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O cenário religioso que encontramos em território brasileiro é permeado por inúmeras 

manifestações que se dão sob as mais variadas formas. Nessa diversidade ocorrem alguns 

encontros impulsionadores de atitudes e posicionamentos discursivos que merecem atenção. 

Optamos por escolher aqui três representantes do campo religioso brasileiro que detêm 

lugares importantes nesse contexto: Igreja Católica, Igreja Assembleia de Deus (AD) e o 

“Espiritismo”. Sobre a palavra “Espiritismo” fazemos a ressalva de que utilizaremos a mesma 

como abarcando todas as práticas mediúnicas, porque assim é entendida pelo catolicismo e 

pelos pentecostais da AD. Contudo, sabemos diferenciar o Espiritismo de matriz kardecista 

das demais manifestações mediúnicas, principalmente as afro-brasileiras, tão difundidas na 

nossa realidade cultural. É nosso objetivo observar as possíveis similitudes e distanciamentos 

entre os discursos produzidos pelas duas igrejas cristãs, em épocas diferentes, frente à 

mobilidade, fixação, ideias e práticas das religiões mediúnicas entendidas por pentecostais 

assembleianos e católicos como um “outro”, um estranho, que diz respeito diretamente à 

noção de “alter”.
i
 As religiões mediúnicas expandiram-se no Brasil e geraram críticas que 

encontraremos explicitadas nos materiais impressos da Igreja Católica e AD. Em relação ao 

catolicismo tomaremos como referência documental obras de escritores católicos e 

documentos da cúpula da igreja na primeira metade do século XX. Da AD utilizaremos 

produções literárias de autores assembleianos sobre o tema Espiritismo da segunda metade do 

mesmo século, lançadas pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus (CPAD). As fontes 

priorizadas (livros, documentos oficiais, etc) serviram como um canal de comunicação do 

corpo de “intelectuais”
ii
 das duas igrejas para a massa de fiéis. No tratamento do material 

impresso recorremos à contribuição de Chartier. Para ele toda fonte impressa deve ser 

entendida como uma prática cultural.
iii

 Essa modalidade de fonte histórica tem sua 

importância destacada pela possibilidade que os impressos oferecem, na no próprio ato da sua 

produção, em construir determinadas sensibilidades, logo, significados. 

 Antes de iniciarmos efetivamente a análise das fontes, faremos um pequeno histórico 

da AD para esclarecer a origem desta que, comparada com a Igreja Católica, tem uma história 
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um pouco mais recente. Em relação ao Espiritismo da forma que é tomado aqui, não será 

possível traçar um breve histórico, dada a infinidade de práticas mediúnicas que teríamos para 

historicizar. 

AD: histórico e atuação no Brasil 

 A AD no Brasil faz parte das denominadas igrejas pentecostais. O pentecostalismo que 

observamos aqui tem suas origens em um movimento norte-americano de avivamento 

religioso datado da passagem do século XIX para o XX. O movimento pentecostal seguia uma 

linha de avivamentos religiosos marcados pelo evento do batismo com o Espírito Santo 

evidenciado pelo dom de falar em outras línguas.
iv

 Dos EUA a mensagem pentecostal 

irradiou-se para diversas partes do mundo através de missionários norte-americanos e 

europeus que tiveram experiência pentecostal nos E.U.A.. Dois dos primeiros missionários 

que chegariam aqui seriam os fundadores da AD, em 1911. 

 Dois suecos foram os pioneiros na fundação da AD: Gunnar Vingren e Daniel Berg. O 

primeiro nasceu em Ostra Husby, Ostergötland, em 1879. Foi criado em uma igreja Batista e, 

em 1903, emigrou com parentes para os E.U.A. em busca de melhores condições de trabalho. 

Daniel Berg nasceu na ida de Vanern. Ele era filho de um líder batista e foi para os E.U.A. 

quando tinha dezoito anos, onde trabalhou com fundição de aço.
v
  

 Vindos de uma situação social-econômica intranqüila no seu país de origem, os 

fundadores da AD encontrariam do outro lado do Atlântico oportunidades de emprego, seriam 

testemunhas do nascimento do Pentecostalismo norte-americano em meados do século XX, 

assim como também seriam influenciados por ele nas suas práticas religiosas. Este último 

indício é bem evidenciado quando sabemos que Berg e Vingren conheceram-se enquanto 

participavam de uma convenção de igrejas Batistas reavivadas em Chicago.
vi

 Desse encontro 

os dois descobriram afinidades no ideal missionário.  

Gunnar e Vingren vieram para o Brasil sem o apoio de qualquer igreja, chegando em 

Belém do Pará dia 19 de novembro de 1910. Após sete meses instalados no porão de uma 

Igreja Batista tradicional, onde também congregavam, eles foram excluídos da referida igreja 

por estarem transmitindo aos fieis a doutrina do batismo com o Espírito Santo, característica 

do movimento pentecostal. Esta postura não agradou o grupo que coordenava a igreja. 

Dezenove pessoas uniram-se aos dois missionários suecos e formaram o que seria o primórdio 

das Assembleias de Deus: a igreja Missão da Fé Apostólica.
vii

 Este era o nome de um dos 

primeiros grupos pentecostais dos E.U.A. O primeiro templo com o nome Assembleia de 

Deus foi inaugurado na cidade de Belém (PA), em 8 de novembro de 1914.
viii
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Depois de sua fundação, a AD teve sua expansão muito favorecida pelo 

estabelecimento de pequenas congregações idealizadas por pessoas leigas que espalharam por 

todo o território brasileiro a novidade pentecostal em nome da AD.
ix

 Em 1930 a AD 

desvencilhou-se dos missionários suecos. Nesse mesmo ano foi realizada a primeira 

Convenção Geral das AD‟s, em Natal, onde a Missão sueca entregou todos os templos para a 

administração brasileira, que deslocou os missionários mais influentes para a região sul do 

país, onde os trabalhos eram ainda incipientes. Além disso, a sede da administração da AD foi 

transferida de Natal para o Rio de Janeiro.  

