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O COMUNISMO COMO PRELÚDIO DO APOCALIPSE: IMAGINÁRIO 

ESCATOLÓGICO DAS ASSEMBLÉIAS DE DEUS NAS  

DÉCADAS DE 1920 E 1930 

Lindolfo A . Martelli* 

 

 Dentre amplas categorias de análise tanto da identidade, quanto do 

comportamento e efeitos sociais de determinado grupo religioso o estudo da teologia é 

um dos mais importantes. Ela atua como o instrumento legitimador por excelência da 

identidade e delimita sentidos próprios de cada grupo. No caso das Assembléias de 

Deus (AD), ela contribuirá na orientação e construção dos sistemas de alteridade, 

balizará as formas de representação, exprimirá os sentidos à vida social. Estudar o 

discurso teológico sob o viés historiográfico nada mais é que estudar a forma como a 

crença se codifica dentro de um determinado tempo. A relação entre história e crença 

perpassa pela análise da forma como a crença é entendida. Tal como dada na 

perspectiva de Ginzburg que entende a história das crenças como uma  “história das 

relações de força, uma história da aceitação ou da rejeição pelos dominados dos 

princípios inculcados, das identidades impostas que visam a assegurar e perpetuar seu 

assujeitamento” 1. As análises da construção de um imaginário anticomunista 

assembleiano se dão sobre os jornais institucionais da igreja, o Boa Semente (BS) , o 

Som Alegre (SA) e o Mensageiro da Paz (MP) nas décadas de 1920 e 1930.  

À medida que os assembleianos interpretam o mundo, que constroem sua 

teologia e que percebem o “outro, designam as ações da vida objetiva e as atitudes que 

devem tomar diante dos fatos e idéias divergentes. Os amigos e inimigos dependem da 

forma como a própria identidade é construída. Nessa perspectiva para os assembleianos 

o Cosmos passa a ser dividido entre os que pertencem à salvação e aos que pertencem 

ao “Mundo”2, estabelece-se uma percepção maniqueísta da realidade, segundo a qual o 

                                            
* Graduado em História – Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC. 
1 GINZBURG, Carlo. Benandanti. Stregoneria e culti agrari tra Cinquecento e Seicenno. Turim: Einaudi, 
1966. p.95.  
2 Segundo Andréa Mendes de Souza Mina, para os assembleianos o “mundo” é entendido como um 
espaço teológico, ou seja,  que está sob a égide de forças do bem e do mal. Ver. MINA, Andréia M.S. Nós 
e o mundo. A construção do “outro”: alteridade e pertencimento no material de divulgação brasileiro da 
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mundo estaria vivendo uma luta irreconciliável entre forças divergentes, neste caso fé 

versus ateísmo, cristianismo versus comunismo, bem versus mal, etc. Esse processo de 

reconhecimento e instituição do “outro” é dialético, o “nós” é o efeito desse 

reconhecimento. A conseqüência direta dessa ação é a  presunção de tentar universalizar 

os comportamentos, as atitudes dos indivíduos que nos cercam.3. 

 Ao delimitar seus inimigos, estabelecer os pontos de divergência, a historiadora 

Carla Luciana Silva defende que dentro da categorização e definição de “um outro”, nos 

movimentos anticomunistas “havia um esforço em configurar o comunismo como um 

inimigo social”, ou seja, articulava-se formas de coesão dos mais diferentes setores 

sociais empenhados em combater o “inimigo de toda a sociedade ocidental”4. 

 Os assembleianos não se afastam dessa premissa.  O combate ao comunismo 

configura-se dentro dessa lógica como um critério para preservar a cristandade. O 

comunismo contribui com o “mundanismo” ele é agente da proliferação de vários 

pecados que pertencem ao “mundo”.  O comunismo é entendido como um perigo, o 

causador da crise social. As imagens que serão criadas para descrever as práticas 

“mundanas” dos comunistas estão inseridas dentro de uma perspectiva de autodefesa, é 

a defesa do cristianismo. Desta forma é que Baczko discute que em momentos onde se 

intensifica a produção de imaginários sociais concorrentes e antagonistas, estes são 

caracterizados por um mecanismo de autodefesa, visando dar legitimidade a 

representações. Nesse mesmo sentido, dispositivos imaginários são empregados de 

forma a mobilizar as energias dos seus membros para uma ação5, a busca de proteção é 

evidente.  

De que forma os assembleianos produzirão imagens e representações capazes de 

dar sentido ao comunismo? A ação de defesa dos assembleianos dá-se de forma 

discursiva nas preleções, nos editoriais, nas escolas dominicais, os inimigos e heresias 

são ao mesmo tempo produzidos e desqualificados em todas as manifestações 

                                                                                                                                
Igreja Assembléia de Deus e Igreja Universal do Reino de Deus na década de 1990. Mestrado. 
Florianópolis, UFSC, 2004 
3 TEVES, Nilda. O imaginário na configuração da realidade social. In: ___. (Coord.). Imaginário social 
e educação. Rio de Janeiro: Gryphus; Faculdade de Educação da UFRJ, 1992. p.19.  
4SILVA, Carla Luciana. Imaginários Anticomunistas Brasileiros (1931-1934). Porto Alegre: EDIPUCRS, 
2001. p 13. 
5BACZKO, Bronislaw. Imaginação Social. In: ENCICLOPÉDIA Einaudi, vol. 01. (Memória – História). 
Lisboa: Imprensa Nacional e Casa da Moeda, 1984.,p.310. 
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discursivas. A legitimidade desse discurso provém do próprio discurso religioso dado 

como autoritário, na crença da infalibilidade bíblica e na crença da inspiração direta do 

Espírito Santo sobre as pessoas.  

O movimento pentecostal representado pela AD entenderá que o comunismo era 

constituído por um sistema de crenças que “concorreria com a religião” a medida que se 

propusesse fornecer sentido ao mundo e aos valores humanos.  

Para os religiosos a filosofia comunista opunha-se aos princípios e postulados 

básicos da cristandade; negando a existência de Deus e consequentemente as doutrinas e 

dogmas religiosos, defendendo suas próprias doutrinas baseadas no ateísmo e no 

materialismo.6Esse conflito entre os comunistas e a cristandade afeta não somente o 

pentecostalismo mas até seu oponente religioso, o catolicismo. São as instituições 

cristãs que estão sendo ameaçadas. O comunismo é apresentado não apenas como uma 

luta entre o bem e o mal, e sim entre a religião e o ateísmo. Como podemos perceber no 

editorial do Som Alegre: 

Pelos jornaes, vemos que o governo dos Soviets, tem levantado uma 
peseguição forte e sistemática contra toda a religião, afim de extinguir 
e expulsar, qualquer forma de religião existente naquele paiz.  

De um jornal, subscrevemos o seguinte, que retrata com fidelidade a 
constritadora situação daquele paiz. ‘Este anno, o governo descobriu 
que nas escolas 42% dos alumnos, são registrados como religiosos e 
que nas províncias, mais de 91% dos escolares, pertencem à famílias 
religiosas. Este facto foi alarmante para o ministro da educação, que 
logo se poz a rever o programa da instrucção. Futuramente obrigarão 
em todas as escolas, a instrução “anti-religiosa”’.7 [grifo nosso] 

  
 É importante frisar que o “medo” do comunismo não é somente pelo seu caráter 

anticristão, e sim o seu posicionamento antireligioso. Defensora do movimento judaico 

e da causa sionista, a AD vai referendar ao o judaísmo à noção de “povo eleito de 

Deus”. A continuidade das promessas messiânicas e de eleição divina, desde a chamada 

de Abraão no livro de Gênesis só irá findar para os judeus após o que se entende como a 

Consumação dos Séculos, a total separação entre o bem e o mal, na concepção 

assembleiana. O povo judeu ajuda a compor um dos sinais escatológicos na teologia da 

igreja. 
                                            
6MOTTA, Rodrigo P. S. Em guarda contra o “Perigo Vermelho”: o anticomunismo no Brasil (1917-
1964). São Paulo: Perspectiva, 2002. p.20  
7 SA maio de 1930, p.03 
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 O jornal BS no artigo “O Segundo Advento de Cristo”, anuncia que “Outro 

signal da aproximação do dia do Senhor é o despertamento do povo judaico e as 

evoluções sionistas entre elle”8. Com argumentações em várias passagens bíblicas 

referindo-se ao povo de Israel os pentecostais interpretam a migração judaica do século 

passado e a conquista das terras orientais como uma confirmação sagrada dos anúncios 

proféticos.  

O movimento sionista passa a representar a manifestação empírica da profecia e 

legitimidade bíblica, “se há um testemunho vivo que prova a veracidade da bíblica é o 

judeu”9, afirma o jornal.  O agrupamento judaico é simbolizado com ossos secos que 

ganham vida e se revestem de carne, saindo da morte para a vida, tal como descrito nas 

profecias de Ezequiel10. Na interpretação teológica dos assembleianos o movimento 

sionista é um cumprimento da profecia bíblica, a imagem de ossos que adquirem carne e 

vida, os judeus adquirem pátria e identidade. É em defesa da causa judaica que a igreja 

expõe no jornal a perseguição do judaísmo e da causa sionista na Rússia.  

 Em defesa dos judeus na Rússia um sermão traduzido de um pregador chamado 

Wathan Cohen Beskin, provavelmente estadunidense, afirma que os filhos que 

entregarem seus pais por estes comerem pães sem fermento ou por estes orarem, 

receberão um prêmio do Estado, os pais irão para a cadeia. Diz que tal anúncio está em 

um jornal russo de sua propriedade11. Sem questionar a veracidade das informações os 

editores dos jornais assembleianos se apropriam das informações principalmente dos 

Estados Unidos e montam seus conceitos, símbolos, discursos, criam imaginários e 

significam o mundo com informações exógenas.  

