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RESUMO
O presente estudo tem por objeto o desenvolvimento histórico do sionismo
cristão, a influência na cultura protestante brasileira e seus desdobramentos no posicionamento político das igrejas em relação ao Estado de Israel. A primeira parte da
pesquisa se deu em torno do surgimento do sionismo cristão na Grã-Bretanha do
século XIX, a gênese do dispensacionalismo e seus fundamentos teóricos, e a atuação dos protestantes britânicos para a solução nacionalista do problema judaico do
antissemitismo. A segunda parte da pesquisa procurou compreender o contexto para
a chegada e desenvolvimento do dispensacionalismo nos Estados Unidos da América no século XX e o sucesso definitivo desta doutrina, bem como seu engajamento
na causa sionista e apoio para a formação do Estado de Israel. A terceira parte desta pesquisa tratou da influência do dispensacionalismo norte-americano entre os
brasileiros, especialmente por meio das traduções de literatura e divulgação em televisão e mídias digitais, sendo então verificadas as ações sionistas cristãs concretas, por parte dos brasileiros, em viagens a Israel, organizações de apoio ao Estado
israelense e em manifestações no cenário político nacional. O estudo demonstrou a
predominância do dispensacionalismo como doutrina escatológica no contexto do
protestantismo do Brasil, e seu produto político, o sionismo cristão, em processo de
engajamento crescente pela Bancada Evangélica no Congresso Nacional.

Palavras-chave: Sionismo Cristão. Escatologia. Dispensacionalismo. Protestantismo Anglo-Saxão. Protestantismo Brasileiro. Teologia Política.
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ABSTRACT
The object of this study is the historical development of Christian Zionism, its
influence on Brazilian Protestant culture and its ramifications into the political positioning of the churches in relation to the State of Israel. The first part of the research
revolved around the emergence of Christian Zionism in Great Britain in the 19th century, the beginning of dispensationalism and its theoretical foundations, and the actions of the British Protestants toward the nationalist solution of the Jewish problem
of anti-semitism. The second part of the research sought to comprehend the context
of the arrival and development of dispensationalism in the United States of America
in the 20th century and the definitive success of this doctrine, as well as its engagement in the Zionist cause and support for the formation of the State of Israel. The
third part of this research dealt with the influence of North American dispensationalism among the Brazilians, especially through the translations of literature and propagation on television and digital medias, after which the concrete Christian Zionist actions of the Brazilians, were verified, on trips to Israel, through organizations supporting the Israeli state and in manifestations on the national political scene. The study
showed the predominance of dispensationalism as an eschatological doctrine in the
context of Protestantism in Brazil, and its political product, Christian Zionism, in the
process of growing involvement through the Evangelical Block in the National Congress.

Keywords: Christian Zionism. Eschatology. Dispensationalism. Anglo-Saxon Protestantism. Political Theology
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INTRODUÇÃO
O objeto dessa pesquisa é o desenvolvimento histórico do sionismo cristão,
a influência na cultura protestante brasileira e seus desdobramentos no posicionamento político das igrejas em relação ao Estado de Israel. O objetivo foi fazer um
resgate histórico do surgimento do sionismo cristão no contexto britânico do século
XIX, seu desenvolvimento no meio norte-americano naquele século e no XX, bem
como sua migração e consequente influência entre os protestantes brasileiros.
Antes de mais nada, algumas revisões conceituais. O sionismo é um movimento de cunho nacionalista judaico, que promove o retorno do povo judeu para a
Palestina e a retomada de uma soberania israelense na forma de Estado, ocupando
o espaço que foi a terra de Israel na Antiguidade.1 O sionismo cristão, por sua vez,
é o apoio cristão ao sionismo, ou “um movimento de cristãos pré-milenistas, dispensacionalistas, fundamentalistas/evangélicos, que aderem e promovem as crenças e
objetivos do sionismo político e religioso”.2 Ao longo de sua história, o movimento
sionista contou com o apoio dos cristãos da principal potência protestante do mundo
no século XIX (a Grã-Bretanha), o que se repetiu com a potência protestante do século XX (os EUA).
O assunto das origens e consequências desse movimento tem sido aprofundado no eixo protestante anglo-saxão. A discussão sobre as influências da teologia
dispensacionalista e de sua crescente manifestação política na forma de sionismo
cristão já vem de algumas décadas na língua inglesa, mas as principais obras que
tecem críticas a ambos os movimentos (sionismo cristão e dispensacionalismo) não
foram traduzidos para a língua portuguesa. Esse fato já é um indicativo da influência
à qual a comunidade protestante brasileira está submetida. Críticos como Clarence
Bass (autor de Backgrounds to dispensacionalism),3 Timothy Weber (On the road to
1

SIZER, Stephen. Christian Zionism: Road-map to Armageddon? Downers Grove, Illinois, EUA: InterVarsity Press, 2004. p. 17.
2
Orig.: “For its part, Christian Zionism is a movement of premillennial, dispensational, fundamentalist/evangelical Christians who adhere to and promote the beliefs and goals of political and religious
Zionism”. BUSH, Andrew F. The Implications of Christian Zionism for Mission. International Bulletin of
Missionary Research, New Heaven, USA, v. 33, n. 3, p. 144-150, July 2009. Disponível em:
<http://www.internationalbulletin.org/issues/2009-03/>. Acesso em: 18 jul. 2017.
3
Bass publicou suas críticas ao dispensacionalismo em 1960, antes da Guerra dos Seis Dias, que
alçou o Estado de Israel e o sionismo cristão a um novo patamar. BASS, Clarence. Backgrounds to
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Armageddon),4 e o controverso Stephen Sizer (pesquisador que publicou Christian
Sionism: Road-map to Armageddon?),5 não são conhecidos dos leitores brasileiros,
restando ao nosso público apenas a visão apoiadora do movimento em autores como o pré-milenista dispensacionalista Thomas Ice (traduzido no livreto Sionismo
Cristão),6 ou em autores consagrados nos EUA e no Brasil, oriundos da mesma escola teológica, como Hal Lindsey (autor de A Agonia do Grande Planeta Terra),7 e
Tim LaHaye (da série de ficção escatológica Deixados para trás),8 best-seller internacional traduzido em várias línguas. O único autor encontrado, traduzido para o
português, que levanta a questão do sionismo cristão e sua relação com a política
do Estado de Israel, não é do meio cristão: trata-se do historiador israelense Shlomo
Sand, que teve publicados no Brasil os livros A invenção do povo judeu: da Bíblia ao
sionismo

9

e A invenção da terra de Israel: da Terra Santa a terra pátria,10 os quais

estão contemplados nessa pesquisa.
A polêmica é intensa no contexto norte-americano, onde reside hoje o grande centro dispensacionalista e sionista cristão. Pouco desse debate chega ao Brasil,
ou, quando chega, é apresentado da ótica sionista cristã, não raro afirmando que os
opositores estão “lutando do lado errado da história, da justiça e da Bíblia” 11 – e, por
conseguinte, da batalha espiritual do tempo do fim. Tem sido comum a acusação de
antissemitismo e de “ser contra Deus” pelo simples fato de alguém não apoiar o Estado de Israel.12 Apenas tais acusações, em um contexto brasileiro no qual a posição
de Israel não é severamente questionada – pelo contrário, é alvo de estima pela

dispensationalism: The historical genesis and ecclesiastical implications. Grand Rapids: Wm. B.
Eerdmans Publishing Company, 1960.
4
WEBER, Timothy P. On the road to Armageddon: how evangelicals became Israel’s best friend.
Grand Rapids, MI, EUA: Baker Academic, 2005.
5
SIZER, 2004.
6
ICE, Thomas. Sionismo cristão. Porto Alegre: Actual Edições, 2010.
7
LINDSEY, Hal. A agonia do grande planeta Terra. 7. ed. São José dos Campos, SP: CLC Editora,
1984.
8
Série de 12 volumes, traduzida e publicada pela Editora Hagnos (São Paulo), em 2000.
9
SAND, Shlomo. A invenção do povo judeu: da Bíblia ao sionismo. São Paulo: Benvirá, 2011.
10
SAND, Shlomo. A invenção da Terra de Israel: de Terra Santa a terra pátria. São Paulo: Benvirá,
2014.
11
Acusação de um artigo traduzido do inglês para o português. SCOTT, Bruce. Anti-Sionismo Cristão:
do lado errado da história, da justiça e da Bíblia. Disponível em:
<http://www.chamada.com.br/mensagens/anti_sionismo_cristao.html>. Acesso em: 18 jul. 2017.
12
Acusação também traduzida do inglês para o português. GOODENOUGH, Stan. Israel – Dividindo
a Igreja, ou definindo-a? Disponível em:
<http://www.chamada.com.br/mensagens/israel_igreja.html>. Acesso em: 18 jul. 2017.
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quase totalidade das publicações protestantes –, já seriam suficientes para estimular
uma pesquisa mais detalhada sobre o tema, apenas para equilibrar as fontes de informação.
Tenho percebido o resultado desse “bombardeio” de literatura dispensacionalista nos cursos livres de panorama bíblico que ministro, e até mesmo em relações
informais, como diálogos em mídias digitais, quando a confusão entre o povo bíblico
descrito na Bíblia e o atual Estado de Israel se faz presente. Na minha experiência,
são dois os fatos que demandam investigação mais aprofundada: a propagação indiscriminada da doutrina escatológica do dispensacionalismo como uma verdade
praticamente incontestável no meio protestante brasileiro (especialmente o de missão e pentecostal); e um apoio incondicional e pouco questionador destes mesmos
protestantes às ações do Estado de Israel e de seus aliados internacionais – não por
motivos humanitários ou políticos, mas quase exclusivamente religiosos. Afinal, na
opinião deles, o Estado de Israel representa o Povo de Deus e Canaã foi dada a ele
em estatuto perpétuo.
Estes fatos revelam a importância do estudo das origens históricas desse
movimento e suas implicações para a cultura protestante brasileira. Portanto, a pergunta central desta pesquisa é: Como o sionismo cristão, que surgiu na GrãBretanha do século XIX e se desenvolveu nos EUA no século XX, pode ter influenciado a teologia das igrejas protestantes brasileiras e seu entendimento político em
relação ao Estado de Israel? A resposta foi colocada em três partes.
A primeira parte da pesquisa foi bibliográfica e se deu em torno do surgimento do sionismo cristão na Grã-Bretanha do século XIX, levantando as características
do Império Britânico e suas relações com o protestantismo. Também foi verificada a
característica milenista do protestantismo britânico, o que o colocou como um dos
principais atores mundiais diante da grande angústia judaica – o antissemitismo. O
segundo momento pesquisou a gênese do dispensacionalismo e seus fundamentos
teóricos, embora essa teologia não tenha tido relação direta com o sionismo cristão
naquele momento histórico. Finalmente, foi tratado o problema do antissemitismo na
Europa e a solução nacionalista para a questão, bem como a importante atuação
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dos protestantes britânicos, a qual foi definitiva para o início do processo político que
levaria à fundação do Estado de Israel.
A segunda parte da pesquisa, também bibliográfica, procurou compreender o
relacionamento entre o nacionalismo e o protestantismo nos EUA, especialmente a
partir da saga dos peregrinos, identificados como povo eleito de Deus e inspirados
profundamente pelas histórias bíblicas de conquista da terra prometida. Também
procurou-se compreender a influência que o Destino Manifesto pode ter tido sobre o
espírito missionário norte-americano. Ainda foram pesquisadas as principais características do protestantismo ali desenvolvido, as quais teriam produzido um contexto
propício para a chegada e desenvolvimento do dispensacionalismo. O sucesso definitivo dessa doutrina viria após a independência de Israel, em 1948, e sua consolidação a partir da Guerra dos Seis Dias, em 1967, época em que os dispensacionalistas se engajaram efetivamente na causa sionista e que foi, também, marcada pelo
apoio dos políticos protestantes dos EUA nos momentos cruciais da história da Palestina.
A terceira parte da pesquisa iniciou bibliográfica, tratando da influência do protestantismo norte-americano no Brasil, especialmente por meio do projeto missionário e dos movimentos pentecostais. Algumas características do protestantismo norteamericano presentes no Brasil foram percebidas e enumeradas, as quais garantiram
o sucesso do dispensacionalismo entre os brasileiros. Finalmente, a suposta influência dessa doutrina e de seu produto político final no Brasil, o sionismo cristão, foram
verificados em pesquisa documental, registrada na forma de listas: das traduções de
literatura norte-americana de livros dispensacionalistas e sionistas cristãos, e de
grupos empenhados em divulgar os mesmos pressupostos nas mídias digitais. Finalmente, foram verificadas as ações sionistas cristãs concretas, por parte dos brasileiros, em viagens a Israel, organizações de apoio ao Estado israelense e em manifestações no cenário político nacional.
A partir desse levantamento, foi possível realizar uma reflexão a respeito de
como a teologia e a ação política podem estar interligadas e mutuamente influenciadas no Brasil.
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1. A GÊNESE DO SIONISMO CRISTÃO NA GRÃ-BRETANHA
DO SÉCULO XIX
O sionismo cristão teve sua origem na Grã-Bretanha do século XIX, durante
o auge do imperialismo britânico e casado com o protestantismo altamente engajado
e politizado de então. Tratou-se de um movimento que surgiu como expectativa escatológica, com ação exclusiva no campo religioso, mas que veio a ter reflexos políticos importantes para o sionismo e o início do processo histórico que viria a confluir
para a criação de um lar judaico na Palestina.

1.1 O Império Britânico e os protestantes no século XIX
O mundo do século XIX pode ser chamado de genuinamente global. Até o
fim do século, quase todo o planeta era relativamente bem mapeado, e as tecnologias da ferrovia e navegação a vapor diminuíram as viagens continentais e intercontinentais para questão de semanas. Esse estreitamento do mundo veio marcado pela
intensificação da divisão entre sociedades avançadas e atrasadas, entre nações ricas e pobres. O contato dos europeus com o restante do mundo ampliou o contraste
entre o desenvolvimento tecnológico da Revolução Industrial e as sociedades nãoindustrializadas. Enfim, às portas da década de 1880, havia um sistema global que
combinava dois setores: “o desenvolvido e o defasado, o dominante e o dependente,
o rico e o pobre”.13 Nesse contexto, a Grã-Bretanha era o grande produtor e comerciante de industrializados, o maior exportador de capital e também o principal comprador de matéria-prima do planeta, dominando o mercado mundial de determinados
produtos.14 O século XIX foi marcado pelo desenvolvimento de uma
economia global única, que atinge progressivamente as mais remotas paragens do mundo, uma rede cada vez mais densa de transações econômicas,
comunicações e movimentos de bens, dinheiro e pessoas ligando os países
15
desenvolvidos entre si e ao mundo não desenvolvido.

13

HOBSBAWM, Eric. A era dos impérios: 1875-1914. 3. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988. p. 2933.
14
HOBSBAWM, 1988, p. 64.
15
HOBSBAWM, 1988, p. 95.
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É também neste período que o avanço dos “desenvolvidos” sobre os “atrasados” determinou uma Era de Impérios, na expressão do historiador Eric Hobsbawm. Os líderes de muitas nações se autodenominavam “imperadores”, como os
governantes da Alemanha, Áustria, Rússia, Turquia e Grã-Bretanha. Mais do que
uma questão honorífica, eles colocaram em prática em um novo tipo de império, o
colonial. Entre os anos de 1880 e 1914, os continentes asiático, africano e australiano foram divididos em territórios sob dominação direta ou indireta de uma das potências: Grã-Bretanha, França, Alemanha, Itália, Holanda, Bélgica, EUA e Japão.16
Mas, de todas estas potências, o único império de alcance realmente mundial, desde
a metade do século XIX, foi o Império Britânico.17 E, ciente de sua soberania internacional, expandiu-se na esfera militar, política e industrial, contando também com o
ingrediente ideológico reforçado pelo pensamento religioso das missões protestantes, que atingiram seu auge durante aqueles anos.
1.1.1 O colonialismo britânico e a missão protestante
O crescimento do poder do Império Britânico ocorreu baseado em patriotismo e capitalismo que, unidos, davam o sentido do imperialismo das ilhas britânicas.
Esse período de ouro viria a ser conhecido como a Era Vitoriana. Desde o final do
século XVIII, os britânicos desenvolveram um império diferente do modelo mercantilista pregresso, tendo seu apogeu entre as décadas de 1870 e 1880. O império permanecia mercantil, mas incluiu a força de sua estrutura industrial e bancária no progresso econômico que era avalizado pelo poderio militar da maior potência naval do
mundo.18 Esse domínio se estenderia até o início do século XX, sob um discurso no
qual os britânicos se apresentavam como arautos de uma humanidade civilizadora e
pacífica.19 Entre estes valores civilizatórios estava a fé cristã, pregada pelos missionários no mundo colonizado, apoiados pelo empreendimento colonizador e – em
muitos casos, embora não todos – sustentáculo ideológico do império.20

16

A “Era dos Impérios” é denominação cunhada por Hobsbawm, a qual dá título a um de seus livros.
HOBSBAWM, 1988. p. 88.
17
SCHNERB, Robert. O século XIX: o apogeu da civilização europeia. v. 1 e v. 2 (História Geral das
Civilizações, tomo VI). São Paulo: Difusão Europeia do Livro, 1958. p. 187.
18
SCHNERB, v. 1, p. 190-206.
19
SCHNERB, v. 1, p. 214-215.
20
SCHNERB, v. 1, p. 216.
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Durante o século XVII, o colonialismo inglês restringiu a ação missionária em
função da sua prática comercial.21 Apesar disso, no final do século XVIII, foram organizadas várias sociedades missionárias, oriundas da iniciativa privada de cristãos
protestantes britânicos. Em 1792, foi criada a Sociedade Missionária Batista em Kettering; em 1795, foi a vez dos congregacionais fundarem a Sociedade Missionária de
Londres; os presbiterianos fundaram a Sociedade Missionária Escocesa em 1796 e
a Sociedade Missionária de Glasgow em 1797. No despertar do século XIX, o próprio Império Britânico passou a incentivar a ação missionária, especialmente a partir
de 1813, quando a Companhia das Índias Orientais foi obrigada a admitir missionários na Índia, e a China, a receber os religiosos em 1858.22 No caso da Índia, a parceria entre império e missões aumentou gradativamente até atingir seu auge, juntamente com o ápice do imperialismo britânico, depois de 1880, quando agências missionárias e empresas colonizadoras atuavam conjuntamente para levar a salvação
às raças menos desenvolvidas do mundo conquistado.23
As consequências da obra missionária foram amplas: além da pregação
evangélica, os missionários informavam o mundo das condições geográficas dos
locais que exploravam; também construíam estradas, escolas, e levavam novas técnicas de plantio e comércio. Muitos missionários colaboravam com o imperialismo
britânico por entenderem, sinceramente, que o governo defenderia o interesse dos
nativos melhor do que os colonizadores privados, muito mais ávidos pelos lucros
imediatos.24 Evidentemente, houve missionários que discordavam da imposição política e cultural do Ocidente ao restante do mundo, e criticavam severamente a aliança entre o projeto nacionalista e o missionário; mas eles nunca contestaram a legitimidade do colonialismo e sempre reafirmaram sua lealdade à pátria britânica.25
As ações missionárias dos protestantes britânicos estavam atreladas a uma
expectativa escatológica, a qual ganhou força durante os séculos XVIII e XIX: as
doutrinas que envolvem o milenismo.
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1.1.2 A expectativa milenista no protestantismo britânico
Uma das características mais marcantes das missões protestantes britânicas
foi o milenismo
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– a “visão bíblica de um último período áureo dentro da história”.27

O milenismo é uma doutrina baseada na interpretação da profecia de Apocalipse 20,
na qual é descrito um reino milenar de Cristo. Até o século XVIII, prevalecia uma visão bastante otimista desse milênio, chamada de pós-milenismo. Nessa linha, o
Reino de Deus será gradativamente implantado na Terra por meio da pregação do
evangelho, no esforço missionário que alcançará todos os povos do mundo, os quais
encontrarão a solução de seus problemas no desenvolvimento tecnológico e na
adoção de princípios sociais cristãos. No final dessa era de progresso, quando a paz
estiver totalmente estabelecida, Jesus voltará para “encerrar a história e iniciar o estado eterno”.28 Essa foi uma doutrina bastante difundida entre os protestantes puritanos ingleses, especialmente entre aqueles que migraram para as colônias americanas, que viriam a ser parte fundadora dos EUA.
O pós-milenismo encontrou grande adesão durante a expansão colonizadora
e o tempo de paz e prosperidade. Entretanto, no final do século XVIII e início do XIX,
o mundo viu um longo período de turbulências políticas e sociais, especialmente na
Guerra Americana de Independência (1775-1784), na Revolução Francesa (17891793) e nas Guerras Napoleônicas (1809-1815), as quais alimentaram um gradativo
pessimismo na visão escatológica a respeito do Reino de Deus. Cresceu então o
interesse por outra interpretação do milênio, o pré-milenismo.29 Essa linha defende a
ideia de que o mundo está em decadência, e seu destino final é o advento do Reino
de Deus, quando a degeneração tiver atingido o seu auge:
Segundo o pré-milenismo histórico, a ordem dos eventos pode ser assim
resumida: 1) época presente da igreja, da evangelização e da apostasia do
homem; 2) grande tribulação de sete anos, ascensão do anticristo e perseguição da igreja; 3) volta de Cristo, arrebatamento, primeira ressurreição e
batalha do Armagedom; 4) inauguração do milênio e prisão de Satanás no
abismo; 5) fim do milênio, soltura de Satanás e rebelião das nações; 6) derrota final de Satanás, ressurreição dos ímpios e julgamento final; 7) estado
26
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eterno. Quase todos os pré-milenistas históricos são pós-tribulacionistas.
Esta posição afirma que os crentes vivos serão arrebatados na segunda
vinda de Cristo, e que o arrebatamento ocorrerá no final da grande tribula30
ção.

O pré-milenismo é um movimento complexo, com muitas variantes, mas que
possui em comum uma concepção bastante melancólica a respeito dos não-cristãos
(e até mesmo de cristãos sinceros), dividindo a realidade em um grande confronto
entre bem e mal, separando salvos e perdidos e considerando a conversão uma saída “das trevas absolutas para a luz absoluta”.31 Ou você é cristão e milita ao lado de
Deus, ou está irremediavelmente condenado, juntamente com o mundo, fadado à
destruição, quando novos céus e nova terra serão estabelecidos. Evidentemente,
essa é uma descrição reducionista por parte de seus críticos, mas ajuda a compreender o caráter pessimista de sua interpretação.
De qualquer maneira, ambas as perspectivas escatológicas – seja da ótica
otimista do pós-milenismo, seja do pessimismo pré-milenista – compõe a visão do
Reino de Deus implantado pelo esforço missionário protestante. Foi essa a tônica
contínua entre os anglo-saxões dos dois lados do Oceano Atlântico, e marca importante no projeto missionário e colonizador da Grã-Bretanha. O que interessa para
esta pesquisa é que, em ambas doutrinas milenistas, existe uma expectativa relacionada ao fim dos dias, e que envolve o antigo povo bíblico, o judeu.
1.1.3 Milenismo, protestantismo britânico e a conversão dos judeus
Uma das afirmações das doutrinas pós-milenistas e pré-milenistas, baseada
no texto bíblico de Romanos 9 a 11, é que a conversão futura dos judeus a Jesus de
Nazaré, como Messias, traria bênçãos a todo o mundo. Nas versões mais antigas
dessa interpretação, está implicada apenas a conversão do povo judeu; em versões
mais recentes, significa, além da sua conversão, a restauração nacional na Palestina. Um dos primeiros a defenderem essa interpretação e a preverem a iminente
conversão do povo judeu, considerado por isso o pai da doutrina da restauração dos
judeus em Jerusalém, foi o clérigo inglês Thomas Brightman (1562-1607), que era
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pós-milenista. Depois dele, outros protestantes também defenderam a ideia de que
algum dia os judeus viriam à fé em Cristo e se tornariam parte da igreja cristã.32
No século XIX, com a ampliação da influência mundial do Império Britânico,
o interesse pela Terra Santa e pelo povo judeu tornaram-se mais evidentes entre os
britânicos, o que pode ser exemplificado pela publicação de livros como A Terra e o
Livro (de William Thomson, impresso em 1858) e o romance sionista Daniel Deronda
(de George Eliot, em 1876), entre outros. A Terra Santa também passou a receber a
atenção de muitos artistas, que ilustravam o território até então esquecido.33 Arqueólogos de toda a Europa e dos EUA escavavam o Oriente Próximo e redescobriam os
grandes impérios da Antiguidade em sítios no Egito e Mesopotâmia, em um frenesi
que se intensificou desde final do século XVIII e durante o XIX,34 trazendo à vista
dos europeus a cultura material dos locais e tempos bíblicos. A sequência de descobertas arqueológicas, expedições militares e publicação de guias de viagens incendiaram a imaginação popular, abastecida por mais de dois mil livros sobre a Terra
Santa, publicados entre 1800 e 1875. Como ápice dessa atenção, foi criado, em
1865, o Fundo de Exploração da Palestina, organizado por acadêmicos e religiosos
britânicos com o objetivo de pesquisar a história, geologia, arqueologia, topografia e
ciências naturais na Palestina Bíblica e no Levante.35
Estes fatores políticos, literários, geográficos e educacionais forneceram o
contexto para um crescente interesse entre cristãos evangelicais na interpretação futurista da profecia do Antigo Testamento, na redescoberta da ter36
ra da Palestina e na conversão e restauração do povo judeu.

Se a curiosidade sobre os povos antigos, dentre eles os judeus, tornou-se
uma “febre” bastante popular, ela encontrou eco entre os protestantes britânicos no
que diz respeito às doutrinas milenistas. Em 1809, o teólogo anglicano Georg Stanley Faber (1773-1845) publicou Gênesis, livro do, no qual profetizou que, em 1867, a
maioria dos judeus retornaria à sua terra com auxílio de uma potência marítima oci-
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dental, convertendo-se à fé cristã.37 Em maio do mesmo ano, ocorreu a fundação da
Sociedade Londrina para a Promoção do Cristianismo entre os Judeus,38 popularizada como Sociedade de Judeus de Londres.
A partir do sentimento produzido pela exploração geográfica da Palestina, de
reconhecimento das raízes bíblicas do povo judeu e da necessidade de sua conversão ao cristianismo, entusiastas milenistas passaram a pregar e investir dinheiro em
uma possível restauração judaica na sua terra de origem. O bispo anglicano Edward
Bickersteth (1825-1906), por exemplo,
escreveu livros, iniciou e organizou um grande número de apresentações
para encorajar a emigração dos filhos de Israel para o Oriente. Ele acreditava que só o estabelecimento do reino de Israel faria o filho de Deus retornar
39
à terra e ocasionaria a plena cristianização do mundo.

Outros importantes colaboradores para a causa da conversão de judeus levantaram-se durante o século XIX. Lewis Way (1772-1840), um dos fundadores da
Sociedade de Judeus de Londres, comprou uma mansão em Emsworth40 e montou
um colégio para converter judeus depois do final das Guerras Napoleônicas, além de
promover a causa da emancipação judaica e colonização da Palestina, pressionando estadistas a apoiarem a formação de uma pátria judaica. Charles Simeon (17591836), membro da mesma sociedade, era apaixonado pelo trabalho de evangelização de judeus e pregava a restauração de Israel por todo o Reino Unido, crendo que
os judeus deveriam voltar para a Palestina como cristãos. Joseph Wolff (1795-1862),
um judeu alemão convertido ao catolicismo e depois ao anglicanismo, foi o primeiro
grande missionário da sociedade missionária londrina, além de ter certo desprezo
pela interpretação tradicional reformada das profecias – sendo considerado, por isso, um antecessor do dispensacionalismo de John Darby. Finalmente, o aclamado
“príncipe dos pregadores”, Charles Haddon Spurgeon (1834-1892), acreditava e
pregava sobre a conversão dos judeus, sua restauração à terra e a culminância escatológica no retorno de Cristo, seguindo uma interpretação muito próxima do pré-
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milenismo pactual (ou histórico, o qual compreende a Igreja e Israel unidos espiritualmente sob as mesmas promessas, todas destinadas à Igreja).41
Enfim, o contexto britânico do século XIX era de entusiasmo: o mundo conquistado pelo império civilizador, cujas ciências descortinaram o passado perdido do
Oriente Próximo e reaproximaram os britânicos dos antigos povos bíblicos; e a expectativa protestante pelo milênio de Cristo, seja pela via otimista pós-milenista, seja
pelo pessimismo pré-milenista, levantando pregadores na empreitada de trazer os
judeus à fé cristã, agindo como arautos promotores do Reino de Deus. Entretanto, a
relação entre Igreja cristã, povo de Israel e o reino milenar de Cristo teria novo ingrediente ainda mais pessimista em relação ao progresso do mundo, nascido dentro
da escatologia pré-milenista – o dispensacionalismo.