A AD da qual trataremos é a popularmente conhecida como a de “Missão” ou 

“Belém”, ou seja, aquela fundada pelos pioneiros suecos e que tem a CGADB como seu órgão 

representativo. A Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil (CGADB) da qual 

falamos é o órgão máximo de representação da igreja.
x
  

 

A palavra contra os espíritos 

 Feito o pequeno histórico, observaremos como os fieis da AD articulam-se na 

sociedade, entre eles mesmos e os fatores que permeiam a adoção de determinadas posturas 

de alguém que adota a mensagem pentecostal desenvolvida no corpus doutrinário 

assembleiano, até chegarmos aos posicionamentos discursivos deles em relação ao 

“Espiritismo”. 

 As experiências que envolvem os fieis dentro da AD contribuem para que ela e seus 

ensinamentos sejam o referencial dos adeptos para vivenciarem de forma mais segura e 

objetiva o seu cotidiano, com todos os encontros e desencontros que são parte indissociável 

do dia-a-dia das pessoas. Além disso, influenciam também na visão de mundo que os 

assembleianos adotam para si. Cabe aqui ressaltar que a visão de mundo produzida em 

instituições religiosas como a AD: 

Não é pois sinônimo de crenças. É verdade que nelas se enraíza, mas não se 

assemelha a nenhuma crença. Tem por função orientar os adeptos de 

determinado credo nas ações que realizam no seu meio natural social. Por 

outro lado, mundo não significa o cosmo físico, mas a relação entre 

natureza e homem vivendo em sociedade.
xi
 

 

 A partir do momento que uma pessoa passa pela conversão, ela já é considerada como 

que deve ser, por excelência, diferente, porque agora “virou crente”: 
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A experiência da conversão marca o início de uma nova vida onde o 

passado é renegado e a opção exclusiva por ser crente implica „viver como 

um crente‟. A valorização negativa do passado em contrapartida com a 

valorização positiva do presente leva cada um dos escolhidos a realizar sua 

identidade religiosa no outro, naquele que teve a mesma experiência de 

conversão e que optou pelo mesmo „caminho estreito‟”.
xii

 

 

 Os assembleianos fazem questão de externarem que são diferentes do que chamam 

“mundo”
xiii

 por terem escolhido o “caminho estreito” para alcançar a salvação e a graça 

divina. Consideram o caminho espaçoso e fácil do “mundo”, enganoso e fatal. Essas novas 

relações, então, implicam uma série de novos sentidos para a vida do convertido. Apresenta-

se para este um novo senso de pensar-se na posse de algum poder porque agora ele tem o 

poder espiritual que adquire no ato da conversão. E, tendo experimentado também a noção de 

dignidade e apropriação desse poder diferente e supremo (o divino), o assembleiano vê o 

“mundo” como algo que necessita ser retirado de uma cegueira espiritual onde as pessoas 

encontram-se perdidas. Por acreditarem num plano divino
xiv

 redentor da humanidade e que 

rege suas vidas, os assembleianos empenham-se em mostrar para todos os benefícios de ser 

crente. Na busca por uma identidade que os caracterize e os valorize, eles conferem á sua 

realidade no mundo cultural uma dimensão de sociabilidade que remete á atuação constante 

do sobrenatural e das novas regras de moral que devem seguir. 

 No objetivo de fazerem-se distintos do “mundo” e demonstrar que este não traz 

espécie alguma de qualidades positivas, os assembleianos ainda recorrem a determinadas 

particularidades nas suas formas de expressão para deixar essa distinção bem marcante. Elas 

são observáveis nas palavras, nos gestos, nos cumprimentos (A Paz do senhor!) e até mesmo 

na entonação da voz em alguns casos. Partilhar dessas características une os adeptos da AD 

em torno de símbolos que facilmente os identificam. A linguagem como formadora de 

identidade é muito importante para firmar traços próprios. Júlia Miranda, no seu estudo sobre 

a Renovação Carismática Católica, fala dos sentidos partilhados na utilização de determinadas 

“práticas linguageiras”: 

(...) não adoto uma concepção da linguagem – comum a algumas correntes 

filosóficas – como etapa posterior (e superior) ao figurado, ao gestual – 

grito, choro, riso, emoção enfim... 

(...) A linguagem aqui é entendida como condição necessária para que se 

possa falar em ação humana, portadora de sentido partilhável no interior de 

uma sociedade, um grupo... 

(...) Concebê-la, também, como a forma propriamente humana de 

conhecimento (...) é aproximar-se um pouco mais da maneira pela qual ela é 

entendida para efeito desta análise. Isto é, identificando linguagem a 
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práticas linguageiras, „indissociáveis de todas prática social, imanentes aos 

laços sociais, às relações sociais e aos modos de co-existência dos seres 

sociais‟ (Lahire). Logo, essas práticas linguageiras são também 

responsáveis pela constituição dos grupos sociais como tal.
xv

 

 

 Na AD existem estratégias no âmbito da linguagem que despertam nos congregados e 

membros
xvi

  aspectos valorativos e identitários que perpassam a esfera social e espiritual da 

vida do indivíduo. Quando alguém está inserido na AD sente-se fazendo parte de uma grande 

família. Chama a atenção o seguinte aspecto: antes do primeiro nome da pessoa a quem se 

reportam vem a palavra irmão (ã), independente de qualquer classificação social ou 

hierárquica. Em qualquer lugar que se vá um assembleiano chama o outro de irmão. Outro 

ponto interessante de co-identificação é a forma como se cumprimentam: “A paz do Senhor!”. 

Quando, durantes as reuniões de culto, é dada a oportunidade para alguém assumir o púlpito 

da igreja, a expressão citada é a primeira fala para quem vai comunicar uma palavra bíblica, 

testemunho de alguma bênção recebida ou “louvor” com música. É a principal saudação 

utilizada dentro e fora dos domínios congregacionais. 

