarra e teclados, o namoro deles foi regado por 

aulas de violão e cantorias evangélicas.   

Foi com ela que tive o primeiro contato com música evangélica jovem. 

Fiquei fascinado com as músicas de Rebanhão, Vencedores por Cristo, 

Milad, Logos, S8, Novo Alvorecer, Sinal de alerta, dentre outros. Depois 

me matriculei na escola de música que ela frequentava e aprendi a tocar 

baixo elétrico. Depois disso passamos a tocar juntos na igreja. Eu tocava 

guitarra e baixo, ela tocava teclado.  

 

Além de afeita à musicalidade, outra característica marcante de Cris era o 

enfrentamento da autoridade dos pastores. Alguns destes líderes submetiam as jovens da 

igreja a caprichos pessoais com proibições como por exemplo, a de usar cinto largo. A 

tática de Cris era a de comprar o cinto mais largo que encontrasse,  entrando na igreja com 

o salto mais alto, também proibido. Cris „abusava‟ também de vestidos justos, saias com 

aberturas, botas e  mangas curtas.  

Eu, particularmente, me orgulhava dela. Achava o máximo! Outros 

rapazes namoravam garotas comportadinhas, que se vestiam conforme as 
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orientações do pastor. Muitos deles, porém, eram conduzidos à frente de 

todos algum tempo depois para serem disciplinados por “pecado contra o 

corpo”.  

 

Claro que a postura transgressora de Cris motiva comentários por vezes agressivos. 

Num dia, ao entrar na igreja com salto alto, vestido e franja diferentes, um dirigente 

chamou Natanael e alertou:  

„Você precisa conversar com ela. Com essa franja de Jezabel, ela está 

parecendo uma prostituta!‟ Obviamente não falei com ela nem com 

ninguém. Acho que não falei isso para ela até hoje. Eu não considerava a 

igreja ou a fé pelo que as pessoas faziam ou diziam. Minha fé nunca foi 

lastreada no comportamento das pessoas. Foi interessante o que aconteceu 

nessa ocasião. Aquele dirigente falou comigo dessa forma, mas eu não 

senti nada negativo por ele. A fé que sentia colocava em segundo plano 

questões menores como imposição de costumes, normas e proibições. 

Nunca tive minha fé abalada por isso. Questionava a instituição, os 

líderes, mas não achava que isso era motivo para deixar de crer na 

salvação pela fé em Jesus. 

 

A perseguição em relação à aparência do fiel transbordava para alem da rebeldia de 

Cris em usar saias justas. Detalhes como um bigode mal aparado era motivação para a 

interferência de outros crentes, levando à chacota e constrangimento: 

Um dia eu estava dentro do ônibus; eu vestia um terno e portava uma 

Bíblia, e meu bigode ralo de adolescente já aparecera. Um crente que eu 

não conhecia aproximou-se de mim e advertiu-me por estar com um 

“bigode maior do que o do Sarney!” Essas picuinhas mereciam desprezo. 

 

Mas Cris e Natanael,  sempre pressionados a se casarem, cumpriam fielmente as 

indicações da igreja quando a questão convergia à conduta sexual. 

O engraçado de tudo isso é que as pessoas da igreja achavam que 

pecávamos „contra o corpo‟, pois sempre ouvia advertências do tipo – 

„Olhe irmão, namoro inflama e leva o homem a pecar!‟ O fato é que 

enquanto estivemos na igreja cumprimos com todas as exigências impostas 

e não me orgulho disso.  

 

Para o casal, estas interdições eram vistas como meros caprichos de homens no 

poder, o que não abalava suas crenças em Deus. Neste meio tempo, Natanael havia sido 

convocado para o serviço militar, o que justificava o adiamento de seu casamento. Aos 
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dezenove anos foi promovido a tenente temporário do exército e como não foi convocado 

para seguir carreira militar voltou a estudar. Seu pai o obrigou a estudar sozinho para entrar 

na USP: foi à escola estadual em que completara o segundo grau e pediu livros e orientação 

aos antigos professores. Passou em Física, mas não concluiu o curso. Em 1993, com a 

mudança dos pais de Cris para o interior, a saída encontrada pelo casal foi a de enfim 

casarem-se, ele trabalhando como professor e alugando uma pequena casa.  