1.2 A gênese do dispensacionalismo britânico
O protestantismo britânico do século XIX vivia intenso sectarismo: além da
Igreja Anglicana, havia ramificações puritanas dos presbiterianos, congregacionais,
batistas e metodistas. Todas elas cresciam e estavam envolvidas em missões, seja
com viés escatológico pós ou pré-milenista. Havia igrejas confessionais estabelecidas e reconhecidas pelo poder público, mas manifestava-se uma grande insatisfação dentro das mesmas: eram cristãos que buscavam uma vida espiritual mais intensa e que não encontravam resposta às suas expectativas nas igrejas das quais
eram membros. Para eles havia algo errado, e este sentimento, aliado a uma nova
forma de interpretação bíblica, daria origem ao dispensacionalismo.
1.2.1 John Nelson Darby e a igreja em ruínas
Ideias milenistas ferviam entre os protestantes britânicos no início do século
XIX. Edward Irving (1792-1834), um popular ex-ministro presbiteriano da Escócia,
pregava a respeito dos julgamentos e terrores que se abateriam sobre o mundo antes da volta de Cristo, considerando a Revolução Francesa e a Revolução Industrial
como sinais do iminente retorno de Cristo, além de estar convencido de que a igreja
dos gentios havia terminado. Entre os anos de 1826 e 1830, um rico banqueiro cha41
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mado Henry Drummond (1786-1860), conhecido de Irving e entusiasta das profecias
sobre o fim dos tempos, passou a promover encontros em sua mansão em Albury
Park42 a fim de debater o cumprimento das profecias bíblicas, especialmente no que
se referia ao julgamento da igreja visível e ao retorno do povo judeu à Palestina. Os
encontros, que reuniam cerca de 20 pessoas, foram chamados de Parlamento Profético e Escola de Profetas, e suas discussões repercutiram na publicação do jornal
Morning Watch.43
Outra conferência profética semelhante à de Albury aconteceu, entre 1830 e
1833, em Powerscourt House.44 Eram promovidas pela Lady Powerscourt para algumas dezenas de participantes, contando com a participação de diversos pregadores. Entre eles, John Nelson Darby (1800-1882), um ex-ministro anglicano que rompera com a igreja oficial. Esse pregador seria determinante para o futuro do movimento pré-milenista, configurando o que viria a ser conhecido como dispensacionalismo. Darby acabou por dominar as conferências com sua liderança carismática,
expondo um pensamento bastante semelhante ao de Irving: a visão pessimista dos
eventos mundiais e a esperança do retorno de Cristo, ao mesmo tempo em que denunciava a igreja estabelecida.45 As ideias promovidas naqueles encontros também
eram desenvolvidas nas reuniões que Darby participava com outro grupo de protestantes em Dublin, igualmente decepcionados com suas respectivas denominações.
O grupo de Dublin começou suas reuniões em 1825, na casa de certo dentista chamado Groves, de quem vieram os dois princípios que regiam o movimento:
que cada Dia do Senhor deveria ser reservado para partir o pão em lembrança da
morte de Jesus, e que a liberdade do ministro do evangelho viria apenas do chamado de Cristo e da ação do Espírito Santo, e não da ordenação de homens – ou seja,
de igrejas institucionalizadas.46 Darby participava das reuniões lideradas por Groves
pelo menos desde 1827 e rapidamente alçou a liderança, especialmente pelo seu
magnetismo pessoal. Com entusiasmo missionário, veio a abrir novos grupos na In-
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glaterra, Alemanha, Suíça, França e Estados Unidos.47 Como Darby era contrário ao
uso de nomes denominacionais, passou a utilizar o termo Irmãos

48

para denominar

o grupo, sendo que foi na cidade de Plymouth,49 em 1940, que os cerca de 800 participantes foram chamados de Irmãos de Plymouth pela primeira vez – nomenclatura
que designa o movimento até hoje. Na Irlanda, os Irmãos acabaram sendo conhecidos como darbystas, dada a influência de John Darby.50
A natureza dos grupos dos quais Darby participava e liderava era de uma
profunda decepção com a igreja na forma como se encontrava. Essa perspectiva é
significativa, pois toda reflexão teológica é o segundo momento de uma experiência
espiritual. Em outras palavras, existe uma experiência original que, para se comunicar melhor, será teologizada posteriormente.51 É nesse sentido que houve uma experiência fundante no pensamento teológico de Darby, o qual pode ser resumido no
pronunciamento frequente de suas pregações e escritos: “A igreja está em ruínas”.
Para ele, a igreja perdeu a unidade, o poder e a santidade, deixando de testemunhar
Deus e tornando-se centro de maldade e orgulho humano. Mais do que a perda de
propósito nas denominações, a sua natureza foi tão pervertida que acabou por se
opor totalmente à razão pela qual ela foi instituída por Cristo. Para John Darby, e
este é o ponto central do surgimento do dispensacionalismo, a Igreja falhou e deverá
sofrer o julgamento divino.52
É em função dessa suposta corrupção da Igreja em todas as suas manifestações históricas – seja catolicismo, igrejas reformadas ou as confissões constituídas
no protestantismo – que emergiu o conceito de dispensação. Dispensação é a maneira pela qual “Deus revela algo para a humanidade, que a humanidade não consegue cumprir, e com isso surge uma nova dispensação e uma nova revelação”.53 A
ideia não era nova; por exemplo, Irineu mencionou quatro dispensações: o pacto
com Adão, até o dilúvio; com Noé, até o Êxodo; com Moisés, até o nascimento de
47
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Jesus; e com Cristo, que iria até o fim dos tempos.54 Contudo, se em interpretações
pregressas havia a convicção da Igreja ser povo redimido final e manifesto da vontade de Deus, em Darby ela se tornou uma dispensação que falhou como as outras.
Adão caiu, Noé pecou, os israelitas fizeram um ídolo de ouro e Arão ofereceu fogo
estranho, os descendentes de Davi apostataram, e quando Israel também foi cortado, veio a Igreja.55 Mas ela também caiu de seu propósito e igualmente encontrará o
fim de seu tempo. E neste ponto está outra novidade na leitura darbysta, segundo
Clarence Bass: a Igreja começou a sua corrupção logo depois de ter nascido, ainda
no livro bíblico de Atos, e continuou decadente até que o extremo pecado atual demonstrou toda a sua ruína. A responsabilidade é da própria Igreja:
Que a igreja é responsável por seu estado de corrupção atual é inquestionável. Toda sua história tem sido um desvio de seus verdadeiros princípios.
Consumiu-se em “construir um sistema”; com a busca de liderança humana;
com desejo de números em vez de conversos genuínos; com justiça humana, ordenanças, sucessão, observâncias cerimoniais, ministério profissional,
procedimentos carnais – confundindo a administração espiritual com a ima56
ginação humana.

A lógica aplicada para as dispensações anteriores também se aplica à Igreja: assim como Deus deu fim àquelas, também o fará com esta. Mesmo que queira,
o crente verdadeiro não poderá restaurar a Igreja, e qualquer tentativa de fazê-lo
terminará em fracasso, pois, segundo Darby, Deus nunca restaurou uma dispensação fracassada, mas sempre promoveu um novo meio de lidar com o ser humano.57
O conceito de dispensação, embora utilizado antes, foi desenvolvido como um sistema teológico distinto e que deve ser creditado a John Darby, segundo Paul Wilkinson, pois Darby entendia os acordos de Deus com a humanidade em termos de períodos definidos com precisão.58
Mas, para Darby, o fato da Igreja visível estar em ruínas não significava que
não existia um verdadeiro corpo de Cristo. A assembleia dos crentes é a reunião dos
54
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salvos em nome de Cristo, com ação do Espírito Santo, livres de outra autoridade
externa (como as instituições eclesiásticas). Essa Igreja é corpo de Cristo de um
modo muito literal, como entidade separada para a qual os verdadeiros crentes são
trazidos. Como parte do corpo de Cristo, ela tem uma existência celestial.59 E este é
um ponto importante de sua eclesiologia: “a igreja não é terrena, mas celestial, pois
sua existência está em Cristo”.60 O fato de não ser terrena é uma das bases para a
ideia de arrebatamento da Igreja (que será tratado adiante), pois ela precisa ser
compreendida como celestial e composta por pessoas celestiais, associadas a Cristo em sua glória. Portanto, qualquer restauração da noiva de Cristo somente será
possível na eternidade, quando o Senhor a reunir para si mesmo.61 Só então a Igreja
estará reformada em seu propósito original.
Darby considera que a dispensação da igreja falhou, mas isso não envolve
as promessas de Cristo, já que ele mesmo é o fiador, razão pela qual congregará
para si os verdadeiros membros de seu corpo. Entretanto, há outra dispensação anterior, a de Israel, que, diferente da Igreja, tem uma existência terrena, e cujas promessas também são inalienáveis, princípio que está associado à emergência de
uma nova hermenêutica literalista radical.
1.2.2 A hermenêutica literalista radical do dispensacionalismo
As doutrinas milenistas estiveram na origem de diversos novos movimentos
no século XIX, como os movimentos de santidade e o conservadorismo evangélico,
todos engajados em projetos missionários. Esses movimentos aderiram a dois princípios que seriam definitivos em uma nova hermenêutica: o primeiro, representado
pelo lançamento da Aliança Evangélica Mundial (1846), em Londres, quando se
afirmou o direito ao julgamento privado na interpretação das escrituras, por meio do
qual cada crente poderia chegar a uma conclusão livre das estruturas eclesiásticas;
e o segundo, a inerrância da Bíblia, ou seja, entendida como literalmente verdadeira
em todas as suas afirmações. Para muitos desses grupos, a interpretação literal da
Bíblia foi insatisfatória na Reforma, devendo ser continuada e ampliada. Unindo-se o
individualismo da interpretação (o qual abandonava a tradição eclesiástica) com a
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leitura literalista e radical do texto sagrado se chegou à fragmentação dos grupos
protestantes, cada um deles defendendo dogmas inegociáveis, usados para acusar
outros grupos, sempre com apelo direto às Escrituras.62
Princípio semelhante se deu com John Darby. Procurando uma fé simples,
que buscava nas Escrituras – e apenas nelas – todo o ensino, ele abandonou o argumento abstrato e aquilo que compreendia como estudo estranho ao texto bíblico,
construído ao longo de séculos por uma “igreja em ruínas”, e decidiu simplesmente
abrir a Bíblia para tirar dela sua orientação.63 O princípio basilar da doutrina de
Darby era um rígido literalismo da Bíblia, especialmente no que se refere ao elemento profético. Esta leitura da Escritura, que é chamada pelos seus defensores de sentido simples, tornou-se marca característica do dispensacionalismo.64
Esse novo tipo de literalismo hermenêutico foi fundamental para a estrutura
do pensamento dispensacionalista: apesar de Cristo ser o cumprimento das profecias do Antigo Testamento relativas ao Messias, as promessas sobre a terra, tendo
por alvo o povo bíblico de Israel, continuam sendo válidas, mesmo depois da vinda
de Cristo, e devem ser interpretadas literalmente. Na compreensão dispensacionalista, as promessas dadas a Abraão, nas quais um povo judeu tem direito divino eterno
sobre Canaã, ainda não teriam sido cumpridas – ou o foram apenas de maneira limitada durante o período veterotestamentário. Por isso, elas demandariam uma realização que ainda está por vir, cujo tempo propício seria a história recente, mais especificamente depois de 1880.65 Claro que há outros problemas a resolver nessa
interpretação. As promessas relativas a Israel demandam ser literalmente cumpridas; igualmente as promessas relativas à Igreja devem ser preservadas. A engenhosa solução encontrada por Darby, e que viria a ser o segundo pilar dos teólogos
dispensacionalistas, é a dicotomia, a radical separação, entre Israel e Igreja.
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1.2.3 Igreja e Israel: o Reino de Deus dividido
Há duas atuações diferentes de Deus na história humana na estrutura interpretativa de John Darby: a primeira, por Israel, cujas promessas estão estabelecidas
no Antigo Testamento; e a segunda, por meio da Igreja, cuja existência aparece registrada no Novo Testamento. Ambos os relacionamentos com Deus não terminaram bem: Israel rejeitou o Messias e a Igreja abandonou as ordens de Cristo. Israel
foi uma dispensação que teve fim quando veio a Igreja, e esta está com seus dias
contados, aguardando o iminente julgamento divino. Mas há promessas incondicionais de Deus a ambas, que demandam ser cumpridas. Como resolver essa dualidade? Darby a soluciona separando as esferas de esperança das promessas: a esperança da Igreja está na glória celestial de Cristo, enquanto a esperança de Israel está no reino messiânico e terrenal de Cristo em Jerusalém:
Este resumo reflete novamente a dicotomia do sistema – que há uma esperança diferente para a Igreja e para Israel. A esperança da Igreja é que ela
compartilha a glória de Cristo, tanto terrestre como celestial. A esperança de
66
Israel é o reino na Terra com Cristo sentado no trono de Davi.

Há também promessas de glória terrena para a igreja. Mas a glória especial,
aquela que revela a sua natureza, é que os santos ressurgirão antes dos incrédulos
para ocupar lugar especial no plano divino, como corpo de Cristo, compartilhando
sua glória – pois a glória da Igreja na terra é puramente transitória, e sua esperança
está com Cristo, no céu. E neste ponto nasceu uma doutrina jamais conhecida na
cristandade até então: o arrebatamento dos santos, secreto, separado e anterior à
volta de Cristo.67 Nessa inovada concepção, os santos crentes da Igreja (os verdadeiros cristãos, não corrompidos pela igreja arruinada) serão elevados aos céus,
juntamente com os santos ressuscitados, antes do início das tribulações finais, sendo livres das pragas descritas no Apocalipse para, finalmente, retornarem com o Senhor e testemunharem a implantação do reino milenar na terra.
É justamente nesse momento que entra o aspecto terrenal das promessas
de Deus: Israel, que havia rejeitado o Messias, não foi rejeitado por Deus; antes,
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continua sendo depósito de sua misericórdia. As promessas de Deus a Israel, no
Antigo Testamento, teriam sido incondicionais. A rejeição do Reino de Deus não alteraria o plano divino: o trono do Messias em Jerusalém deve ser literal, o povo israelita deve ocupar toda a terra prometida (do Egito até a fronteira do Iraque), o templo
deverá ser reconstruído no mesmo local em que Salomão erguera o seu, e toda a
terra deve reconhecer Israel como o povo favorecido de Deus. Isso acontecerá no
momento em que o remanescente de Judá sair da grande tribulação e tiver reconhecido Jesus de Nazaré como o Messias. Apenas então Cristo voltará e dará início ao
reino milenar, tendo Israel como glória e governo do mundo.68
Na concepção de Darby, a Igreja não é o cumprimento das profecias referentes a um povo de Deus no Antigo Testamento; ela é o Corpo de Cristo. Além disso, teve seu tempo e propósito cumpridos. Israel permanece com as promessas de
glória terrena, enquanto a Igreja as possui no nível celestial. Israel e Igreja permanecem eternamente separados como Reino de Deus em duas partes distintas.
A doutrina de Darby, que já existia de forma embrionária na abordagem de
Edward Irving, não foi unanimemente aceita. Charles Spurgeon, já mencionado, defendia a restauração, mas não apoiava as ideias dispensacionalistas. Mesmo entre
os Irmãos de Plymouth havia desacordo, como no caso de Benjamin Newton (18071899), um dos primeiros líderes do movimento, que rejeitou o arrebatamento da Igreja e a ideia de que os judeus seriam abençoados à parte da fé em Jesus Cristo, de
forma separada da Igreja. Para ele, isso era “virtualmente dizer que há duas formas
de Cristianismo, dois evangelhos, dois caminhos, e dois fins de salvação”.69
1.2.4 O sionismo como sinal dos tempos
Viu-se que o século XIX experimentou algumas mudanças significativas em
relação à esperança escatológica da cristandade, especialmente no contexto protestante do Império Britânico. A esperança milenista da volta de Cristo, após a conversão dos judeus, foi um elemento que já estava presente na doutrina otimista do pósmilenismo, na qual a evangelização dos judeus se tornou uma prerrogativa impres68
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cindível para a chegada do Reino de Deus. Depois, entre os pré-milenistas, a partir
de uma profunda decepção com a igreja atual, ascendeu um pensamento que veio
ancorado em dois elementos fundamentais: uma hermenêutica literalista, que deu
sentido futuro para as promessas divinas a Israel no Antigo Testamento; e a separação conceitual entre Israel e Igreja, o primeiro com propósito terreno de consumação
do Reino de Deus, e a segunda, com propósito celestial, como Corpo de Cristo.
Além destes, há a corrente amilenista, não tratada nesta pesquisa, que também
possui certa expectativa com respeito à conversão dos judeus, mas não relativa à
formação de um Estado político.70
A ideia escatológica de Darby não representou atuação política concreta naquele momento, embora ele afirmasse uma realidade terrena de consumação profética destinada a Israel. Segundo Thomas Ice, pesquisador dispensacionalista americano e entusiasta do sionismo cristão, o dispensacionalismo de Darby – e ele próprio – não tiveram qualquer influência na política externa britânica; o restauracionismo judaico estava vinculado a pensamentos pós-milenistas e pré-milenistas de ordem histórica. Para Ice, Darby não foi atuante politicamente na Grã-Bretanha, o que
parece ser correto. Este fato se deu, possivelmente, porque o movimento dos Irmãos
de Plymouth ocorria como uma rejeição da institucionalização eclesiástica, autoexcluída das igrejas organizadas, justamente onde se encontravam os políticos mais
influentes do contexto britânico. Entretanto, mesmo para Ice, não há dúvida de que a
sua doutrina dispensacionalista, chegada nos EUA, acabaria se tornando elemento
fundamental para o atual sionismo cristão norte-americano, que será tratado no próximo capítulo desta dissertação.71
Esta tendência sionista cristã na vertente dispensacionalista do prémilenismo viria a crescer e ganhar suas verdadeiras proporções de ação política efe70
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tiva um século mais tarde, no contexto norte-americano, embora com níveis diferentes de intensidade, desde o radicalismo de dispensacionalistas “apocalípticos” até o
apoio menos engajado e mais crítico dos progressivos.72 O que importa, nesse caso,
é perceber o fator comum de que todas as esperanças escatológicas protestantes
contemporâneas possuem algum tipo de expectativa em relação ao povo judeu e
seu destino como sinal do fim dos tempos. As versões históricas (pré-milenismo,
pós-milenismo e amilenismo),73 mais ligadas aos reformadores e à tradição teológica
cristã pregressa, pensam o povo judeu no sentido de conversão ao cristianismo, enquanto o dispensacionalismo e seus derivados acrescentam a este elemento os aspectos físicos e literais da profecia, que envolvem a questão do Estado de Israel,
pelas razões já apresentadas. É deste grupo que viriam a emergir os principais aglutinadores e promotores do sionismo cristão.
Poucas décadas depois da emergência dos milenismos e de formatação inicial da doutrina dispensacionalista iniciou o movimento sionista judaico, o qual encontrou um campo fértil no imaginário protestante britânico, e que seria definitivo
para o desenvolvimento de suas pretensões e necessidades políticas.

1.3 O movimento sionista e o sionismo cristão britânico
O pesquisador Shalom Goldman, analisando diversos autores que tratam da
relação entre os cristãos evangélicos e o movimento sionista, afirma que a influência
dos cristãos sobre os judeus continua sendo uma questão aberta: alguns acreditam
que ela é apenas marginal, enquanto outros sustentam que é profunda, inclusive
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fazendo parte importante da história religiosa britânica.74 Essa também é a postura
do historiador israelense Shlomo Sand. Para ele, não há como avaliar com precisão
qual o nível da influência do cristianismo, mais especificamente do puritanismo, na
promoção do novo modelo patriótico judaico que iria desembocar no sionismo; mas,
ao mesmo tempo, ele reconhece que os protestantes britânicos foram forças atuantes no encontro histórico ocorrido entre o esforço judaico por uma nação independente e o projeto de colonização do Império Britânico.75 A relação de causa-efeito,
com certeza, não é possível de ser comprovada de forma cabal, mas a coincidência
de interesses, e os resultados desta coincidência, parecem ter sido determinantes
para a história do sionismo judaico e do sionismo cristão.
1.3.1 A questão judaica: o antissemitismo europeu
A situação judaica na Europa foi insegura em grande parte do medievo, e
continuou sendo durante a modernidade. Muitos judeus foram perseguidos pela Igreja Católica Apostólica Romana durante a Idade Média, pois, segundo a teologia corrente, eles teriam sido rejeitados por Deus ao negarem a Jesus como seu Messias.
Os judeus também se viram em dificuldades no mundo islâmico, no qual se proclamava o Islã como herdeiro legítimo dos patriarcas de Israel. Era uma guerra pela
filiação divina: tanto cristãos quanto muçulmanos se consideravam o novo povo de
Deus, o que trouxe sérios problemas para os judeus, no mundo cristão e no islâmico.76 O preconceito religioso levado a efeito nestas duas grandes religiões monoteístas, aliado a uma tendência judaica ao isolamento comunitário pela sua própria
compreensão histórica como povo separado por Deus, levou-o a se comportar como
“um povo que habita à parte” de maneira cada vez mais exagerada.77
Depois, no contexto da modernidade, motivos econômicos aumentaram o
preconceito com judeus na Europa. Durante o período de formação dos Estados nacionais, especialmente na expansão estatal do século XVII, os ricos banqueiros ju-
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deus emprestavam dinheiro às monarquias, gozando de certos privilégios na corte,
havendo vantagens para os judeus ricos em se manterem como classe social especial.78 É deste período a ascensão, por exemplo, da casa Rothschild, importante família de banqueiros que operava nas cinco principais capitais europeias, o que ajudava a reforçar a ideia popular de que os judeus eram uma grande comunidade judaica, rica e unida.79 Além disso, banqueiros judeus eram fornecedores e financiadores em tempos de guerra, mas jamais tomavam partido nos conflitos, o que contribuiu para uma visão que os distinguia como grupo.80
Essa condição poderia ter sido transformada pelos ideais da Revolução
Francesa (1789-1799), os quais trouxeram esperança para a condição judaica, pois
emergia um novo conceito laico de cidadania, no qual a identidade religiosa não poderia mais ser utilizada como base para considerar alguém cidadão ou não.81 A nova
situação abriu possibilidades de assimilação judaica na comunidade local. Por isso,
é das primeiras décadas do século XIX a tentativa dos intelectuais judeus, filhos dos
ricos comerciantes, de abandonarem as tradições de seu povo para serem aceitos
pela sociedade.82 Mas as tentativas acabaram por fracassar, e esses “assimilacionistas” abandonaram os aspectos religiosos de sua cultura, especialmente a antiga esperança religiosa do Messias. Mas continuavam persuadidos de que eles, como judeus, “eram o sal da terra”, e permaneciam como um povo à parte.83 A imagem do
judeu, mesmo o que procurava se integrar à sociedade, permanecia como um “semnação”, mesmo que intelectual e multimilionário.
Portanto, a visão popular do semita se mantinha como a do usurário, baseado na proeminência econômica e nas vantagens usufruídas junto aos governos europeus. Por outro lado, a divulgação por toda a Europa das ideias socialistas do
pensador de origem judaica, Karl Marx (1818-1883), ajudava a construir um outro
mito no lado oposto do poder do capital: o judeu como um revolucionário, empenhado em destruir os valores tradicionais. Qualquer que fosse a ótica, alargavam-se os
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sentimentos antissemitas: se os judeus eram ricos, é porque espoliavam o povo e
ocupavam funções públicas indevidamente; se eram pobres e revolucionários, trabalhavam para desagregar os valores da sociedade. Os tradicionalismos locais, que
então operavam na construção de seus mitos fundadores e nacionalistas, exploraram estes preconceitos, clamando por medidas de segregação, expulsão e até chacina de judeus.84 Foi o que começou a acontecer em 1881.
Seis semanas após o assassinato do czar Alexandre II, em março de 1881,
estourou uma onda de progroms na Rússia, quando massas populares furiosas atacaram judeus em mais de duzentas cidades, matando e saqueando propriedades
judaicas sob a vista grossa das autoridades. Depois disso, as Leis de Maio de 1882,
que expulsaram e restringiram a atuação de judeus em solo russo, tornaram insustentável a vida judaica. Uma imensa maré migratória de judeus – cerca de 2.750.000
judeus orientais de fala iídiche, pobres e iletrados, representando praticamente um
quarto da população judaica mundial – abandonou o Leste em busca de melhores
condições de vida.85 Tinha início um imenso problema social para toda a Europa:
onde alocar tantos imigrantes?
Se na Europa Oriental o antissemitismo se manifestou de forma sanguinária,
na Europa Ocidental ele apareceu de maneira sutil na explosão dos mesmos preconceitos contra os judeus, na França, durante o caso Dreyfus. Em 1894, um oficial
judeu chamado Alfred Dreyfus foi acusado injustamente de espionagem em favor da
Alemanha, sendo rapidamente condenado à prisão perpétua. O caso viria a ser revisado, sofrendo várias reviravoltas até a anistia do acusado em 1899 e sua reabilitação definitiva em 1906. Questões jurídicas à parte, a França se dividiu durante o
processo em discussões e atos de violência contra judeus, revelando um arraigado
antissemitismo, o qual deixou muitos perplexos – tanto pela injustiça do evento, como por ter ocorrido justamente na França, pátria onde foi levantada a bandeira revolucionária da liberdade, igualdade e fraternidade.86
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O antissemitismo, portanto, revelou-se entranhado na Europa ao final do século XIX, de maneira explícita no Oriente, e de forma velada no Ocidente. O resultado foi o nascimento do movimento nacionalista judeu, o sionismo, uma resposta política e a única ideologia na qual foi levada a sério a hostilidade do mundo contra os
judeus – conforme concluiu Hannah Arendt.87
1.3.2 A solução sionista: o nacionalismo judaico
O conceito de nação não pode ser considerado como algo dado, que sempre
existiu, e que pode ser extraído, por exemplo, dos textos da Antiguidade, e traduzido
diretamente ao contexto contemporâneo. É opinião de muitos historiadores, entre
eles Eric Hobsbawm, de que a nação pertence a um lugar histórico, a um tempo específico e recente.88 Não há que se naturalizar o termo, pois, antes de 1884, a palavra significava simplesmente um agregado de habitantes de uma província, país ou
reino, e também um grupo estrangeiro. Mas tudo mudou há menos de um par de
séculos, como conclui Hobsbawm. A nação
agora era dada como um “Estado ou corpo político que reconhece um centro supremo de governo comum” e também “o território constituído por esse
Estado e seus habitantes, considerados como um todo” – e, portanto, o
elemento de um Estado comum e supremo é central a tais definições, pelo
89
menos no mundo ibérico.

O significado de nação como um discurso político surgiu na Europa a partir
de 1830. Depois, a soma dos conceitos de nação, Estado e povo soberano vinculou
estes três elementos a uma terra, definindo um Estado como essencialmente territorial. Os conceitos se concretizavam em uma época que surgia uma multiplicidade de
Estados-nação territorialmente demarcados, dentro de uma proclamada autodeterminação popular.90 Junto ao conceito de nação, vieram novas questões em torno do
nacionalismo: O que define quem faz parte ou não de uma nação? A raça? A língua? A religião? O território, a história, ou a cultura? Nenhuma explicação era completa, e o debate se intensificou a partir de 1880, pois havia um interesse político
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ainda maior das autoridades na busca de um apelo ideológico às massas, que já
eram potenciais eleitores a serem manipulados.91
O historiador Benedict Anderson refletiu sobre as origens do nacionalismo, e
como ele se tornou “o valor de maior legitimidade universal na vida política dos nossos tempos”.92 Assim como Hobsbawm, Anderson considerou a nacionalidade e o
nacionalismo como produtos culturais específicos, criados no final do século XVIII, e
que se tornaram um modelo capaz de ser transplantado para diversas experiências
políticas e ideológicas. Aqui não se escapa de um paradoxo: entre o olhar do historiador, que percebe o nacionalismo como uma construção recente, e o olhar dos nacionalistas, que defendem a antiguidade supostamente óbvia de sua “nação”, há um
abismo.93 Para estudar este fenômeno, Anderson assim definiu a nação:
Assim, dentro de um espírito antropológico, proponho a seguinte definição
de nação: uma comunidade política imaginada – e imaginada como sendo
94
intrinsecamente limitada e, ao mesmo tempo, soberana.