 Com base em informações provenientes dos Estados Unidos “conhecem” o que 

se passa na Rússia. Um artigo traduzido intitulado “A Figueira está brotando”, 

referindo-se à imagem da árvore que representa Israel, é de um periódico estadunidense. 

Claramente se percebe a ênfase do governo soviético como um opressor religioso. 

Opressor especialmente do judaísmo, por quem os assembleianos demonstram muita 

simpatia. O jornal menciona que o governo soviético se mostra contra a religião, 

proibindo os cultos, a literatura, o comércio, ou qualquer manifestação a favor da 
                                            
8 BS maio de 1925, p.011 
9 BS fevereiro de 1926, p.02 
10 Cf. Ezequiel 37:7.  
11 MP I quinzena de fevereiro de 1932, p05.  



 
 
 
ANAIS DO II ENCONTRO NACIONAL DO GT HISTÓRIA DAS RELIGIÕES E DAS RELIGIOSIDADES 
Revista  Brasileira  de História das Religiões – ANPUH 
Maringá (PR)  v. 1, n. 3, 2009. ISSN 1983-2859. 
Disponível em http://www.dhi.uem.br/gtreligiao/pub.html 
 

 5 

migração para a Palestina, sob pena de “prisão e sofrimentos”, e reitera “é tão perigoso 

ser sionista na Rússia como ser monarchista ou menchevista”12.  

Mas não é só em defesa da causa judaica que os pentecostais se lançam em 

oposição aos russos, lembrando que há razões simbólicas que legitimam o judaísmo no 

imaginário assembleiano. Sobretudo, há a defesa do cristianismo, independente se este 

compõe diversas matizes religiosas as quais por incongruência na pertença simbólica 

acabam sendo rivais (Igreja Católica, Batista, Presbiteriana, Adventista etc). Ocorre 

nesse momento o que Baczko chama de representar “solidariedade”13, ou seja, o 

imaginário que é abordado nesse momento, sai em defesa da religião, do monoteísmo, 

dos valores que se estabelecem como comuns, na diferença combate-se o que é mais 

diferente. Descrevendo a perseguição contra o cristianismo, o editorial sensibiliza-se 

com a igreja Ortodoxa Grega; “Da igreja cathólica grega, foram mortos 26 bispos, 6.755 

padres e grande número de christãos de outras egrejas”14, há menção também dos 

pentecostais, “conforme notícias recém chegadas da Rússia, também evangelistas 

pentecostaes são presos e só Deus sabe qual tem sido a sua sorte”.15 

É fato que os cristãos por catecismos, sermões, leituras da história da Igreja 

Primitiva, estão saturados de informações e possuem algumas imagens sobre as 

atrocidades cruéis cometidas em Roma contra os primeiros cristãos, os apóstolos e o 

próprio Cristo. É importante ressaltar que frequentemente o inimigo é imaginado na sua 

forma mais “mítica”, quando isso ocorre (o que pode ser nesse caso) o perigo que ele 

representa é tanto maior quanto o seu nome designa, apenas pelo desconhecido, o nunca 

visto16. Consciente disto e da imagem que os fiéis possuem dos castigos executados 

contra o “povo de Deus” a Rússia é comparada ao próprio Império Romano que nos 

primeiros séculos executou um incontável número de cristãos.  

Poucos têm verdadeiramente comprehendido, que o que se desenrola 
na Rússia, é a perseguição mais cruel e temível contra o 
Christianismo e que jamais teve logar desde o Império Romano até os 
nossos dias.17 

 

                                            
12 BS outubro de 1925, p.05  
13 BACZKO, Bronislaw. 1984, op.cit.,p.316 
14 SA, dezembro de 1929, p.03 
15 Ibidem: p,03 
16 BACZKO, Bronislaw. 1984, op.cit.,p.319.  
17 SA dezembro de 1929, p.03 
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Esses bens simbólicos garantem o poder de legitimidade no campo religioso. De 

acordo com Bourdieu o poder simbólico é tão ou mais efetivo que a força, ele 

transforma a visão de mundo, é um poder extremamente eficaz a partir do momento em 

que for reconhecido e ignorado como arbitrário.18 Na constituição do imaginário, 

percebe-se a necessidade de legitimação do poder através dos símbolos, uma vez que 

um “saber” seja objetivado e interiorizado nos indivíduos definindo a realidade objetiva, 

a legitimação está garantida19.  

 As legitimações no meio pentecostal são altamente eficazes a partir do 

pressuposto que, sua literatura, a bíblia, é tida como regra infalível de fé. É o que Berg 

denota “legitimação por facticidade objetiva”20. Nesta perspectiva encontra-se o 

comunismo, que uma vez relacionado a símbolos de caráter religioso, e legitimados por 

argumentos considerados válidos acabam sendo referendados significativamente pelo 

grupo por representar justamente a visão destes.   

Uma profecia que ocorreu nos EUA mencionando que o pentecostalismo na 

Rússia estaria sofrendo as mazelas do comunismo é compreendida como um alerta de 

que o comunismo é um inimigo global, ao mesmo tempo em que afirma que embora 

haja perseguição, a Rússia é um centro irradiador do pentecostalismo. Há na 

mentalidade dos assembleianos que quanto maior a perseguição, as calamidades e 

crises, maior é o próprio avanço do evangelho.  

Amigos, nós nos consideramos felizes, emquanto vivemos em guerra 
terrestre e paz celeste, emquanto peccadores são salvos nos nossos 
cultos e o peccado fica manifesto e castigado nas nossas assembléias. 
Assim viveram os cristãos primitivos21  

 

 Tal argumento geralmente é baseado na idéia de uma história cíclica sob a ótica 

social, porém linear escatologicamente. Ficam claras as comparações das atrocidades 

cometidas na Rússia com o Império Romano dos primeiros séculos cristão. Como o 

próprio jornal afirma “não há para admirar que se levante perseguições aonde o poder 

de Deus se manifesta”.22   

                                            
18 BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002, p. 14. 
19 BERGER, Peter L. 1985, op.cit., p.45. 
20 Ibidem: p.43. 
21 BS abril de 1927, p. 04.  
22 SA dezembro de 1929, p.03 
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No imaginário assembleiano a visão que os comunistas estavam sendo 

influenciados por forças satânicas, que suas doutrinas eram perniciosas e contrárias a fé 

era constante.Para legitimar o poder deste imaginário, os pentecostais com singularidade 

constroem uma história escatológica, onde tudo o que estava acontecendo pertencia a 

esfera espiritual.  

No princípio as AD não primavam pela educação formal e secularizada, o que 

leva Paul Feston a afirmar que eram adeptos de uma religião “leiga e 

antiintelectualista”. Em contrapartida é no “governo dos Soviets” que se encontra um 

sistema de ensino que enfatiza o ateísmo, a religião sem a Trindade, cujos ensinamentos 

são humanos e racionais. O Som Alegre referindo-se a educação na Rússia afirma que 

esta nação investia na educação como uma forma de propagar uma ideologia anti 

religião, afirmando que: “futuramente obrigarão em todas as escolas, a instrução anti-

religiosa. O Atheismo, será ensinado com as sciencias naturaes, a astronomina, a 

sociologia e a psycologia”23, afirmava o jornal.  A sabedoria humana contrapunha uma 

sabedoria divina, enquanto a divina vem do alto, como uma espécie de inspiração divina 

a humana é adquirida nos bancos escolares, na meditação e experimentação. No artigo 

“A sabedoria divina e a terrena” o MP afirma que: “a que vem do alto (sabedoria) é 

pura, mansa, pacífica, moderada, tratável, misericordiosa, cheia de bons frutos, sem 

parcialidade e sem hipocrisia, e a outra é terrena animal e diabólica”24. 

Havia uma repulsa a qualquer modo de pensar que não se encaixasse no ethos 

assembleiano. Tudo que há no mundo de forma única e exclusiva é explicado 

“espiritualmente”. Está intrínseca às mensagens, textos, sermões que exista um plano 

sobrenatural eterno que já definiu a organização do mundo. Outros grupos cristãos já 

admitiram tal lógica religiosa.  Os pentecostais partem do princípio de que há um plano 

divino que é ético recompensando o bem e o mal. Como explica Cecília Mariz, “o plano 

de Deus desempenha um papel na religião similar àquele que a razão desempenha na 

Ciência. A fé no plano de Deus pentecostal, além de ser estratégica contra a anomia, é, 

assim de forma implícita, uma experiência modernizadora e racionalizadora”.25 Ao 

analisar testemunhos e episódios relatados em membros da AD,  Mariz destaca que, 

mesmo nos casos onde as coisas não saem como o esperado, os milagres não 
                                            
23 Ibidem: p06 
24 MP I quinzena de julho de 1937, p.02.  
25 MARIZ, Cecília l. Alcoolismo, Gênero e Pentecostalismo. Religião e Sociedade 16/03, 1994, p.88. 
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acontecem, o pentecostal procura dar um sentido ou significado dentro do plano de 

Deus para o fato.  