 No dia-a-dia o modo de falar obedece também a algumas diferenciações que carregam 

uma série de características além das expressões já citadas. Não se deve falar “palavrões” e 

nem fazer uso de chavões que remetam a qualquer sentido irônico ou “imoral”. Nos sermões, 

a maioria dos obreiros
xvii

 se vale de uma forma efusiva para transmitir a palavra (ou seja, as 

mensagens bíblicas). Durante os cultos um conjunto de movimentos gestuais, vocais, une 

todas as pessoas: cânticos congregacionais coletivos; mãos ao alto e olhos fechados em 

momentos de reverência ao transcendente divino; brados de glorificação; falar em outras 

línguas (ou línguas estranhas). Todas essas modalidades de linguagem são notadamente 

aceitas como referências de reconhecimento interno e externo dos assembleianos. Por estas 

características são as AD‟s conhecidas como igrejas barulhentas, assim como a maioria das 

igrejas pentecostais. 

 Feitas as considerações acerca da visão de mundo e construção de identidade na AD, 

passaremos à análise sobre a visão desta em relação às religiões mediúnicas (“Espiritismo”). 

Aqui ganha importância fundamental em nossa discussão a noção de discurso. Iremos adotar à 

idéia de Eni P. Orlandi
xviii

 especificamente sobre o discurso religioso. Para Orlandi o discurso 

religioso é marcado por características autoritárias. Isso porque nele não se estabelece uma 

relação de interlocutores. Antes já existe uma fala de determinado interlocutor (Deus e 

aqueles que por ele falam), que comanda essa relação. Daí decorre a não reversibilidade da 
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capacidade dialógica no discurso religioso para Orlandi. A propriedade de locutor e ouvinte 

alternarem o seu lugar no discurso religioso não ocorre, ou ocorre o que chamamos de “ilusão 

de reversibilidade”: “No discurso autoritário (como o religioso), o referente está „ausente‟, 

oculto pelo dizer; não há realmente interlocutores, mas um agente exclusivo, o que resulta na 

polissemia contida (o exagero é a ordem no sentido em que se diz „isso é uma ordem‟, em que 

o sujeito passa a instrumento de comando)”.
xix

 Aplicando esse conceito às atividades 

discursivas dos intelectuais da AD e da Igreja Católica, observaremos como o discurso de 

ambas está impregnado de autoritarismo e como isso influi nas representações que são 

passadas aos fiéis, porque, por estar o referente ausente, o discurso torna-se dado e pronto, e é 

aceito dessa maneira pela grande maioria das pessoas. Logo, o que foi dito em relação às 

práticas mediúnicas foi encarado como infalível e verdadeiro por quem os recebe, facilitando 

assim a acomodação a uma identidade (e não uma única identidade) que permeará as 

representações de mundo de assembleianos e católicos. Perceberemos algumas nuances na 

relação entre discurso e representação nas duas denominações que produzirão determinado 

sentido, ou outro, ao que pensam como certo ou errado, legítimo ou não. Mas isso não se dará 

de qualquer maneira. Segundo Chartier: “As representações do mundo social assim 

construídas, embora aspirem à universalidade de um diagnóstico fundado na razão, são 

sempre determinadas pelos interesses do grupo que as forjam. Daí, para cada caso, o 

necessário relacionamento dos discursos proferidos com a posição de quem os utiliza.”
xx

 

 Entre os escritores assembleianos a ideia mais propalada para se referir às religiões 

mediúnicas é a recorrência a qualidades demonizantes para as mesmas. Quando não 

identificam as manifestações mediúnicas como fraudes, são todas elas, então, produto de 

ações demoníacas. A constituição desse quadro representativo envolveu toda uma 

estruturação imaginária
xxi

 sempre biblicamente legitimada. 

 O caráter demoníaco atribuído às práticas mediúnicas vem de construções pautadas, 

principalmente, em aspectos teológicos. Nos argumentos observados nas falas dos autores 

princípios como reencarnação, comunicação com os mortos e com entidades endeusadas são 

veemente combatidos e colocados como práticas anti-bíblicas e anti-cristãs:
xxii

 

 

Para nós, porém, a volta da alma que partiu para a eternidade não se dará 

(nem em casos especiais, pois tais casos não existem);
xxiii

 

Existem muitos testes para provar falso profeta (...) Colocando-os em forma 

de perguntas, os testes são: 

1.Eles sempre entregam falsas profecias? Cem por cento de suas predições 

em relação ao futuro se cumprem? (DT 18. 21,22) 
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2. Contatam espíritos de mortos? (DT 18.11) 

3. Utilizam meios de adivinhação? (DT 18.11) 

4. Envolvem médiuns ou feiticeiras: (DT 18.11) 

5. Seguem falsos deuses ou ídolos? ( Ex 20.3,4; Dt 13.1-3) 

6. Negam a divindade de Jesus Cristo? (Cl 2.8,9) ... 

(...) Uma resposta positiva a qualquer das questões acima é uma indicação 

de que o profeta não está falando por parte de Deus. Deus não fala e nem 

encoraja qualquer coisa que seja contrária ao seu próprio caráter e 

mandamentos conforme registrado nas escrituras.
xxiv

 
 

 

 Diante da presença crescente dessa realidade tão distinta da sua, a AD empenhou-se 

em expor aos seus adeptos e público em geral os motivos pelos quais considerava negativa a 

adoção de qualquer espécie de religião mediúnica. O que acontece então, é que essas 

exposições são bastante incisivas. Vejamos alguns exemplos: 

 

Eis o grande „consolo‟ que o espiritismo oferece a todos: proporciona meios 

de se poder falar com os entes queridos que já morreram. Mas isto, quando 

não é fraude, truques do médium ou do pai de santo, é a inegável 

manifestação do príncipe dos enganadores, Satanás.
xxv

; 

O grande plano idealizado por Satanás para prejudicar ocultamente a 

propagação do evangelho no mundo recebeu sua colaboração fundamental 

de um francês, em 1857 ...
xxvi

 