A comunidade é imaginada porque os membros que dela fazem parte nunca
encontrarão a totalidade dos outros membros deste grupo, embora acreditem estar
em comunhão com eles; ela é limitada, porque possui fronteiras que a separam de
outras nações; é soberana, porque sua legitimidade e liberdade são oriundas não
mais de um reino sob ordem divina, mas de um Estado soberano; e é comunidade
porque é concebida como uma camaradagem entre seus membros, a despeito de
toda a desigualdade e exploração que possa existir internamente.95 Depois de Anderson, o antropólogo Ernest Gellner ampliaria o conceito de nação e nacionalismo,
reforçando inclusive o seu aspecto subjetivo, cultural e voluntarista. Para ele, dois
homens pertencem a uma mesma nação se compartilham uma mesma cultura (um
sistema de ideias e signos), e se eles se reconhecem como pertencentes à mesma
nação. Neste caso, as nações são construções a partir de convicções, fidelidades e
solidariedades dos homens, que se reconhecem com direitos e deveres mútuos.96 É
por estas razões que a historiografia contemporânea considera o nascimento de
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uma nação um processo histórico, não puramente espontâneo, mas que surge de
um sentimento nacionalista que lhe é anterior, mesmo que imaginado.
No século XIX, já existia um conceito de nação e nacionalismo fortemente
arraigado no imaginário europeu, em desenvolvimento havia trezentos anos, e que
viria a ser copiado e adotado em todos os cantos do planeta pelos movimentos nacionalistas. Fervia, portanto, um sentimento de vínculo coletivo que era mobilizado em
prol de políticas nacionalistas modernas.97 É dentro desta esfera de construção nacionalista que entra a questão judaica anteriormente levantada, e foi precisamente
esta a solução adotada pelos judeus.
Tudo começou na obra de Heinrich Graetz (1817-1891), que publicou, na
década de 1850, o livro História dos Judeus, o primeiro ensaio com o objetivo de
apresentar um povo judeu com o mesmo significado dado à nação moderna – quando, segundo Shlomo Sand, a judeidade deixou de ser uma civilização rica e variada,
sobrevivendo em meio aos gigantes nacionais, para se imaginar como uma nação,
cujos membros tinham em comum serem uma raça desenraizada de sua pátria.98
Com a grande vitória da ideia de nação em toda a Europa Central e Meridional, a concepção pré-nacionalista de Graetz amadureceu e tomou sua
forma definitiva. Só depois de ter resumido a história dos judeus em sua
época e de ter concluído seu livro com um requisitório doloroso sobre o presente do século XIX, Graetz se deixou levar ao passado através do tempo
para reconstituir o nascimento do “povo moral eleito”. Nele, o depois determinou o antes, e não é por acaso que o ponto culminante da primeira epopeia histórico-nacional sobre os judeus nunca antes escrita se tornou o pe99
ríodo bíblico.

Portanto, já havia entre os judeus a construção de um mito fundador – a narrativa bíblica – para dar base a uma ideia nacional moderna. Mas foram os sentimentos antissemitas verificados nas ações terríveis dos progroms de 1881, na Rússia, e no trágico caso Dreyfus, julgado na França, que impulsionaram a deflagração
do movimento sionista. O início do sionismo propriamente dito se deu com Leon
Pinsker (1821-1891), que publicou em 1882 sua Auto-emancipação, e Theodor Herzl
(1860-1904), que redigiu em 1896 seu Estado Judeu: tentativa de uma solução mo-
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derna da questão judia.100 Herzl era um jornalista judeu-húngaro, que ficara profundamente comovido com o antissemitismo que viu emergir no desenrolar do caso
Dreyfus, chegando à conclusão de que as condições de liberdade e igualdade para
os judeus não seriam conseguidas pela assimilação, mas apenas dentro de uma
nação judaica própria.101
Foi nas condições de intenso antissemitismo europeu que Theodor Herzl
fundou a Organização Sionista, no final da década de 1880, influenciado pelos trágicos acontecimentos em torno das comunidades judaicas e pelas ideias nacionalistas
modernas já estabelecidas.102 Logo organizou congressos sionistas e procurou negociar com chefes de Estados europeus. Como era motivado por interesses exclusivamente políticos, teria aceito inclusive a oferta de um território em Uganda para estabelecimento de uma pátria judaica, mas a proposta foi rejeitada pelo Congresso
Sionista em 1903.103 Não seria fácil produzir um Estado-nação judeu na versão padronizada do século XX, pois “implicava tomar um território, inventar uma língua e
laicizar as estruturas de um povo cuja unidade histórica tinha consistido exclusivamente na prática de uma religião comum”.104
Herzl morreu em 1904, sem ver seu sonho sionista realizado. Mas lançara a
ideia fundamental que seria levada adiante nas décadas seguintes: a de que um Estado nacional judaico era a única saída para o problema do antissemitismo. E provavelmente estivesse certo; mas seriam necessárias novas configurações políticas internacionais e convergências de interesses para concretizar a luta de sua vida.
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1.3.3 Os protestantes britânicos, a política externa e a questão judaica
Dificilmente o sionismo teria alcançado êxito sem o auxílio de um império
poderoso, que lhe desse suporte político e até militar. Nesse sentido, a participação
de aristocratas britânicos, de profundas convicções cristãs, foi fundamental.
Anthony Ashley Cooper, o Lorde Shaftesbury (1801-1885), estava convencido de que a restauração dos judeus na Palestina tinha um duplo propósito, pois
cumpria as profecias bíblicas e coincidia com os interesses estratégicos da política
externa britânica. O Lorde Shaftesbury era um anglicano entusiasmado com a possibilidade de conversão de judeus para trazer todo o mundo à fé antes da volta de
Cristo, e foi o primeiro líder inglês a propor um Estado judaico soberano na Palestina. Sua proposta considerava um Estado que tivesse por capital Jerusalém, permaneceria sob domínio turco e contaria com a proteção britânica, ideia esta defendida
em um artigo publicado em 1839.105 Segundo Shlomo Sand, este artigo de Shaftesbury, escrito para o The Times e intitulado O Estado e o renascimento dos judeus,
foi “para o sionismo cristão o que o Estado judaico, de Theodor Herzl, foi para o sionismo judaico em 1896”.106 Thomas Ice corrobora a atuação do lorde, que teria influenciado o político Henry John Temple Palmerston (1784-1865), conhecido como
Lorde Palmerston, a escrever ao sultão, em 1840, pedindo-lhe para encorajar os judeus que viviam no Império Turco a se instalarem na Palestina.107
O pedido ao sultão não encontrou resposta, tampouco o artigo de Shaftesbury foi levado adiante em termos concretos. Por outro lado, a Grã-Bretanha tinha
poucos súditos no Oriente Médio, e a ideia dos cristãos britânicos de auxiliar o retorno de judeus à Palestina veio a ser encarada como uma forma de estabelecer um
aliado na região. Membros do exército inglês passaram a apoiar as ideias de Shaftesbury, entre eles o oficial George Gawler (1795-1869), que em 1849 esboçou “um
plano para ‘restaurar os judeus na sua terra’, basicamente para criar uma zona tampão segura para os britânicos entre o Egito e a Síria”.108 Lorde Shaftesbury ainda
seria o presidente fundador do Fundo para Exploração da Palestina, criado em 1865
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para pesquisar e mapear a Palestina – que ele imaginava vazia, praticamente abandonada, sem nação que a habitasse.109 Os árabes locais, uma população significativa, não eram motivo de preocupação naquele momento.
Outro líder que se destacou naquele tempo foi o ministro anglicano William
Hechler (1845-1931), que se tornou capelão da embaixada britânica em Viena, onde
veio a conhecer e estabelecer uma profunda amizade com Theodor Herzl. O reverendo Hechler estava convicto de que as profecias do Antigo Testamento haviam
previsto o retorno dos judeus à Palestina,110 e acreditava que era destino dos cristãos auxiliar na restauração.111 Hechler colocaria o amigo sionista em contato com
Frederico I, grão-duque de Baden e fervoroso cristão, para expor as ideias sionistas
e as vantagens que elas representavam para a política germânica.112 Pouco desenvolvimento houve deste encontro com o grão-duque, mas ficou evidente a simpatia
de uma parte da igreja protestante à causa de Herzl.
Portanto, líderes britânicos, aristocratas e religiosos como Lorde Shaftesbury, Lorde Palmerston, George Gawler e William Hechler alimentaram o movimento
sionista judaico, em parte por convicções religiosas de cunho escatológico, e em
parte para servir aos propósitos patrióticos de sua política externa. O movimento de
Herzl era essencialmente secular; ele mesmo não compreendia plenamente os motivos dos cristãos em apoiá-lo, pois considerava a teologia pré-milenista um tanto excêntrica,113 mas confiou imensamente nos sionistas cristãos, reverentes pela Bíblia,
que tinham a “certeza apaixonada de que a Terra de Israel era o destino judaico”.114
1.3.4 Convergência de interesses: Império Britânico e sionismo
A Inglaterra conhecia os judeus cultos e bem estabelecidos financeiramente,
que chegaram na ilha, oriundos de Portugal no século XVIII, e relativamente bem
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integrados nas classes mais altas. A situação era tranquila e não encetaria mudanças até os progroms de 1881, quando começaram a chegar as massas de judeus
pobres e incultos de fala iídiche do Oriente europeu, causando constrangimento aos
irmãos abastados de Londres.115 A situação se tornara insustentável, e a solução
britânica foi promulgar, em 1905, a Lei dos Estrangeiros, repelindo a entrada dos
“indigentes” orientais, o que foi imitado pelos demais membros da comunidade britânica, como Austrália e Nova Zelândia.116
A situação era crítica para os judeus, que sofriam com o antissemitismo nas
terras europeias, ao mesmo tempo em que não encontravam local que os recebesse. Em 1902, Theodor Herzl propusera ao secretário colonial britânico a transferência maciça dos judeus para Chipre ou a península do Sinai, o que foi rejeitado pelo
governo; no ano seguinte, o representante do Império propôs a Herzl um território de
Uganda, o que não foi aceito, desta vez, pelos sionistas. Não fora possível ainda o
estabelecimento judaico de forma massiva na Palestina, mas o movimento sionista
estava, pela primeira vez, negociando diretamente com uma potência imperialista
ocidental.117 O passo definitivo teria que aguardar ainda uma década, especialmente
por causa da morte prematura de Herzl (em 1904, aos 44 anos de idade). O movimento sionista ficou destituído de uma liderança forte,118 e um tanto dividido entre os
“práticos” (que pensavam em uma colonização progressiva da Palestina), os “políticos” (que desejavam construir um Estado independente) e os “socialistas” (que aceitavam construir um movimento de libertação em qualquer lugar do mundo).119
A maioria dos judeus emigrantes não queria ir para a Palestina, pois ela oferecia poucos atrativos; desejava os países desenvolvidos da Europa e, principalmente, os EUA, para onde muitos iriam emigrar. Os judeus que se estabeleciam em colônias na Palestina chegavam com auxílio de organizações beneficentes ou ricos
banqueiros judeus, e eram poucos – apenas 43 colônias agrícolas por volta de
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1914,120 nas quais trabalhavam 12 mil judeus dos cerca de cem mil que viviam na
Palestina, então correspondentes a 15% da população local.121
Tudo viria a se alterar durante a Primeira Guerra Mundial (1914-1918),
quando três grandes eventos tiveram importante efeito na questão judaica, segundo
Nicholas Lange: a Revolução Russa, a ascensão dos EUA como potência mundial e
a conquista da Palestina pelo Império Britânico. Na Rússia, a revolução modificou a
legislação e terminou com a opressão aos judeus, quando eles vieram a ter oportunidades dentro do sistema comunista; nos EUA, os judeus norte-americanos passaram a se envolver mais com o sionismo, sendo que em 1914 o Comitê JudaicoAmericano (fundado em 1906) organizou uma executiva mundial para proteger os
direitos dos judeus europeus depois da guerra; e, finalmente, o avanço britânico na
Palestina abriu novas possibilidades às pretensões sionistas.122 Havia, então, um
renovado interesse do Império Britânico no controle do antigo território bíblico de
Israel:
Do ponto de vista prático, os britânicos aspiravam expandir a zona de segurança militar em torno do canal de Suez conquistando de fato a Palestina, e
estavam prestes a fazer isso. De sua perspectiva, era necessário que a rota
conectando o mar Mediterrâneo ao golfo Pérsico fosse defendida por repre123
sentantes de Sua Majestade.

O Império tinha, então, interesse estratégico na região da Palestina, o que
encontraria eco em antigas ideias religiosas. Foi em 1916 que ocorreu a convergência entre crenças protestantes, interesses do Império Britânico e necessidades do
movimento sionista, quando David Lloyd George (1863-1945) assumiu o cargo de
Primeiro Ministro da Grã-Bretanha e Arthur Balfour (1848-1930) foi nomeado Secretário de Relações Exteriores.124 David Lloyd George era um devoto batista, e Arthur
Balfour também cresceu em um lar protestante simpático à causa sionista. Balfour
era amigo muito próximo de Chaim Weizmann, químico judeu e assessor do governo
britânico no desenvolvimento de explosivos, com quem tinha muitas conversas sobre a implementação de uma nação judaica.125 Arthur Balfour acabaria convencido
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pelos argumentos sionistas de Chaim, e publicaria em novembro de 1917 a versão
final daquela que ficou conhecida como a Declaração Balfour:
O governo de Sua Majestade encara favoravelmente o estabelecimento, na
Palestina, de um Lar Nacional para o Povo Judeu, e empregará todos os
seus esforços no sentido de facilitar a realização desse objetivo, entendendo-se claramente que nada será feito que possa atentar contra os direitos
civis e religiosos das coletividades não-judaicas existentes na Palestina,
nem contra os direitos e o estatuto político de que gozam os judeus em
126
qualquer outro país.

Um mês depois da declaração, em dezembro de 1917, as tropas britânicas
ocuparam Jerusalém. Os estadistas protestantes do Império Britânico garantiam sua
base de operações na Palestina, e o anseio sionista judaico começava a ser atendido. Nas décadas seguintes, os ventos políticos teriam uma reviravolta significativa,
pois a Grã-Bretanha se retiraria do processo e os protestantes dos EUA assumiriam
a ponta de apoio político ao sionismo. Mas o primeiro passo para a organização de
um Estado judaico na Palestina fora dado – com um apoio bastante significativo dos
milenistas britânicos.
1.3.5 Reflexões sobre a gênese do sionismo cristão
O historiador Shlomo Sand resume bem a configuração histórica que se estabeleceu até o final de 1917, ocasião da Declaração Balfour, quando três eixos estavam alinhados: primeiro, a sensibilidade protestante entrelaçada com as metas
coloniais do Império Britânico desde metade do século XIX; segundo, as privações
sofridas por grandes massas de judeus orientais, vítimas do antissemitismo e das
restrições à imigração na Europa Ocidental; e terceiro, o surgimento de um ideal nacionalista em Sião como solução para a questão judaica.127 Como ele bem percebeu, a esperança escatológica do milenismo protestante, os interesses do imperialismo britânico e a produção de uma solução sionista para o problema do antissemitismo se entrelaçaram na passagem entre o século XIX e XX.
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É difícil estabelecer relação de causa e efeito direta entre o movimento sionista propriamente dito e o sionismo cristão. Teria o próprio pensamento protestante
sobre a restauração dos judeus na Palestina, anterior em quatro décadas à primeira
proposta sionista, incentivado seu surgimento? Ou foi o sionismo cristão uma ideia
que, nascida em uma escatologia em constante mudança, teve impulsionado o seu
desenvolvimento em função dos acontecimentos em torno da causa judaica? Difícil
escolher e comprovar a hipótese. O que parece claro é que, se não é possível estabelecer que o sionismo seja fruto da expectativa protestante sobre a restauração dos
judeus, os resultados obtidos pelos sionistas tiveram por base uma política internacional influenciada pelo pensamento teológico milenista – mesmo de alguns poucos
líderes, estrategicamente bem posicionados. Nesse caso, a teologia resultou em
ação política concreta, com consequências históricas impressionantes.
Esse foi o ápice do apoio da Grã-Bretanha à causa sionista. Primeiro grande
império protestante, ela uniu missões com ideologia expansionista, e na esteira de
seu discurso vieram as expectativas escatológicas milenistas, as quais favoreceram
a causa nacionalista judaica. Foi no contexto britânico que nasceu o sionismo cristão, mesmo local em que surgiu a doutrina escatológica do dispensacionalismo. Essa nova doutrina, que não teve influência direta no sionismo em si, foi divulgada na
América do Norte por Darby a partir de 1862. Seria entre os norte-americanos que o
sionismo cristão acabaria sendo associado diretamente aos dispensacionalistas,
com resultados políticos ainda mais significativos do que no caso britânico.
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2. O DESENVOLVIMENTO DO SIONISMO CRISTÃO NOS
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA NOS SÉCULOS XIX E XX
O primeiro capítulo tratou da origem do sionismo cristão na Grã-Bretanha do
século XIX, bem como a gênese, naquele contexto, da doutrina dispensacionalista.
Essa inovadora interpretação escatológica não influenciou diretamente o sionismo
cristão entre os britânicos, então orientados por uma visão pós-milenista e prémilenista histórica. O destaque dado à gênese do dispensacionalismo foi necessário
em função da grande relevância que ele viria a ter para o sionismo cristão nos EUA,
o que será tratado a seguir.

2.1. Os Estados Unidos da América e o protestantismo
O Império Britânico foi a primeira potência internacional protestante, e o
principal promotor de missões durante o século XIX. Foi entre os britânicos que nasceu o sionismo cristão e foram dados os primeiros passos para concretizar o sonho
judaico de um lar nacional na Palestina. O final do século viu a ascensão de uma
nova superpotência, os EUA, que consolidaria seu poder mundial ao longo das primeiras décadas do século XX, especialmente ao término da Segunda Guerra Mundial. Não por acaso, este país – também com muitos protestantes – viria a ser o “melhor amigo” dos judeus e apoiaria a formação do Estado de Israel.
2.1.1 Povo escolhido, Destino Manifesto e impulso missionário
A formação populacional da América do Norte foi bastante variada. As treze
colônias originais, em grande medida, eram formadas por imigrantes pobres em
busca de melhores condições de vida, ou grupos minoritários religiosos chamados
de peregrinos – fugidos das perseguições religiosas do anglicanismo na GrãBretanha. Além destes, integraram-se ao sonho americano outros grupos religiosos,
como católicos e protestantes das mais diversas partes da Europa.128 Esses fatos
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dariam às colônias norte-americanas uma diversidade religiosa intensa desde sua
origem, além de impulsionarem a formação do seu imaginário nacionalista.
Os peregrinos, que eram protestantes calvinistas, identificaram a perseguição que sofriam com a história bíblica do Êxodo, espelhando-se nos antigos hebreus
como refugiados que escapavam da opressão de um império perverso em busca de
uma nova pátria. As narrativas bíblicas foram motivação na luta pelo espaço da terra, uma vez que uma nova Canaã estava diante deles para ser conquistada. O imaginário bíblico aparece nos nomes dados para as novas vilas, chamadas de Hebron,
Bethlehem, Nazareth, Salem, Shiloh e Zion, para citar alguns exemplos.129 A influência da Bíblia e mesmo da língua hebraica permaneceu: de 1638 a 1785, hebraico
era disciplina obrigatória em Harward.130 Em 1630, John Winthrop, primeiro governador de Massachusetts, escreveu um texto no qual afirmava que Deus havia feito
uma aliança com os pais peregrinos para estabelecer na América uma nova Sião,
ideia frequente em muitos grupos religiosos norte-americanos, como os Zionitic
Brotherhood, The Shakers, mórmons e Testemunhas de Jeová.131
Os desdobramentos da cultura bíblica trazida pelos puritanos marcaram o
nascente protestantismo norte-americano, desejoso de construir uma sociedade
humana segundo a revelação divina.132 Foi em solo americano que se desenvolveu
o princípio do denominacionalismo, a fim de não mais repetir a perseguição religiosa
vivida na Inglaterra, libertando as igrejas da tutela do Estado e invocando a associação voluntária – ao mesmo tempo em que mantinham o propósito de influenciar a
sociedade, cristianizando-a e estendendo sua influência para o resto do mundo.133
Esse princípio de liberdade religiosa beneficiaria também os judeus após a Guerra
da Independência (1775-1783), quando receberam garantias de liberdade de culto,
além da remoção de exigências religiosas para participação no serviço público.134 O
sentimento religioso e a liberdade de expressão de fé, portanto, fizeram parte da base de formação nacional dos norte-americanos.
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Uma segunda característica da formação dos EUA pode ser verificada no
Destino Manifesto. A identidade nacional foi também elaborada em contraposição a
inimigos externos a serem combatidos, tendo como primeira aventura a expansão
para o Oeste “selvagem” como missão que unificaria os estados da nova federação.
Foi no discurso religioso que nasceu a convicção de serem eles um povo escolhido
por Deus, portadores de um destino civilizatório – que seria espalhar a democracia e
a liberdade para outros povos necessitados.135 Essa ideia de destino foi praticada de
forma mais concreta pelo presidente James Monroe, em 1823, quando anunciou a
política que ficou conhecida como Doutrina Monroe: um acordo de não-interferência
entre norte-americanos e europeus em questões internas mútuas, o que pode ser
resumido na expressão “a América para os americanos”. Os EUA colocavam-se como juízes das questões que envolvessem o continente, tornando-se protetores da
América.136 Mas o que era apenas um princípio orientador tornou-se chavão a partir
da publicação de John O’Sullivan, editor da Democratic Review, que em 1845 anunciava “o direito de nosso destino manifesto a expandirmos e possuir a totalidade do
continente que a Providência nos tem dado para o desenvolvimento deste grande
experimento de liberdade e autogoverno federado”.137 Esse destino manifesto foi a
justificativa para a expansão em direção ao Oeste, com a compra de territórios dos
impérios coloniais, envio de colonos, guerra com o México e extermínio ou assimilação de nações indígenas. O crescimento territorial foi extraordinário, com o aumento
de 16 para 45 no número de estados filiados à federação. Ao final do século, já eram
uma potência industrial e alvo de imenso fluxo de imigrantes.138
O espírito do empreendedorismo expansionista era evidente quando o país
assumia a liderança das nações industriais. Em 1885, Josias Strong escreveu o livro
Nosso País,139 no qual defendia o dever das raças anglo-saxônicas de difundir para
os outros países os benefícios do protestantismo, da democracia e da livre iniciativa.140 As duas características da formação dos EUA – a religiosidade das primeiras
135
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colônias, cuja simbologia bíblica impregnou a cultura, e a crença em um destino manifesto de ser o país responsável por expandir a liberdade da civilização democrática
a todo o mundo – foram um dos componentes justificadores do ímpeto missionário
dos norte-americanos nos séculos XIX e XX. O legado da Doutrina Monroe, segundo
a análise de Arturo Piedra, fortaleceu as ideias religiosas dos protestantes dos EUA
de que deveriam ser eles, e não os europeus, a introduzir a fé dos reformadores na
América Latina.141 A ideologia do Destino Manifesto fundiu a política externa com a
missão de evangelização. Não é por acaso que as diferentes instituições missionárias protestantes aprovaram as ações militares do seu país em Cuba, Porto Rico e
Filipinas durante a guerra com o Império Espanhol, representante da fé católica.142
Esta é a conclusão de Mendonça:
Durante todo o século XIX, imperava a ideia de que a religião e civilização
estavam unidas na visão da América cristã e que Deus tem sempre agido
através de povos escolhidos. Os de língua inglesa, escolhidos mais do que
quaisquer outros, são obrigados a propagar as ideias cristãs e a civilização
cristã. Alguns autores escreveram que a mais alta expressão da civilização
143
anglo-saxônica eram os Estados Unidos.

A exemplo do que aconteceu na Grã-Bretanha, o empreendimento missionário cresceu à sombra da política nacional. No caso norte-americano, o discurso era
de libertar os países atrasados do imperialismo europeu – que começara com eles
na luta contra os ingleses em fins do século XVIII, e no final do século XIX se manifestava na guerra contra a Espanha. No conflito entre potências, a expansão missionária protestante dos EUA coincidiu com o expansionismo colonialista das nações
protestantes europeias.144 Colonialismo, imperialismo e missões frequentemente
caminharam juntos, como concluiu David Bosch:
O empreendimento missionário ocidental do período que estamos analisando partia não apenas da premissa da superioridade da cultura ocidental sobre as demais, mas também da convicção de que Deus, em sua providência, escolhera as nações do Ocidente, com base em suas qualidades únicas, para serem os porta-bandeiras de sua causa, inclusive nos confins da
terra. Essa convicção, geralmente denominada como noção do “destino
manifesto”, quase não era perceptível durante as primeiras décadas do século 19, mas aprofundou-se gradualmente e alcançou sua expressão máxi141
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ma durante o período de 1880 a 1920, conhecido também como o “apogeu
145
do colonialismo”.

A ideologia do Destino Manifesto fundiu-se à crença de povo eleito, produzindo o impulso civilizador que foi abraçado pelas missões protestantes. Nos EUA
havia a certeza de que a “providência divina” – expressão corrente entre os puritanos fundadores da pátria – os enviara a inaugurar uma nova era.146
2.1.2 Avivamentos e milenismos: marcas da espiritualidade norte-americana
O puritanismo dos pais peregrinos diminuiu seu fervor religioso com o passar
do tempo em razão das guerras da independência, influência do Iluminismo ou pela
teologia disciplinadora das igrejas calvinistas.147 Isso mudaria a partir dos despertamentos do século XVII, no eixo anglo-saxão, representado pelos movimentos do
Grande Despertar (nas então colônias norte-americanas), pelo surgimento do metodismo e pelo reavivamento evangelical dentro do anglicanismo (ambos no contexto
britânico, mas cujo movimento se estendeu para a América).148 Os principais nomes
do período foram os pastores Jonathan Edwards (1703-1758) e o metodista George
Whitefield (1714-1770), expoentes entre outros tantos em uma fase de crescimento
das igrejas congregacionais, metodistas e presbiterianas.149 Foi comum a todos eles
a insistência na experiência pessoal de conversão, que principiasse por uma convicção do pecado e do perdão de Deus, ao qual deveria seguir uma vida de santificação, devoção e estudo das escrituras.150 O avivamento do Grande Despertar mostrou influência de doutrinas, de certa maneira, “iluministas” por causa da crença no
progresso humano, na possibilidade da busca de perfeição – marcas de uma teologia um tanto antropológica, segundo a análise de Mendonça.151 Johathan Edwards
assumia uma escatologia pós-milenista, otimista por natureza, acreditando que a
experiência de despertamento espiritual que viviam naquele momento anunciava a
chegada dos últimos dias, razão pela qual ele conclamava o povo ao arrependimento e ao encontro com o Senhor. Sua pregação é exemplar de um movimento que
145
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representou a mescla do puritanismo calvinista original das colônias com o pietismo
da

conversão

pessoal,

tornando-se

típico

da

experiência

religiosa

norte-

americana.152
Um segundo avivamento ocorreu nos EUA no final do século XVIII e primeira
metade do XIX. Esse movimento foi marcado pelas grandes reuniões ao ar livre,
chamadas “reuniões de acampamento”, às quais milhares de pessoas compareciam.
A primeira delas foi realizada pelo pastor presbiteriano de Cane Ridge em 1801, no
estado de Kentucky, durou uma semana e serviu de modelo para diversas outras
reuniões nas décadas seguintes. Em meio presbiteriano, este tipo de reunião foi
combatido, mas ganhou imensa popularidade entre batistas e metodistas, sendo
uma das razões do crescimento dessas denominações. Foram batistas e metodistas
que passaram a investir em pregadores leigos e na simplicidade da oratória.153
Todos os movimentos avivamentistas foram, de certa maneira, milenistas –
ou seja, tinham importante foco na volta de Cristo e implantação do Reino de Deus.
A posição teológica predominante do século XVII até o XIX, entre os protestantes,
era pós-milenista, tanto na América como na Grã-Bretanha. O reino amadureceria
gradativamente até que não houvesse mais injustiça, miséria ou guerras. Os americanos também se viam como os inauguradores de uma nova ordem mundial,154 o
que afetou o movimento missionário do século XIX:
De certo modo, o pós-milenismo iria usar a educação como estratégia, como veículo de transplante de instituições sociais; visava a cristianização da
155
sociedade como um todo, era uma cultura a serviço do Reino de Deus.