 O ano de 1927 se destacou por um pequeno “surto de propaganda 

anticomunista”26no Brasil. Os primeiros meses do ano, com a evidência da legalidade 

do PCB, a tramitação da Lei Celerada, aviltaram a campanha anticomunista 

principalmente por parte da imprensa e dos grupos religiosos. Neste espaço é que chama 

a atenção a edição de uma matéria no jornal BS intitulada “O Despertamento na Rússia 

e o Clamor a Deus”27.  Trata-se de um sermão proferido em janeiro deste mesmo ano, 

na “The Stone Church”28. O sermão traduzido por Samuel Nystron inicia com um 

versículo da carta aos romanos que diz: “Como invocarão aquelle em quem não teem 

crido? E como crerão naquelle de quem não teem ouvido falar? E como ouvirão sem 

pregador? As perguntas se remetem a uma resposta, que por sua vez, será respondida 

pelo pastor americano Paul Peterson ao relatar sua experiência como pregador em países 

do leste europeu.   

 Petterson inicia o sermão mostrando o sofrimento dos russos para chegar a 

reunião de culto. Segundo ele os cultos eram ao ar livre e freqüentado por um número 

expressivo de pessoas, em algumas cidades excedia a mil participantes por reunião, 

sempre atentos e com bíblias em punho. Mensagens enfatizando o sofrimento para 

adorar, as dificuldades para encontrar um grupo de oração a dependência de um 

ambiente para o culto servem de artifício imagético que reforça a liberdade e a 

facilidade em cultuar fora da Rússia. Em contrapartida nesse discurso percebemos que a 

imagem sobre a recepção do evangelho na Rússia era de que havia certo tropismo das 

pessoas para a aceitação da mensagem.  

   A causa para o “despertamento”, seria fruto das perseguições que os cristãos 

enfrentaram na Rússia. Petterson menciona que cristãos que tentaram fugir do regime 

bolchevista foram capturados, “enviados acorrentados para a Sibéria, afim de alli 

morrerem, somente porque adoravam a Deus e leram a Bíblia para os seus irmãos 

illetrados”. Explora-se a idéia de que a população não aceita o governo, vivem sob 

                                            
26 MOTTA, Rodrigo P. S, op.cit., p 06 
27 BS abril de 1926 p01 
28 Uma igreja pentecostal localizada em Chicago.  
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imposição, sob um jugo autoritário onde não há liberdade de escolha, pois se houvesse e 

pudessem optar pelo cristianismo, o fariam.  

 A conversão destes indivíduos, que se prontificam a ser propagadores da fé no 

seu país de origem, representa no imaginário pentecostal não somente a divulgação da 

fé, mas o próprio cumprimento das profecias bíblicas. Indica que o pentecostes é um 

fenômeno mundial, que o avivamento espiritual não seria barrado nem mesmo pelos 

países comunistas.  

 O ateísmo mais uma vez é condenado, a perda da credibilidade em Deus depois 

da revolução de 1917 seria fruto direto das mentiras e enganos praticados pela igreja 

ortodoxa, ou seja, a religião falhou e o comunismo prosperou. Tal alusão se remete a 

interpretação de que havendo a verdadeira religião, aquela que “não engana”, e se o 

povo russo entrar em contato com os verdadeiros ensinamentos de Cristo, certamente 

será esclarecido e abandonaria assim suas práticas diabólicas.  

Quando um alto official da egreja ou sacerdote morria, o seu corpo 
era collocado em algum logar sancto que elles tinham para este fim, o 
povo fora ensinado que estes corpos nunca viriam corrupção, mas 
sempre permaneceriam no estado em que estavam. Desde modo o 
povo adorava taes “sanctos incorruptíveis”; mas quando os 
bolchevistas chegaram ao poder uma das primeiras coisas que elles 
fizeram, foi despojar estes “sanctos incorruptíveis” que nada eram 
senão couros e sacos cheios de palha e serragem de madeira, e os 
expor a vista do povo. Quando o povo ignorante viu esta decepção, 
fora de um extremo ao outro. Conhecendo isto em que sempre 
acreditaram, era uma mentira, muitos perderam a fé em Deus29.  

 

 A “bestialização” dos seres humanos também é um recurso imagético usado. 

Eles defendiam que: “O regime comunista leva as pessoas a viverem como animais”. 

Segundo o Boa Semente a fome obrigou os russos a comerem cadáveres de bois e 

cavalos, os esforços em assegurar a sobrevivência, a luta pela alimentação levou as 

pessoas a um estado degradante. O governo bolchevista porém oferece a população de 

Leningrado, “batata podre e peixe cheio de vermes”, ao povo que enfrenta horas na fila 

para receber alimento. Na concepção dos assembleianos a realidade russa é cruel e 

desumanizadora, vermes passam a compor o cardápio do povo russo, seja no campo 

comendo cadáveres seja nas cidades recebendo alimento putreficado do governo.   

                                            
29 BS, abril de 1927  
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 No discurso assembleiano a própria “natureza humana” está em debate, existe 

uma tentativa do regime comunista nesse sentido. Os homens nesse regime, passam a 

devorar uns aos outros como bichos, a família é desfeita, as relações humanas são 

destruídas, tudo em nome da sobrevivência e do regime enfatiza o jornal. Quando o BS 

evidencia que: “Os bolchevistas finalmente permitiram o povo entrar nos necrotérios e 

nos hospitaes e retira-los para a comida”30, está não somente se reportando a fome do 

povo, mas sim ao caráter antropofágico dos homens russos, um desvio de 

comportamento e da “natureza humana”. O corpo reconhecido pelos pentecostais como 

o “templo do Espírito Santo” é desta forma profanado.   

 O comunismo prezaria pelo desfacelamento dos lares, os valores familiares 

seriam ignorados, a família nuclear cristã encontra-se assim ameaçada. Um dos 

objetivos do governo russo seria separar os membros da família, causar dor e 

sofrimento. Tal separação se daria inclusive na morte. Quando um crente morre “ é 

cepultado sem ceremonia alguma, parentes ficam distanciados”31. O MP relata um 

episódio em que a polícia entra no lar e dá ordens ao pai de família para seguir com 

eles,  “é um triste adeus, pois naturalmente ele verá a sua esposa e seus filhos pela 

última vez. Há muito pranto na casa”32, descreve o jornal. O pai como responsável pela 

manutenção familiar, pelo sustento da casa, agora abandona o lar sob a coerção estatal.  

No artigo do MP intitulado “O Cristão em Sua Casa”33, o pai é destacado como 

o personagem central da família, o responsável na instrução dos filhos e no 

direcionamento da crença destes. É o pai que tem a responsabilidade em transmitir os 

valores, as crenças fundamentais, a fé para seus filhos, se o pai falha nesse objetivo é 

porque não cumpriu seu papel no seio familiar. O jornal MP relata a vida de um moço 

ateu, e questiona: Quem é o responsável? A resposta é enfática, são os pais. Conclui 

afirmando: “O mau espírito reinante num lar, põe esses alicerces no caráter dos filhos, 

por isso de muitos lares cristãos sai uma mocidade mundana”34. 

 A imagem do comunista comedor de criancinha é aqui explorada quando afirma; 

“Sorte fora lançada entre as creanças na família, e a creança sobre a qual a sorte cahira, 

                                            
30 Ibidem 
31 MP, II quinzena de fevereiro de 1935.  
32 MP, II quinzena de fevereiro de 1935.  
33 MP, II quinzena de janeiro de 1935, p.02.  
34 MP, II quinzena de janeiro de 1935, p.02 
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foi morta e comida pelo resto da família”35. Podemos perceber que a família tão 

valorizada na cultura cristã é sobrepujada pelo senso de sobrevivência, sem piedade e 

afeto, movidos pelo instinto, a família se lança sob a criança para devorá-la sem 

compaixão. A criança por todas as características que tomou na sociedade ocidental, 

como símbolo de pureza, fragilidade e esperança, é aqui explorada.  

 Em outras publicações anticomunistas no Brasil o tema da “infância comunista” 

foi intensamente utilizado. A imagem de crianças morrendo de fome, nuas, 

desamparadas pela sociedade e pela família é empregada pelo jornal. O objetivo é tocar 

em um dos pontos mais fortes da sensibilidade humana, o amor e o carinho pelas 

crianças. No testemunho de um missionário protestante, sobressai a sua experiência de 

ter encontrado na Rússia, quando se dirigia para o seu veículo de transporte, encontrou 

“uma creança nua, a qual tinha só ossos e pelle”, estava abandonada e sem ninguém 

para a acolher. Constrói-se assim a idéia de que os comunistas abandonavam algumas 

das suas crianças a própria sorte.36  

 Um dos artigos deixa claro que, as crianças de famílias cristãs comporiam o alvo 

predileto dos comunistas, com crueldade exterminariam esses seres inocentes, tirariam 

do convívio familiar, e movidos por um sentimento animalesco matariam esses 

pequenos indivíduos. O caráter religioso das ações é valorizado, visto que há um 

objetivo em eliminar as crianças. Que objetivo seria esse? Convencer por meio do 

sofrimento que a fé pode ser afetada. A religião é tratada como superior a própria 

existência humana.  