Ó Deus, tende misericórdia dos umbandistas e de todos a quem Satanás tem 

mantido presos até agora nas diversas correntes do espiritismo, em suas 

diversas manifestações. Nessas pessoas (e elas são milhões no Brasil) que 

„engoliram‟ essas mentiras inspiradas pelo inimigo das nossas almas, é que 

se têm cumprido as palavras do apóstolo Paulo em 2 Coríntios 4.3,4: „Mas, 

se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está 

encoberto, nos quais o deus deste século cegou os entendimentos dos 

incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de 

Cristo, o qual é a imagem de Deus.‟ O deus deste século é Satanás, o 

maioral dos exus.
xxvii

 

 

 Em meio ao aparato discursivo demonizante, os fiéis da AD e sua hierarquia não vêem 

outra atribuição de juízo para as religiões mediúnicas a não ser aquele. O lugar em que estão 

inseridos e interpretam daí as práticas espíritas é determinante para essa classificação: “O 

lugar de onde parte olhar é espaço antropológico. Aquele que olha o faz a partir de uma 

perspectiva e de um imaginário social.”
xxviii

  Na constituição do “outro” observada na AD, a 

presença de pares dicotômicos é acentuadamente constante. Esse teor de antagonismos é fruto 

de uma concepção de mundo já comentada aqui: quem serve a Deus tem que ser diferente do 

“mundo”. O mundo, tal qual os assembleianos e pentecostais em geral mantêm seguras 

distâncias, é concebido como um espaço atrativo para as forças diabólicas por não estar em 

concordância com os preceitos bíblicos de fé, regra e moral da exegese feita aí.
xxix

 Por 
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considerarem-se uma parcela de pessoas salvas da convivência mortal com o “mundo”, os 

assembleianos vêem-se com algo à parte e demonstram essa firme convicção no modo como 

organizam as palavras que utilizam para se oporem ao que foge do que já está estabelecido 

como vontade divina para eles. Encontramos em relação às religiões de matriz espírita a 

presença dessa firme convicção nos discursos produzidos pelos autores das fontes 

consultadas: 

As seitas estão envolvidas em sérios enganos, e os enganos são sempre 

perigosos, pois desencaminham as pessoas. A Bíblia declara que o diabo é o 

pai da mentira: „Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na 

verdade, porque não há verdade nele; quando ele profere mentira, fala do 

que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira‟ (Jo 8.44)
xxx

; 

É o que acontece nas sessões espíritas, onde espíritos demoníacos, espíritos 

enganadores, manifestam-se, identificando-se com pessoas amadas que 

faleceram. (...) O povo de Deus, porém, possui a inigualável revelação de 

Deus pela qual disciplina a sua vida: „Quando vos disserem: Consultai aos 

que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chilreiam e murmuram 

entre os dentes; - não recorrerá um povo ao seu Deus? A favor dos vivos 

interrogar-se-ão os mortos? À lei e ao Testemunho! Se eles não falarem 

segundo esta palavra, nunca verão a alva‟ (Is 8.19,20).
xxxi

 
 

 

 Estando sob a influência desse arcabouço de idéias, a realidade que os assembleianos 

constuíram para si esteve comprometida com a relação pontuada pelo estranhamento que 

mantiveram mediante o “outro” aqui representado pelas religiões mediúnicas. Estranhamento 

advindo da fabricação e assimilação de produtos simbólicos carregados de sentidos que 

legitimaram um determinado conceito estabelecido e não outro. O imaginário que 

assembleianos compartilharam em relação ao diferente (religiões mediúnicas) que se ergueu a 

sua frente foi todo permeado por representações que fortaleciam e tornavam permanentes suas 

idéias de oposição ao sujeito que lhes é estranho, como nas falas dos autores assembleianos já 

citadas. Certos de que tinham posse da verdade recorriam à mecanismos que desvalorizavam 

o conteúdo mítico das religiões mediúnicas. 

 

Médiuns e demônios: o encontro do discurso assembleiano e católico 

 A natureza dos conceitos produzidos pela AD sobre o “Espiritismo” já conhecemos. 

Nesse momento analisaremos a discursividade católica sobre o mesmo tema, mas 

considerando o recorte temporal da primeira metade do século XX. 

 O advento da república trouxe a necessidade de uma adaptação da Igreja Católica ao 

novo estatuto político. Deixando de ser religião oficial, a igreja precisava armar-se para fazer 

frente aos demais credos tolerados o âmbito público e privado. Não que a república tornasse o 
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país laico em si, não aceitando como úteis e válidas quaisquer formas de religiosidade 

impreterivelmente, mas ela possibilitava a abertura de novas ofertas de bens simbólicos para a 

população brasileira, já que o catolicismo não era mais suficiente a religião da pátria por 

excelência. 

 Buscando reestruturar-se, a Igreja Católica passava, então, por uma espécie de reforma 

que acontecia desde a instalação da república e estendia-se na primeira metade do século XX. 

Era a “romanização” do catolicismo introduzido no Brasil, que deveria submeter os católicos 

daqui às disposições emanadas da Sé romana: “Este modo mais austero e conservador de 

catolicismo procurava produzir fiéis disciplinados, piedosos, ordeiros, submissos à hierarquia 

clerical e civil e praticantes dos sacramentos, que deveriam ser ministrados exclusivamente 

pelo clero.”
xxxii

 Os esforços da igreja pautavam-se em permanecer atuante como  principal 

mediadora com o transcendente, além de retomar com mais vulto sua influência nas decisões 

da esfera pública do país. Mas a hierarquia católica enxergava muitos obstáculos nesses seus 

esforços.Entre esses empecilhos apareciam as diversas religiões que se credenciavam como 

agentes produtores de significados sociais. Aqui entra o embate com as religiões mediúnicas. 