Esse otimismo pós-milenista foi predominante entre os protestantes norteamericanos no século entre a Declaração da Independência (1776) e o início da
Guerra Civil (1861). O reino milenar de Cristo foi tema corrente em movimentos religiosos, reflexo de tempos efervescentes que a América do Norte vivia. Neste sentido, não eram apenas os protestantes ortodoxos que produziram expectativas escatológicas, mas também se manifestavam em outras experiências espontâneas, como
o grupo surgido em torno de Mother Ann Lee (1736-1784), que se considerava en152
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carnação feminina de Cristo, e John Humphrey Noyes (1811-1886), o qual acreditava que Cristo havia voltado no ano 70, mas não permanecera porque faltava amor
no mundo. Algumas igrejas derivadas de crenças em torno do milênio e de um novo
paraíso também surgiram no século XIX, como a Igreja de Jesus Cristo dos Santos
dos Últimos Dias, fundada por Joseph Smith (1805-1844), as Testemunhas de Jeová, organizada por Charles Taze Russell (1852-1916), e a Igreja Adventista do Sétimo Dia, surgida a partir das interpretações escatológicas de William Miller (17821849) e, posteriormente, Hellen White (1827-1915).156
Novo ingrediente nas expectativas milenistas veio com a Guerra Civil Americana (1861-1865), a qual afetou a expectativa escatológica norte-americana, a
exemplo do que ocorrera em meio britânico em face às Guerras Napoleônicas. Muitos mudaram suas posições otimistas pós-milenistas para o pessimismo prémilenista. Novamente, a sincronia do eixo anglo-saxão se fez presente, pois a mesma derivação pré-milenista surgida na Grã-Bretanha, o dispensacionalismo, penetrou nos EUA. Essa nova doutrina chegou por meio de John Nelson Darby,157 conforme será detalhado adiante. Logo depois de sua primeira visita, em 1862, os prémilenistas publicavam reedições de autores da primeira metade do século, como
Edward Winthrop (Palestras sobre o Segundo Advento,158 de 1843), Jacob Janeway
(Esperança para os Judeus,159 de 1853), John Cumming (Sinais dos Tempos,160 de
1854) e Joseph Seiss (Os Últimos Tempos e a Grande Consumação,161 de 1856).162
Periódicos também publicavam tratados pré-milenistas, como O Literalista (18401842),163 Resenha Milenarista e Profética Americana (1842-1844)164 e Tempos Proféticos (1863).165
O século XIX, portanto, marcou profundamente a espiritualidade protestante
norte-americana. Dois foram os resultados dos processos deste século: o avivamen156
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tismo, que produziu um protestantismo engajado em campanhas de evangelização
conversionista, cujo caráter voluntarista se destaca; e o milenismo, inicialmente pósmilenista, mas depois cada vez mais pré-milenista. Mas haveria ainda um novo ingrediente a partir do início do século XX: o fundamentalismo.
2.1.3 Desenvolvimento do fundamentalismo nos Estados Unidos da América
O termo fundamentalismo é comumente usado para destacar atitudes intolerantes, preconceituosas ou simplesmente intransigentes, na maioria das vezes com
uma carga negativa e imprecisa.166 Nessa pesquisa, utilizaremos o conceito de Roger Olson, que o define como uma “forma distinta de protestantismo ortodoxo do século XX definida, em grande parte, pela reação às teologias liberal e modernista”.167
Jürgen Moltmann define o fundamentalismo em termos semelhantes, reativos: “Os
fundamentalistas não reagem às crises do mundo moderno, mas às crises que o
mundo moderno provoca em sua comunidade de fé e em suas convicções básicas”.168 Trata-se de uma reação à influência sobre a teologia e prática de fé nas igrejas provocada pelos princípios e métodos do cientificismo moderno. Breno Campos
assim registra o conflito de ideias que produz o fenômeno:
Para evitar a confusão quanto à extensão indevida do termo – resultado do
sucesso de sua utilização –, e para retornar às circunstâncias precisas do
advento do movimento, será sempre necessário registrar que, no encontro
das ideias com as condições materiais em contexto norte-americano de fim
de século (XIX), o fundamentalismo foi uma reação ruidosa e beligerante
contra inimigos do protestantismo conservador: internamente, o liberalismo
teológico (especialmente a crítica bíblica); externamente, o humanismo secular (a ciência que desacredita a Bíblia, notadamente o darwinismo) e os
169
novos movimentos religiosos.

O fundamentalismo surgiu a partir de influência teológica pregressa: ele deve ser remontado aos grandes avivamentos dos séculos anteriores. Eles trouxeram
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um sentimento de unidade ao protestantismo pelo caráter transdenominacional de
todo o movimento, o que preparou o cenário para futuras coalizões. No final do século XIX, esse movimento, que tinha cunho teológico conservador, reunia pessoas
com intenções muito além da vida piedosa, pois havia um despertar pela exploração
dos ensinamentos bíblicos e a busca da verdade por iniciativa própria do leigo, o que
foi a origem das conferências bíblicas.170
A mais famosa das conferências bíblicas, inicialmente chamada Encontro
de Crentes para Estudar a Bíblia, começou em 1875. Oito anos depois, mudou-se para um novo local em Niagara-on-the-Lake, Ontario, e adotou seu
nome mais conhecido, Conferência Bíblica Niágara. Era uma série de retiros
de verão de uma ou duas semanas com alguns dos principais professores
de Bíblia e pregadores da época. Ali juntaram-se J. H. Brookes, William
Eerdman, C. I. Scofield, A. T. Pierson e A. J. Frost, todos presbiterianos e
batistas. Eles e seus ouvintes se uniram para adorar, compartilhar e estu171
dar, aproveitando a beleza do local.

Havia dois movimentos em operação no protestantismo: uma continuidade
que vem desde o avivamentismo, o qual mantém o protestantismo norte-americano
ainda vinculado à Reforma; e outro, que sentiu a influência do Iluminismo e passou a
adotar premissas liberais já em voga na teologia europeia. O conflito se tornou evidente quando um número cada vez maior de teólogos norte-americanos aderiu à
alta crítica bíblica, às teorias darwinistas e à teologia liberal, as quais predominavam
nos seminários e eram consideradas pelos conservadores como “modernistas”. Em
face das derrotas dos conservadores no meio acadêmico, houve uma retirada deles
para novas escolas bíblicas, que produziriam seminários conservadores e um endurecimento do fundamentalismo nas décadas seguintes.172
Como mencionado, o fundamentalismo é um termo estigmatizado. Isso se
dá pelos caminhos que ele tomou após o seu início. Roger Olson percebe dois mo-
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mentos: de 1910 a 1925, quando ainda se tratava de uma defesa dos fundamentos
mais básicos da ortodoxia protestante; e depois de 1925, quando o foco passou para
questões secundárias, alçadas a princípios de fé normativos e envolvendo campanhas contra evolucionismo, comunismo e ecumenismo, e a predominância do dispensacionalismo como doutrina escatológica preferencial.173
O primeiro movimento, que deu nome aos fundamentalistas, começou em
1910 com o início da publicação de 12 livros intitulados Os Fundamentos,174 financiada pelos irmãos Lyman e Milton Stewart, dois magnatas do petróleo. Três milhões
de volumes da série foram enviados gratuitamente a milhares de pastores, líderes
de igrejas e professores.175 A obra era uma resposta conservadora à teologia liberal
e ao evangelho social, com textos de diversos teólogos guiados pela crença de que
os males da teologia moderna provinham da falta de fé na inspiração verbal e sobrenatural da Bíblia. Defendiam a exatidão verbal e a inerrância meticulosa do texto
sagrado – princípio que passou a ser salvaguarda imprescindível para garantir a autoridade bíblica. Com esta premissa, identificaram o cristianismo autêntico com o
sistema doutrinário da ortodoxia protestante e fizeram oposição militante contra todas as formas de teologia liberal ou modernista.176 Com Os Fundamentos, os conservadores, que subscreviam os artigos, passaram a se denominar fundamentalistas, então um termo descritivo dos que defendiam os fundamentos da fé protestante
ortodoxa. O segundo momento, segundo Olson, se deu depois de 1925, quando a
discussão arrefeceu e uma nova característica foi acrescentada: a crença de que
cristãos verdadeiros deviam evitar contato com os considerados “falsos cristãos” e
suas organizações, inclusive outros evangélicos que dialogavam ou comungavam
com os “doutrinariamente impuros”.177 O que era uma reação de defesa da fé logo
se tornou exclusivismo e sectarismo:
Embora procurasse simplesmente preservar a teologia protestante clássica
e impedir a acomodação liberal ao pensamento moderno, o fundamentalismo acabou desenvolvendo uma nova forma de teologia protestante racionalista, separatista e absolutista. Isto é, a teologia fundamentalista plenamente
173
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desenvolvida produziu sistemas absolutos de proposições doutrinárias internamente coerentes que devem ser aceitos na íntegra, sem questionamento, ou totalmente rejeitados. Qualquer pessoa que questionasse um
único ponto do sistema doutrinário protestante fundamentalista seria acusada de heresia ou mesmo de apostasia. Era uma reação exacerbada típica
178
do fundamentalismo extremo ao relativismo doutrinário da teologia liberal.

Tal sectarismo produziu uma série de novas listas de fundamentos de fé, incluindo crenças nunca antes consideradas essenciais, mas que passaram a figurar
como princípio exclusivo do que seria a doutrina do verdadeiro cristianismo. Entre
estas crenças estava a volta pré-milenar de Cristo. Assim,
a crença de que Cristo voltaria fisicamente e encarnado para governar e
reinar na terra por mil anos antes da ressurreição e do juízo final deixou de
ser apenas uma opinião sustentada por alguns cristãos e foi elevada a “fundamento da fé” pela Associação Cristã Mundial dos Fundamentos fundada
179
pelo principal ministro fundamentalista W. B. Riley (1861-1947).

A ligação entre fundamentalismo e milenismos foi bastante esclarecida em
estudo de Ernest Sandeen, publicado na obra The Roots of Fundamentalism. Para o
autor, o fundamentalismo existiu como movimento religioso antes mesmo da controvérsia dos anos de 1920.180 Sandeen fez um levantamento que segue linha semelhante à desta dissertação, iniciando no milenarismo britânico, passando pelo norteamericano, a influência de John Darby na Europa e América, a base do literalismo
bíblico da doutrina, sua ligação com o movimento das conferências bíblicas, a relação com os Fundamentals, a decadência no final do século XIX e início do século
XX, para sua consolidação a partir dos anos 1920. Para o pesquisador, o Fundamentalismo, tal como surge e se autodenomina em 1919, é nada mais do que uma
consolidação e mudança de nome do que era um movimento de cunho teológico
milenista, mais especificamente pré-milenista, conclusão de um desenvolvimento de
mais de um século.181
Sandeen acrescenta uma conclusão importante a esta pesquisa, embora
nem todo fundamentalista seja necessariamente pré-milenista ou dispensacionalista.
O fato é que a radicalização do fundamentalismo, como percebido por Olson, trouxe
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em seu bojo a discussão escatológica, prevalecendo entre igrejas conservadoras
mais radicais a interpretação pré-milenista. Na introdução do livro Os fundamentos
para o século 21 (que se propõe a repetir a experiência de defesa da ortodoxia de
1910), considera-se a Bíblia de Referência Scofield, que é dispensacionalista, como
a segunda grande publicação fundamentalista do século XX, e que passou a ser
considerada “A Bíblia” por todos os que seguem essa vertente.182 Essa Bíblia comentada e seu autor serão tratados adiante; o que interessa para este momento da
análise é que a preferência pelo pré-milenismo, em boa parte das igrejas fundamentalistas, vai além – trata-se de um pré-milenismo dispensacionalista.183
2.1.4 Surgimento do pentecostalismo nos Estados Unidos da América
É possível que o surgimento do pentecostalismo seja o fenômeno religioso
mais importante e impactante do século XX. O fato deste movimento ter se originado
nos EUA e encontrado no contexto brasileiro seu maior sucesso é significativo. O
pentecostalismo, tal qual os movimentos avivamentistas, a pregação pré-milenista e
o fundamentalismo, está relacionado ao contexto agitado no qual reverberavam as
convulsões sociais resultantes da Guerra Civil e da libertação dos escravos negros,
crise ampliada pelas dificuldades da agricultura no Sul dos EUA, da crescente industrialização no Norte e da chegada de grandes massas de imigrantes europeus fugindo da pobreza. Segundo Leonildo Campos, os encontros de avivamento, que rejeitavam o intelectualismo e buscavam uma fé prática com soluções para os problemas
do cotidiano, seriam herança cultural do pentecostalismo.184 A diferença, no entanto,
é que ele ocorreu em meio urbano:
Por isso, o período de industrialização, mobilidade populacional, urbanização e aumento do mal-estar de imigrantes e o sofrimento concreto dos pobres tornou quase necessário que o pentecostalismo viesse beber no poço
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da tradição reavivalista. Entretanto, se os grandes avivamentos se espalharam por uma América ainda rural, os movimentos de santidade e o pente185
costalismo iriam operar dentro de um contexto urbano e industrial.

Os movimentos de santidade e reavivamento já possuíam, no final do século
XIX, traços pentecostais, uma vez que as reuniões de acampamento incluíam a busca de um batismo com o Espírito Santo e experiências de êxtase, as quais trouxeram disputas e divisões dentro das igrejas tradicionais (especialmente metodistas) e
viriam a ser típicos da identidade pentecostal. Portanto,
o pentecostalismo pode ser visto com o olhar da continuidade, pois
nos EUA seguiu por picadas abertas por outros movimentos religiosos cristãos que os antecederam: o pietismo alemão, o reavivacionismo anglo-saxão e os movimentos de santidade. Por sua
vez, em sua expansão, particularmente, na América Latina, o pentecostalismo seguiu caminhos batidos pela religiosidade popular católica, beneficiando-se, por outro lado, da inserção do protestantismo na
América Latina, África e Ásia. Em outras palavras, em sua primeira
fase de expansão, o pentecostalismo pescou em aquários onde esta186
vam os peixes colhidos pelo protestantismo histórico.

Duas personalidades são tidas como marcos inaugurais do movimento pentecostal denominado “clássico”: Charles Fox Parham (1873-1929), de Topeka, Kansas, e seu aluno William Joseph Seymour (1870-1922). William Seymour levou o
movimento para Los Angeles, onde começou a pregar sobre o batismo no Espírito
Santo na rua Azuza, em um templo abandonado de uma igreja metodista.187 Seymour era filho de ex-escravos que atraiu muitos negros e imigrantes pobres a cultos
que foram vistos como uma “nova seita de fanáticos”, sofrendo grande oposição da
imprensa e das igrejas protestantes tradicionais, e até mesmo do movimento de santidade.188 Depois, diversos conflitos surgiram dentro do grupo de Seymour, levando
dissidentes a formarem novas igrejas pentecostais, como a Igreja da Fé Apostólica,189 em Portland, ou a Missão North Avenue, em Chicago. Também derivado deste
movimento foi a Assembleia de Deus, fundada em 1914 em Hot Springs, Arkansas,
reunindo mais de seis mil membros espalhados pelo Texas, Oklahoma, Alabama e
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Illinois. Mas deve-se creditar a Seymour a capacidade de catalisar sentimentos e
tradições em uma nova experiência de fé:
Seymour foi capaz de fazer a síntese, de catalisar e de descobrir as raízes
africanas do movimento pentecostal. Por isso, Azuza Street se tornou o cadinho em que se produziria uma religiosidade que valorizaria alguns traços
da tradição negra: oralidade da liturgia; teologia e testemunhos oralmente
apresentados; inclusão de êxtase, sonhos e visões nas formas públicas de
adoração; holismo quanto às relações corpo-alma; ênfase nos aspectos
190
xamânicos da religião; uso de coreografias e de muita música no culto.

O pentecostalismo foi, portanto, uma continuidade dos movimentos de avivamento e santidade do século XIX, mas também uma certa ruptura, pela religiosidade que valorizava a tradição da cultura africana. O crescimento foi espantoso:
apenas a Assembleia de Deus possui, nos EUA, mais de trê milhões de membros
em 13 mil igrejas, e cerca de 67 milhões no mundo.191 Estima-se que mais de 500
milhões de cristãos do planeta sejam pentecostais.192
Outro ponto de continuidade do pentecostalismo em relação à história protestante pregressa é o fundamentalismo.193 Se este for considerado, como foi definido por Roger Olson, no seu aspecto de rejeição ao modernismo teológico, crença na
inspiração verbal e sobrenatural da Bíblia e ligação às doutrinas apostólicas fundamentais da fé ortodoxa, o pentecostalismo (pelo menos o clássico) está ancorado
nestes princípios. Por outro lado, se também considerar-se o fundamentalismo como
a ampliação de novos fundamentos que definem o que é o “verdadeiro cristianismo”
(como o pré-milenismo dispensacionalista) e o consequente arrefecimento do sectarismo, o pentecostalismo também pode ser facilmente caracterizado como tal. Portanto, igrejas pentecostais são fundamentalistas, podendo ser, assim como as igrejas protestantes tradicionais, tanto pelo viés de defensor do fundamento da fé, como
no aspecto do sectarismo exclusivista.
Acrescentado o ingrediente do pentecostalismo, pode-se afirmar que: 1) os
EUA construíram um imaginário nacionalista onde política e religião se uniam nos
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propósitos civilizatórios do Destino Manifesto; 2) o protestantismo norte-americano
conservador possui característica avivamentista e conversionista, com escatologia
milenista; 3) o fundamentalismo surgiu e se desenvolveu no meio conservador como
uma reação ao modernismo teológico, defendendo a ortodoxia protestante, mas recrudescendo em movimentos de sectarismo e exclusivismo posteriores. Foi neste
contexto que os princípios do dispensacionalismo alçaram a posição de fundamentos da fé cristã entre muitos grupos conservadores dos EUA.

2.2 O desenvolvimento do dispensacionalismo nos Estados Unidos
da América
O sionismo cristão nasceu na Grã-Bretanha, onde também surgiu o sistema
teológico do dispensacionalismo – embora não tenha influenciado o movimento político em favor da causa judaica. Entretanto, ao migrar para os EUA, encontrou terreno fértil para se desenvolver, acabando por se tornar a base teológica de boa parte
do movimento sionista cristão, liderado a partir do século XX pela potência protestante norte-americana.
2.2.1 John Nelson Darby nos Estados Unidos da América
John Nelson Darby (1800-1882), o primeiro a desenvolver o dispensacionalismo como sistema de interpretação das escrituras, realizou sete visitas à América
do Norte entre 1862 e 1877. Tinha afeição especial pelo Canadá, deixando fortes
impressões na cidade de Gelph a respeito da doutrina da segunda vinda de Cristo. A
primeira visita aos EUA foi para encorajar os Irmãos de Plymouth oriundos da França e Suíça, mas nos quinze anos seguintes ele viajou várias vezes por todo o país,
mesmo em plena Guerra Civil.194
A maior parte do tempo foi investido em Boston, Chicago e St. Louis, cidades que viriam a se tornar centros do dispensacionalismo. Em Boston, encontrou um
aliado importante: Adoniram Judson Gordon (1836-1895), um pregador batista e
compositor de hinos sacros que se tornou um dos principais propagadores de sua
194
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doutrina. Em Chicago, Darby impactou profundamente o evangelista e editor Dwight
Lyman Moody (1837-1899), fundador do Instituto Bíblico Moody, o qual investiu considerável tempo na convivência com Darby e os Irmãos, sendo inspirado por sua
devoção à escritura, o zelo missionário e a fé na iminente volta de Cristo. Durante o
tempo em St. Louis, estabeleceu relações próximas com ministros importantes como
James Hall Brookes (1830-1897), proeminente pastor presbiteriano.195 A presença
de Darby deixou marcas indeléveis:
Quando Darby deixou a América, oitenta e oito reuniões regulares de leitura
bíblica dos Irmãos haviam sido estabelecidas. Sua realização é melhor expressa, no entanto, em termos do “ímpeto considerável” que ele gerou, um
ímpeto levado adiante pelo movimento da Conferência Bíblica e Profética
Americana, que colocou a escatologia dispensacionalista de Darby firme196
mente no mapa teológico da América.

As visitas de John Darby na América do Norte foram “sementes” para a difusão do dispensacionalismo entre os norte-americanos, que encontraram “bom solo”,
não com os acadêmicos professores de seminários, mas entre os respeitáveis ministros protestantes avivamentistas, líderes das agências missionárias e pastores de
grandes igrejas conservadoras.197 Importante neste contexto foram as conferências
bíblicas de verão, promovidas pelos movimentos conservadores, as quais estavam
justamente na fase inicial de organização. Entre seus promotores figuravam prémilenistas conhecidos como James Inglis (1813-1872) e George Needham (18401902).198 Eles foram alguns dos que se reuniram informalmente pela primeira vez
em New York a partir de 1868. Com a morte de Inglis, as reuniões foram suspensas
até 1875, sendo retomadas na cidade de Chicago, já com a participação de James
Brookes, Nathaniel West e William J. Erdman (1834-1903). Adoniran Judson uniu-se
ao grupo em Swampscott, Massachusetts, em 1876. Na agenda dos encontros incluía-se a fé dispensacionalista, por meio das exposições de Brookes sobre o arrebatamento pré-tribulacionista típico de Darby. A partir de então, decidiram reunir-se
novamente em Watkins Glen, New York, sob o nome de Encontro de Crentes para
195
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Estudo da Bíblia,199 onde o tema da volta de Cristo e seu governo sobre Israel, a
Igreja e o mundo recebeu atenção especial. Novos encontros foram realizados em
Old Orchard (em 1881), Mackinac Island (em 1882) e Niagara-on-the-Lake, Ontario,
Canadá (de 1883 a 1897), quando o nome mudou para Conferência Niágara.200
Inspirada nestes encontros, foi promovida a primeira Conferência Bíblica e
Profética Americana,201 realizada em New York em 1878, e um segundo encontro
em Chicago, no qual os defensores do dispensacionalismo ganharam proeminência.202 Depois de 1884, uma crise se instaurou no movimento em razão da oposição
sistemática do pastor batista canadense Robert Cameron, quando diminuiu significativamente a influência das ideias de Darby. Entretanto, dispensacionalistas continuaram unidos aos demais conservadores na oposição ao modernismo teológico, como
será tratado adiante.203
Do mesmo movimento das conferências bíblicas emergiram, a partir dos
anos 1880, os institutos bíblicos – escolas de formação de leigos, livres do estudo de
grego e hebraico, mais interessados no evangelismo do que em uma exegese técnica.204 Exemplos destas instituições são o Instituto Bíblico de Dwigh Moody, fundado
em 1886, e o Instituto Bíblico de Los Angeles, criado em 1908 com apoio financeiro
dos irmãos milionários do petróleo Lyman e Milton Stewart – que financiaram também os doze volumes de Os Fundamentos. Ambos os institutos seriam protótipos de
treinamento bíblico e missionário para fazer frente aos seminários, que eram dominados pela hermenêutica histórico-crítica.205 Os principais seminários protestantes
com foco escatológico dispensacionalista emergiram deste movimento, caso do Seminário Teológico de Dallas e a Escola Evangélica de Divindade Trinity,206 em Deerfield, Illinois, além de muitos seminários batistas do sul dos EUA, que atualmente
são abertamente pré-milenistas em sua escatologia.207
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Ernest Sandeen também chegou à conclusão de que uma das principais razões para o sucesso dos milenistas do século XX estava justamente na sua relação
com o movimento conservador, na luta contra o liberalismo, mas fundamentalmente
por causa de sua característica livre do denominacionalismo:
A insatisfação com as denominações certamente se fortaleceu com o progresso do liberalismo, mas o fator realmente decisivo parece ter sido o desenvolvimento de estruturas institucionais não denominacionais que poderi208
am funcionar da mesma maneira que a denominação.

Finalmente, para Timothy Weber, a mais importante razão da aceitação do
dispensacionalismo entre os protestantes avivamentistas foi sua defesa da Bíblia em
uma época em que sua autoridade era questionada pelo liberalismo. Além disso, a
alta crítica acabou desencorajando os cristãos a lerem e interpretarem o texto sagrado – função para especialistas –, enquanto os dispensacionalistas defendiam a
liberdade de qualquer um tomar o texto usando apenas uma concordância bíblica e
métodos de leitura. Evidentemente, o sistema forçava o conteúdo da Bíblia para
dentro do complexo sistema dispensacional, mas ele a estava salvando de seus “detratores”, e isso foi fundamental para muitos conservadores.209
Outra característica do dispensacionalismo de Darby foi a lealdade à doutrina apostólica, especialmente na crença sobre a volta de Cristo – o que o colocava
diretamente em oposição ao liberalismo teológico de então. Além disso, defendia a
intervenção sobrenatural de Deus na história, culminando no literalismo apocalíptico
de uma luta de anjos, demônios e do Senhor voltando para estabelecer a justiça no
mundo – o que coincidia com os grandes avivamentos e, especialmente, o pentecostalismo que se iniciava.210 Daí a acolhida efusiva no movimento pentecostal:
É importante salientar que o dispensacionalismo influenciou muitos dos pioneiros pentecostais, que viram sua escatologia como um “apoio útil para enfatizar a segunda vinda pré-milenista de Cristo, o arrebatamento da igreja,
os sete anos da Grande Tribulação, o Milênio, e o julgamento cataclísmico
que marcará o fim da presente ordem”. As características essenciais do dispensacionalismo, inclusive o lugar de Israel nos tempos finais, continuam a
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ser doutrinas fundamentais para as Assembleias de Deus (EUA), a maior
211
denominação pentecostal do mundo.