Não julgávamos que a crueldade dessas “feras” chegasse ao ponto de 
exterminar crianças innocentes, apenas, porque são filhos de 
christãos. Acham, então, que, possuindo esses innocentezinhos a fé de 
seus paes devem, por isso, ser exterminados, sem misericórdia37 

 

 As imagens do velho e da criança, como seres fragilizados e desamparados pelo 

governo russo são empregados para denotar o desprezo da sociedade sobre estes 

personagens. Os maltrates dos comunistas ganham mais intensidade na construção 

simbólica por tratar-se de pessoas com certa debilitação. Motta levanta a seguinte 

                                            
35 BS maio de 1927 
36 BS maio de 1927 
37 MP II quinzena de novembro de 19330, p.04.  



 
 
 
ANAIS DO II ENCONTRO NACIONAL DO GT HISTÓRIA DAS RELIGIÕES E DAS RELIGIOSIDADES 
Revista  Brasileira  de História das Religiões – ANPUH 
Maringá (PR)  v. 1, n. 3, 2009. ISSN 1983-2859. 
Disponível em http://www.dhi.uem.br/gtreligiao/pub.html 
 

 12 

questão: Se os comunistas eram seres capazes de tirar as crianças do conforto dos seu 

lar para maltratá-las e transformá-las em autômatos a serviço de tal causa, quem poderia 

duvidar que se tratava de gente má?38 A narrativa de prisões onde crianças e velhos são 

castigados, é explorada no jornal. Ao mencionar as crueldades dos russos com seus 

prisioneiros o MP narra o seguinte:  

Essas perseguições não são raras excepções, mas, as prisões 
superlotadas, e as multidões deportadas para as terras gélidas do norte 
da Europa e da Sibéria, onde velhos de setenta annos, juntamente com 
meninos de tenra edade, vão soffrer as mais terríveis privações, são 
vozes dilacerantes que cortam nossos corações39 

 

 Todas as mazelas que a Rússia enfrenta é interpretada como um juízo divino. A 

guerra, a fome e a peste são consideradas punições para esse povo. “Pouco depois da 

revolução veio fome terrível: Na bíblia encontramos commumente estes três males – 

guerra – fome – peste. Tivemos a guerra; depois a aquella gripe terrível e ainda mais 

adeante a fome: a Rússia sofreu tudo isso (...) Deus está tractando40 com os russos e 

estes passam por muitas coisas afim de ouvirem o Evangelho”41.  A imagem de um 

povo com fome é frequentemente contrastada com a fome da palavra, “há uma fome da 

Palavra de Deus e os missionários são poucos”42.  

 Em meados do ano de 1927 o comunismo no entendimento assembleiano seria o 

responsável pelo “phenomeno de regressão histórica”, ele representa a “destruição das 

instituições vigentes”. O jornal enfatiza que embora a ciência tenha desenvolvido uma 

moderna “prophylaxia”, melhorado a saúde das pessoas, os esforços não conseguem 

diminuir a mortandade mundial, as “cartas demográficas accusam expantoso obituário”. 

Quem seria responsável então pela regressão histórica e pelos altos índices de mortes? 

Mais uma vez a resposta é: os comunistas. O jornal não só identifica a causa, mas 

propõe a solução. Qual é a solução?. Aceitar o Evangelho de Cristo43, afirmam os 

assembleianos. . 

                                            
38 MOTTA, Rodrigo P. S, op.cit., p.73. 
39 MP I quinzena de novembro de 1932 
40 Tratando no meio pentecostal adquire sentido de estar punindo ou agindo contra.  
41 BS, maio de 1927 
42 Ibidem 
43 BS, setembro de 1927 
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  O comunismo é representado como uma doença maligna, que precisa de cura. O 

remédio que vai sarar essa doença é a fé. A fé seria a responsável em “regenerar, 

purificar e salvar”44. A crença em Deus e nas doutrinas cristãs seria assim a responsável 

por curar a humanidade. Como um agente patológico o artigo enfatiza que o comunismo 

“ameaça generalizar-se”, tal como uma doença que atinge várias partes do corpo. Aqui 

está a primeira eminência de um perigo global do comunismo. Antes tratado como uma 

ameaça remota, agora como um agente patológico, maligno que se expande e precisa ser 

detido.  

 Outro sintoma ligado a imagem de um corpo doente é a afirmação que o “o 

pulso do mundo enfermo acusa um estado febril, verdadeiramente desesperador”, tal 

estado de doença estaria ligado a Guerra Civil Espanhola e os extermínios oriundos da 

“brutalidade de Stalin”45. O mundo representado como um grande corpo estaria doente 

por causa de agentes patológicos comunistas.  

 O comunismo ainda é abordado como uma “potência” ameaçadora, causando 

agitação e intranqüilidade aos demais países pelo seu poder bélico. “Novamente as 

nações se agitam sob o peso moral das questões de sua política internacional (...). Nota-

se que o communismo, engrossando as suas hostes aguerridas, como uma extranha 

poténcia, repellida actualmente pela mor parte dos homens, ameaça generalizar-se”46. A 

própria reação dos comunistas contra os evangélicos é global. Em 1929 os 

assembleianos afirmam que foi publicado um decreto na imprensa mundial restringindo 

rigidamente a obra de ministros nas igreja evangélicas, onde há um comunista, este deve 

obedecer a ordem de que: “nenhum ministro pode pregar mais do que numa egreja (...) 

não pode ter classes organizadas para o ensino religioso, ainda, que essas classes se 

reunissem dentro da egreja. Nem podia se ocupar [a igreja] de alguma forma de trabalho 

social”47.   

 No início da década de 30 é em defesa do Estado que o BS vai se pronunciar 

contra o comunismo. Como se dará essa defesa? Primeiramente incorporando ao 

discurso político o discurso religioso. O comunismo passa a representar o agente 

responsável em transformar o Estado em uma entidade defensora do ateísmo. As 
                                            
44 Ibidem  
45 MP I quinzena de fevereiro de 1938, p.06.  
46 BS, setembro de 1927.  
47 BS, fevereiro de 1930.  
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“instituições vigentes”48 estão ameaçadas argumentava o BS, agora a evidência dessa 

ameaça é a instituição maior do país, não se assenta porém na sua estrutura burocrática, 

mas sim sua ideologia. No artigo intitulado “O Estabelecimento dum Estado 

Atheístico”49 enfatiza-se a ideologia comunista, “o communismo não deixou a sua 

intenção original de acabar com a religião”, a afirmação que os soviets haviam 

proclamado o ateísmo do partido comunista é a prova mais cabal de que os funcionários 

do Estado defendiam o ateísmo.  

De que forma esse Estado ateístico poderia ultrapassar as fronteiras da Rússia? O 

artigo em análise também é traduzido, fora escrito para o periódico, Christian World nos 

Estados Unidos pelo editor Paul Hitchinson. O autor afirma que o comunismo está 

“precipitando” na Europa, e outrora nunca fora visto um Estado ateístico em tão grande 

escala. É portando um governo que se expande, nas suas palavras é “terrivelmente 

militante”, busca adeptos em todos os cantos. A idéia de precipitação sugere algo que se 

lança que se infiltra sem contenção. Como anuncia, é um Estado com tal dimensão que 

nunca fora visto na história mundial. O medo do desconhecido, da proporção e grandeza 

do inimigo, logo se torna evidente nessas palavras. O posicionamento de quem fala só 

corrobora com a imagem da proporção de tal Estado, é um cidadão americano, dotado 

de autoridade sacral, testemunhando sobre sua experiência na Europa e presidente de 

um periódico, que pelo nome, sugere abrangência mundial. A argumentação por ser in 

loco fortalece a autoridade do discurso;  

Tenho estado na Rússia percorrendo praticamente a porção européa, 
desde o Báltico até o mar Cáspio. Tenho procurado conhecer quanto 
um espectador possa a respeito do que está acontecendo em questões 
religiosas.Eu duvidára dos rumores. A minha reportagem é que os 
rumores estão baseados em factos. Há perseguição religiosa de 
caracter o mais brutal e posta agora em actividade na Rússia. E esta 
perseguição está crescendo em escopo e intensidade50 

 

 A grande ameaça está na coerção da liberdade civil. A proibição do exercício da 

religião e a perda dos direitos civis são questões primordiais do comunismo. O BS 

enfatiza que a “intenção original do comunismo é acabar com a religião”51. Ele seria o 

                                            
48 BS, setembro de 1927.  
49 BS, fevereiro de 1930, p.03. 
50 BS, fevereiro de 1930, p03. 
51 Ibidem: p.03.  
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responsável pela mumificação da Igreja Ortodoxa, retirando deles todos os direitos 

civis. Aos que professam uma fé a ação dos comunistas seria enfática: a punição. Há o 

relato da experiência de um jovem que ao afirmar: “algum dia o direito duma fé vital em 

existir nesse paiz será reconhecido”52, foi sentenciado a quatro anos de trabalhos 

forçados na Sibéria. Aqui se manifesta o valor da fé, ela é vital, está na ordem da 

sobrevivência, mas não uma sobrevivência no sentido físico, pois este jovem fora 

executado, mas sobrenatural, responsável por vivificar a alma eternamente.  

 A educação também é alvo de ataque. Um grande problema do comunismo seria 

a intenção de esconder a existência de Deus das crianças, ensinando-as desde pequenas 

que “não há Deus e que a religião é por si superstição”53. A ingenuidade e falta de 

conhecimento dos pequenos os fariam moldados a dar prosseguimento a ideologia 

comunista. Os professores tem adotado uma postura antireligiosa, e seriam os 

responsáveis em esconder as informação da existência de Deus. O governo estaria 

exigindo das escolas que instruíssem que não há Deus. A criação de faculdades para o 

estudo do atheísmo também é enfatizado pelo MP, segundo o jornal lá se formariam 

doutores responsáveis em disseminar as doutrinas contra Deus, depois de dois anos de 

estudos jovens sairiam formados na faculdade de atheismo54. Em contrapartida, os 

seminários evangélicos estariam sendo fechados e os alunos presos pelo governo. 

Escolas criadas com o propósito de divulgar o ateísmo também são ressaltadas pelo 

jornal. Juventude comunista seria a responsável em propagandear o comunismo e para 

tanto deveria estar devidamente preparado em escolas que tivessem esse objetivo, 

instruir “para a propaganda ateísta”55. 