Neste momento Natanael desejou frequentar seminário na Faculdade Teológica 

Batista das Perdizes, mas encontrou a resistência de seu pastor, para quem o seminário, por 

não ser vinculado a uma igreja pentecostal podia trazer ensinamentos estranhos. Após 

insistir muito, recebeu a autorização para fazer o curso, e neste, pôde interpolar sua fé com 

maior nível de apreensão racional. Como a maioria dos alunos recebia bolsa para fazer o 

curso, o que não ocorria com nosso narrador, o constrangimento de não ter condições para 

pagar o levou a desenvolver outro trauma em relação à igreja: 

Infelizmente chegou um momento em que não consegui pagar o curso. 

Todos os alunos recebiam bolsa de suas igrejas. A minha não pagava 

nada. Um dia, o pastor me chamou com uma carta de cobrança da 

Faculdade Teológica. Fiquei muito aborrecido. Fiquei com raiva de todos, 

da igreja, do pastor que não ajudou em nada e vinha cobrar, da faculdade 

que cobrava minha dívida do meu pastor. Saí da Faculdade Teológica com 

muita tristeza. 

 

Em seguida, prestou vestibular na USP novamente, cursando História. Como ilustra,  

posso falar que fui conduzido para o outro lado do prisma. Antes eu só 

observava o mundo pelo viés teocêntrico. Tudo se justificava pelos 

inescrutáveis propósitos de Deus. Quem era eu, homem mortal, para 

questionar os desígnios divinos? Na igreja a gente aprende logo cedo que 

nossas justiças, nossos conceitos de equidade são “trapos de imundície” 

diante do Altíssimo. Afinal, se eu fui “formado em iniquidade e concebido 

em pecado”, como aprendemos pela leitura do Salmo 51, como podemos 

confiar em nosso senso de justiça? O que diz a Bíblia? Todos pecaram e 

destituídos estão da glória de Deus. Cansei de ouvir expressões como – 

“Quem é o homem mortal?” Enfim, penso que após muitos anos ouvindo 

esse discurso, essa pregação que parte do pressuposto de que sou iníquo e 

que minhas opiniões são “trapos de imundície”, fiquei impressionado com 

o discurso antropocêntrico da faculdade de ciências humanas. Foi incrível 

a sensação que tive. Parafraseando o Atos dos apóstolos, “caíram de meus 

olhos as escamas”. Foi uma espécie de “conversão às avessas”.  
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Como infere, a fé religiosa havia embotado a percepção da ideia do ser humano 

como possível centro dos debates, e o contato com as opiniões de pensadores clássicos ou 

contemporâneos contribuiu muito para essa nova proposição do olhar. Dentre as obras que 

leu, uma lhe marcou indelevelmente. Era o capítulo O Grande Inquisidor, dos Irmãos 

Karamázov. Ali, Dostoievsky dizia que Cristo descera à Terra no século XV, em Sevilha, 

em pleno fervor da Inquisição.  