O dispensacionalismo de John Nelson Darby encontrou um campo fértil entre os norte-americanos por ter ecoado nos temores e aspirações de muitos protestantes conservadores em meio à crise desencadeada nas igrejas pela modernidade.
Para combater o inimigo comum, os protestantes conservadores uniram-se em uma
coalizão interdenominacional, e, dentro deste imenso movimento, estavam os dispensacionalistas. Se não obtiveram, nas décadas iniciais, uma completa respeitabilidade entre os teólogos conservadores, nem conquistaram o mainstream teológico,
permaneceram ativos durante o século XX por terem conseguido se tornar numa
subcultura altamente flexível e popular.212
2.2.2 Os principais teólogos e líderes do dispensacionalismo norte-americano
na fase de consolidação
Alguns teólogos e líderes protestantes norte-americanos foram profundamente inspirados por John Darby, e adotaram o dispensacionalismo como sistema
teológico e escatológico fundamental de seu pensamento. O primeiro a ser impactado por Darby foi James Hall Brookes (1830-1897), pastor presbiteriano de Walnut
Street, o qual endossou o pré-milenismo futurista e a distinção entre Israel e Igreja.
Tornou-se o mais influente lobista do dispensacionalismo nos seus anos iniciais por
meio de classes bíblicas, publicação de livros e de panfletos como a revista A Verdade,213 a organização da Conferência Profética de New York (1878), além de ser
palestrante nas reuniões de Niágara. Foi ele o discipulador de Cyrus Scofield, que
será tratado adiante.214
William Eugene Blackstone (1841-1935) era um leigo: homem de negócios
de sucesso, metodista, encontrou grande motivação na visão dispensacional, espe-
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cialmente no que se refere ao restabelecimento nacional de Israel. Fundou, em
1887, a Missão Hebraica de Chicago para Evangelização dos Judeus 215 e escreveu,
em 1908, o livro Jesus está vindo,216 o qual vendeu mais de um milhão de cópias em
três edições.217 Blackstone ficou famoso, inclusive entre a comunidade judaica, pelo
seu ativismo político em prol do reestabelecimento da pátria judaica na Palestina.
Arno Clemens Gaebelein (1861-1945) era um judeu imigrante da Turíngia,
convertido ao protestantismo e que servia como ministro metodista nos EUA. Em
parceria com Ernest Stroeter, buscou mudar a evangelização de judeus, insistindo
que os convertidos não precisavam abandonar a identidade judaica. Criou uma comunidade cristã messiânica com símbolos judaicos, guarda do sábado e incorporação das festas judaicas na liturgia.218 Sua posição foi muito discutida por comprometer o evangelho da graça, segundo os argumentos de seus opositores, levando-o a
mudar-se para a Alemanha, onde continuou o trabalho de evangelização de judeus.219 Encontrou defensores entre os dispensacionalistas da Grã-Bretanha.220
Dwight Lyman Moody (1837-1899) foi tratado acima. Muitas referências em
seus escritos mostram simpatia pelo povo judeu e pela restauração nacional na Palestina. Embora mais discreto na especulação sobre os sinais do retorno de Cristo,
tinha convicção de que Israel era um povo separado da Igreja. A sua maior contribuição à causa dispensacionalista foi por meio da Sociedade de Evangelização de
Chicago,221 fundada em 1886 e depois renomeada para Instituto Bíblico Moody, importante instituição para o treinamento de líderes, o que trouxe respeitabilidade para
o dispensacionalismo.222
Cyrus Ingerson Scofield (1843-1921) é considerado o mais importante divulgador do dispensacionalismo no mundo. Foi profundamente influenciado por James
Brookes, que o doutrinou após sua conversão em 1879, além de ter sido próximo a
215
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Dwight Moody. Em 1890, lançou um curso bíblico por correspondência,223 o qual seria usado pelo Instituto Moody para promover o dispensacionalismo por todo o mundo. Publicou a Bíblia de Referência Scofield em 1909 (revisada em 1967), por meio
da qual produziu a mais sistemática e popular expressão do dispensacionalismo
clássico.224 A combinação de um formato atrativo, notas ilustrativas e referências
bíblicas cruzadas levou sua Bíblia a ser considerada o mais influente livro entre os
protestantes conservadores durante a primeira metade do século XX.225 Outra participação de Scofield foi como diretor da Escola de Bíblia do Sudoeste,226 em Dallas,
onde influenciou Lewis Sperry Chafer (1871-1952) a fundar o Seminário Teológico
de Dallas, o principal difusor do dispensacionalismo na atualidade.227
2.2.3 O apelo midiático do dispensacionalismo norte-americano
A fundação do Estado de Israel impulsionou os dispensacionalistas a partir
dos anos 1950, e especialmente após os 1970, com a vitória israelense na Guerra
dos Seis Dias. Como representantes de uma corrente teológica profética que aparentemente estava se cumprindo – uma vez que Israel de fato se tornara uma nação
organizada na Palestina –, os dispensacionalistas lançaram-se em uma indústria
nova e crescente: o da profecia bíblica. Dominando a linguagem dos meios de comunicação mais modernos, atingiram em cheio a cultura popular.228
Essa habilidade em comunicar às massas já se via em nomes como William
Blackstone, cujo livro Jesus está vindo tornou-se um sucesso de vendas em seu
tempo. Também a Bíblia de Scofield, com o apelo visual e linguagem acessível, tornou-se extremamente popular. Mas o maior exemplo desse tipo de capacidade comunicativa deve ser reportado a Hal Lindsey (1929-). Ele é um pastor formado no
Seminário de Dallas, onde estudou o dispensacionalismo com seus principais teólo-

223

O curso era intitulado “Bible Correspondence School Course of Study”.
WILKINSON, 2007, p. 256-257.
225
SIZER, 2004, p. 75.
226
Orig.: “Southwestern School of the Bible”.
227
COUCH, Mal. Dictionary of premillennial theology. Grand Rapids: Kregel Publications, 1996. p.
392.
228
WEBER, 2004, p. 187.
224

70
gos. Tornou-se diretor da Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo

229

na Uni-

versidade da Califórnia durante os anos 1960, onde desenvolveu uma linguagem
adequada para uma geração que vivia os horrores da guerra do Vietnã e o clima
tenso da Guerra Fria (lembre-se a crise dos mísseis soviéticos em Cuba em 1962).
Suas palestras sobre escatologia resultaram em um livro de grande sucesso, A agonia do grande planeta Terra, publicado em 1970.230 O livro de Lindsey foi amplamente distribuído por livrarias seculares, farmácias, bancas de aeroportos e supermercados, exatamente no tempo em que a cultura popular americana se interessava
pelo sobrenatural e paranormal.231
A literatura sobre profecias explodiu no meio protestante a partir do sucesso
de Lindsey, abrindo-se um novo mercado pré-milenista para tele-evangelistas como
Oral Roberts (1918-2009), Rex Humbard (1919-2007), Kenneth Copeland (1936-),
Jimmy Swaggart (1935-), Jerry Falwell (1933-2007) e Jim Bakker (1940-). Nos anos
1990, foi criado o Armageddon Books 232 – um site para venda de livros, filmes e materiais diversos sobre escatologia, ativo até hoje e que demonstra a imensa quantidade de material que os dispensacionalistas produziram e continuam produzindo.233
Mas não é apenas no campo da literatura sensacionalista que eles tiveram penetração: também no meio acadêmico conservador. Autores importantes foram despontando, como John Walvoord, Charles Ryrie e Dwight Pentecost, entre muitos outros,
e das mais diversas linhas, que vão do dispensacionalismo clássico ao progressivo.234 O seminário de Dallas, citado acima, mantém muitos artigos sobre o dispen-
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sacionalismo em sua revista teológica, a Bibliotheca Sacra Online.235 Outro centro
acadêmico de difusão da doutrina é o Master’s Seminary, em Los Angeles, que publica diversos artigos sobre o tema em sua revista teológica chamada The Master’s
Seminary Journal.236
Mas a maior recepção popular foi mesmo no campo sensacionalista. Lindsey
foi o modelo na literatura profética até a chegada de Tim LaHaye (1926-2016), pastor batista e autor de livros de sucesso na área de autoajuda e psicologia cristã, o
qual começou a escrever sobre profecia no início dos anos 1970. Preocupado com a
diminuição da ênfase no arrebatamento pré-tribulacionista entre as igrejas, veio a
ser um dos fundadores do Pre-Trib Centro de Pesquisas,237 em Dallas. Além disso,
Tim LaHaye fez uma parceria com o escritor Jerry Jenkins, autor de mais de 140
livros cristãos, com quem transformou a escatologia dispensacionalista em uma narrativa excitante, publicada a partir de 1995 na forma de 12 livros de um grande romance ficcional intitulado Deixados para trás.238 A obra foi um estrondoso sucesso
de vendas, chegando inclusive a ter versões cinematográficas dos três primeiros
livros.239 Essa série é um exemplo de como os dispensacionalistas trabalham bem a
questão da comunicação de massa, publicando livros, sites, filmes e documentários
os mais diversos. O resultado deste trabalho pode ser visto no site exclusivo da
franquia, LeftBehind.com, onde são promovidos vídeos com os autores, venda de
produtos, notícias e materiais de livre acesso.240 A série tocou fundo na cultura norte-americana, e os ataques terroristas sofridos em 11 de setembro de 2001 ampliaram a visão apocalíptica que o cenário parecia confirmar.241
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Uma das estratégias dispensacionalistas de trabalhar o imaginário popular
está na constante avaliação dos noticiários e o quanto eles estão confirmando profecias escatológicas. Hal Lindsey faz exatamente isso em um segundo livro de sucesso, chamado Os anos 80: contagem regressiva para o juízo final, onde lista uma série de acontecimentos e prevê o que deveria acontecer no contexto político internacional.242 Mas talvez o exemplo mais extremado seja o Índice do Arrebatamento,243
criado em 1995 pelo evangelista Todd Strandberg. Trata-se de uma análise de 45
categorias proféticas como terremotos, tecnologia para a marca da Besta, guerras,
fome, peste, ecumenismo e apostasia que, a exemplo da Dow Jones, classifica cada
categoria com nota de 1 a 5, cuja soma mostra o quanto o mundo está se aproximando do final. Segundo o autor, pontuação 145 significa “apertem os cintos”, pois o
arrebatamento estaria próximo. Após os ataques terroristas de 11 de setembro de
2001, a pontuação foi de 182.244 Atualmente, com o anúncio da transferência da
embaixada norte-americana para Jerusalém, está em 187.245
Essa foi a jornada do dispensacionalismo em solo norte-americano após
chegar da Grã-Bretanha na pessoa do próprio criador do sistema, John Nelson
Darby. Desde então, desenvolveu algumas características que podem ser assim resumidas: 1) alinhamento à ortodoxia protestante, unido ao movimento avivamentista,
sendo divulgado por figuras destacadas deste meio e ganhando cada vez mais notoriedade entre os fundamentalistas; 2) independência das grandes denominações,
atuando em instituições para-eclesiásticas como os institutos bíblicos e centros de
pesquisa; 3) popularidade conquistada por meio de abundante literatura, tanto teológica quanto ficcional, de caráter sobrenaturalista, e de uma mídia construída com
competência, ganhando leitores e adeptos dentre as igrejas, mesmo em denominações que não subscrevem os princípios do seu sistema teológico – o que garantiu a
sua alta penetrabilidade.
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Após os eventos que envolveram a criação do Estado de Israel (em 1948) e
a Guerra dos Seis Dias (1967), o dispensacionalismo ganhou notoriedade em meio a
à “febre” dos temas proféticos, especialmente relativos à escatologia bíblica. É neste
contexto que se deu um passo adiante: quando os dispensacionalistas se tornaram
a vanguarda do apoio cristão ao Estado de Israel. Embora sejam distintos – sionismo cristão e dispensacionalismo –, a influência do primeiro sobre o segundo tornouse generalizada dentro da comunidade dispensacional protestante dos EUA.246 Em
outras palavras: o sionismo cristão fundiu a teologia com os movimentos políticos
em uma ação concreta na história das nações.

2.3 A formação do Estado de Israel e o sionismo cristão nos
Estados Unidos da América
Se no início do movimento sionista, na passagem do século XIX ao XX, o
apoio da Grã-Bretanha foi fundamental, o mesmo se deu na continuidade deste suporte por parte de outra superpotência protestante: os EUA. Porém, no caso americano, o dispensacionalismo foi componente constitutivo. Tanto que Paul Wilkinson,
ao definir sionismo cristão, rejeita o conceito de “apoio cristão ao sionismo”, afirmando que, para alguém ser caracterizado como tal, deve incorporar uma série de crenças, como: a distinção entre Israel e a Igreja, o arrebatamento pré-tribulacionista, o
retorno dos judeus para a Palestina, a reconstrução do templo, a ascensão do Anticristo, os sete anos da Grande Tribulação, a salvação nacional dos judeus, o retorno
de Cristo para Jerusalém e o reino de mil anos de Cristo na terra. Este é, precisamente, o resumo da escatologia dispensacionalista.247
Para Wilkinson, portanto, apenas os dispensacionalistas são verdadeiramente sionistas cristãos; todos os outros cristãos que, por algum motivo, apoiam o Estado de Israel, não o fazem pela “correta motivação”. Embora não seja determinante, a
opinião de Wilkinson serve para demonstrar a ligação entre a teologia e a ação política que viria a ser desenvolvida pelos norte-americanos. Como percebe Timothy
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Weber, a expansão de Israel impulsionou os dispensacionalistas a uma nova fase de
visibilidade e sucesso, dominando a indústria da profecia bíblica e resultando em
uma nova atitude frente aos acontecimentos históricos – eles se lançaram na política, deixando de ser meros expectadores, e procuraram influenciar as ações governamentais em relação ao Estado de Israel.248
2.3.1 A formação e consolidação do Estado de Israel
O capítulo britânico de apoio ao movimento sionista praticamente terminou
com a Declaração Balfour de 1917. Depois, a realidade mostrou-se bem mais complexa, especialmente na relação com as populações árabes residentes na Palestina.
Os árabes contrários ao lar nacional judaico começaram uma série de distúrbios,
com ações terroristas, os quais eram combatidos por judeus organizados em milícias
clandestinas.249 Em meio ao caos, a Liga das Nações conferiu aos britânicos, em
1922, o Mandato da Palestina, criado a partir da partilha do Império Otomano no fim
da Primeira Guerra Mundial. A política britânica, interessada no petróleo árabe, deixou de apoiar os sionistas, excluindo a Transjordânia dos territórios passíveis de colonização judaica, isso no mesmo ano do início do mandato.250
Os conflitos entre judeus que chegavam à Palestina e os árabes residentes
se ampliaram: embora houvesse 28% de judeus, a compra das melhores terras pelas organizações sionistas e o surto de cidades e indústrias desencadeou o desespero entre as populações palestinas na década seguinte.251 Por outro lado, a situação se complicou para os judeus a partir de março de 1939, quando o governo britânico emitiu um White Paper restringindo a imigração judaica para a Palestina em 75
mil pelo período de cinco anos, justamente no momento em que Hitler abria as portas de Auschwitz.252 O Império Britânico também fechou o acesso das colônias aos
refugiados, enquanto a Alemanha nazista impunha a política de extermínio, executando um terço da comunidade judaica mundial. Os cinco milhões de judeus que vi-

248

WEBER, 2004, p. 187.
LISSOVSKY, 2009, p. 146-147.
250
LISSOVSKY, 2009, p. 159-160.
251
o
CROUZET, Maurice. A época contemporânea. 3 volume. O desmoronamento dos impérios coloniais; o surto das ciências e técnicas. In.: História Geral das Civilizações. São Paulo: Difusão Europeia do Livro, 1958. p. 95.
252
WILKINSON, 2007, p. 228.
249

75
viam nos EUA, então o maior centro judaico do mundo, receberam as organizações
sionistas da Europa e começaram a trabalhar pelo resgate de refugiados a partir de
1943. A trágica situação judaica no mundo demandava uma solução radical. Foi neste contexto que David Ben-Gurion (1886-1973) promoveu a causa sionista a favor de
um lar nacional judeu em 1942, na cidade de New York. O fato da decisão pela formação de um Estado judaico na Palestina ter sido tomada em solo norte-americano,
e não em Londres ou Jerusalém, demonstra o quanto os EUA se tornaram o grande
centro de atividades políticas do sionismo.253
Quando o governo britânico se recusou a acatar a recomendação de transferir 100 mil refugiados judeus da Europa para a Palestina em 1946, uma crise foi desencadeada na ONU, cujo comitê recomendou a conclusão do mandato britânico e a
formação de dois Estados independentes na Palestina, um judeu e outro árabe, o
que foi subscrito pela assembleia de 29 de novembro de 1947. Entretanto, os países
árabes opuseram-se à repartição da Palestina, os britânicos recusaram-se a efetivar
a decisão, e os judeus decidiram estabelecer seu próprio Estado, declarando a independência em 14 de maio de 1948.254 Apenas 11 minutos depois da declaração de
independência, os EUA, sob presidência de Harry Truman, reconheceram a soberania do Estado de Israel.255 A iniciativa teve apoio entusiasmado de judeus ao redor
do mundo e o novo país ganhou cadeira na ONU em maio de 1949.
Desde então, Israel recebeu imigrantes judeus do mundo inteiro, sendo que,
nos anos 1950, os árabes já eram minoria por causa do êxodo de mais de 800 mil
muçulmanos, expulsos pelo medo ou pela guerra.256 A unificação da população, uma
amálgama de culturas judaicas do mundo inteiro, ocorreu pela educação nacionalista, pela luta contra a hostilidade árabe e pela língua, uma vez que o hebraico foi ensinado por voluntários aos imigrantes judeus recém-chegados.257 A participação israelense na Guerra do Suez em 1956, durante o conflito da França e do Reino Unido
com o Egito (em razão da nacionalização do Canal de Suez), fez com que o Estado
de Israel aproximasse relações com as potências ocidentais, mas estremecesse
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ainda mais a política com os países árabes. O resultado de longo prazo foi a Guerra
dos Seis Dias, em 1967, quando uma coalisão árabe, liderada pelo Egito, foi vencida
por Israel de forma espetacular, ocasião em que os israelenses passaram a controlar Jerusalém e ocuparam territórios antes destinados aos árabes em uma situação
que permanece indefinida até hoje.258
A independência e a vitória na Guerra dos Seis Dias podem ser considerados os momentos-chave da criação e consolidação do Estado de Israel, ao mesmo
tempo em que representaram a ascensão dos EUA como a nova potência protestante apoiadora do sionismo. Esses acontecimentos serviram de estopim para o crescimento e popularização do dispensacionalismo entre os norte-americanos.
2.3.2 Os sionistas cristãos no universo protestante norte-americano
O apoio dos protestantes norte-americanos começou antes da formação do
Estado de Israel, ainda nos primórdios do movimento sionista internacional. Dentre
os teólogos dispensacionalistas anteriormente mencionados, alguns emergiram como ativos defensores do movimento de judeus em seu retorno à Palestina. William
Blackstone, o evangelista dispensacionalista acima tratado, pode ser considerado o
primeiro lobista sionista cristão.259 Em 1889, visitou os assentamentos sionistas na
Palestina e ficou impressionado, vendo-os como sinais dos tempos.260 Sua primeira
ação política concreta em favor dos judeus foi em 1891, quando levantou assinaturas de 413 proeminentes americanos (congressistas, governadores, prefeitos, editores, clérigos e empresários) para defender a imigração dos judeus perseguidos nos
progroms russos para a Palestina. Essa petição foi enviada para o presidente Benjamin Harrison e depois publicada em jornais, causando grande discussão e interesse pela causa judaica como um todo, embora não tivesse resultado concreto junto
ao governo.261 Blackstone criou o mito fundador do sionismo cristão na América: de
que Estado norte-americano deve desempenhar o papel que Ciro teve na restauração dos judeus a Sião, pois Deus escolheu o país dos puritanos pela sua superiori258
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dade moral, eleição essa que implica em um julgamento conforme o cumprimento da
grandiosa missão. Segundo Yaakov Ariel, foi essa teoria que permitiu aos norteamericanos combinarem a crença messiânica com a história no seu senso de patriotismo.262 A Declaração Balfour, britânica, foi saudada nos EUA em 1917 como indicação de que a volta de Cristo estava sendo preparada, alegria que tomou conta das
conferências proféticas realizadas na Filadélfia e em New York em 1918.263
Três décadas mais tarde, no contexto da Segunda Guerra Mundial, os dispensacionalistas viram o Holocausto como o cumprimento da suposta profecia sobre
o sofrimento dos judeus, ao mesmo tempo em que os considerava um povo indestrutível. Mas não realizaram ações concretas; apenas oravam para que judeus se
convertessem, o que não aconteceu.264 Por outro lado, o interesse de salvaguardar
os direitos de judeus à emigração para a Palestina foi iniciativa de líderes cristãos
oriundos do liberalismo teológico, os quais patrocinaram o refúgio de mais de 250
mil judeus na América. Em 1942, o Conselho Cristão sobre a Palestina
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advogou

o direito dos judeus de estabelecerem seu próprio Estado. Um dos mais famosos
militantes do CCP foi o teólogo Reinhold Nieburh (1892-1971), o qual defendia o estabelecimento de um Estado judeu por motivos humanitários. Em 1946, o CCP fundiu-se ao Comitê Americano Cristão Palestino,266 contando com o apoio de figuras
públicas e mais de 15 mil cristãos, os quais continuaram apoiando a causa sionista e
fazendo lobby junto ao congresso.267
Com a solução do problema judeu em 1948, por ocasião da criação do Estado de Israel, ficou uma situação estranha para os dispensacionalistas: Jerusalém
estava então dividida entre judeus e árabes jordanianos, enquanto o Estado judaico
ocupava uma pequena parcela da terra que se esperava. Além disso, tratava-se de
um governo laico, na “incredulidade” (ou seja, não crendo em Jesus como o Messias).268 Mas a situação ambígua foi vista como o começo da restauração final, gerando entusiasmo entre os dispensacionalistas, manifestado na publicação de muitos
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artigos simpáticos à causa judaica logo após a independência. A imigração dos anos
1950 também era vista como indicação clara da proximidade do fim dos tempos.269
Mas Cristo não voltou, e a situação de Israel continuava semelhante à de
sua independência. Por isso, a Guerra dos Seis Dias (1967) atraiu tanta atenção. A
repentina ampliação do território nacional, bem como a conquista do setor Oriental
de Jerusalém, foram entendidas como um claro cumprimento da profecia. Logo em
seguida, em 1970, Hal Lindsey lançava “A agonia do grande planeta terra”, marcando a década em que os dispensacionalistas abandonaram a observação da história
para entrar em ação e fazer sua parte no cumprimento das profecias. Lindsey tomou
as ideias de seu livro e contatou militares da Escola Superior de Guerra Aérea e do
Pentágono para apresentar sua análise do Oriente Médio e do que considerava uma
iminente Terceira Guerra Mundial. Apesar de não ter sido levado a sério, o acesso
que ele teve a tais grupos é revelador da capacidade de aproximação política dos
protestantes norte-americanos.270 O livro Os anos 80: contagem regressiva para o
juízo final é exemplar de como Lindsey mistura política e profecia em suas análises,
convocando os cristãos a agirem na preparação para o Armagedom:
Precisamos colocar no governo indivíduos atuantes que não só irão refletir a
moral bíblica em suas funções, mas também moldarão a política interna e
externa de modo a proteger nosso país e nossa maneira de viver. É necessário eleger homens e mulheres que tenham coragem bastante para tomar
as difíceis decisões exigidas no sentido de assegurar a sobrevivência de
nosso povo. Eles devem estar dispostos a cortar as ostentações do governo, a impedir a exploração do sistema de bem-estar social, a manter nossos
compromissos com os nossos aliados e a lutar contra a expansão comunista. Precisamos de pessoas que percebam a importância de uma poderosa
força militar a fim de manter a paz para nós e para o que resta do mundo li271
vre.

Nesse excerto de Lindsey estão presentes os ingredientes da direita cristã
conservadora norte-americana: moralismo, “modo americano de viver” (leia-se liberalismo), Estado mínimo, anticomunismo e armamentismo – exatamente no início da
década que elegeria Ronald Reagan para a Casa Branca. Outro nome importante a
ser citado é Jerry Falwell (1933-2007), exemplo dos grandes tele-evangelistas norteamericanos da segunda metade do século XX. Ele era pastor batista e se tornou,
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depois da Guerra dos Seis Dias, um ávido defensor de Israel.272 Estabeleceu laços
políticos tais que veio a receber a medalha Vladimir Jabotinsky, concedida pelo governo israelense a quem realiza algo notável em favor do povo judeu. Falwell utilizou
suas relações eclesiásticas e políticas durante as décadas de 1980 e 1990 para patrocinar viagens à Palestina, construindo fortes laços entre o povo norte-americano e
israelense. As excursões pouco tinham a ver com a vida de Cristo ou a história bíblica; tratavam principalmente dos direitos de Israel e do conflito contra os árabes palestinos, tomando exclusivamente o lado dos israelenses e considerando os outros
como obstáculos aos propósitos divinos.273
Segundo Yaakov Ariel, os evangélicos conservadores foram os mais ardentes adeptos de Israel entre 1970 e 2000. Os sionistas cristãos promoveram políticas
favoráveis ao Estado de Israel, redundando em um maciço apoio norte-americano,
que se traduziu em dinheiro, armas e diplomacia diante da oposição árabe. Para os
sionistas cristãos, era o cumprimento do papel histórico do povo norte-americano – o
que coincidia com os interesses políticos e econômicos dos EUA.274
2.3.3 A influência protestante na política externa norte-americana
Como o que acontecera na Grã-Bretanha no início do século XX, também
nos EUA registra-se a presença de protestantes conservadores em cargos da política externa. A primeira figura eminente a ter uma ação concreta na relação com Israel foi com o presidente Truman, ao reconhecer o Estado de Israel logo após a declaração de independência em 1948, apesar do conselho contrário do seu departamento de Estado. Harry Truman (1884-1972) nasceu em uma tradicional família batista e
leu a Bíblia várias vezes durante sua juventude. Também acreditava que Deus o havia alçado a uma posição relevante para promover a paz no mundo. Segundo Thomas Ice, embora Truman não tivesse maiores preocupações teológicas, nem defendesse abertamente o pré-milenismo, sua ética uniu a simpatia pelo povo da Bíblia
com a preocupação humanitária pelos perseguidos.275 Ao ser apresentado por um
amigo judeu a um grupo de professores, anos depois de ter saído da presidência, o
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próprio Truman teria dito que era Ciro, o estadista que ajudou a repatriar Israel. Ice
corrobora com entusiasmo a opinião do ex-presidente:
Parece, para a minha mente evangélica, informada biblicamente, que Deus
criou Harry S. Truman e colocou-o na Casa Branca com o objetivo de fornecer um agente humano chave através do qual Ele usou, como fez com Ciro
276
séculos atrás, para restaurar Israel à sua terra.

Com Ronald Reagan (1911-2004), presidente de 1981 a 1989, os dispensacionalistas encontraram um acesso ao poder sem precedentes. Reagan fora impactado pela leitura do livro de Lindsey, e em numerosas ocasiões, em sua campanha
presidencial de 1980, mencionou que poderia fazer parte da geração que veria o
Armagedom.277 Não há como aferir se as crenças dispensacionalistas influenciaram
diretamente a política externa norte-americana, mas certamente elas criaram certa
passividade popular ante a corrida armamentista da Guerra Fria e as falhas nas
conversações de paz na Palestina. As crises que pudessem levar a uma guerra nuclear eram vistas como a decadência inevitável, mas ninguém queria ver bombas
nucleares caindo em sua terra. Neste sentido, o governo de Reagan estava de acordo com os conselhos de Lindsey e as expectativas dos dispensacionalistas mais fervorosos.278
O presidente George Herbert Walker Bush (1924-), próximo aos protestantes, manteve a política amigável em relação a Israel. Bill Clinton (1946-) diminuiu o
apoio, embora seja batista, mas George Walker Bush (1946-) retomou fortemente o
sentimento protestante pró-Israel.279 No governo de Barack Obama II (1961-), o
apoio diminuiu sensivelmente, mas com o presbiteriano280 Donald John Trump
(1946-) as relações americano-israelenses retomaram sua proximidade histórica,
como demonstra a recente retirada norte-americana da UNESCO em apoio a Isra-
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el.281 O reconhecimento oficial de Jerusalém como capital israelense, reforçado pelo
projeto de transferir a embaixada norte-americana para a cidade de Davi, confirma a
retomada da parceria.282 Evidentemente, não é possível medir as razões teológicas
da decisão de Trump, e as motivações políticas ou econômicas – tanto internas como externas – estão inseridas em um contexto abrangente e complexo. O fato concreto, que interessa a essa pesquisa, é a repercussão da decisão em meio protestante conservador. Muitos líderes de igrejas e comunicadores de massa vinculam a
decisão de Trump aos eventos da volta de Cristo.283
Com esta decisão, a tensão voltou a crescer (ainda mais) no Oriente Próximo. Em um contexto no qual o cristianismo vive um conflito crescente com o islamismo, os fundamentalismos se exacerbam em ambos os lados, como o teólogo
Jürgen Moltmann já previa no início dos anos 1990:
O pior que pode acontecer a este tipo de identidade negativa é o desaparecimento do “inimigo” em relação ao qual ela havia se definido. Por isso o
fundamentalismo anticomunista entrou em profunda crise de orientação
desde a desintegração do marxismo soviético. Quem é agora o inimigo? Pelo fato de ser impossível a definição da identidade sem a imagem do inimigo, este precisa ser encontrado: uns o encontrarão no liberalismo e materialismo do “mundo ocidental”, outros o acharão na superpotência econômica
do Japão; e ambos o encontrarão no islamismo e, respectivamente, no cris284
tianismo.