 Todos estes acontecimentos no entanto já estariam sob a égide de um plano 

maior maligno, oriundo das forças do mal. Os pentecostais entendem que possuem a 

capacidade de interpretar os acontecimentos de acordo com a bíblia, que por sua vez 

dará a resposta aos fatos da vida presente. Ao falar sobre a situação na Rússia, o SA 

entende que nesse país está manifesto o chamado “espírito do anticristo”. Seria o 

comunismo um prelúdio das idéias e das ações desse personagem que se oporia a toda a 

religião cristã.  

                                            
52 Ibidem: p.04.  
53 BS fevereiro de 1930, p.03.  
54 MP, I quinzena de janeiro de 1932. 
55 MP, I quinzena de outubro de 1937, p,02.  
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Nós que conhecemos alguma cousa das prophecias, sabemos que 
essas cousas hão de vir. No Bonchevismo está manifesto o verdadeiro 
espírito do Anti-Christo. E o “Anti-Christo”, certamente não tarde em 
apparecer; portanto, o que se está passando na Rússia, é para nós, 
crentes, motivo de levantarmos as nossas cabeças – e esperar a nossa 
próxima redempção.56 

  

 A afirmação “nós que conhecemos”, remete-se a uma revelação exclusiva. Já 

havia sido profetizado, e como intérpretes guiados pelo Espírito Santo, estão 

conscientes que tudo está dentro dos planos divinos. A redenção estaria próxima, a volta 

do salvador Jesus é iminente, pois os sinais da sua segunda vinda estão se cumprindo e 

manifestam-se no comunismo. A atitude dos crentes diante da situação é de esperança, 

levantar a cabeça, ou seja, metaforicamente olhar para os céus, olhar para o local que 

virá o salvador. Disto tudo presumimos que quanto maior o discurso anticomunista 

maior o apelo à espera da vinda de Cristo.  

 A propaganda anti-cristã estaria em atividade na Rússia. A publicação de jornais 

“O Atheista” e “O despertamento do Atheísmo”, contribuiriam com uma distribuição de 

vinte milhões de exemplares anuais. Um avião com a inscrição “Anti-Christo”, cruzaria 

os céus daquele país.  

 Os pentecostais que viviam na Rússia eram apresentados como verdadeiros 

heróis da propagação do evangelho e do cristianismo. A alusão à luz logo se remete às 

trevas que são dissipadas onde o evangelho é apregoado. Os ouvintes por sua vez se 

encontram sedentos. A palavra de Deus é representada como a água que sacia a sede. A 

religião é caracterizada como vital, é uma questão de sobrevivência, e o fogo adquire 

um sentido de fornecedor de vida. A glossolalia da Igreja Primitiva foi caracterizada 

pela presença do fogo57. Quando afirma, “o povo está sedento da Palavra de Deus (...) 

cidades, povoações e aldeias inteiras têm recebido a luz do evangelho”, ou “por meio da 

pregação e devoção pessoal possam fazer arder o fogo de uma religião vital”, há a 

intencionalidade de afirmar que só o pentecostalismo oferecerá as respostas às 

necessidades comunistas, fogo e água embora pareçam contrários nesse momento são 

                                            
56 SA, maio de 1930 p.03.  
57 Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu 
um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E 
viram línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios 
do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, 2,1-4 [ARC] 



 
 
 
ANAIS DO II ENCONTRO NACIONAL DO GT HISTÓRIA DAS RELIGIÕES E DAS RELIGIOSIDADES 
Revista  Brasileira  de História das Religiões – ANPUH 
Maringá (PR)  v. 1, n. 3, 2009. ISSN 1983-2859. 
Disponível em http://www.dhi.uem.br/gtreligiao/pub.html 
 

 17 

usados como símbolos que se coadunam remetendo à necessidades pentecostais da 

pureza e saciedade e do avivamento espiritual.  

Preocupados com o “mundanismo”, o pecado, voltados para um comportamento 

de anedonia, relacionam o comunismo ao hedonismo. As igrejas na Rússia estariam 

sendo fechadas para dar lugar a “theatros, clubs e cinemas”58, locais de diversão e 

profanação. O jornal SA ainda enfatiza a criação de dez mil clubs antireligiosos. A 

igreja não só repudiava nesse momento a participação em tais ambientes, como usa sua 

imagem para denotar o ambiente de pecado e prazeres aos quais os comunistas estavam 

envolvidos.  

O batismo é a marca da adesão a religião, é um mandamento de Cristo, um 

dogma. De todos os dogmas católicos que foram desprezados pelas vertentes da 

Reforma Protestante, dois subsistiram, o Batismo e a Santa Ceia. O Batismo como um 

rito de passagem, é a marca da conversão, do compromisso com Deus, de uma nova 

perspectiva de vida, ou seja compõe a concepção de uma nova realidade.  

A celebração do casamento é o início da família, a prova do amor, o laço mais 

forte de um relacionamento. Ele é considerado um direito “natural” sendo que seu fim 

principal está expresso na ordem de Deus, “crescei e multiplicai-vos”. Como frisa 

Rodeghero, neste caso a sociedade doméstica é entendida como anterior à sociedade 

civil59.  

O domingo é para os assembleianos um dia de caráter simbólico muito 

significativo, visto que argumentam ter sido em um domingo que Jesus ressurgiu, que 

cumpriu a promessa do Batismo com o Espírito Santo, e que inaugurou-se uma nova 

dispensação60, é o dia do Senhor. Embora todas as evidências apontem que o sábado não 

foi substituído pelo domingo como dia santo, a tradição católica em compasso com as 

religiões bárbaras e posteriormente a continuidade da Reforma Protestante em admitir 

tal dia reforçaram o caráter do domingo como um dia sagrado. Os pentecostais aderem 

nesse discurso outros elementos legitimadores, como o fato do Espírito Santo ter vindo 

                                            
58 BS, maio de 1930, p,03.  
59RODEGUERO, Carla S. O diabo é vermelho: imaginário anticomunista e Igreja Católica no Rio Grande 
do Sul (1945-1964). 2.ed. Passo Fundo: UFP, 2003. p.32. 
60 Os pentecostais dividiram a história da humanidade em sete dispensações, Inocência, Consciência, 
Governo Humano, Patriarcal, Lei, Graça e da Grande Tribulação. O Pentecoste é considerado a passagem 
do dispensação da Lei para a dispensação da Graça.  
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à terra em um dia de domingo e possibilitado o fenômeno glossolálico. Quando sugerem 

que na Rússia, “batismos e casamentos, celebrados pelos crentes são prohibidos. Não 

mais se guarda o domingo”61, colocam em evidência a derrocada de instituições 

simbolicamente importantes.  

A proibição da santa ceia seria um mecanismo dos comunistas para evitar que 

manifestações religiosas ocorressem no Rússia. Como dogma é entendida no meio 

assembleiano como uma prática inalienável do crente. Uma vez salvo por Cristo, o fiel 

deve participar do ato simbólico da ceia, mas os comunistas não permitem nem que se 

leia a bíblia, nem que se pregue a palavra ou que se realize a comunhão. O MP enfatiza, 

o cristão na rússia “vive mês após o outro, sem ouvir uma palavra, a nenhuma reunião 

espiritual assiste: não há comunhão – santa ceia: não há”62.  

 A propriedade privada também é defendida pelos assembleianos, e a apropriação 

estatal dos bens das pessoas é considerada uma ação desprovida de amor, é um ato “sem 

misericórdia”. A forma como a notícia é repassada alude a idéia de que o governo se 

apropria dos bens sem oferecer nada em troca, e quando oferece é alimento putreficado, 

é cargo em empresa estatal sem remuneração, ou seja, no entendimento dos crentes não 

há benefícios na adesão ao comunismo. O capitalismo e a religião são considerados 

pares antitéticos ao comunismo e o ateísmo, os que recusam o comunismo e ao ateísmo 

seriam dignos de morte. O jornal SA narra a situação dos crentes na Rússia:  

Crentes são confiscados em seus bens e propriedades. Sem 
misericórdia famílias inteiras são lançadas a miséria. O pão e o chá se 
vendem por “cartões”. Somente 70% do povo de Moscou recebe esses 
cartões; o resto da população é considerada capitalistas e religiosos 
que não são dignos de viver (...) isto significa, na realidade um 
attentado de assassínio systemático às multidões de pessoas. É mesmo 
lamentável que tendo-se dinheiro, morra-se de fome63 

  

 A imagem do assasino, também é relegada ao comunista. O jornal SA narra a 

história de prisioneiros evangélicos que foram condenados à morte. Os critérios para o 

extermínio é que chamam a atenção, a falta de misericórdia. Dentre os prisioneiros foi a 

atitude dos crentes, por seu comportamento de “calma e resignação” que irritou 

                                            
61 SA, maio de 1930. 
62 MP, II quinzena de fevereiro de 1935 
63 SA, maio de 1930, p.03.  
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profundamente o chefe dos guardas que acabou condenando-os a morte,64a crueldade 

sob a sua forma mais brutal é aqui enfatizado. O relato afirma que os condenados foram 

“obrigados a fazer a sua própria sepultura. Depois, cortaram-lhe as pernas, e os braços e 

lançaram-nos vivos na cova, onde morreram diante dos olhos dos seus algozes 

assassinos”65.  