Após realizar alguns milagres e se apresentar como Filho de Deus, foi 

preso pelo Inquisidor, o qual foi ter com ele à noite na cela. O diálogo, ou 

melhor, a fala do Inquisidor foi muito interessante. Praticamente ele 

condena o projeto divino de redenção da humanidade. “Você deveria 

transformar pedra em pão, em vez de dizer que nem só de pão viverá o 

homem! Esse plano de salvação é ineficaz, pois é seletivo demais por 

superestimar o homem!” De fato, o próprio Jesus disse que “muitos 

seriam chamados, mas poucos escolhidos”. Isso para mim soou como 

grave contradição do tal plano de redenção da humanidade. Sempre 

aprendi que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho para 

que morresse por nós e por aí afora. Como poderia, portanto, restringir 

tanto a redenção? Que amor é esse que oferece uma proposta tão difícil de 

ser implementada? Os questionamentos futuros perpassariam pela questão 

do sofrimento humano, da ideia de um ser supremo onipotente, onisciente 

e onipresente que permitia que tantas atrocidades e iniquidades fossem 

cometidas “debaixo do sol”. Nada para mim seria capaz de reparar tanta 

iniquidade, nem agora nem em eventual porvir. 

 

Mas este processo de descrença não ocorreu de uma hora para a outra. Como ele 

aponta, durante quase um ano ele foi preparando pessoas para o substituir, tanto na escola 

dominical como no cargo de terceiro líder de jovens e nos postos de baixista e guitarrista do 

conjunto de louvor, o que denota o zelo e a preocupação com os que ele deixaria.  

Em seguida pedi mudança para a igreja da Lapa. De lá, saí pouco tempo 

depois. Achei melhor agir dessa forma. Havia pessoas na igreja que foram 

influenciadas pelo meu trabalho e pensei que um rompimento súbito 

poderia afetá-las. Respeito muito a fé das pessoas porque entendo que é 

um sentimento no qual o indivíduo envolve sua alma, é a sede das 

emoções concentrada nesse propósito. 

 

O processo de saída da igreja – tanto de Natanael como de Cris, que ele refere ter 

deixado a igreja antes dele - trouxe a natural inquietação dos que ficaram, gerando ideias 
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como a de que ele saíra da igreja para se relacionar com outras pessoas e a de que ele havia 

se desviado de Jesus: 

Alguns dirigentes da igreja conversaram comigo em ocasiões fortuitas. A 

primeira pergunta era: „e a sua esposa?‟ Ficava impressionado com isso. 

As pessoas achavam que eu saíra da igreja para poder „pecar‟, ou pior, 

achavam que, uma vez fora da igreja, eu seria mais um mundano pecador 

ou coisa do gênero. Um pastor disse – „Você pode ter caído, mas não se 

esqueça de que Jesus te ama!‟ Ele não entendeu que eu não era mais um 

desviado, fraco na fé, que não encontrava forças para „voltar para Jesus‟. 

Eu simplesmente não acreditava mais em Jesus! Quando alguém diz: „mas 

você não tem que olhar para os homens! Tem que olhar para Jesus!‟, 

penso sem falar: „é essa a questão, amigo! Olhei para Jesus e não vi nada 

mais do que um homem interessante que aqui viveu há dois mil anos!‟ 
 

Natanael percebe nesta sua ultrapassagem da crença em direção à descrença que “é 

praticamente impossível ser bem aceito como ateu. Antes eu era incompreendido por ser 

evangélico. Hoje por não ter fé em Deus!”, o que sugere um status social dominante em que 

possuir uma religião ainda valida as relações cotidianas e atua como normatizador das 

mesmas.  

Sobre este momento de aparente reencantamento dos brasileiros com o sagrado (se é 

que houve um momento de desencantamento), nosso colaborador identificou algo que 

provavelmente se relaciona com sua desilusão em relação à religião:  

Com o passar dos anos fui observando como a fé entrou em voga. Li em 

algum lugar que Tati Quebra Barraco, a fanqueira que canta coisas vis 

como “Me chama de cachorra”, virou evangélica. Isso não me causou tanta 

estranheza quanto a justificativa dela – “Eu precisava me apegar em 

alguma coisa!” Acho que a superficialidade ou liquidez das relações atuais 

se reproduz também no exercício da fé.  