Este é outro ingrediente explosivo que entra na equação desse relacionamento: o conflito com o Islã. Israel é o aliado histórico dos cristãos protestantes ocidentais, e os acompanhará até o fim do mundo – ou pelo menos até o arrebatamento, para os dispensacionalistas dos EUA.
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2.3.4 O ativismo político das organizações sionistas cristãs
Os protestantes liberais norte-americanos foram simpáticos ao Estado de Israel no início, mas passaram a uma posição crítica após a ocupação israelense de
territórios palestinos em 1967. Logo após a Guerra dos Seis Dias, o governo israelense enviou Yona Malachy para observar o protestantismo americano, o qual concluiu o quão os fundamentalistas eram radicalmente amigáveis a Israel. Com isso, o
governo israelense começou a focar nos dispensacionalistas norte-americanos, exatamente no momento em que o conservadorismo estava ascendendo politicamente
na nova direita cristã. A estratégia foi de duplo apoio: às viagens bíblicas a Israel e
às iniciativas politicamente engajadas entre os cristãos conservadores.285 As viagens
bíblicas tornaram-se, nas décadas seguintes e até hoje, uma verdadeira “febre” entre os protestantes conservadores, e importante fonte de apoio político angariado
junto a uma legião de promotores deste “culto a lugares sagrados”.
Foi a partir das décadas de 1970 e 1980 que os protestantes engajaram-se
politicamente na causa do Estado de Israel. Um dos principais articuladores foi o
sionista cristão George Douglas Young (1910-1980), criador do Instituto Americano
de Estudos da Terra Santa,286 que se mudou dos EUA para Jerusalém em 1963.287
Embora ele tenha partido dos princípios dispensacionalistas, cobrava uma ação
mais efetiva e engajada em prol de Israel. Por isso, limitou o foco na profecia e rejeitou a evangelização dos judeus, ganhando a simpatia das autoridades israelenses e
acesso a elas.288 Essa proximidade levou Young a propor-lhes a Conferência sobre
Profecia Bíblica de Jerusalém,289 a qual reuniu quase 1.500 evangélicos em Jerusalém de 15 a 18 de junho de 1971, a maioria dos EUA e da Europa Ocidental. Ele não
conseguiu o apoio imaginado, pois a questão teológica permaneceu dividida.290 Realizou uma nova conferência em 1978, o Congresso Internacional para a Paz de Je285
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rusalém,291 evitando evangélicos que não apresentassem apoio incondicional a Israel, e tendo entre os preletores judeus o primeiro-ministro Menachem Begin. A conferência terminou com a criação da Internacional Cristã por Israel,292 incorporando as
ideias sionistas incondicionais de Young.293
Em 1980, o parlamento israelense declarou Jerusalém como a eterna e indivisível capital de Israel, o que levou 30 embaixadas a se mudarem para Tel Aviv,
temendo o embargo do petróleo árabe. Em resposta, cristãos de 23 países estabeleceram sua “embaixada” em Jerusalém, em solidariedade ao Estado de Israel, inspirados pelo texto de Isaías 40.1-2: “Consolai, consolai meu povo, diz vosso Deus,
falai ao coração de Jerusalém e dizei-lhe em alta voz que seu serviço será cumprido,
que sua iniquidade foi expiada, que ela recebeu da mão de Iahweh paga dobrada
por todos os seus pecados”.294 Assim, foi criada a Embaixada Cristã Internacional de
Jerusalém295 em 30 de setembro de 1980.296 Entre as suas atividades estão a promoção do apoio a Israel entre protestantes, programas filantrópicos a judeus e promoção da Festa dos Tabernáculos em Jerusalém – que reúne cristãos para declarar
seu apoio e buscar sua bênção.297 A ICEJ possui 100 mil membros em 140 países.298
Muitas outras organizações para-eclesiásticas foram fundadas com o propósito de apoiar o Estado de Israel. Estas são algumas: 1) Bridges for Peace (Pontes
para a Paz, criada em 1976), encorajou judeus da União Soviética a emigrarem para
Israel; mantém sua base em Jerusalém, promovendo engajamento de cristãos pela
segurança de Israel.299 2) Jews for Jesus (Judeus para Jesus, 1973) foi criada por
um pastor batista judeu com foco na evangelização de judeus por judeus messiâni-
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cos.300 3) Christian Friends of Israel (Amigos Cristãos de Israel, 1985) insiste na necessidade dos cristãos de estarem incondicionalmente ao lado de Israel, não importando a fé dos judeus.301 4) National Christian Leadership Conference for Israel
(Conferência Nacional de Liderança Cristã para Israel, 1978) foi criada para influenciar a opinião pública norte-americana.302 5) Christians for Israel (Cristãos por Israel,
1979) pauta suas atividades em ações humanitárias para judeus, publica artigos próIsrael e anti-Palestina.303 6) Unity Coalition for Israel (Coalisão Unida por Israel,
1991), missão judaico-cristã de apoio a Israel, contou com palestras do primeiro ministro Benjamin Netanyahu em 1998 e trabalhou o lobby contra a negociação israelense com Yasser Arafat.304 7) Christian Friends of Israeli Communities (Amigos Cristãos de Comunidades Israelenses, 1995) auxiliou 220 mil judeus que estabeleceram
colônias nos territórios palestinos ocupados, vinculando-os a cerca de 40 igrejas norte-americanas.305 8) International Fellowship of Christians and Jews (Fraternidade
Internacional de Cristãos e Judeus, 1983), criada pelo rabino ortodoxo Yechiel Eckstein, trabalha para o diálogo entre cristãos e judeus com o objetivo de financiar projetos como os programas Wings of Eagles (Asas de Águias), de transporte para judeus emigrantes da URSS e Etiópia, e a iniciativa Stand for Israel (Apoio para Israel), projeto de apoio político.306 9) Há ainda a Christians United for Israel (Cristãos
Unidos por Israel, 2006), auto intitulada maior organização cristã pró-Israel nos EUA,
com foco na educação dos cristãos em uma estratégia “similar às das forças de defesa de Israel”, atacando o “inimigo” com velocidade, desenvoltura e inovação.307
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Algumas destas organizações têm sido criticadas por teólogos dispensacionalistas por adotarem uma abordagem não-evangelística para com judeus, como foi
proposto por G. Douglas Young. Para Wilkinson, por exemplo, o verdadeiro apoio ao
sionismo deve sempre ter foco evangelístico.308 De qualquer maneira, sendo evangelístico ou não, estar ao lado do Estado de Israel acaba sendo premissa que todos
compartilham, independente da motivação.
O sionismo cristão tornou-se, portanto, cada vez mais politizado, vinculado a
disputas contemporâneas do Estado de Israel. Mas o perigo se torna maior quando
o conflito se refere ao controle do Monte do Templo, onde estão, desde o século VII,
a mesquita de Al-Aqsa e o Domo da Rocha. O esquema dispensacionalista prevê
que o templo será reconstruído em Jerusalém antes do fim, pois o Anticristo deverá
entrar nele durante a Grande Tribulação e declarar-se deus. O problema é que o
terreno está ocupado pelo terceiro lugar mais sagrado do Islã, o Domo da Rocha.309
Como qualquer menção a uma reconstrução de um templo judaico neste local é inaceitável para a comunidade muçulmana mundial, não se permite sequer investigação arqueológica. Há temor porque houve algumas tentativas de destruição da cúpula e da mesquita desde a retomada do controle de Jerusalém por Israel.310 Um
exemplo dessa perigosa iniciativa está no movimento judeu conhecido como Temple
Mount Faithful,311 fundado em 1981 por Gershon Salomon e considerado como um
grupo de fanáticos pela maioria dos israelenses.312 Esse grupo radical ganha apoio
no meio de dispensacionalistas norte-americanos, como é o caso da missão de mulheres chamada Batalhão de Débora, as quais operam por meio de conferências,
simpósios, viagens, notícias e lobby junto ao Congresso para apoiar Israel.313
A maioria dos dispensacionalistas vê a existência do atual Estado de Israel
como um ato de providência divina para preservar o povo judeu, embora não necessariamente como uma profecia cumprida do reino milenar – como sustenta o teólogo
308
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dispensacionalista Michel Pocock. Ele critica as posições triunfalistas e apocalípticas
de Hal Lindsey e Tim LaHaye, por exemplo, que seriam uma consequência não intencional dos primeiros pré-milenistas.314 Há, portanto, críticas dentro do próprio movimento. Mas permanece o fato de que muitos cristãos influenciados por essas ideias se emocionam ao ver acontecimentos históricos se encaixando na sua interpretação, mesmo que isso envolva terrorismo ou guerra santa, como conclui Timothy
Weber.315 Outros, como Wilkinson, são entusiastas da nova situação:
O dispensacionalismo tem perdurado nos Estados Unidos porque ‘foi capaz
de criar uma nova subcultura’ entre os líderes evangélicos, que ficaram contentes em adotar a escatologia de Darby, mantendo-se dentro de suas próprias estruturas denominacionais. Tais homens fundaram faculdades bíblicas, institutos e seminários teológicos que “expuseram o pré-tribulacionismo
dispensacional” e assentaram uma firme fundação sionista cristã dentro da
316
igreja evangélica americana.

Esse sucesso impulsionou o segundo momento da doutrina: quando ela
passou a ser a base para a ação política concreta e incondicional em prol do Estado
de Israel. É no sentido fundamentalista, para-eclesiástico, sensacionalista e engajado que pode-se situar o sucesso do dispensacionalismo e sua absorção pelo sionismo cristão nos EUA e para além dele: chegou na América Latina e no Brasil –
tema do próximo capítulo desta dissertação.
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3. A INFLUÊNCIA DO SIONISMO CRISTÃO NA CULTURA
PROTESTANTE BRASILEIRA
O primeiro capítulo dessa dissertação descreveu a gênese do sionismo cristão no contexto do Império Britânico, mesmo local e temporalidade em que foi desenvolvida a visão escatológica pré-milenista do dispensacionalismo. Esta doutrina
foi introduzida nos EUA por John Nelson Darby depois de 1860, onde encontrou um
contexto amigável às suas proposições, ganhando impulso após a criação do Estado
de Israel e a Guerra dos Seis Dias, popularizando-se e identificando-se com o sionismo cristão a tal ponto de alguns de seus proponentes defenderem que apenas
eles são os “verdadeiros sionistas cristãos”. Este capítulo verificará como o sionismo
cristão, entrelaçado ao dispensacionalismo, traçou o caminho dos EUA em direção
ao Brasil e como conquistou também boa parte da cultura protestante brasileira.

3.1 As raízes históricas do protestantismo brasileiro
O cristianismo teve origem no Brasil dentro do contexto da expansão do capitalismo mercantil, iniciado com a chegada dos portugueses e do cristianismo ibérico, desenvolvendo-se com populações oprimidas de “indígenas, escravos africanos,
crioulos, degredados e camponeses”.317 No caso do protestantismo, houve duas tentativas de penetração antes das missões do século XIX. A primeira foi oriunda dos
huguenotes (calvinistas franceses), que celebraram o primeiro culto protestante na
baía da Guanabara em 1557, mas acabaram expulsos. O segundo empreendimento
foi dos calvinistas holandeses, quando invadiram Pernambuco, em 1628, e estabeleceram uma colônia. Seus pastores dedicaram-se à evangelização no Nordeste,
mas o controle da Holanda durou somente até 1654. Ambas as tentativas foram frustradas pelo poder ibérico, que não admitiria ali outra modalidade de cristianismo.318
Portanto, o catolicismo firmou-se isolado no Brasil durante três séculos. A
abertura aos imigrantes, a partir de 1824, questionaria esta posição e implicaria no
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gradativo crescimento de outras formas de cristianismo.319 Com o advento da República (1889), foi decretada a separação entre Igreja e Estado, resultando na liberdade de culto, o que fez com que o catolicismo precisasse disputar espaços com os
protestantismos que chegavam. Com as repercussões do Concílio Vaticano II, a partir do final dos anos 1960, o diálogo com o protestantismo se ampliou, exatamente
quando este começou a crescer, principalmente pelos pentecostalismos.320
3.1.1 Os diversos rostos do protestantismo brasileiro
O protestantismo não é simples de definir, justamente pelo caráter múltiplo e
fragmentário, ampliado no último século. Antonio Gouvêa Mendonça o limita às igrejas que se originaram da Reforma, nas denominações luteranas, presbiterianas, metodistas, congregacionais e batistas, e que fariam parte historicamente do movimento reformador. Estas denominações, também segundo o pesquisador, jamais se
identificaram com a cultura brasileira, e continuaram “sendo um protestantismo norte-americano com suas matrizes denominacionais e independência teológica”, razão
pela qual ele prefere tratar de um “protestantismo no Brasil”, nunca em um “protestantismo brasileiro”.321 Já o teólogo José Miguez Bonino trata em termos mais amplos, descrevendo o protestantismo na América Latina com muitos “rostos”:
A imagem evocada pelo título que escolhi é ambígua: são “rostos” distintos
porque se trata de diferentes sujeitos? Ou são “máscaras” de um sujeito
único e, neste caso, qual é o rosto que se oculta atrás dessas máscaras? É
a busca de uma resposta que me levou a procurar uma chave hermenêutica
que permita reconhecer a identidade única, a diversidade real e a convivência dessa identidade em cada uma das manifestações desse sujeito que é
322
“o protestantismo latino-americano”.

Assim, Bonino analisa o protestantismo latino-americano sob algumas manifestações que são caracterizadas como: 1) o rosto liberal, do qual emergiria afinidade entre o projeto liberal e modernizador de setores políticos latino-americanos (sob
influência dos EUA) e a entrada do protestantismo na América Latina, especialmente
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por meio do projeto educacional missionário;323 2) o rosto evangélico, oriundo dos
missionários norte-americanos e britânicos a partir da década de 1840 e que trazem
a teologia do pietismo e do Grande Despertar do século XVIII, mas com ênfase no
individualismo e na experiência da conversão;324 3) o rosto pentecostal, o qual foi o
protestantismo que de fato atingiu as massas populares latino-americanas;325 4) e o
rosto étnico, um termo ambíguo para designar as igrejas originadas da imigração de
comunidades protestantes para a América Latina.326 Esses “rostos” não são, na opinião do autor, situações estanques em determinadas denominações, mas eventualmente simultâneos, superpostos, ou mesmo em confronto.327
Esses rostos que Bonino percebe na América Latina aparecem de forma
semelhante nas divisões propostas por Antonio Mendonça, Prócoro Velasques Filho
328

e Zwinglio Dias.329 Para esses pesquisadores, o protestantismo é classificado em

três grandes blocos: o protestantismo de imigração, que corresponderia ao rosto étnico analisado por Bonino; o protestantismo missionário, que poderia ser entendido
como a soma do rosto liberal e evangélico; e o pentecostalismo (que Mendonça reluta em chamar de protestantismo, mas Zwinglio Dias denomina como “protestantismo
iluminista”), o qual abrangeria ainda seus desdobramentos do neopentecostalismo.
Luiz Longuini Neto, por sua vez, apresentou um “novo rosto”, dividindo-o em dois
grandes blocos: o evangelical e o ecumênico. Cada bloco forjou maneiras particulares de articular a ética social – o primeiro, optando pelo termo “missão”, enquanto o
segundo distinguiu-se pela “pastoral”.330 Os evangelicais, segundo ele, são caracterizados principalmente pela fidelidade ao “ser bíblico”, um respeito pela Bíblia como
regra suprema de fé e de ação eclesial,331 enquanto os ecumênicos são o grande
movimento de denominações históricas que tem por objetivo “a unidade dos cris323
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tãos, a luta pela justiça e o diálogo com outras religiões”.332 A definição de Longuini
Neto seria bastante interessante para esta pesquisa se não excluísse de sua análise
o movimento fundamentalista existente dentro dos dois movimentos,333 o que é essencial para a compreensão do fenômeno do sionismo cristão no Brasil.
Aqui, optou-se pela divisão tradicional. Segundo as classificações acima
propostas, a gênese protestante foi com o protestantismo de imigração. Os primeiros foram os anglicanos, por ocasião dos tratados feitos entre D. João VI em 1810
com a Inglaterra.334 Mas, sem dúvida, o grupo mais representativo do protestantismo
de imigração é o luterano, iniciado em 1824 com a vinda de imigrantes alemães para
atuarem como soldados e agricultores, fundando a Colônia Alemã de São Leopoldo.335 As décadas em que viveram sem direito a voto, com matrimônios inválidos e
proibição do uso de cemitérios públicos, por exemplo, levou o luteranismo a certo
isolamento geográfico, étnico e linguístico.336 A língua alemã funcionou como elemento de integração entre os imigrantes, mas acabou separando-os da cultura brasileira, fato ampliado pela posterior relação com missionários e teólogos alemães (o
que seria relativizado após os eventos da Segunda Guerra Mundial).337 Os luteranos
de imigração estão organizados na Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Outro grupo, norte-americano oriundo do Sínodo de Missúri, chegou ao Brasil em
um projeto missionário no Rio Grande do Sul em 1900 – os quais poderiam ser classificados como igrejas de missão, dependendo do critério adotado. Eles estão organizados como Igreja Evangélica Luterana no Brasil.338
O protestantismo missionário teve o início de sua atividade no Brasil a
partir de 1810, com o surgimento do Conselho Americano de Comissários para Mis332
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sões Estrangeiras,339 seguida de outras agências missionárias de batistas, metodistas, episcopais, presbiterianas. Em 1893 foi fundada a Conferência de Missões Externas da América do Norte,340 seguindo a evangelização conversionista, redundando em um protestantismo de conversão e voluntário.341 Um grupo confederado norte-americano chegou à região de Santa Bárbara d’Oeste (SP) após a Guerra Civil
Americana (1861-1865), procedente de igrejas presbiterianas, metodistas e batistas.342 O trabalho missionário congregacional começou no Rio de Janeiro em 1855,
resultando em três denominações congregacionais. O trabalho presbiteriano iniciou
em 1859 e resultou em 17 denominações presbiterianas e renovadas. Os metodistas
chegaram em 1835, mas interromperam as missões em 1841, retomando-as a partir
de 1867, havendo hoje quatro denominações metodistas.343 Batistas fundaram a
primeira igreja em Santa Bárbara d’Oeste em 1871,344 mas o trabalho começou oficialmente em 1881 com a chegada dos missionários norte-americanos,345 e estão
divididos em nove denominações.346 Para Leonildo Campos, o protestantismo missionário se definiu pelo contraste com o catolicismo, como um conflito entre opostos: a
cultura já instaurada no Brasil, com uma amálgama de elementos indígenas, africanos e católicos ibéricos; e a cultura protestante, oriunda do eixo anglo-saxão, que
procurou negar o que aqui existia.347 O confronto entre católicos e protestantes (especialmente batistas e presbiterianos) foi intenso entre 1890 e 1960, envolvendo padres, bispos, pastores e reverendos, os quais se atacavam mutuamente.348
O pentecostalismo chegou ao Brasil em 1910 por meio de dois pastores
batistas, suecos de nascimento e residentes nos EUA: Gunnar Vingren (1873-1933)
e Daniel Berg (1884-1963). Após sete meses entre os batistas, organizaram a Mis339
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são Fé Apostólica, mesmo nome da igreja fundada por Seymour em Chicago, oficializada em 1918 sob o nome de Assembleia de Deus.349 Outro grupo, pertencente ao
pentecostalismo clássico, é a Congregação Cristã, fundada em 1910 pelo italiano,
residente nos EUA, Luigi Francescon (1866-1964).350 Estes primeiros grupos foram
definidos por Paul Freston como os “pentecostais da primeira onda”. A partir dos
anos 1950 veio uma “segunda onda”, inaugurada pela Igreja Quadrangular, cujos
métodos foram criados na Califórnia e trazidos para o Brasil, seguida de sua versão
nacionalizada, a Igreja O Brasil para Cristo, criada em 1955.351 A “terceira onda” ou
“neopentecostalismo” iniciou no final da década de 1970 e teve como expoentes a
Igreja Universal do Reino de Deus (1977), Internacional da Graça de Deus (1980) e
Igreja Mundial do Poder de Deus (1998), Apostólica Renascer em Cristo (1986) e
Sara Nossa Terra (1992).352 Por ter se adequado melhor à cultura brasileira, o pentecostalismo tornou-se o protestantismo que alcançou o coração do povo brasileiro.
Mas não se trata do protestantismo idealizado, como lembra Ricardo Mariano, vinculado “à modernidade, à ciência, à secularização, ao capitalismo, à democracia, ao
progresso, a virtudes éticas”, ou seja, ao protestantismo da Reforma.353 Segundo
ele, no pentecostalismo clássico, a crença na segunda vinda de Cristo e na oposição
entre material e espiritual marcava uma espiritualidade que rejeitava o mundo. Já a
vertente neopentecostal transformou as antigas concepções em uma luta contra o
Diabo que redunda em vitória e prosperidade neste mundo. Ou seja, no “crescente
interesse pelas ‘coisas do mundo’, o fervor apocalíptico desses religiosos esfriou”.354
Os rostos do protestantismo brasileiro seguem se multiplicando. Entretanto,
em todos eles há uma relação com o protestantismo norte-americano, seja esporádica, seja estreita, o que revela um rosto bastante perene, que será tratado adiante.
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3.1.2 O rosto norte-americano do protestantismo brasileiro
O sociólogo Jessé Souza, em severa crítica que faz aos intelectuais brasileiros, afirma que estes trabalham a serviço do 1% mais rico da nação, justificando a
concentração de riqueza e criando uma ilusão de oposição entre Estado e mercado
– isso no contexto de um mercado “concentrado e superfaturado” como o do Brasil.355 Tais concepções, para Souza, estariam ancoradas em uma construção intelectual que tem sua principal referência no pensamento de Gilberto Freyre (em CasaGrande & Senzala, de 1933), e Sérgio Buarque de Holanda (em Raízes do Brasil, de
1936), resultando no conceito fundamental da intelectualidade brasileira. Este conceito é a ideia de que vivemos o confronto entre um Estado “patrimonialista”, apropriado por corruptos, e um mercado honesto e virtuoso por excelência – ambos sem
ambiguidades a considerar.356 Esse pensamento teria dado origem ao discurso do
liberalismo econômico conservador e antiestatal predominante na mídia nacional,
fundado na “idealização dos Estados Unidos como uma espécie de ‘paraíso na terra’, com justiça social e igualdade de oportunidades, com o protestante précapitalista e, portanto, ‘mítico’, servindo de contraponto crítico da situação brasileira”.357 Essa idealização da sociedade norte-americana como a perfeição social possível neste mundo, e o protestantismo como arauto dessa utopia, é um dos elementos que legitimam como superior tudo o que vem dos EUA. Essa é uma característica geral da mentalidade brasileira. Ela atinge especialmente o meio protestante, como bem percebe o sociólogo Gedeon Alencar a respeito do “deslumbramento”
evangélico com tudo o que vem do exterior, redundando principalmente em uma importação de estratégias eclesiásticas “made in EUA”.358 O primeiro aspecto do “rosto
norte-americano” está, portanto, na idealização ingênua da sociedade norteamericana.
O segundo aspecto deste rosto está na própria origem eclesiástica da maioria das denominações brasileiras. Mesmo na exceção do luteranismo há vínculo em
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pelo menos um de seus representantes, a IELB, que se originou do Sínodo do Missúri. Já o protestantismo missionário possui praticamente todas as suas vertentes
como resultado de um impulso inicial norte-americano, presente entre congregacionais, presbiterianos, metodistas e batistas. Antonio Mendonça afirma que este protestantismo puritano veio para o Brasil por meio de duas ideologias: a que buscava
estabelecer instituições americanas por meio da educação, e a que desejava transformar a sociedade pela conversão de indivíduos. Elas diferem no método, mas são
espelhos da mesma ideologia: a ideia messiânica do Destino Manifesto de civilizar o
mundo.359 Segundo Mendonça,
O protestantismo brasileiro segue sendo uma projeção do protestantismo
norte-americano. Direta ou indiretamente, as Igrejas brasileiras, ao menos
as de origem missionária, alimentam-se do ideário da religião civil norteamericana. [...] Hoje, quando movimentos neoconservadores e reformistas
atingem a sociedade e as Igrejas norte-americanas, tentando recuperar antigos valores, as Igrejas brasileiras, na esteira desses movimentos, agitamse na busca de valores que nunca fizeram parte da sociedade brasileira.
Assim, se no passado o protestantismo brasileiro apontou para o futuro, ho360
je ele aponta para o passado – aliás, um passado inexistente.

Arturo Piedra concorda com uma origem norte-americana no protestantismo
latino-americano, apresentando ainda outra razão, mas também atrelada ao Destino
Manifesto: a Doutrina Monroe, um dos “motores” do nacionalismo norte-americano,
que presava pela não-interferência dos europeus em assuntos das nações da América. Isso inclui as questões religiosas, pois “os Estados Unidos e não a Europa devem liderar a introdução do protestantismo nesses países”.361 O fato levantado por
Piedra é que a evangelização protestante na América Latina foi frágil durante todo o
século XIX e até o início do XX, especialmente porque o foco missionário estava
apontado para os países “pagãos” da África e Ásia, além da tendência dos círculos
teológicos liberais da Europa de respeitarem as igrejas Católica e Ortodoxa.362 A
Doutrina Monroe não impediu que europeus atuassem na América Latina ou no Brasil, mas contribuiu para que as sociedades missionárias daquele continente dessem
bem menos atenção aos latino-americanos.363 Já a obra missionária de origem norte-americana teria um desenvolvimento mais intenso a partir da segunda década do
359
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século XX, embora tenha sido mais uma continuidade e intensificação da prática das
últimas décadas do XIX.364
Não é diferente com o pentecostalismo, que também teve uma de suas origens na América do Norte e encontrou no Brasil um excepcional desenvolvimento.365
Essa influência teria se ampliado a partir dos anos 1950, segundo Ricardo Mariano,
especialmente na Assembleia de Deus, quando recebeu cada vez mais inovações
teológicas e institucionais dos missionários norte-americanos que chegavam.366 A
influência dos EUA na “primeira onda” do pentecostalismo é evidente. Já a segunda
onda, como referido acima, também foi iniciada por missionários dos EUA na fundação da Igreja Quadrangular. Finalmente, a influência norte-americana no neopentecostalismo também foi profunda, especialmente por meio da importação da Doutrina
da Prosperidade, formulada por Kenneth Hagin. Ele foi um dos muitos autores norteamericanos traduzidos no Brasil, como Thomas Lee Osborn, Frank Peretti, Don
Gosset, Benny Hin, Peter Wagner e outros. Além disso, muitos brasileiros foram estudar em seminários teológicos nos EUA, e outros tantos pregadores foram trazidos
ao Brasil para participar de congressos como preletores.367 Por isso, Mariano conclui: “Estes exemplos, não-exaustivos, são suficientes para mostrar a crescente influência e penetração de modismos teológicos e de instituições norte-americanos no
pentecostalismo brasileiro recente”.368 David Bledsoe, ao fazer um levantamento da
história do pentecostalismo e do neopentecostalismo no Brasil, concorda que “o pentecostalismo brasileiro tem sido um receptor do pentecostalismo norte-americano
desde seu início”, mas não sem remodelamentos.369 Por isso, “o movimento neopen364
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tecostal brasileiro mostra semelhanças e interdependências com o pentecostalismo
global e norte-americano. Não obstante, demonstra suas próprias peculiaridades e
distinções locais”.370
Mas não basta verificar apenas a gênese no tempo e espaço: há que se
considerar quais características se mantiveram nessa influência. Por isso, o terceiro
aspecto de ligação com o protestantismo norte-americano a considerar está na coincidência na prática doutrinária e eclesiástica entre igrejas dos EUA e do Brasil. Tarefa simplificadora, mas necessária para sistematização. Para tanto, foram três as características levantadas nesta pesquisa, a seguir descritas.
A primeira é o voluntarismo. Mendonça ressalta que houve dois lados no
processo missionário que aqui aportou: o institucional, no qual a mensagem foi centrada no dogmatismo doutrinário e na polêmica com o catolicismo; e o da crença do
receptor, para o qual se apresentou como pietista, uma vez que a mensagem dos
missionários americanos no Brasil foi derivada dos avivamentos da primeira metade
do século XIX, no estilo wesleyano metodista.371 Congregacionais, presbiterianos,
metodistas e batistas “mantiveram o princípio geral de associação voluntária, e nem
podia ser diferente”.372 Mas, para Prócoro Velasques Filho, os verdadeiros e mais
honrados herdeiros do avivamentismo tradicional norte-americano no Brasil foram os
pentecostais, com sua tradicional ênfase no emocionalismo.373 O voluntarismo acaba produzindo certa distância entre o ensino dentro do cotidiano educacional da igreja e a crença de seus membros, muito mais abertos a influências para-eclesiásticas
e, inclusive, de outras religiões.374 Essa característica do crente funciona à revelia
das estruturas eclesiásticas; a paixão pelas Escrituras leva à busca individual do conhecimento bíblico em instâncias as mais diversas, mesmo fora da sua igreja.
A segunda, o fundamentalismo. Ele também se desenvolveu no ambiente
brasileiro, embora não tenha produzido nenhuma obra substancial como The Fundamentals. No Brasil, ele pode ser verificado tanto no aspecto da afirmação, como
da negação. A afirmação seria a manutenção dos fundamentos de fé, da ortodoxia
370
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protestante, que é caro a praticamente todo o movimento; a negação seria a tendência ao sectarismo, por considerar o “outro” divergente como impuro ou mesmo um
“falso cristão”. Ambas as características estão presente no caso brasileiro, e se manifestam em momentos de crise.375 O fundamentalismo também pode ser percebido
de maneira negativa no profundo sectarismo existente tanto no protestantismo missionário como no pentecostalismo, dada a grande quantidade de divisões em cada
denominação. No caso pentecostal, a pulverização em diferentes vertentes é ainda
maior, principalmente se for considerado o movimento neopentecostal como um
desdobramento daquele. Essa tendência em julgar outras linhas teológicas como
essencialmente nocivas e detratar seus defensores é comum no Brasil e, por vezes,
atinge figuras respeitáveis do meio protestante.376
A terceira característica está vinculada ao fundamentalismo: trata-se da escatologia pré-milenista, importantíssima para o entendimento do sionismo cristão
no Brasil. Para José Bonino, a grande virada que ocorreu no protestantismo norteamericano no início do século XX, no qual o progressismo social foi relegado ao mínimo e foi fixada a separação entre mundo evangélico e secular, ocasião em que as
ideias pré-milenistas dispensacionalistas ganharam novo fôlego, numa reação contracultural que transforma o mundo em um campo de batalha, onde homens e mulheres são “chamados a reunir-se na congregação escatológica que espera o ‘arrebatamento’, o começo do milênio ou a ‘aparição do Senhor’”.377 A partir de 1930, e
depois da Segunda Guerra Mundial, intensificaram-se as missões em novas ondas
de linha milenarista e fundamentalista da Grã-Bretanha e dos EUA.378 Essa tendência, para Bonino, está vinculada – como no caso norte-americano – a uma resposta
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segura contra a crítica do ateísmo e do modernismo teológico.379 A mesma característica pré-milenista e fundamentalista está no pentecostalismo latino-americano,
cujos subtemas da ressurreição, segunda vinda e Reino Milenar, juízo e Reino Eterno são fundamentais,380 baseadas no apego pentecostal às Escrituras vinculado à
adoção de uma hermenêutica literalista, típica do dispensacionalismo apocalíptico e
sobrenaturalista da Bíblia de Scofield.381
3.1.3 O rosto sobrenaturalista do protestantismo brasileiro
Há um aspecto relacionado ao pré-milenismo acima tratado que merece ser
aprofundado, e que será chamado aqui de “rosto sobrenaturalista” do protestantismo
brasileiro. Para o pesquisador José Bittencourt Filho, existe uma “mentalidade média
dos brasileiros”, uma representação religiosa coletiva que foi gestada ao longo dos
séculos iniciais da formação do Brasil, que ele chama de Matriz Religiosa Brasileira.
Essa matriz teria em sua composição três elementos fundantes: os dois primeiros, o
catolicismo ibérico, impregnado pela magia medieval, somado às religiões indígenas
e a elas vinculado pela mestiçagem; o terceiro, a religião trazida pelos escravos da
África, com a qual se articulou por meio do sincretismo. A esta “amálgama” de religiões, construída ao longo de três séculos, seria acrescido o espiritismo kardecista
europeu, o qual concluiu, no século XIX, a configuração da matriz religiosa brasileira.382 Uma das crenças que compõe esta matriz é o sobrenaturalismo, presente nas
culturas que a formaram – a católica ibérica, a ameríndia, a africana e a kardecista.
Ela produziu a convicção de que o mundo espiritual, natural e cotidiano estão interligados e mutuamente influenciados, o que atualmente é partilhado pela maioria dos
brasileiros.383 Portanto, haveria certa predisposição brasileira a aceitar uma pregação que inclua a invasão de elementos sobrenaturais na realidade cotidiana.
Mas há que se considerar que esta “matriz” não é um fato dado, ao qual todo
brasileiro simplesmente se adequa ou se contrapõe. Adilson Schultz, em leitura que
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faz da tese da matriz religiosa brasileira,384 lembra que ela funciona com grande capacidade de “dissipação”, integrando elementos ancestrais, antigos e modernos de
maneira eficaz, uma vez que “essa nebulosa paira sobre o país e não cessa de se
repetir, num processo contínuo de ressignificação de seus valores e seus princípios”.385 Schultz chega a uma conclusão diferente de Bittencourt: para ele, ao invés
de pensar no sucesso de uma religião na aceitação ou não desta matriz, seria melhor considerá-la um patrimônio comum que toda religião pode lançar mão quando
necessário. Por isso, “talvez seja melhor falar em nebulosa em detrimento de matriz
ou ethos: não se trata de uma base sobre a qual se constroem religiões, mas algo
que transita entre elas”.386 As religiões não apenas reproduzem a nebulosa, mas
operam em processos de reinterpretação. Um membro de igreja batista reproduz o
que herdou da tradição, mas também reinterpreta o discurso oficial em sua experiência, refletindo no imaginário religioso, plural, em constante mutação:
Portanto, pode-se concluir que o imaginário religioso brasileiro é composto
por diferentes significações religiosas, informadas pelas religiões instituídas
e seus ritos, crenças e doutrinas e pela nebulosa religiosa que, embora
transcendendo as religiões, está carregada de valores, princípios e crenças
que movimentam não só a fé das pessoas, mas também agenciamentos
387
ideológicos, culturais e políticos do país.