Tal discurso é ao mesmo tempo didático e apelativo, visa descrever sob a 

aparência de denunciar. Nas próximas linhas da narrativa adverte sobre a satisfação em 

morar no Brasil e poder professar com liberdade a fé no Senhor, ressaltando com a 

expressão “ainda”, um tempo indefinido. Assim se posiciona: “Notável é que os 

próprios bolcheviques dizem e mantém a esperança de que essa perseguição ou 

campanha anti-religiosa há de ser estender por todo o mundo. Devemos dar graças a 

Deus, pela liberdade que ainda temos, em nosso paiz de servir ao Senhor e proclamar o 

Seu evangelho”66.  

As punições revelariam o caráter e a intolerância dos comunistas. A todos que 

“desobedecessem” ou transgredissem a disciplina, a punição era o castigo e a morte. 

Uma história pode ilustrar a crueldade que os comunistas têm ao deparar-se com 

religiosos, o jornal relata a história de camponeses russos que estavam ajoelhados em 

oração a Deus quando foram surpreendidos por guardas soviéticos que “covardamente 

os abateram com metralhadoras”67Tal atitude seria motivada ao perceberem “a fé, a 

coragem e a dedicação dos servos de Cristo”.  No comunismo não há virtude, só ódio, 

rancor, ódio, covardia, brutalidade, intolerância entre outros adjetivos desqualificadores.  

Chartier defende que a imagem tem a capacidade de transmitir mensagens que 

seduzem, convencem, como tradutora a despeito de si mesma, de convenções 

partilhadas que possibilitam ela ser compreendia, recebida e decifrável68. Pensando 

nisso imagens como a do inferno permitiam a transmissão de certas mensagens, como o 

perigo da condenação, o sofrimento, o castigo. 

                                            
64 SA, maio de 1930 p04.  
65 Ibidem 
66 Ibidem  
67 MP, I quinzena de novembro de 1932 
68 CHARTIER, Roger. Imagens. In: BURGUIÈRE, André (Org).Dicionário de ciências históricas. Rio de 
Janeiro: Imago, 1993.p.407.  
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 Os “soviets” são comparados ao inferno, assim como regiões geográficas 

também são ligadas ao símbolo, expressões como “no inferno dos soviets” ou o 

“Solavky Island – este inferno”, denotam um lugar de tristeza, de dor, pranto, é lá no 

“inferno” onde estavam os “prisioneiros abandonados”69. Ou seja é no “inferno” que 

está a morte. Na concepção de Rodeghero, o medo do inferno constituía-se num recurso 

didático para frear comportamentos pecaminosos das pessoas.70  

Como já foi afirmado, a teologia da igreja estava em processo de consolidação. 

Particularmente as interpretações escatológicas adquirem uma conotação especial por 

esta estar atrelada ao próprio sentido do pentecostalismo, um avivamento precedente ao 

fim dos tempos. Nesse processo de consolidação teológica o comunismo é relacionado 

com alguns sinais. Que sinais são estes? São os sinais apresentados principalmente 

pelos livros apocalípticos de Daniel e Revelação, também conhecido como Apocalipse 

de São João, ou simplesmente Apocalipse. O sinal da Besta apontado no livro de 

Apocalipse, ele é representado por um número cujo portador estará condenado à 

destruição e o Juízo divino. Quem possuir o número pode comprar, vender, usufruir de 

benefícios que a Besta lhes daria, porém este sujeito estaria fadado a condenação futura 

pelo Cordeiro (Cristo).71  

 A primeira edição do MP já anuncia; “como signaes dos tempos figuram entre 

outros, guerras e revoluções”. Que revolução se referia o jornal se não da Revolução 

Russa de 1917? Fica nítida a relação ao mencionar posteriormente a Rússia como o 

local onde o horror do bolchevismo está ficando cada vez mais forte e que os povos 

estão cada vez mais se afastando de Deus para receber o Anticristo. O jornal ao afirmar 

que os comunistas têm ganhado cada vez mais terreno, temem que ele se expanda e se 

transforme em uma revolução mundial. 72  

A preocupação com o comunismo como o representante da Besta é muito 

grande, o MP anuncia: “O governo dos Soviets, na Rússia, decretou ultimamente uma 

lei que prohibe os crentes de comprar e vender. É necessário aceitar um “signal” para se 

poder viver. Esta lei está funccionando desde o mês de Novembro deste anno”73. As 

                                            
69 SA, maio de 1930, p04.  
70 RODEGHERO, Carla S. 2003, op.cit. p.31. 
71 Cf.. Apocalipse de São João, Cap. 13,11-18. [ARC] 
72 MP, I quinzena de dezembro de 1930, p,02.  
73 Ibidem: p.02. 
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características do discurso bíblico sobre a Besta e o seu sinal, a articulação da 

mensagem no jornal só corrobora com a cabal afirmativa de que os comunistas eram os 

representantes do governo diabólico do Anticristo e da Besta. No final da afirmação 

sugere ao leitor que confira no capítulo treze de Apocalipse a narrativa correspondente. 

Este sinal adotado pelos comunistas não era apenas um passaporte para a morte, mas 

também a antítese da fé, da religião cristã, do evangelho. É o sinal da adoração a Besta, 

é a marca da destruição. O anúncio de que o sinal está em uso há pouco menos de um 

mês, denota o caráter emergencial da divulgação da palavra, da tentativa de livrar o 

máximo possível de pessoas das “garras” da Besta, antes que ela domine as pessoas.  

 O texto bíblico diz: [Besta] “Fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e 

pobres, livres e escravos, lhes fosse posto um sinal na mão direita, ou na testa, para que 

ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal”74, o jornal 

afirma: O governo dos Soviets, na Rússia, decretou ultimamente uma lei que prohibe os 

crentes de comprar e vender. É necessário aceitar um “signal” para se poder viver”.75 O 

plano político da Besta já está na em ação na Rússia, só falta seu aparecimento e 

consolidação dos projetos de dominação mundial.  

O Antricristo, uma autoridade humana que governará as nações, coadunado com 

a Besta, este animal que surge do centro da terra, com chifres e voz de dragão. No 

imaginário cristão já são figuras muito bem reconhecidas e estereotipadas pelo 

catolicismo. Os assembleianos acreditam que são seres satânicos, representam a 

encarnação do mal e a maior manifestação diabólica de todos os tempos. Contra a Besta 

é que Jesus Cristo, o messias, lutará quando voltar pela segunda vez, a vencerá e lançará 

nas profundezas do inferno. No entendimento cristão sua ruína já está prevista 

biblicamente, no entanto por um período de tempo afligirá os homens na terra até que os 

salvos sejam resgatados pelo messias. Tudo que se refere ao mal, ao perverso, ao 

pecado, ou seja, ao “mundo” estaria em ação no planeta como os “princípios”76 do 

Anticristo, o aparecimento deste e o surgimento da Besta seria só uma questão de 

tempo, pouco tempo. 

Se levantará, neste mundo, não muito depois destes dias, o Homem do 
Peccado, um SUPER-HOMEM, de origem satânica, o qual se opporá a 

                                            
74 Cf.. Apocalipse de São João, Cap.13.16-17. [ARC] 
75 MP, I quinzena de dezembro de 1930, p.02 
76 MP, I quinzena de dezembro de 1930, p.02 
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Deus e ao Seu Christo. Esse homem será reconhecido por todo o 
mundo como rei, e será adotado como Deus, até que depois de um 
curto reinado sobre a terra, reinando a tyrannia, crueldade, poder e 
impiedade será atirado da sua alta posição, poder e glória terrena, e 
submetido a juízo e castigo do inferno. Isso se dará com a aparição do 
Rei dos Reis77 

 

 Que princípios do anticristo são esses? É a conivência com o erro, o engano, o 

pecado. Este princípio do anticristo também é chamado de espírito do anticristo, que 

segundo o jornal estaria em ação no mundo, agindo como uma força coercitiva sobre os 

homens juntamente com “poderes estranhos” que teriam capacidade de manipular as 

pessoas. O “princípio do Anticristo” confunde-se com o sentido de ideologia ou a 

própria mentalidade.Que atitude tomar diante disto? No estudo bíblico do missionário 

sueco Lewi Pethrus em Natal, ele orienta: “Mas devemos ter compaixão de tais pessoas, 

e concentrar a nossa lucta contra o poder as trevas, que está atrás dos seus erros”78. Só a 

conversão enfatiza o MP seria capaz de tirar a pessoa “das trevas e trazê-la para a luz, 

da morte para a vida, do poder de Satanáz para o poder de Deus, afim de produzir 

fructos de justiça, pelos quaes o Senhor é glorificado”79.  

 Mas quem é a Besta realmente? A questão foi levantada em um artigo intitulado 

“A Marca da Besta”80. O MP defende que por uma série de combinações numerológicas 

tanto em hebraico quanto em grego, o nome do papa da Igreja Católica, Pio XI e o seu 

reinado latino, é correspondente ao número 666. Tal número seria o código que 

representa a Besta. No discurso teológico do jornal nesse momento, a simpatia de 

Mussolini com a Igreja Católica coloca-o como um possível aliado, seguidor, ou até 

mesmo a própria Besta. Embora o jornal sugira, não defende objetivamente quem é a 

Besta, mas lança a questão eliminando os líderes que não o são: “não pode ser Emil 

Pasha na Turquia, porque elle não está usando-se do papa para os seus desígnios, não 

pode ser Stalin da Rússia porque combate o papa. Quem será então?”81  

 Mais do que esclarecer quem é a Besta a proposta do jornal é posicionar-se 

contra outros inimigos, o fascismo italiano, acusando Mussolini e a própria Igreja 

                                            
77 MP II quinzena de outubro de 1933 
78 MP, I quinzena de dezembro de 1930, p.03 
79 MP I quinzena de janeiro de 1932.  
80 MP, I quinzena de fevereiro de 1932.  
81 Ibidem.  
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Católica. Se em 1930 a Besta parecia estar no território russo, agora não mais. É 

perceptível que tanto a Besta como o Anticristo ficam volúveis no espaço teológico, a 

medida que adquirem papéis que não são estáticos. As imagens da Besta e do Anticristo 

assumiam certas funções, corporificando ações que mudavam de uma época para outra, 

e representava no momento em questão, um inimigo a ser combatido, possuidor de 

características próprias. Se em um momento o Anticristo combate o fascismo, em outro 

ele é descrito como amigo da igreja Católica.  