 

Sobre a concepção de mundo dos evangélicos na atualidade, Natanael nota algo que 

pode sugerir uma motivação para o seu desencaixe religioso: “em questões mais 

importantes, os evangélicos não progrediram. Continuam conservadores, reacionários, 

machistas, homofóbicos e individualistas”.  

A fala de Natanael remete a algo importante: uma igreja que deveria ser inclusiva e 

acolhedora (mais que simplesmente tolerante), aceitando o outro no que ele é especial, tem 

fomentado a rejeição e exclusão (e internalização das mesmas), e isto provavelmente atue 
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com alto potencial de motivação à descrença religiosa, às vezes na instituição, por vezes no 

transcendente. 

Natanael, a despeito de sua posição atual de descrente e ateu, fecha sua narrativa 

deixando por fim algo que aparentemente soa como espécie de „confissão‟:  

Algo me ocorre hoje invariavelmente. Gosto muito de ouvir as antigas 

músicas evangélicas que toquei e cantei no passado. Revivo aqueles 

momentos de fé e choro. Não se trata de um sentimento de ânsia de Deus, 

como diz o salmista: „a minha alma geme e tem sede de Deus!‟. Trata-se 

de uma espécie de „nostalgia da fé‟. Como se fosse um amor que se 

apagou. Nesse caso, convém que sejam preservadas as boas lembranças! 

 

Como vimos, Natanael tem sua biografia atravessada pelas primeiras experiências 

pedagógicas junto à Assembléia de Deus, passa por momentos de desilusão junto ao 

institucional e ao sagrado e enfim aporta no ateísmo.  

Como se identifica, sua narrativa aponta para processos mnemônicos, narrativos e 

de construção identitária, dando suporte para identificarmos algumas das motivações 

possíveis para a migração de uma fé fervorosa ao descrédito e à descrença religiosa: por um 

lado uma doutrina rígida e excludente impulsionou o desenvolvimento de traumas e o 

descrédito em relação à instituição religiosa; e por outro, novas alternativas de conceber o 

mundo e de apreender o seu entorno induziram à descrença em relação ao transcendente.  

Aqui se identifica a diferença entre o descrédito e/ou a descrença em relação à 

instituição e o descrédito e/ou a descrença em relação a Deus ou o transcendente. Ambos 

podem ser motivados por razões como mudança de cosmovisão, discordâncias, decepção, 

rejeição, exclusão e traumas diversos. 

Por representar nota inicial sobre a questão e fazer parte de trabalho que vai se 

desdobrar adquirindo novas colorações, convido a todos para participarem deste debate que 

tanto diz respeito ao dias em que vivemos, permeados por perspectivas de encaixe e 

desencaixe constantes. 

 Notas 

                                                           
1
 Doutorando em História Social pela USP, mestre em História do Tempo Presente pela UDESC, especialista 

em Marketing e Comunicação Social pela Cásper Líbero, graduado em História pela USP. Pesquisador do 

Núcleo de Estudos em História Oral da USP. edumeinberg@gmail.com 

mailto:edumeinberg@gmail.com


ANAIS DO III ENCONTRO NACIONAL DO GT HISTÓRIA DAS RELIGIÕES E DAS RELIGIOSIDADES 
– ANPUH -Questões teórico-metodológicas no estudo das religiões e religiosidades. IN: Revista 
Brasileira de História das Religiões. Maringá (PR) v. III, n.9, jan/2011. ISSN 1983-2859. 
Disponível em http://www.dhi.uem.br/gtreligiao/pub.html 

_____________________________________________________________________ 

14 

 

                                                                                                                                                                                 
2
 Natanael é mestre em História Social pela USP (2008) e graduado na mesma instituição (2002), sendo 

também pesquisador do Núcleo de Estudos em História Oral (NEHO) da USP. Desenvolve pesquisas na área 

de pentecostalismos brasileiros. 
3
 Segundo Natanael, a hierarquia da Assembleia de Deus conta com cooperador, diácono, presbítero, 

evangelista e pastor. 