 No período em que analisamos o discurso da Igreja Católica era anunciado um 

crescimento que se verificava na disseminação cada vez maior das práticas mediúnicas entre a 

população brasileira. Esse contexto preocupou a cúpula da Igreja Católica que se via 

ameaçada pela aceitação do “Espiritismo” no país, inclusive entre os católicos. Em 1940 

posicionava-se assim o episcopado paulista em relação ao Espiritismo: 

 

(...) Não tolere nenhum pároco, nenhum sacerdote a esdrúxula mentalidade 

que se vai formando entre certos católicos, os quais, por desconhecerem os 

mais elementares princípios do catecismo, absurdamente pretendem 

conciliar a verdade católica com o erro espírita. Esses tais católicos, ao 

menos os que se obstinam nessa estranha atitude, sejam afastados, sem 

contemplação nenhuma, das associações religiosas, „sejam privados dos 

Santos Sacramentos e tratados como suspeitos de heresia, a não ser que os 

desculpe a ignorância invencível, a juízo e critério dos confessores. 

Separem-se nitidamente os campos, delimitem-se as fronteiras para obstar 

de vez à confusão religiosa dentro de nossos arraiais.‟ “
xxxiii

 

 

 Essas palavras retornavam a preocupação do Episcopado brasileiro contra o “erro 

espírita”, contida na Pastoral Coletiva de 1915: 

 

Todos os católicos se abstenham da superstição e das maldades do 

espiritismo... 
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O espiritismo é o conjunto de todas as superstições e astúcias da 

incredulidade moderna, que, negando a eternidade das penas do inferno, o 

sacerdócio católico e os direitos da igreja católica, destrói todo o 

cristianismo... 

Os Revs. Párocos e confessores instruam e repreendam os fiéis que pensam 

lhes ser lícito frequentar as sessões espíritas, por não terem ouvido nunca aí 

coisas torpes ou ímpias, pois é clara e decisiva a resposta do Santo Ofício a 

este respeito: Toda e qualquer participação sob qualquer pretexto é 

gravemente proibica (sic) (24 de abril de 1917).
xxxiv

 

 

 Incomodados com essa situação, os clérigos empenham-se então em construir um 

“outro” (Espiritismo) de maneira a pôr em descrédito qualquer referência a práticas que 

envolvessem comunicação com um mundo sobrenatural. Para tal empreendimento recorriam 

ao dispositivo da demonização para desqualificar o inimigo que se sobressaía. As palavra de 

D. José Hermeto, bispo de Uruguaiana, claramente acenam para o papel subversivo do 

Espiritismo para a “descristianização” do mundo moderno:  

 

Nunca estiveram tão apuradas as armas de combate à fé cristã como nos 

dias atuais, nem foram elas jamais tão numerosas. Desde a tribuna livre-

pensadora, desde a folha indecorosa ... as representações teatrais e as cenas 

cinematográficas imundas e as modas desafiantes do pudor, até as 

confabulações diabólicas operadas nas sessões espíritica, tudo investe 

contra a fé ... Os elementos mais disparatados se dão as mãos como Herodes 

e Pilatos numa conspiração geral contra a fé católica.
xxxv

 

 

O Espiritismo é representado como dramaticidade por D. Antônio Mazzaroto, bispo de Ponta 

Grossa, no intento de aprofundar sua origem satânica e perversa: 

 

Vamos caridosamente advertir aos que, incautos, já se deixam enredar pelas 

malhas da funesta superstição e dizer-lhes que, com a graça de Deus e um 

pouco de boa vontade, ainda podem e devem desvencilhar da complicada 

trama em que se envolveram. Para aqueles de nossos filhos que, até o 

presente, tiveram a felicidade de resistir a essa serpente infernal, sem nunca 

se terem deixado inficionar pela sua baba venenosa, sejam estas nossas letras 

um amoroso aviso paternal para que se premunam contra essa armadilha que 

o demônio tem aprisionado tantas almas, desgraçando-as nesta vida e muito 

mais na outra. 

(...) Levantamos, pois, a nossa voz, que tomáramos chegasse aos ouvidos e 

corações de todos, contra essa magia que através dos séculos várias 

denominações tomou e sob diversas formas se manifestou, e que nos tempos 

que correm vestindo-se à moderna, recebeu o nome de „espiritismo‟.
xxxvi
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 D. Antônio Mazzaroto, representava grande parte da hierarquia católica que 

simplificava a explicação da gênese dos fenômenos mediúnicos, remetendo-a para as “artes 

demoníacas”: 

Os executores, afirmam os mesmos espiritistas, dessas maravilhas são os 

espíritos. Ora, dizemos nós, não há outros espíritos senão Deus, anjos e 

almas humanas, sendo os anjos, uns bons que denominamos simplesmente 

anjos e outros maus que chamamos demônios, os quais conservam os 

sublimes dotes de ciência e poder próprios de uma natureza Angélica. 

Qual desses espíritos realiza os prodígios que se notam nas sessões 

espíriticas? 

(...) É um crime hediondo atribuir a Deus as cenas ridículas, levianas, 

ímpias e não raro obscenas que se passam no espiritismo. 

(...) Sendo assim, só restam para executores das maravilhas espíriticas os 

anjos maus ou demônios.
xxxvii

 

 

 Inúmeros adjetivos difamantes foram elencados aos espíritas nas documentações 

católicas a fim de esclarecer aos seus fiéis o “perigo” que rondava a comunicação com os 

mortos. Além disso, a documentação católica ressaltava a condição de “sub-inteligência” das 

pessoas que simpatizavam com as práticas mediúnicas. Escrevendo sobre o intento 

desmoralizante do discurso católico pré-conciliar em relação ao Espiritismo, escreve Artur 

Isaia: 

Esse inimigo precisava ser neutralizado, desmoralizado, execrado, a fim de 

que o seu contágio pestilento não atingisse aos fiéis. (...) Em D. José 

Hermeto Pinheiro este aparece como: contagioso, mortífero, contubérnio de 

superstição e blasfêmia, conventículo indecente. Em D. Silvério Gomes 

Pimenta os espíritas são tratados como: filhos de satanás e procuradores do 

demônio.
xxxviii

 

 

 D. Vicente Priante, bispo de Corumbá refere-se a um caldo de cultura marcadamente 

ignorante como o meio ideal para vicejar a doutrina espírita: “O espírito infernal soube colher 

todos os esforços e concentrá-los quase totalmente nessa horrível e nefasta hidra. A 

ignorância popular, principalmente, e a falta de convicção religiosa nos homens de meia 

cultura são a causa geral dessa adetismo (sic) fácil no espiritismo, tanto culto como 

baixo...”
xxxix

 

 Sendo desta maneira a forma de conceber e silenciar o seu “outro”, o catolicismo 

romanizado nos apresenta uma característica básica: a recusa total para compreensão e 

aceitação das diferenças.  