 O fim dos tempos para os assembleianos está em simbiose com o contexto sócio-

político mundial. A repressão ao comunismo no Brasil e o fortalecimento do Estado na 

década de 30 não afasta o “medo” e a sensação de que o comunismo irá se generalizar. 

No MP um versículo afirmava, quando disserem paz e segurança, então lhes virá 

repentina destruição e de modo algum escaparão82, logo em seguida evidencia, o “horror 

do bolchevismo está ficando forte não só na Rússia, mas em todo o resto do mundo”83. 

A preocupação com a Rússia como centro propagador do ateísmo pelo mundo, pela falta 

de paz é manifesto no MP se estende na década de 30, lemos: “Rússia um centro de 

agitações e intranqüilidades para todas as nações, cuja religião official é o atheísmo”84.   

A situação política do país, longe de conflitos declarados, de guerras civis levou 

aos assembleianos interpretaram que a própria sensação de paz, era evidência do fim, ou 

seja em guerra ou em paz, o fim está próximo. A aparente paz da nação não era motivo 

para deixar de se preocupar com as guerras, com os conflitos, o forte nacionalismo de 

alguns países, e todos os sinais que se entendiam como evidência do fim. A sensação de 

paz e tranqüilidade defendida pelo MP em dezembro de 1930 expressa o contexto 

histórico vivenciado pelo país, mas nem isso é motivo para a tranqüilidade segundo o 

jornal. Interpretando a situação do país afirmava “quando tudo estiver tranqüilo 

sobrevirá repentina destruição”85.  

 Utilizando uma série de imagens os assembleianos visavam desqualificar seus 

inimigos. Estamos perto da meia noite, afirmava o MP. A meia noite é o símbolo da 

volta de Cristo, tal como no discurso profético de Jesus sobre sua volta na parábola das 

                                            
82 Cf. Tessalonicenses 5.3.  
83 MP, I quinzena de dezembro de 1930, p.02.  
84 MP, I quinzena janeiro de 1932.  
85 MP, I quinzena de dezembro de 1930, p.02.  
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dez virgens que esperavam o noivo, é a meia noite que este as encontra86. A narrativa 

continua, afirmando que é perto da meia noite que as sombras caem87, ou seja, a medida 

que se aproxima a volta de Cristo, as coisas só irão piorar, as sombras dominarão e o 

alerta do MP é para que o sono da meia noite que já pode ser sentido não venha sobre os 

que sairão ao encontro do Noivo. Visando fortalecer a força da evangelização, da 

obediência aos ensinos, da busca a Deus, o jornal propõe que os salvos se mantenham 

acordados, vigilantes na espera do Salvador.  

O papel da revelação e da profecia no meio pentecostal só vem fortalecer um 

discurso escatológico atrelado ao comunismo. Os profetas do passado bíblico ressurgem 

na contemporaneidade nos pastores, obreiros, pessoas simples e desprovidas de bens 

materiais, ou seja no “crente”. Qualquer fiel poderia receber a “verdadeira” 

interpretação de um texto, ou até mesmo um “aviso” sobrenatural dos sinais 

apocalípticos. No pentecostalismo a escatologia toma formas cada vez mais 

consistentes, sua ênfase é um dos pilares da doutrina pentecostal, não somente os “dons 

espirituais”, mas a escatologia são sustentáculos do movimento. A intensa presença de 

artigos de cunho escatológico e pneumatológico nos primeiros anos do jornal levam 

Alencar a afirmar que:  

Há uma forte convicção da verdade (no caso, doutrina pentecostal) 
aliada a um senso de urgência (escatologia) de que se precisa fazer o 
máximo no menor tempo possível, isto é, testemunhar para o maior 
número de pessoas usando todas as oportunidades.88  

 

 Como fora visto a Besta e o Anticristo no início do ano de 1932 parecem estar 

sem solo definido. Embora agentes como Mussolini e Igreja Católica representem 

inimigos em potencial, o inimigo soviético não foi esquecido. O diabo está solto no 

mundo, mas não se sabe ao certo onde é seu paradeiro. 

No ano de 1935 o Anticristo novamente é representado como um aliado dos 

bolcheviques. Em 1937 retoma-se a percepção de que na Rússia estava imperando o 

                                            
86 Cf. Mateus 25.  
87 MP, I quinzena de dezembro de 1930, p.02.  
88ALENCAR, Gideon F. Todo o poder ao pastor, todo o trabalho ao povo, todo louvor a Deus: 
Assembléia de Deus: origem, implantação e militância (1911-1946). Mestrado. São Bernardo do Campo: 
UMESP, 2000. p.73 
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“espírito do Anticristo”89, ou seja o Anticristo contempla muito mais os russos que 

qualquer outra nação. Vemos que no artigo intitulado “O Bolchevismo batalhando 

contra o Cristianismo”90, o Anticristo é anunciado como o líder de um exército que se 

lança contra os cristãos. O exército é simbolizado pelos “caldeus”. Os caldeus eram um 

povo mesopotâmico que se estabeleceram na Babilônia e agiam contra a nação de Israel. 

O texto bíblico usado no jornal para descrever o exército dos caldeus91 enfatiza a 

mortandade que acometeria Israel ao deparar-se com esse povo. O MP apropria-se da 

imagem bíblica dos caldeus e remete-se aos  comunistas como símbolos deste povo. 

Vejamos a seguir como os representam:  

Porque eis que suscito os caldeus, nação amarga e apressada, que 
marcha sobre a largura da terra, para possuir moradas não suas. 
Horrível e terrível é: dela mesmo sairá o seu juízo e a sua grandeza. 
Eles todos virão, com violência: os seus rostos buscarão o oriente, e 
eles congregarão os cativos, como areia. E escarnecerão dos reis e 
dos príncipes farão zombaria: eles rirão de todas as fortalezas, 
porque, amontoando terra, as tomarão. Então passará como vento, e 
pisará e se fará culpada, pois o seu próprio poder é seu Deus. (versão 
sueca) Hab.1:6,7.9-1192.  

 

 Percebemos que as palavras que por alusão os assembleianos comparam o 

comunismo com um povo que era rival do povo de Deus – Israel. Mas agora essa 

rivalidade é transportada para outro “povo de Deus”, os cristãos. O texto alude aos 

comunistas como uma gente amarga, sem sensibilidade, que como um exército marcha 

sobre a terra em toda a sua largura ou seja, aqui é enfatizado o caráter global do 

comunismo. São violentos e conseguirão dominar todos os habitantes da terra, fazendo-

os cativos, tal como o povo de Israel na Babilônia. O poder dos comunistas é tal que 

dominarão as autoridades da terra, simbolizadas aqui por reis e príncipes. A referência 

ao oriente é alusiva a Rússia , local para onde levariam todos os seus dominados, mas 

chegaria um momento em que se dariam conta da necessidade da religião e então se 

sentiriam culpados por não cultuar a Deus e sim cultuar o seu próprio poder. 

                                            
89 MP, I quinzena de outubro de 1937, p.02.  
90 MP, II quinzena de fevereiro de 1935.  
91 Cf. Jeremias 37.8-10 . O texto usado pelo jornal como referência tem similitudes com o texto de 
Jeremias, mas são diferentes. Não há na tradução de João Ferreira de Almeida a referência a este texto tal 
como é exposto no MP.  
92 MP, II quinzena de fevereiro de 1935.  
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 Igualmente a Babilônia bíblica passa a representar a atividade do governo 

comunista. Esse império que dominou Israel e proibiu que esse povo adorasse o seu 

Deus, é aqui aludido ao “despotismo” russo. Emílio Conde escrevendo no MP classifica 

como satânica as atividades de homens como Stálin, e que a preocupação de todos deve 

ser “sair da Babilônia, rejeitar seus costumes estigmatizar os seus feios pecados, resistir 

a toda a obra má e condenar as inovações criminosas”93. 

  Segundo a interpretação assembleiana o mundo estaria entrando em um 

processo de “Tribulação”94. Tal acontecimento remete-se a última fase da humanidade 

na terra, precedente a volta de Cristo. No artigo intitulado “O Mystério da Iniqüidade”, 

o MP destaca quais são as características daqueles dias que evidenciam o fim dos 

tempos.  

O apóstolo dos gentios, falando a respeito da apostasia e da vinda de 
nosso Senhor Jesus Christo, disse: “Pois o mystério da iniqüidade já 
opera”. Pois se operava no tempo de Paulo, muito mais hoje, alliado 
que está, à apostasia dos últimos tempos desta dispensação (...) a 
Rússia, onde a apostasia dos professos do Christianismo fez preparar 
o terreno para a operação da iniqüidade, assistimos quadros bem 
tristes de perseguição religiosa95.  