Na conclusão de sua pesquisa, Schultz chega a um “vocabulário mínimo”
para expressar teologicamente o imaginário religioso do Brasil, o qual concorda com
o aspecto do sobrenaturalismo proposto por Bittencourt, uma vez que teria como
fundamento o “dado Deus e a crença em Deus. O ponto central dessa crença é que,
embora transcendente, Deus está imediatamente manifestado no mundo. O mundo
invisível, de Deus, está imbricado com o mundo real.”388 Entretanto, há um paradoxo
aí: o Diabo está no meio, ambiguamente misturado com Deus.
O Deus que viceja articula-se numa profunda ambiguidade com a percepção do mal. Daí poder-se afirmar que a inexorabilidade do mal e o desejo de
salvação agenciado pelo anúncio da presença de Deus são os temas cen384
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trais do imaginário religioso brasileiro. Pontuais agenciamentos dualistas
que tentam separar Deus do diabo, opondo bem e mal, e mesmo os inúmeros ritos de proteção contra o mal, parecem claudicar frente à dinâmica dominante ambígua, agenciando o combate ao mal no convívio ou composição com ele. O mal não é apenas um elemento metafísico estruturante do
discurso do bem, mas tem existência real, podendo manifestar-se como infelicidade, morte, finitude, dor, possessão, desemprego, doença, injustiça,
desgraça, corrupção, descrença, pecado, etc. A irredutibilidade do mal exige
389
um Deus irredutível, que está sempre ao lado do fiel para salvá-lo do mal.

A inexorabilidade do mal e desejo de salvação como temas centrais do imaginário brasileiro remetem ao aspecto messiânico da religiosidade brasileira. É preciso um salvador que conduza o povo. Segundo Antônio Máspoli Gomes, os movimentos messiânicos (especialmente dos séculos XIX e XX) revelam uma “raiz mítica
e religiosa” impregnando a alma portuguesa e brasileira. Essa raiz poderia ser encontrada em três fontes principais: o catolicismo popular, os mitos indígenas e o Sebastianismo português. O catolicismo popular trouxe uma interpretação particular do
Messias e do messianismo, na ardente expectativa da vinda de um mensageiro divino que implementaria o justo Reino de Deus. A crença indígena da Terra sem Males, onde haveria fartura e paz, constituiu o universo religioso do sertanejo. Finalmente, o Sebastianismo, a crença portuguesa do século XVI, de que o rei D. Sebastião (morto em batalha em 1578) voltaria com uma miríade de anjos para salvar seu
país, foi muito difundida no Brasil pelo padre português Antônio Vieira.390
Tais crenças se fazem constitutivas do imaginário do meio rural brasileiro,
especialmente do Nordeste. É por isso que a pregação pré-milenista, que ganhou
cada vez mais impulso a partir da segunda metade do século XX, reverberou na
mentalidade messiânica. Como conclui Mendonça:
O clima propício do messianismo no Brasil, por causa de sua população
dispersa no meio rural, relativamente anômica e desfavorecida, absorveu
facilmente a mensagem Pré-milenarista da maioria dos missionários e expressou-a enfaticamente através dos cânticos que, em número abundante,
391
foram sendo colocados nas mãos dos convertidos.

O sobrenaturalismo da matriz ou imaginário religioso brasileiro, manifestado,
entre outras, na expectativa messiânica do povo, seria então um elemento que pode
389
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estar compondo a estrutura teológica de pensamento em diversos segmentos conservadores do protestantismo brasileiro. Há, portanto, um rosto “sobrenaturalista”
que pode ser somado ao “leque de rostos” do protestantismo brasileiro. Sua manifestação parece evidente se for considerado o neopentecostalismo, dada a sua “empedernida batalha cósmica entre Deus e o Diabo pelo domínio da humanidade”.392
Por outro lado, o protestantismo conservador é tratado pelos autores acima citados
como contraculturalista, especialmente na pregação focada no “arrebatamento” da
igreja. Aqui, discorda-se da interpretação: o pré-milenismo pode ter encontrado aceitação nas igrejas conservadoras justamente por se tratar de uma aproximação com
sobrenaturalismo do brasileiro. O dispensacionalismo proporciona, aos membros de
igrejas conservadoras e teologicamente ortodoxas, uma vasão para o anseio do mistério e da magia culturalmente impregnado em sua cosmovisão.
Daí relevância do sobrenaturalismo para esta pesquisa, pois o dispensacionalismo se posiciona como uma crença com todos os ingredientes sensacionalistas
e mágicos, mesmo dentro de um contexto teológico contracultural. Primeiramente,
ele se aproxima na questão do messianismo, pois trata da volta de Cristo para implantar o Reino de Deus, o que é doutrina amplamente compartilhada pelo protestantismo. Mas seus pressupostos envolvem outros aspectos apocalípticos – no sentido catastrófico do termo – que remetem ao sobrenatural. Deve-se lembrar que o
arrebatamento pré-tribulacionista (com a fértil imaginação de carros e aviões desgovernados durante o rapto secreto da igreja) é central e talvez o aspecto popularmente mais invocado. As figuras do Anticristo, da besta que emerge do mar, do Dragão,
de demônios em forma de gafanhotos e de todas as outras criaturas fantásticas descritas no Apocalipse de maneira tão vívida são tomadas em sentido literal por boa
parte dos dispensacionalistas. Este literalismo catastrófico pode estar encontrando
guarida em uma crença geral previamente estabelecida no imaginário religioso brasileiro, o que teria influenciado o sucesso da proposta dispensacionalista. A pergunta
que impacta o brasileiro é: você está do lado de Deus ou do Diabo nesse conflito?
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3.2 As manifestações do dispensacionalismo e do sionismo cristão
na cultura protestante brasileira
Não é possível analisar o sionismo cristão sem tratar da sua justificativa atual: o dispensacionalismo. Há uma razão para apoiar Israel incondicionalmente, e esta razão está ancorada em uma série de questões teológicas. O sionismo cristão
ganhou caráter eminentemente dispensacionalista, e acabou unindo a teologia com
os movimentos políticos pró-Israel nos EUA. Por isso, defende-se nesta dissertação
que o sionismo cristão é a face política das proposições teológicas do dispensacionalismo. Eles não devem ser confundidos, mas se apoiam mutuamente. Essa doutrina desenvolveu algumas características nos EUA que podem ser assim resumidas: 1) alinhamento à ortodoxia protestante e ao movimento avivamentista, ganhando notoriedade entre os fundamentalistas; 2) independência das denominações,
atuando em instituições para-eclesiásticas como os institutos bíblicos; e 3) habilidade midiática, o que garantiu popularidade conquistada por meio de literatura de caráter sobrenaturalista. O quanto essa capacidade de propagação tornou-se realidade
no Brasil é o que será tratado nas próximas páginas.
3.2.1 Dispensacionalismo e sionismo cristão em livros publicados no Brasil
A principal característica da matriz religiosa brasileira, segundo Bittencourt, é
a acomodação de elementos simbólicos variados e até mesmo contraditórios em
uma mesma pessoa.393 Esta característica, presente em boa parte dos brasileiros,
deixa por vezes transtornadas as lideranças das igrejas históricas, as quais veem
muitos de seus membros migrarem para movimentos neopentecostais em busca de
novas experiências. Mas ocorrem outras trocas: os membros que permanecem nas
igrejas também estão abertos a influências religiosas as mais diversas, dado o voluntarismo tratado como uma das características do protestantismo brasileiro.
Segundo Mendonça, instituições para-eclesiásticas norte-americanas chegaram ao Brasil depois da metade do século XX.394 A partir dos anos 1970, o Brasil
recebeu ainda mais organizações estrangeiras, tais como Jovens da Verdade, Pala-
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vra da Vida, Mocidade para Cristo e Sepal (Serviço de Evangelização para a América Latina), as quais “abriram caminho para que jovens de diferentes igrejas se reunissem e se conhecessem em congressos, acampamentos, campanhas, reuniões de
estudo, Institutos Bíblicos e Seminários Teológicos”.395 A inauguração da informalidade e de certo “ecumenismo” entre projetos conservadores de igreja gerou um
campo fértil para a divulgação de ideias e teologias de origem norte-americana. Foi
justamente neste meio que o dispensacionalismo penetrou com sucesso. Dentre estes institutos de formação bíblica e teológica, por exemplo, o Palavra da Vida (talvez
um dos mais influentes no meio protestante missionário) possui em sua base curricular o dispensacionalismo como disciplina obrigatória, tanto do curso de Formação
Ministerial como de Formação Teológica.396
Entretanto, não se deve responsabilizar algumas poucas instituições missionárias pela propagação da doutrina dispensacional. A influência mais forte esteve e
está na literatura. Segundo Antonio Mendonça, o fundamentalismo397 tem como
marco inicial um livro publicado em 1921 por Alfredo Borges Teixeira, chamado Maranata,398 no qual o autor registra a conversão do pós-milenismo ao pré-milenismo.
Outras obras foram acrescentadas: no meio presbiteriano, surgiram livros como A
Bíblia e o fim do mundo, A Bíblia e o tempo (ambos de Antonio Alvarenga), Profecias
e dispensações (de Samuel Ladeira) e As coisas que em breve devem acontecer
(Francisco de Assis Ladeira).399 Mas o grande despertar da literatura dispensacionalista propriamente dita viria a ocorrer a partir do final dos anos 1960, após a Guerra
dos Seis Dias. Os autores dispensacionalistas lançaram-se no mercado editorial,
cujos campeões de vendas logo foram traduzidos para o Brasil. Os exemplos são
vários. Um deles é o livro O conflito árabe-israelense... e a Bíblia, de Wilbur Smith.400
O autor, pastor presbiteriano, considera os árabes descendentes de Ismael e de
395

BELLOTTI, Karina. Entre a cruz e a cultura pop: mídia evangélica no Brasil. In.: FERREIRA, João
Cesário Leonel (Org). Novas perspectivas sobre o protestantismo brasileiro. São Paulo: Fonte Editorial/Paulinas, 2009. p. 293.
396
SEMINÁRIO BÍBLICO PALAVRA DA VIDA. Grade curricular dos cursos de formação ministerial (3
anos) e formação teológica (4 anos). Disponível em:
<http://opv.org.br/portal/sbpv/cursos/graduacao/curso/>. Acesso em: 15 fev. 2018.
397
Mendonça faz uma ligação direta entre o fundamentalismo e a doutrina do pré-milenismo dispensacionalista, assim como o faz Sandeen, referido no segundo capítulo.
398
Esse livro foi republicado em 1971 em comemoração aos 50 anos de seu lançamento. TEIXEIRA,
Alfredo Borges. Maranata ou O Senhor Vem. São Paulo: Missão Brasileira Messiânica, 1971.
399
MENDONÇA; VELASQUES FILHO, 1990, p. 141-142.
400
SMITH, Wilbur M. O conflito árabe-israelense... e a Bíblia. São Paulo: Publicações IBR, 1970.

104
Edom e, por isso, em eterna luta contra o “povo de Deus”.401 Outro best-seller norteamericano já citado nesta dissertação, A agonia do grande planeta Terra, de Hal
Lyndsey, foi publicado nos EUA em 1970 e traduzido no Brasil em 1973, também
com enorme sucesso de vendas, e eventualmente listado entre os livros mais influentes da história entre os evangélicos brasileiros.402
Os exemplos são abundantes. Para verificar o impacto desta literatura no
Brasil, o autor desta dissertação realizou um levantamento de publicações dispensacionalistas atualmente à venda no mercado editorial, de cunho dispensacionalista ou
sionista cristão. Também foram assinalados os autores norte-americanos (ou que
tiveram sua formação teológica nos EUA e ali atuam), a fim de verificar a influência
norte-americana no contexto brasileiro.403 Foram encontrados 133 livros novos à
venda nas mais diversas editoras, sendo que 116 deles são de escatologia dispensacionalista e outros 17 são explicitamente sionistas cristãos. Destes livros, 75 são
traduções de autores norte-americanos, correspondendo a 56% do universo de publicações no Brasil. Muitos dos livros vendidos atualmente são publicados há muitas
décadas, o que mostra a perenidade de sua influência. É o caso do livro sionista
cristão de Abraão de Almeida, Israel, Gogue e o anticristo, com a primeira edição em
1977, e o dispensacionalista de Lawrence Olson, O plano divino através dos séculos, que já foi reimpresso pelo menos 40 vezes desde os anos 1960.404
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Quanto às editoras, uma se destaca como a maior divulgadora desta teologia no Brasil, a Chamada da Meia-Noite. Ela é responsável por 56 livros dispensacionalistas e outros oito sionistas cristãos, correspondendo, em ambos os casos, a
quase metade do número total de livros. Essa editora também distribui DVDs de teologia dispensacionalista (foram encontrados 16 títulos à venda no site) e de puro sionismo cristão (18 títulos). Além disso, publica a revista mensal Chamada da Meia
Noite, que é assim descrita pela editora: “Revista mensal que trata de vida cristã,
defesa da fé, profecias, acontecimentos mundiais e muito mais. Veja como a Bíblia
descreveu no passado o mundo em que vivemos hoje, e o de amanhã também”.405
No mesmo site, são comercializadas edições antigas encadernadas da revista mensal Notícias de Israel, editada pelo menos desde 2007 até 2016, com o seguinte
descritivo: “Revista mensal com artigos sobre Israel, profecias bíblicas, e notícias
internacionais comentadas. Entenda como o que ocorre no Oriente Médio afeta sua
vida e o futuro de todos nós”.406 A Chamada da Meia-Noite é, sem dúvida, a maior
divulgadora do dispensacionalismo e do sionismo cristão no Brasil.
Outra editora relevante do cenário brasileiro possui uma quantidade significativa de livros dispensacionalistas e sionistas cristãos à disposição: a Casa Publicadora das Assembleias de Deus (CPAD), editora da maior denominação pentecostal do mundo. Neste caso, há maior presença de autores brasileiros, invertendo a
relação: dos 20 livros (incluindo dois mapas escatológicos), sete são de autores norte-americanos. Esse fato demonstra que já é possível tratar de um dispensacionalismo autônomo brasileiro. Além das duas editoras mencionadas, há publicações na
Vida e Batista Regular, outras editoras influentes, e uma potência editorial, a Record,
publicando obras de ficção dispensacionalista de Tim LaHaye. Já as obras eminentemente sionistas cristãs estão pulverizadas entre diversas editoras. Mas a ligação
entre dispensacionalismo e sionismo cristão fica mais evidente quando se observa
que este aparece em maior quantidade nas editoras que possuem o maior acervo de
obras daquele.
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É evidente a influência que o dispensacionalismo e o sionismo cristão mantêm no Brasil. Mas esta é uma influência que já vem de décadas, e não apenas contemporânea. Por isso, foi feita uma segunda pesquisa, anotando as obras publicadas no passado e que atualmente não estão mais disponíveis nos catálogos das
editoras ou livrarias. Para tanto, foi feita outra pesquisa em duas bibliotecas de seminários batistas e no site Estante Virtual para anotar os livros dispensacionalistas e
sionistas cristãos publicados no Brasil durante o século XX e início do XXI.407 Foram
encontrados 128 livros publicados em um passado distante ou próximo, sendo que
113 deles são de escatologia dispensacionalista e outros 15 são sionistas cristãos.
Destes livros, 77 são traduções de autores norte-americanos, correspondendo a
60% do universo de publicações no Brasil. Em relação à tabela de livros atualmente
publicados e distribuídos, percebem-se números semelhantes ou aproximados.
Quanto às editoras, a Chamada da Meia-Noite continua tendo destaque, mas com
bem menos livros listados. Isso se dá provavelmente porque a maioria das publicações não é suspensa. Já nas demais editoras, percebe-se uma quantidade semelhante de publicações, especialmente entre as grandes: Betânia, CPAD e Vida.
Chama a atenção a publicação recente (a partir de 1999) da aclamada série Deixados para Trás, da United Press (selo da Hagnos), que traduziu o best-seller norteamericano e trouxe uma espécie de “reanimação” do dispensacionalismo no contexto brasileiro. Além disso, outra percepção na pesquisa dos livros antigos merece
destaque. Muitos deles eram quinta, sexta, oitava edição.408
Somando-se as tabelas de livros antigos e novos, chega-se ao resultado impressionante de 261 livros dispensacionalistas, sendo que 32 destes são de cunho
sionista cristão, além da presença constante e predominante de autores norteamericanos (entre 55 e 60% dos livros). Assim, fica demonstrada a alta influência do
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dispensacionalismo norte-americano, mesmo analisando apenas as obras escatológicas, sem considerar outro tipo de publicação.409
Finalmente, as Bíblias de estudo. Pelo fato de serem comentadas por autoridades teológicas ou eclesiásticas, caem no gosto popular como consulta rápida e
tornaram-se verdadeiro filão comercial. São influentes e significativas para a popularização da doutrina nas igrejas. A mais famosa já foi referida: a Bíblia de estudo Scofield,410 cujo autor sistematizou o dispensacionalismo e teve amplo sucesso no contexto norte-americano, sendo publicada no Brasil a partir de 1975.411 Outros comentadores também assumiram a doutrina dispensacionalista, todos eles norteamericanos: a Bíblia de estudo anotada expandida,412 de Charles Ryrie, professor do
Seminário Teológico de Dallas; a Bíblia de estudo profética LaHaye,413 do autor da
série Deixados para trás; a Bíblia de estudo Dake,414 de Finis Dake; a Bíblia de estudo MacArthur,415 de John MacArthur; a Bíblia de estudo do expositor,416 de Jimmy
Swaggart; e a Bíblia de estudo Plenitude,417 também de origem pentecostal norteamericana, apresentando todas as posições teológicas, mas com tendência a privilegiar o dispensacionalismo. As Bíblias produzidas no Brasil de cunho dispensacionalista são a Bíblia de estudo pentecostal,418 difundida na Assembleia de Deus; e a
Bíblia do pregador pentecostal,419 comentada pelo pastor Erivaldo de Jesus.
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Em uma das Bíblias é possível verificar, de maneira mais explícita, a relação
entre dispensacionalismo e sionismo cristão. É o caso da Bíblia de estudo profética
LaHaye, onde é apresentado um artigo a respeito de Israel na tribulação:
A igreja faria bem em redescobrir o significado bíblico de Sião. Devemos redescobrir aqueles cristãos heroicos que têm zelo e compaixão por Jerusalém, que batalham contra o racismo, o preconceito e o ódio contra os judeus. Acima de tudo, que a Palavra de Deus nos convença daquilo que o
Senhor investiu em Israel (Ez 36). A santidade de Deus e o retorno dos judeus à sua terra deveriam cativar cada crente em Cristo. Sombras de cegueira deveriam ser removidas dos olhos dos desinformados e mal informados. [...] A igreja, o povo judeu, políticos e nações do mundo estão se submetendo a um teste fundamental. Sob o olhar atento de Deus, desempenhos são avaliados e destinos são determinados, com base não só no
exercício da nossa fé, mas também no nosso relacionamento com o
420
povo judeu. [grifo nosso]

Esta é a dimensão da convocação dos sionistas cristãos, mesmo em um
comentário acrescentado ao texto sagrado: para LaHaye, não basta ter fé para ser
aprovado por Deus; é preciso estar ao lado de Israel. É um caso extremo, mas que
revela o quanto o dispensacionalismo pode orientar o crente em relação à política
internacional. Como listado acima, entre as Bíblias comentadas, há pelo menos nove
que defendem e interpretam o texto bíblico à luz do dispensacionalismo, todas de
bastante visibilidade no contexto protestante brasileiro, das quais sete são traduções
diretas de produções oriundas dos EUA.
Portanto, analisando as publicações do universo presente e passado na área
escatológica, e a influência das Bíblias comentadas, pode-se verificar a influência
profunda e permanente do dispensacionalismo e do sionismo cristão no Brasil.
3.2.2 Reflexos do predomínio do dispensacionalismo nas obras que não subscrevem a doutrina: explicações, oposições
O resultado desse investimento em literatura e informação midiática por parte dos dispensacionalistas aparece em igrejas e mesmo em convenções não associadas ao movimento, como o caso dos batistas históricos. A Convenção Batista Brasileira não subscreve qualquer detalhe do dispensacionalismo em sua Declaração
Doutrinária; as questões relativas à volta de Cristo são restritas aos aspectos gerais
como a ressurreição de mortos para o julgamento final, sem menção às questões
420
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envolvendo os milenismos.421 Isso não impede que uma convenção estadual filiada
acabe ensinando o dispensacionalismo em seus documentos oficiais, o que ocorreu,
por exemplo, com a Convenção Batista Mineira, a qual publicou uma revista digital
chamada Fundamentos da nossa fé,422 na qual foram disponibilizados 52 estudos
bíblicos, sendo que todos os cinco capítulos que tratam de escatologia, além do capítulo específico sobre o Apocalipse, seguem exclusivamente a proposta dispensacionalista de interpretação. O que é revelador da influência é o fato desta temática
estar incluída naquilo que estes batistas consideram “fundamentos” da fé.
Não cabe aqui fazer um levantamento das manifestações dispensacionalistas nas mais diversas denominações. Basta a lista de livros acima encontrada e o
exemplo do meio batista, o qual funciona como uma síntese do que ocorre em meio
protestante histórico e também no pentecostal. Algumas outras “pistas” sobre o predomínio dispensacionalista podem ser verificadas nas obras escatológicas que não
subscrevem a doutrina, ou mesmo nas que são frontalmente contrárias a ela, pela
sua necessidade de uma espécie de apologia prévia. É bastante comum que obras
escatológicas de linhas pós ou amilenistas tenham em sua introdução uma explicação ao leitor, a fim de que ele não seja surpreendido com uma interpretação pouco
usual. Um exemplo pode ser visto no prefácio de Russel Shedd em um livro de escatologia, no qual ele “avisa” o leitor do que irá encontrar:
É verdade que os leitores convictos da posição pré-tribulacionista da Segunda Vinda de Jesus, se sentirão desapontados. Mas quem tem mente
aberta e quer saber os dois lados da questão, terá das melhores fontes de
423
estudo em língua portuguesa.

Segundo Shedd, é preciso “ter mente aberta” para ler algo que não seja dispensacionalista. Quando se torna necessário conceder explicações sobre a ortodoxia das interpretações não populares, tem-se a percepção de que há um padrão estabelecido. É justamente por causa desta predominância que outros livros com obje-
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tivo de combater o dispensacionalismo também foram lançados. Um deles foi publicado no contexto batista em 1984: O pré-milenismo dispensacionalista à luz do amilenismo, de Harald Schaly. Na introdução, o autor faz uma crítica severa:
Hoje este sistema se infiltrou em quase todas as denominações, e é extremamente ativo, sendo propagado através de livros, artigos e programas
sensacionalistas de rádio e televisão.
Como esta escola escatológica não foi aceita por nenhuma das grandes denominações históricas, mas encontrou, em todas elas, um número considerável de adeptos, entre eles muitos pastores, as tendências destes têm sido,
sem se afastarem das fileiras denominacionais, formarem um interdenominacionalismo escatológico.
E, como nenhum dos seminários, geralmente credenciados pelas denominações existentes, aceitou este sistema escatológico estranho a toda história e tradição cristã, criaram um grande número de institutos bíblicos, dos
quais o mais notável é o Moody Bible Institute. Só recentemente estabeleceram seu próprio seminário, que é o Dallas Theological Seminary. Mas ainda
hoje o grupo dispensacionalista mantém fortes preconceitos contra a educação teológica clássica dos seminários em geral e tende a acusar, a todos
que não rezam por sua cartilha, como teologicamente modernistas.
[...]
No Brasil, este sistema escatológico é adotado pelos Batistas Regulares,
que são apoiados, financeira e doutrinariamente, dos Estados Unidos, pela
organização lá conhecida como Mid-Missions.
Também encontramos este sistema escatológico adotado por vários pastores, alguns de projeção, da Convenção Batista Brasileira, apesar da Declaração de Fé das Igrejas Batistas do Brasil professar a escatologia tradicional
aceita pela maioria da cristandade e em princípio expressa no Credo Apostólico.
A Casa Publicadora das Assembleias de Deus tem publicado vários livros
cuja posição é dispensacionalista, expressa nas obras de Orlando Boyer,
Daniel Fala Hoje, A Visão de Patmos, e numa obra recente, O Alinhamento dos Planetas, de Nels Lawrence Olson, além de outros.
A organização interdenominacional Palavra da Vida ensina este sistema escatológico em seus institutos, e, ainda que um tanto discretamente, procura
424
disseminá-lo através de seus acampamentos e sua literatura.