Feito esse reconhecimento da forma de representar o Espiritismo na Igreja Católica 

romanizada, podemos pensar nas possibilidades desse discurso harmonizar-se com outro 

produtor de sentidos em época distinta. Estamos falando de uma analogia entre as concepções 
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sobre o Espiritismo da Igreja Católica na primeira metade do século passado com as da AD na 

segunda metade do mesmo século. 

É interessante perceber como denominações conflitantes entre si tenham concordado, 

em épocas diferentes, na formação de opiniões acerca de um “outro” que se destacava e 

avançava fronteiras. Colocamos conflitantes entre si porque são históricas as divergências 

envolvendo católicos e as igrejas de raiz protestante. A Igreja Católica no final do século XIX 

tratava de manifestar seu descontentamento com o protestantismo, lugar de onde sairiam 

igrejas pentecostais como a AD. Um documento elaborado pelo Episcopado de Belo 

Horizonte em 1941, coloca o protestantismo como meio propagador de confusão entre  os 

fiéis brasileiros: 

Ninguém, pois, pode ficar indiferente às arremetidas organizadas dos 

adversários da fé, contra a Santa Igreja de Deus. E eles aí estão, em desafios 

provocantes e crescentes, ameaçando a nossa fé. 

Basta ver a sem-cerimônia com que negam as verdades, atacando-se os 

dogmas da nossa Santa Religião. 

O protestantismo, com os seus erros, teima em lavrar confusão nos nossos 

meios, arrancar a fé dos crentes, ou, pelo menos, torná-los indiferentes. 

Colégios, imprensa, propaganda, pregações, distribuições de bíblias, 

diversões, às vezes até tinturas de patriotismo, enfim, tudo se serve a 

geração do padre apóstata para difundir os seus erros.
xl
 

 

Ainda no mesmo ano algumas censuras foram impostas a quem fosse simpático ao 

protestantismo. A carta pastoral de onde foi retirada a citação a seguir, era uma espécie de 

manual que continha os procedimentos corretos para os católicos enfrentarem o “perigo” 

protestante: 

Trabalhar a favor do protestantismo e aderir a sua doutrina, não é só 

apostar-se da única religião verdadeira, para ir em seguimento do erro, é 

deixar-se  na expressão do evangelho, guiar pó um cego. É portanto 

caminhar para o abismo da perdição eterna... 

(...) Do exposto deveis (ilegível) irmão e filhos muito amados, quão sabias 

são as medidas tomadas pela igreja, afim de afugentar para longe os 

católicos, o perigo protestante. Vejamos quais são elas. 

1- Pelo can.2314 – Incorrem em excomunhão speciali modo reservada a 

Santa Sé: todos os apóstatas da fé cristã e todos e cada um dos hereges 

(portanto os católicos que tornam protestantes, espíritas ou sismóticos). 

(...) 6- Incorrem em excomunhão (..) os que ousarem dar sepultura 

eclesiástica (..) aos infiéis, hereges, can. 1240, can. 2339. 

„Saibam os fiéis que, em absoluto, não lhes é permitido praticar, juntamente 

com os hereges, os protestantes qualquer atos religiosos que impliquem 

participação de fé ou comunicação em cerimônia religiosa, bem como não 

lhes é permitido assistir aos discursos, que costumam ser feitos em suas 

reuniões, assistir ou tomar parte com os mesmos nos atos de seu culto, 

auxiliá-los, defendê-los.
xli
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Da mesma forma, na AD, encontramos falas de escritores que também colocam em 

dúvida a integridade da religião católica. Em determinada fonte, tomada como referência no 

pensamento da AD em relação ao catolicismo na atualidade, encontramos apontamentos que 

sugerem embates: 

A decadência doutrinária, moral e espiritual da Igreja [ católica ], começou 

quando milhares de pessoas foram por ela batizadas e recebidas como 

membros, sem terem experimentado uma real conversão bíblica. 

Verdadeiros pagãos que eram introduziram-se no seio da Igreja trazendo 

consigo os seus deuses, que, segundo eles, eram o mesmo Deus adorado 

pelos cristãos. 

(...) Enquanto se desenvolvia a adoração a Maria, os cultos da Igreja de 

Roma perdiam cada vez mais os elementos espirituais e a perfeita 

compreensão das funções sobrenaturais da graça de Deus. Formas pagãs, 

como a ênfase sobre o mistério e a magia, influenciaram essa igreja. O 

sacerdote, o altar, a missa e as imagens de escultura assumiram papel de 

preponderância no culto. A autoridade era centralizada numa igreja dita 

infalível e não na vontade de Deus conforme expressada pela sua 

Palavra.
xlii

; 

A Tradição da Igreja Romana é, sem dúvida alguma, um „outro evangelho‟ 

(Gl 1.8); antítese do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ela não tinha lugar 

na igreja primitiva. O Evangelho só, contém „todo o conselho de Deus‟ (At 

20.27), dispensando, portanto, a Tradição vaticana.
xliii

 

 

 Inclusive para a própria história da AD em limites nacionais, a Igreja Católica já foi 

colocada como um obstáculo que foi vencido pela persistência pentecostal dos assembleianos. 