 

  Nessa perspectiva a Rússia se encontra como um dos locais onde se manifestam 

indícios de que a “tribulação” é real e breve virá. As evidências dessa fase na história da 

humanidade são os métodos aplicados na Rússia para enlouquecer as pessoas96, a prisão 

de ministros do evangelho, os fuzilamentos, prisões perpétuas, a condenação a oração 

entre outros. O Anticristo precederia a Tribulação. Em uma pequena parábola o jornal 

compara o Anticristo a um lenheiro, pelo seu caráter destrutivo. Seu objetivo é formar 

um sistema de governo globalizante, capaz de controlar todas as atividades sociais a 

ponto de todos os homens se unirem.    

Apparecerá o grande lenheiro, que há de absorver todas as egrejas, 
todos os bancos, todas as mercearias e todas as fábricas. Ele será um 
grande homem – o Antichristo, e quando for revelado, então, virá a 

                                            
93 MP, II quinzena de abril de 1938, p.02.  
94 Tribulação é entendida nesse contexto como a última dispensação dos salvos na terra.  
95 MP, I quinzena de novembro de 1932.  
96 Um dos métodos consiste em colocar uma pessoa dentro de uma caixa com tampa bem justa e 
parafusada, e por um buraco pequeno gotejar água até que a vítima enlouqueça.  
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tribulação. Tribulação tal que o mundo nunca viu. Fico arrepiado em 
pensar97 

 

 Essa parábola estabelece o poder do Anticristo, bem como seu mecanismo de 

atuação. As observações sobre os acontecimentos sociais levam a crer que em pouco 

tempo o governo desse inimigo seria estabelecido, a constatação do jornal que “todos os 

reinos estão ficando um reino, e todas as egrejas estão ficando uma só 

egreja”,98atemorizam os fiéis, fazendo-os crer que o governo único não tarda, 

desenvolvendo assim um senso de sectarismo agudo. A crença que um Estado 

onipotente seria a expressão máxima do estabelecimento da dispensação 

Tribulacionista, na interpretação assembleiana relegava ao socialismo uma evidência de 

que a Tribulação já se iniciara e em pouco tempo se consumaria com a unificação de 

todos os Estados. Na concepção assembleiana um Estado forte é um estado opressor.  

O que faz a questão tornar-se mais crítica, no tempo presente, é o 
facto de que, em toda a parte as nações estão avançando para o Estado 
Omnicompetente. Na Rússia e na Itália, esse ideal já foi attingido, e 
está em plena operação... Em logar do direito divino dos Reis, demos 
doutrinas do direito divino do Estado; a diferença entre ambos é que o 
Estado poderá excercer uma pressão cem vezes maior do que fora 
possível a um rei. Tal regime poderá apresentar um desafio direto ao 
christão, com a exigência de obedece-lo99.  

 

 O medo do Anticristo está justamente no mistério que envolve suas ações. 

Afirmações como, “diz-nos a Escriptura que teremos afflições taes, que o mundo jamais 

viu”100, reforçam ainda mais o enigma. Visando descrever alguns métodos de tortura 

que o Anticristo poderá adotar o MP relata atrocidades cruéis como as que foram 

aplicadas na Inquisição e as utilizadas pelo governo na Rússia. Entre elas se encontram 

as mutilações de membros do corpo, o uso de cadeias para prender o pescoço, a 

dilaceração da carne com tenazes aquecidas no fogo, fuzilamentos e prisões 

perpétuas101. A própria Inquisição é utilizada como símbolo das atrocidades que se 

passam na Rússia:  

                                            
97 MP, I quinzena de fevereiro de 1932, p,06.  
98 MP, I quinzena de fevereiro de 1932, p.05.  
99 MP, I quinzena de setembro de 1933.  
100 MP, fevereiro de 1932, p.05 
101 MP, fevereiro de 1932, p.05 
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Descrever as scenas que se passam com os christãos na Russia seria 
reviver a inquisição; pensamos que com palavras, não se explica o 
que temos ouvido de algumas victimas que Deus permitiu escaparem 
com vida102 

 

 Uma notícia extraída do Diário de Notícia do Rio de 20 de outubro de 1932 é 

publicada no MP. Refere-se a um telegrama que segundo o jornal “vem provar” que as 

perseguições nada mais são, que um sistema bem definido de exterminar da Rússia toda 

a religião. O telegrama afirmaria:  

Renasce na Rússia, a Campanha Contra a Religião-Londres -19 de 
outubro. Acaba de ser promulgado em Moscou, um decreto, que se 
refere a um plano qüinqüenal atheu, isto é, que cogita de extirpação 
completa, no espaço de 5 annos, da religião e da igreja, na União 
Soviética103 

 

 O MP detalha como se dará o plano de Moscou, no primeiro ano todas as igrejas 

e capelas seriam fechadas, no segundo ano as capelas e oratórios familiares ao mesmo 

tempo em que serão demitidos todos que professarem alguma crença. E o terceiro ano 

será destinado à propaganda comunista. Tal como é a urgência de evangelização o 

comunismo apresentaria uma urgência em exterminar a religião.  

 Quem orienta e direciona os homens comunistas a agirem? As forças espirituais, 

especificamente a influência de Satanás. O maligno seria responsável por todas as ações 

dos comunistas. É na mente do demônio que surgem os planos, os projetos políticos, a 

vontade de levar as pessoas para o inferno. Os comunistas são comparados a 

“instrumentos”, que são usados por Satanás. Como verdadeiros objetos nas mãos do 

demônio são manipuláveis, tal como marionetes são guiados pelo poder satânico. A 

vontade destes homens é submissa à vontade do demônio, o mal é quem os coordena, é 

na mente de Satanás que todas as ações comunistas são pensadas. No artigo “O que se 

passa na Rússia” o MP argumenta que a  “imaginação de Satanás e seus instrumentos 

,os homens do peccado, é muito profunda e muito vasta”.  Tal possessão maligna os 

levaria a um estado de demência e loucura, a falta de juízo e da racionalidade, o artigo 

                                            
102 MP, II quinzena de 1933, p.04.  
103 MP, I quinzena de novembro de 1932.  
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complementa “Ó loucos, até onde vos levará o desvario?”104O diabo portanto retiraria 

tanto a consciência quanto a racionalidade humana.  

 A idolatria sempre foi muito condenada pelos assembleianos. Em 1938 o jornal 

MP critica peremptoriamente a veneração a Lênin na Rússia. Para enfatizar o grau de 

idolatria dos russos a um dos ícones da revolução, faz alusão à imagem que 

Nabucodonozor105. Os assembleianos baseados em boatos de um periódico americano 

chamado “The Down”, afirmam no artigo intitulado “Cumpre-se o apocalipse”, que em 

Moscou levantava-se uma estátua de Lênin medindo 18 metros a mais que a Estátua da 

Liberdade. Ressalta o jornal que esse método de “atrair infelizes súditos” será aplicado 

quando a imagem final da Besta for construída. Essa será uma imagem de destaque, pois 

terá poderes sobrenaturais e a maioria da humanidade vai render-se aos seus pés106.   

 A angústia muitas vezes enfatizada nos discursos escatológicos representa um 

estado de apreensão, que aflige e causa mal estar. O articulista Antônio Torres Galvão, 

identifica que a angústia daqueles dias era causada pela “rejeição dos sublimes ensinos 

de Cristo e a adoção de teorias informadas de materialismo histórico – criação de falsos 

líderes da humanidade tais como Marx e Lenine”107. Desta forma posiciona o 

comunismo como a causa das mazelas que o mundo vivenciava.  

A partir do ano de 1937 entra em evidência um “novo inimigo”, o nazismo. 

Desta forma os três gigantes a serem combatidos pelos assembleianos são o nazismo o 

fascismo e o comunismo. A primeira referência ao nazismo se dá em outubro de 1937, 

quando ao lado do comunismo são representados pelos personagens bíblicos Pilatos e 

Herodes. A referência aos dois tem uma direção, afirmar que tinham como objetivos 

comuns “exterminar a doutrina do meigo Nazareno”108, embora representassem 

ideologias fundamentalmente opostas. 

Como foi mencionada anteriormente, a simpatia dos assembleianos pelo povo judeu 

sempre foi muito grande. A emergência do regime nazista na Alemanha e os projetos de 

eugenia motivaram uma onda de combate ao nazismo muito forte dentro das AD. 
                                            
104 MP, II quinzena de novembro de 1933, p,04.  
105 Refere-se ao rei Nabucodonosor II, que governou o I Império Neo-babilônico, entre 604 a 562 a.C. 
Conquistou o reino de Judá e destruiu o templo de Jerusalém em 587 a.C. Dentre suas obras destaca-se a 
construção dos Jardins Suspensos da Babilônia.  
106 MP, I quinzena de junho de 1938, p.03.  
107 MP, I quinzena de janeiro de 1938.  
108 MP, I quinzena de outubro de 1937, p.06.  
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Permanece a insistência de que o fim está próximo, mas a ênfase nas catástrofes 

naturais, nos terremotos, e na própria dinâmica da Guerra compõem a maioria dos 

artigos envolvendo o fim dos tempos. Essa análise teológica que fundamentava o 

comunismo como um sinal convincente da volta de Cristo, não esteve relegada somente 

aos primeiros anos da igreja, embora de tempos em tempos essa composição entrasse 

em um processo de letargia, manteve-se viva no imaginário assembleiano por muitos 

anos. Ela perpassa as décadas, encontramos um forte discurso anticomunista a partir da 

década de 60 e mesmo após a queda do muro de Berlin e a abertura de países 

comunistas a ação capitalista, ainda assim permanece a sombra de um imaginário que se 

fortaleceu nos primeiros anos da AD no Brasil.  

 
 