No principal jornal da AD, em uma edição comemorativa aos 90 anos desta igreja no Brasil, 

em 2001, um artigo referiu-se ao catolicismo dessa maneira: 

 

A História do Brasil teve inúmeras interferências divinas para preparar o 

caminho da AD. Devido a proclamação da República, em 1889, Marechal 

Deodoro e o novo governo republicano tornaram o Estado leigo e laico, 

separando-o da Igreja Católica Romana. Essa iniciativa tirou poderes civis 

do clero romano e acarretou o seu declínio temporal. 

No início do século SS, uma série de acontecimentos políticos dentro do 

Pará flexibilizaram a entrada do Evangelho genuíno no país. O governo 

afastou a Igreja Católica do ensino público secular e vários de seus líderes 

da vida política. Um grande avanço, pois na metade do século 19, 

missionários protestantes eram proibidos de entrar no Brasil e só 

conseguiam se fossem membros de embaixadas ou da Marinha.
xliv

 
 

 

É visível a antipatia do catolicismo pré-conciliar em relação ao protestantismo e da 

AD ainda na atualidade em relação à Igreja Católica. Os ensinamentos de uma e de outra se 

chocavam em alguns momentos. Mas, apesar dos embates teológicos e doutrinários e das 
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diferentes épocas tratadas, observamos em ambas as igrejas que o exercício de qualificação 

das práticas mediúnicas estava pautado na demonização.             

O entendimento dos recursos simbólicos que uma sociedade possui é fundamental para 

a compreensão de determinado imaginário social, onde a produção de discursos deve reunir 

representações numa específica forma de fazer legítimos determinados sistemas de valores. 

Aqui retomamos Baczko quando diz que: 

Graças à sua estrutura complexa e, em especial, graças ao seu tecido 

simbólico, o imaginário social intervém a diversos níveis da vida coletiva, 

realizando simultaneamente várias funções em relação aos agentes sociais. 

O seu trabalho opera através de séries de oposições que estruturam as forças 

afetivas que agem sobre a vida coletiva, unindo-as, por meio de uma rede de 

significações, às dimensões intelectuais dessa vida coletiva...
xlv

 

 

O controle sobre esses mecanismos imaginários assegura real influência sobre 

comportamentos e atividades nos mais variados níveis da vida social. Na AD e na Igreja 

Católica essas facetas observadas na idéia de imaginário, complexas entre si, vão estar 

presentes e são fundamentais para entendermos o universo simbólico que permeou as 

representações sobre o “Espiritismo” nas duas denominações. Nesse universo simbólico o 

dispositivo demonizante foi largamente utilizado. 

No imaginário cristão a figura do diabo sempre esteve presente. Rodeghero, apoiada 

em Chartier (apud Burguière, 1993:407), diz que a imagem do demônio utilizada para 

qualificar qualquer “perigo” é altamente decifrável em determinadas comunidades por estar 

essa imagem incluída no cristianismo.
xlvi

 Sobre a força desse elemento no discurso, Dubois 

ressalta que uma possibilidade de apreensão do imaginário dá-se através da “infusão de 

fantasmas dentro do discurso, que cultivam a função referencial e revelam de fato estruturas 

imaginárias e um sujeito cultural.”
xlvii

 

 

Notas 

                                                 
i
 “Alter” refere-se à alteridade – termo que tenta explicar a dualidade do sujeito. Este não se encontra como uma 

forma fechada em si, mas tem relação com um exterior que o determina, o “outro”.  
ii
 Emprestaremos à palavra “intelectuais” um sentido próximo ao empregado por Berger na sua análise sobre a 

tendência à formarem-se profissionais da religião ( BERGER, Peter. O dossel sagrado: elementos para uma 

teoria sociológica da religião. São Paulo: Paulinas, 1985. (Coleção Sociologia e Religião; 2). Ou seja, um grupo 

formado e socializado nos valores e normas da religião, com conhecimento especializado na sua doutrina, 

engajado na sua expansão e capaz de defendê-la socialmente. 
iii

 CHARTIER, Roger. Do livro à leitura. In: Práticas de Leitura. São Paulo: Estação Liberdade, 1996. p.78. 
iv
  ROLIM, Francisco Cartaxo. Pentecostalismo no Brasil e América Latina. In: A Libertação na História, série 

VI, v. 6, Petrópolis: Vozes, 1995. p.22. 
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esteja ligada aos primeiros concílios oficiais das igrejas pentecostais nos E.U.A. Eles datam a partir de abril de 

1914 e tinham o nome de Concílio Geral das Assembleias de Deus. 
ix

 FRESTON, Paul. Op.cit., p.115. 
x
 A CGADB possui, além dos departamentos administrativos, alguns Conselhos e Comissões. Entre os 

Conselhos encontramos os seguintes: Consultivo, CPAD (Casa Publicadora das Assembleias de Deus), 

Capelania, Educação, Ética, Fiscal e os Conselhos Regionais (com representação de cada região do país). Das 

Comissões: Apologética, Jurídica, Planos e Estratégias, Relações Públicas e Temário. A CGADB ainda mantém  

uma escola chamada EMAD (Escola de Missões das Assembleias de Deus) na cidade de Campo Limpo Paulista, 

e a SENAMI (Secretaria Nacional de Missões da CGADB).  

Disponível em ‹www.cgadb.com.br›. Acesso em  2 jul. 2010. 
xi

 ROLIM, Francisco Cartaxo. Op.cit., p. 81. 
xii

 NOVAES, Regina Neves. Os escolhidos de Deus: pentecostais, trabalhadores e cidadania. Caderno do 

ISER, n.19. São Paulo: Marco Zero, 1985. p.68.     
xiii

 A palavra mundo para os assembleianos é um espaço teológico. O que não está de acordo com os preceitos 

bíblicos e doutrinários que a AD segue faz parte do “mundo”, ou seja, o espaço não regido pelas leis divinas. O 

fiel vive no mundo tal qual o reconhecemos geograficamente e culturalmente, mas não faz parte dele por 

diferenciar-se nas qualidades morais e “espirituais”. 
xiv

 MIRANDA, Júlia.  Carisma, Sociedade e Política. Novas linguagens do religioso e do político. Rio de 

Janeiro: Relume Dumará, 1999. p.88. 
xv

 Idem, p.26. 
xvi

 Existe uma diferença entre membros e congregados. As pessoas que congregam na igreja são aquelas que 

apenas freqüentam os cultos sem qualquer compromisso mais sério dentro das atividades da igreja. Já os 

membros são aquelas pessoas que já passaram pelo estágio do batismo nas águas para serem reconhecidas como 

parte integrante do grupo e da igreja como instituição. Na ocasião desse batismo os adeptos recebem uma 

carteirinha de membro.  
xvii

 A palavra obreiros vem de obrar mesmo, fazer, praticar, realizar. São homens com qualquer titulação dentro 

da hierarquia que podem prestar serviço à comunidade da igreja, indo desde a construção de templos até à 

pregação.   
xviii

 ORLANDI, Eni Pulccineli. A linguagem e seu funcionamento. As formas de discurso. Campinas: Pontes, 

1987. 
xix

 Idem, p.16. 
xx

 CHARTIER, Roger. A História Culturas: entre práticas e representações. Lisboa: Difel, 1988. p.17. 
xxi

 Por imaginário entenderemos um processo de construção e interpretação de valores que dão sentido de 

unidade significativa à coletividade. O dispositivo imaginário atua de forma eficaz em fazer parecer natural os 

fenômenos que nomeiam o cotidiano das pessoas, em todos os seus aspectos. Ver BRONISLAW, Baczko. 

Imaginação Social. In: Enciclopédia EINAUDI, v.1 (Memória – História), Lisboa: Imprensa Nacional e Casa da 

Moeda, 1984. pp. 308-314. 
xxii

 RINALDI, Natanael; ROMEIRO, Paulo. Desmascarando as Seitas. Rio de Janeiro: CPAD, 1996. p.175. 
xxiii

 SILVA, Severino Pedro da. O homem: corpo, alma e espírito. Rio de Janeiro: CPAD, 1988. p113. 
xxiv

 GEISLER, Norman.L.; RHODES, Ron. Resposta às Seitas. Rio de Janeiro: CPAD, 2000. p. 65,88. 
xxv

 COSTA, Jéferson Magno. Porque Deus condena o Espiritismo. Rio de Janeiro: CPAD, 1996. p.39. 
xxvi

 Idem, p.105. Nesta passagem o autor refere-se ao francês Allan Kardec – fundador do Espiritismo. 
xxvii

 COSTA, Jéferson Magno. Op.cit., p. 65. 
xxviii

 TEVES, Nilda. O imaginário na configuração da realidade social. In: Imaginário Social e Educação. Rio 

de Janeiro: Gryphus: Faculdade de Educação da UFRJ, 1992. p.13. 
xxix

 (...) o pecado é uma realidade presente no mundo que „jaz no maligno‟. Manual de Doutrinas da AD. Rio de 

Janeiro: CPAD, 2000. p.29. 
xxx

 GEISLER, Norman.L.; RHODES, Ron. Op.cit., p.22. 
xxxi

 OLIVEIRA, Raimundo F. de. Seitas e Heresias: um sinal dos tempos. Rio de Janeiro: CPAD, 1987. p. 

51,52. 

http://www.cgadb.com.br/


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 

_____________________________________________________________________ 

16 

 

                                                                                                                                                         
xxxii

 DALLABRIDA, Norberto. Virtus et scientia: o Ginásio Catarinense e a (re)produção das elites 

catarinenses na Primeira República. São Paulo: USP (tese de doutroramento em História), 2001. p.58,59. 
xxxiii

 EPISCOPADO PAULISTA. Circular reservada do Episcopado Paulista ao Revdo. Clero secular e 

regular da Província Eclesiástica de São Paulo. snt., 1940. 
xxxiv

 CONSTITUIÇÕES ECLESIÁSTICAS DO BRASIL. Nova edição da pastoral coletiva de 1915. s.1, s.ed., 

s.d. p.38. 
xxxv

 PINHEIRO, José Hermeto. Carta Pastoral. Uruguaiana: s.n.t., 1917. p.01. 
xxxvi

 MAZZAROTO, D. Antônio. (bispo de Ponta Grossa). Carta Pastoral – A Magia Espíritica. 1932, p. 

03,04. 
xxxvii

 MAZZAROTO, D. Antônio. Op.cit. p.11,12. (o grifo é nosso) 
xxxviii

 ISAIA, Artur César. APUD ISAIA, Artur César.  
xxxix

 PRIANTE, D. Vicente. (bispo de Corumbá). Carta Pastoral. S.1, s.ed., s.d. (1941). p.7. 
xl

 EPISCOPADO DA PROVÍNCIA ECLESIÁTICA DE BELO HORIZONTE. Pastoral coletiva do 

Episcopado Província Eclesiástica de Belo Horizonte, contendo as determinações da 5ª Conferência 

Episcopal da Província, realizada em Luz, de 17 a 20 de setembro de 1941. p.7. 
xli

 CARTA PASTORAL DE DOM RODOLFO DAS MERCÊS DE OLIVEIRA PENA, BISPO DE BARRA DO 

RIO GRANDE – COMO DEVEM PROCEDER OS CATÓLICOS EM FACE DO ESPIRITISMO E DO 

PROTESTANTISMO, 1941. p. 5, 11. 
xlii

 OLIVEIRA, Raimundo F. de. Op.cit., p. 14,15. 
xliii

 Idem, p.29. 
xliv

 Jornal Mensageiro da Paz. Edição Histórica dos 90 aos da AD no Brasil. p.3. 
xlv

 BRONISLAW, Baczko. Op.cit., p. 312. 
xlvi

 RODEGHERO, Carla Simone. O diabo é vermelho. Imagináro anticomunista e Igreja Católica no Rio 

Grande do Sul (1945-1964). Passo Fundo: EDIPUF, 1988. (capítulos I e IV). P.30. 
xlvii

 DUBOIS, Claude-Gilbert. O imaginário da Renascença. Brasília: Unb, 1995. p.12. 