A introdução de Schaly, encontrada no final do trabalho que envolveu esta
pesquisa, confirma as premissas aqui levantadas, que justificam o sucesso do dispensacionalismo em contexto brasileiro. A percepção do autor combina precisamente com os dados aqui levantados: o caráter ativo do dispensacionalismo, propagado
por meio de livros e programas sensacionalistas; a disseminação nas igrejas à revelia das confissões de fé, adotada inclusive por pastores; e a publicação e divulgação
entre pentecostais e organizações norte-americanas como Palavra da Vida.
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3.2.3 O dispensacionalismo e o sionismo cristão nas mídias brasileiras
Segundo os autores aqui pesquisados, há certa concomitância de acontecimentos ocorrendo no Brasil a partir da primeira metade do século XX, que se traduziram no avanço do fundamentalismo entre os protestantes, ao mesmo tempo em
que houve um despertar midiático deste mesmo conservadorismo. É o segundo aspecto que o dispensacionalismo encontrou como ponto favorável.
As décadas posteriores aos anos 1950 marcam o despertar do uso das mídias pelos protestantes, o que coincide, segundo pesquisa de Karina Bellotti, com o
avanço do crescimento pentecostal, associado a certa proliferação de uma “religiosidade evangélica transdenominacional”.425 Já foi tratado sobre este rompimento de
fronteiras denominacionais que as agências norte-americanas promoveram. A escatologia veio embutida na nova onda midiática: o programa de rádio mais antigo
transmitido pelos adventistas, a partir de 1943, era relacionado às profecias bíblicas
e intitulado A Voz da Profecia, produzido por brasileiros e gravado nos EUA.426 Isto
coincide com o tempo em que evangélicos dispensacionalistas acreditavam que o
fim dos tempos estava próximo, dado o impacto que o mundo sofreu com a Segunda
Guerra Mundial.427 O rádio também passou a ser usado como veículo de propaganda das grandes campanhas missionárias pentecostais a partir dos anos 1950.428
As agências interdenominacionais, somadas ao uso que as igrejas protestantes (especialmente missionárias e pentecostais) fizeram da mídia, geraram certa
unidade entre protestantes ao longo das últimas décadas, ampliando o diálogo entre
as denominações conservadoras. Nesse contexto, a mídia eletrônica e digital tornouse grande difusora de doutrinas: “no centro dessa realidade está o consumidor-fiel,
convertido ou curioso, que tem a possibilidade de crer no que lhe é apresentado ou
buscar outras fontes de informação e formação. Muitas delas, presentes na própria
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controverso e pouco aceito no meio conservador protestante, e seu caráter, em observação rápida,
de pouco enfoque sionista cristão.
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mídia”.429 Há, portanto, um interessante campo de pesquisa dos impactos da doutrina por meio das mídias, na busca de subsídios que apontem para a dimensão da
influência do dispensacionalismo e do sionismo cristão. Essa influência será verificada na televisão e Internet.
A televisão e o rádio têm sido utilizados intensamente pelo meio protestante,
especialmente pentecostal e neopentecostal. Na Rede Record, pertencente à Igreja
Universal do Reino de Deus, está sendo veiculada a novela intitulada Apocalipse.430
Esta novela demonstra o quanto o dispensacionalismo é a interpretação escatológica que predomina no imaginário pentecostal e mesmo neopentecostal. Os autores
seguiram exatamente as premissas da doutrina na construção do enredo, a exemplo
do que fizera Tim LaHaye na série Deixados para Trás. Embora a novela não tenha
tido a audiência esperada, o episódio que narra o arrebatamento bateu recordes de
audiência e o assunto ficou entre os mais comentados nas redes sociais, segundo o
site evangélico Gospel Prime.431 O interesse demonstra o quanto a ideia dispensacionalista do arrebatamento secreto e anterior à segunda vinda de Cristo ganhou popularidade no contexto brasileiro, a exemplo do norte-americano.
A Internet é outro ótimo “termômetro” para verificar o impacto popular das
teologias. A repercussão é maior ainda quando se trata do sensacionalismo apocalíptico. No campo escatológico, há materiais das mais diversas correntes, muitas
delas alinhadas ao dispensacionalismo, outros tantos dos milenistas de outras interpretações, como pós e amilenistas. Tudo pode ser encontrado, e provavelmente não
seja possível determinar qual das linhas é predominante, além de que seria exaustivo listar tudo o que foi encontrado desta ou daquela linha. O fato dos princípios dispensacionalistas também serem questionados pode revelar uma tendência de relativização de suas premissas nos últimos anos, como acontece por meio da Revista
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Cristã Última Chamada,432 site pós-milenista com artigos críticos ao dispensacionalismo. De qualquer maneira, foram encontradas muitas publicações defensoras do
dispensacionalismo em fanpages como Dispensacionalismo Hoje,433 na qual cristãos
apresentam artigos em oposição ao aliancismo e publicações ligando notícias de
Israel às profecias bíblicas, ou em blogs, como o JP Padilha Sola Scriptura,434 com
muitos artigos próprios e traduções de norte-americanos.435
Ainda é possível verificar o impacto da doutrina em sites e fanpages que
combatem o dispensacionalismo observando os comentários. A pesquisa encontrou
defesas intransigentes dos princípios dispensacionalistas, não raro acusando o autor
do artigo de heresia ou de não crer na volta de Cristo. Qualquer busca rápida na Internet já fornece uma imensa gama de fontes. Aqui será citada apenas uma: a publicação no blog do pastor da Assembleia de Deus, Juber Donizete, em um artigo contrário ao ensino dispensacionalista do arrebatamento.436 Nos comentários, entre alguns elogios, ele pacientemente explica os princípios interpretativos aos opositores,
alguns agressivos, outros com dúvidas. Entre os agressivos, um exige: “Me prove
com propostas convincentes que não haverá o arrebatamento da Igreja antes da
Grande Tribulação. [...] Espero respostas convincentes”.437 As respostas não foram
“convincentes”, e a discussão se intensificou. Entre as dúvidas sinceras, esta:
É complicado, desde os 13 anos juber, aprendi no nosso ministério de Uberlândia que a igreja não passará pela grande tribulação. E até hoje é ensinado assim, milhares de pessoas aprenderam desta forma e estão a ouvir nos
púlpitos. Com certeza terá ou teve pastores te questionando sobre o assunto. Seria um erro dizer que a igreja não passará pela grande tribulação? Se
for deveria reunir todo povo evangélico os líderes e dizer à membresia [que
438
nos] equivocamos sobre este assunto?
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A dúvida sincera de alguns e a combatividade de outros revela o quanto o
tema traz polêmica. Quando surge a questão “Israel”, é comum esta discussão tornar-se ainda mais acalorada. Não raro, protestantes manifestam algo como “Israel é
indestrutível”, ou “Israel sempre será o povo de Deus”, o que já demonstra a influência política que a doutrina exerce.
Para além da verificação de quanto o dispensacionalismo influencia o contexto virtual brasileiro, foi feito um levantamento em páginas que sejam eminentemente sionistas cristãs, ou seja, manifestem um apoio ao Estado de Israel diante do
conflito com inimigos ou opositores de sua política.439 Foram encontrados 20 sites,
blogs ou fanpages que tratam de protestantes apoiando Israel. Na maior parte dos
sites, blogs e fanpages, foi encontrado um tripé de assuntos: as ações em relação a
Israel e Jerusalém no contexto político (declarações de ministros israelenses, de
Donald Trump e resoluções da UNESCO, por exemplo), críticas ao Islamismo (tanto
teológicas, como denúncia da perseguição a cristãos em países islâmicos), e posicionamentos políticos conservadores (especialmente críticos a Lula, à esquerda e seu
progressismo). Este tripé frequente em sites de sionismo cristão confirma a conclusão dos autores aqui pesquisados, que o pensamento pré-milenista dispensacionalista e o sionismo cristão estão ligados ao conservadorismo fundamentalista.

3.3 As ações sionistas cristãs dos protestantes brasileiros
Os dois capítulos iniciais dessa dissertação demonstraram como o pensamento teológico de protestantes na Grã-Bretanha e nos EUA acabaram por resultar
em ações políticas efetivas, as quais garantiram etapas importantes na consolidação
do nacionalismo judaico. No caso norte-americano, a influência dispensacionalista
para um efetivo apoio incondicional ao Estado de Israel foi imensa, o que ocorreu
por meio de viagens bíblicas a Israel, organizações sionistas cristãs com ações polí439

O resultado da pesquisa pode ser conferido no Anexo IV (página 150). Foram listados apenas
material evidentemente sionista cristão, ou que publiquem quantidade tal de artigos pró-Israel que
não possam ser ignorados (como o Gospel Prime). Não foram incluídos: os sionistas judeus (embora sejam “curtidos” ou “compartilhados” por cristãos), judeus messiânicos (cujas origens são diversas,
inclusive no judaísmo), de adventistas (não compartilham do mesmo modelo escatológico), e de “profetas” que afirmam ter recebido revelações diretamente de Deus (o que contraria os princípios do
dispensacionalismo). Trata-se da busca de uma manifestação mínima e objetiva.
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ticas e econômicas as mais diversas, e pela presença de protestantes em postoschave do governo norte-americano. O que este capítulo deverá verificar é a dimensão que o sionismo cristão pode ter tomado no meio protestante brasileiro, e como
esse movimento influencia ou tenta influenciar a relação do Estado brasileiro com o
Estado israelense. Essa influência será observada por meio das mesmas referências
do contexto norte-americano: viagens a Israel, organizações sionistas cristãs e
ações concretas dos políticos protestantes do Brasil.
3.3.1 Viagens bíblicas a Israel promovidas no Brasil
No segundo capítulo, foi apontada a importância das “viagens bíblicas” na
construção de apoio político a Israel, as quais foram endossadas pelo próprio governo israelense e passaram a ser prática intensa entre os norte-americanos das mais
diversas vertentes protestantes. No Brasil, não parece ser muito diferente. O sociólogo Gedeon Alencar, que é membro da igreja Assembleia de Deus, faz uma afirmação, em seu livro Protestantismo Tupiniquim, que serve para introduzir o tema. Para
ele, há um “sionismo ingênuo”, uma “febre judaizante no mundo protestante brasileiro”, que produz cada vez mais viagens a Israel em uma verdadeira idolatria à Terra
Santa e promotora de comércio pagão, cujo subproduto seria o “apoio incondicional
a Israel”.440 Ou seja, o foco turístico de visitas a Israel, geralmente encabeçada por
lideranças protestantes, é um dos mais importantes elementos de angariamento de
apoio ao sionismo promovido pelo governo israelense.
É por esta razão que eventos protestantes em Jerusalém, como a Marcha
para Jesus em Israel, contaram com apoio e participação de personalidades do governo israelense, nas quais foram feitas declarações como a do Ministro de Turismo
de Israel, Uzi Landau: “O profeta Jeremias fala da volta do povo de Israel para Sião
e hoje estamos aqui, saímos do exílio para construir o estado de Israel. Nosso Estado agradece o apoio incondicional de vocês” [grifo nosso].441 Outro evento importante, dos quais participam brasileiros, é a Marcha das Nações, promovido anualmente
por associações sionistas cristãs do mundo inteiro em parceria com o governo israe440
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lense, em cuja programação há palestras e seminários variados, com figuras relevantes do cenário judaico e cristão.442 Esses são exemplos do uso político que é feito do turismo, o que não é, evidentemente, estratégia exclusiva de Israel. Todas as
nações utilizam o turismo para promover seu nacionalismo e sua economia, pois é
uma oportunidade à qual se recorre com sucesso. De qualquer maneira, não vem ao
caso se o evento turístico de cunho religioso na Terra Santa é ou não promovido
com intenção de angariar apoio político a Israel pelos seus organizadores; isso se dá
como um dos efeitos de longo prazo, independente da motivação original.443
O próximo levantamento a ser apresentado tratou de verificar onde podem
ser encontradas viagens a Israel promovidas por agentes brasileiros. Para garantir a
ligação das viagens com a motivação teológica, a pesquisa não incluiu qualquer viagem a Israel (uma vez que todas as agências de turismo, religiosas ou seculares, as
promovem, entre tantos outros roteiros), mas limitou-se a empresas especializadas
em viagens de cunho religioso, em agências que promovem exclusivamente o que
se convencionou chamar de “viagens bíblicas”, geralmente de caráter protestante,
com exclusividade ou prioridade na Terra Santa.444
Foram encontradas 21 empresas especializadas em viagens bíblicas, as
quais oferecem várias opções de roteiros e programações. Um fator muito interessante é que muitas das viagens são acompanhadas por pastores e teólogos importantes do contexto brasileiro. Algumas delas organizam grandes caravanas, muitas
vezes ao ano; outras, as promovem anualmente. Mas o grande leque de possibilidades revela que há uma verdadeira “febre peregrinadora” entre protestantes.
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Um dos versículos usados para promover caravanas a Israel é a profecia de
Zacarias 4.17: “E acontecerá que aquele das famílias da terra que não subir a Jerusalém para prostrar-se diante do rei, Iahweh dos Exércitos, para ele não haverá chuva”.445 Toma-se este excerto bíblico isolado e conclui-se que o crente deve adorar
em Israel para ter prosperidade na vida. Assim, as viagens bíblicas são, para quem
assim isola o texto, um fator importante a fim de alcançar a bênção de Deus; e, para
o Estado de Israel, um imprescindível momento para angariar apoio político.
3.3.2 Organizações sionistas cristãs no Brasil
A maneira mais intensa de envolvimento do sionismo cristão nos EUA é por
meio das agências que promovem a causa sionista, seja por meio de lobby junto a
políticos, em auxílio a judeus para realizarem a aliá (imigração para Israel), ou em
ajuda humanitária a judeus necessitados residentes em Israel. A questão que se levanta aqui é se essas agências possuem filiais no Brasil, e se há outras associações
fundadas por brasileiros.
A principal destas organizações é a Embaixada Cristã Internacional de Jeru446

salém,

que realiza anualmente a Festa dos Tabernáculos em Jerusalém para ce-

lebrar antecipadamente, em um “ato profético”, aquele que será o cumprimento da
profecia de Zacarias 14.16 segundo a interpretação dispensacionalista: “Então acontecerá que todos os sobreviventes de todas as nações que marcharam contra Jerusalém subirão, ano após ano, para prostrar-se diante do rei Iahweh dos Exércitos e
para celebrar a festa das Tendas”.447 O diretor brasileiro da ICEJ é Renê Terra Nova, ex-pastor batista que deixou a denominação e criou o Ministério Internacional da
Restauração, do qual se intitula “apóstolo”.448 A influência desse pastor tem sido notória: anualmente ele organiza as caravanas brasileiras para a participação da Festa
dos Tabernáculos e, em 2017, foi um dos palestrantes da festa em Jerusalém.449 No
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Brasil, além das viagens, a filial da ICEJ promove anualmente o Prêmio City, troféu
dado quem se destaca em cinco categorias: Honra a Sião (pelo suporte, serviço e
ação a favor de Israel), Oferta a Sião (a quem apresentar a maior doação financeira
durante a Festa dos Tabernáculos), Liderança (ao que levou maior número de peregrinos à festa), Caravana (ao líder que levou a maior caravana) e Testemunho de Fé
(a quem se destaca pela atitude e testemunho durante a caravana).450
Quanto às agências sionistas cristãs norte-americanas, a maioria delas é de
cunho nacionalista, razão pela qual não buscam se expandir para outras partes do
mundo. A influência e o debate é interno ao contexto dos EUA. Entretanto, há algumas tentativas de expansão, embora frágeis. A Christian Friends of Israel possui um
representante registrado no Brasil, certo pastor Abeni Bastos,451 sobre quem não se
encontrou maiores atividades. A Christians for Israel realizou treinamento no nordeste brasileiro com o pastor Val Nogueira,452 de quem também não se conseguiu obter
maiores informações. Já a International Fellowhip of Christians and Jews iniciou suas atividades no Brasil em junho de 2016, quando seu fundador, o rabino Yechiel
Eckstein, visitou diversas igrejas na Bahia, Pernambuco, Minas Gerais, São Paulo e
Santa Catarina.453 No mesmo ano, foram impressos folhetos solicitando donativos
aos judeus carentes de Israel, os quais foram distribuídos como encarte na revista
Ultimato. O site da associação não está mais publicado, a página no Facebook continua ativa, mas com a última publicação datada do início de 2017, o que indica a
pouca receptividade da iniciativa entre os brasileiros.
Em termos de organizações sionistas cristãs, que atuem concretamente no
levantamento de fundos para a causa do sionismo, nada foi encontrado além da
ICEJ. Portanto, de maneira geral, pode-se concluir que as ações sionistas efetivas,
de investimento financeiro em qualquer causa sionista, ou de pressão profissional
sobre políticos (como o bem articulado lobby norte-americano), inexiste no Brasil, ou
450
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é tão pequena que não se torna perceptível. A ação sionista cristã típica do Brasil
está ligada ao entretenimento e à disputa ideológica. Ou seja, por meio das viagens
a Israel e participação em uma “experiência bíblica” na terra em que Jesus viveu e
para onde voltará a fim de governar o mundo; e por meio da fixação do Estado de
Israel como povo eleito de Deus, por quem se deve disputar ideologicamente a relevância espiritual, seja na literatura, seja nas mídias sociais. Se isto significará um
apoio de ordem institucional na política brasileira, é o que será visto adiante.
3.3.3 Manifestações sionistas cristãs no cenário político brasileiro
As relações históricas entre o Brasil e países do Oriente Médio foi de “equidistância não indiferente” desde a atuação de Oswaldo Aranha na Assembleia Geral
de 1947, buscando soluções para o conflito entre árabes e israelenses. A partir dos
anos 1970, houve uma intensificação de relações com os países do Oriente Médio
em função do interesse pelo petróleo, não alterando o reconhecimento do direito de
Israel, mas aumentando o apoio aos direitos palestinos. Nos anos 1990, houve distanciamento brasileiro da região em função da Guerra do Golfo, mas uma reaproximação a partir do final do segundo governo de Fernando Henrique Cardoso, aumentando esta proximidade a partir dos governos de Lula, quando foram aprofundados
os laços comerciais entre Brasil e nações árabes. Foi neste contexto que a diplomacia brasileira tentou colocar-se como interlocutora entre israelenses e palestinos a
partir de 2005.454 Dentro dessa linha de atuação, houve apoio às demandas palestinas, como o reconhecimento do Estado Palestino pelo governo brasileiro em 2011,
ainda no final do governo Lula, o que gerou mal-estar entre israelenses e a acusação do Brasil estar alinhado “unicamente aos palestinos”.455
Desde 2016 tem ocorrido o que tem sido chamado de “virada conservadora”,
perceptível internacionalmente com a eleição de Donald Trump nos EUA, e a nível
nacional com o impedimento da presidenta Dilma Rousseff, além do resultado das
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eleições municipais no final do ano anterior, visivelmente conservador. É neste contexto de embate entre projetos políticos de direita e esquerda que a Bancada Evangélica tem ganho destaque no contexto nacional, sendo crescentemente mencionada na mídia. A questão dessa pesquisa é: este conservadorismo protestante está
alinhado à causa do sionismo cristão por motivo religioso? No caso norte-americano,
a resposta é afirmativa. Em uma crítica à escatologia dispensacionalista, o teólogo
norte-americano Robert Clouse afirma que essa interpretação tende a atuar contra a
manutenção da paz no Oriente Médio, e inclusive contribuir para empurrar os EUA
para dentro de um conflito na região:
Além do fato de que a busca por sinais pode levar a um beco sem saída
quanto à definição da data, a tendência de identificar a causa de Deus com
o sionismo e a nação de Israel pode dar apoio a políticas que não contribuem para a paz para a Terra. Os Estados Unidos podem muito bem ser atraídos para a guerra no Oriente Médio e muitos evangélicos podem ser res456
ponsáveis pelas atitudes que podem levar a esse conflito.

Os fatos aqui levantados apontam para uma tendência de engajamento político, da parte de um crente no dispensacionalismo, em favor do Estado de Israel. No
caso norte-americano, estamos falando de uma política que envolve a maior superpotência militar do mundo, cujas consequências são determinantes. No caso brasileiro, qual o impacto? O missiólogo Marcos Amado, ex-missionário entre os muçulmanos e diretor para a América Latina do Movimento Lausanne, escreveu recentemente um artigo para o Centro de Reflexão Missiológica Martureo, no qual apresenta sua preocupação em relação à postura dos cristãos sobre as políticas que ocorrem na questão envolvendo palestinos e israelenses. Na opinião dele, o dispensacionalismo tem influenciado o meio protestante a um apoio acrítico ao Estado de Israel, independente da justiça do ato:
Mas quando o Estado de Israel recebe apoio sem reservas de líderes evangélicos bastante renomados e por meio de publicações que defendem certos aspectos teológicos promovidos, pelo menos inicialmente, pela hermenêutica dispensacionalista (ou, no mínimo, sionistas), é praticamente impossível que multidões de evangélicos não sejam influenciadas e mostremse indiferentes à situação dos árabes palestinos. [...] O que realmente pare456

Orig.: “Aside from the fact that seeking for signs can lead down the blind alley of date setting, the
tendency to identify God’s cause with Zionism and the nation of Israel can lend support to policies
which do not make for peace on earth. The United States could well be drawn into war in the Middle
East and many evangelicals might be responsible for the attitudes that can lead to that conflict”.
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ce importar para alguns cristãos é que Israel seja protegido a qualquer preço. Ao fim e ao cabo, de acordo com os dispensacionalistas, o cumprimento
457
das profecias escatológicas depende deles.

A percepção de Marcos Amado não é sem justificativa. No Brasil, o número
de parlamentares evangélicos tem crescido gradativamente nas últimas décadas,
especialmente depois dos anos 1980, tendo uma tônica principalmente pentecostal e
neopentecostal, além de contar com um gradativo interesse dos partidos políticos na
filiação e candidatura de figuras importantes do cenário religioso protestante.458 Sua
ação também tem recebido destaque nas mídias nacionais, o que revela um engajamento político igualmente ascendente no contexto nacional. A Frente Parlamentar
Evangélica,459 mais conhecida como Bancada Evangélica na mídia nacional, une
atualmente 199 deputados federais e quatro senadores para articular os interesses
do meio protestante no que se refere ao debate de questões públicas e legislação.460
É a partir de notícias referentes a esta bancada que se pode verificar a influência do
sionismo cristão na política brasileira.
A primeira verificação da influência – ou tentativa de influência – está na observação da participação de parlamentares autodeclarados evangélicos nos Grupos
Parlamentares, ações realizadas entre o Congresso brasileiro e parlamentos de países estrangeiros, com o intuito de fortalecer as relações entre ambos. Há muitos
grupos parlamentares organizados, listados no site da Câmara.461 A maioria deles
são pequenos, entre cinco e uma dezena de membros. Mas o que é relevante para
esta pesquisa é o fato de que o maior deles é o Grupo Parlamentar Brasil/Israel, o
qual conta com 37 membros e nove diretores. Cruzando os nomes deste grupo com
457
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a Frente Evangélica, fica evidente o interesse da última na relação com Israel: na
diretoria de nove membros, sete são componentes da Bancada Evangélica. Entre os
37 membros do grupo, 22 são evangélicos, e apenas quinze não fazem parte da
bancada. Essa frequência não se repete em outros grupos, onde as proporções se
invertem, ou ao menos ficam divididas equitativamente.462
Há, portanto, um interesse maior da Bancada Evangélica nas relações internacionais quando o assunto é o Estado de Israel. Esse interesse ficou mais evidente
a partir do segundo governo de Dilma Rousseff, quando os evangélicos do Congresso Nacional partiram em defesa do governo israelense durante o ataque deste à faixa de Gaza, em julho de 2015. Na ocasião, a embaixada do Brasil condenou Israel
por fazer “uso desproporcional da força” contra os palestinos. Como resposta interna, foi articulado um protesto pelo deputado federal Lincoln Portela (PR-MG) junto
ao Ministério das Relações Exteriores, o qual contou com a fala da pastora Jane Silva, citada em notícia da BBC, a qual diz que os evangélicos ficam “ofendidos e magoados com a postura do governo brasileiro”, além de que “quando o governo fala
mal de Israel, fala mal de nosso Jesus”.463
Desde então, a relação da Bancada Evangélica com Israel tem se intensificado. Em novembro do mesmo ano, a embaixada israelense promoveu o II Seminário Brasil-Israel no Instituto Rio Branco, em Brasília, com debates a respeito da diplomacia brasileira. No mesmo dia, a delegação israelense visitou a Câmara dos
Deputados, onde foi recebida pelos membros da Liga Parlamentar de Amizade Brasil-Israel, presidida pelo deputado evangélico Jony Marcos, ocasião em que os
evangélicos “demonstraram seu apoio a Israel em conversa com os participantes da
delegação israelense”.464 A primeira metade do ano de 2016 foi intenso no debate e
462
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nas articulações políticas que levaram ao impedimento de Dilma Roussef. Chamaram atenção as justificativas para o voto durante a sessão do dia 17 de abril. O deputado Ronaldo Fonseca, membro da Bancada Evangélica, votou “sim” em nome da
“paz em Jerusalém”. Assim ele explicou em entrevista posterior:
O governo do PT virou as costas para Israel. Eles priorizaram os árabes. A
única vez que um presidente da República foi ao Oriente Médio e não pisou
em Israel foi o presidente Lula. A presidente Dilma rejeitou um embaixador
indicado por Israel só porque ele foi colono na Palestina, na Faixa de Ga465
za.

No mesmo ano, após o impedimento da presidenta, a Bancada Evangélica
homenageou Israel no Congresso Nacional em sessão solene, comemorando os 68
anos da criação do Estado de Israel, contando com a presença de embaixador israelense e membros da Confederação Israelita do Brasil. Na ocasião, vários pastores
declararam “a importância espiritual de uma boa relação entre os dois países, ecoando as promessas de Gênesis 12:3: ‘abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem’”.466 A citação deste texto bíblico como justificativa
para o apoio a Israel já coloca a política ancorada em questão religiosa, e mais do
que isso: dentro de uma perspectiva teológica dispensacionalista.
Em novembro do mesmo ano, o deputado Roberto de Lucena, pastor da
igreja pentecostal O Brasil Para Cristo e membro da Bancada Evangélica, discursou
no plenário da Câmara a respeito do trabalho realizado junto ao Ministério das Relações Exteriores no sentido de melhorar o texto do posicionamento brasileiro em relação às resoluções da UNESCO sobre os vínculos de judeus, cristãos e muçulmanos com os locais sagrados de Jerusalém. O objetivo do deputado era que o texto
fosse melhorado, reconhecendo o vínculo dos judeus com Jerusalém. Ele afirmou:
Eu venho a esta tribuna registrar que fizemos, Sr. Presidente, uma intervenção junto ao Ministério de Relações Exteriores, junto ao gabinete do Chanceler José Serra, questionando o voto do Brasil favorável a essa resolução
tanto em abril quanto agora em outubro. E quero aqui dizer da minha satisfação em identificar esse esforço do Brasil, falando em nome do seu po465

BARRUCHO, Luís. ‘Falei para chamar atenção’, diz deputado ao justificar o voto pela ‘paz em
Jerusalém’. Disponível em:
<http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/04/160420_entrevista_ronaldo_fonseca_paz_jerusale
m_lgb>. Acesso em: 16 abr. 2018.
466
ARAGÃO, Jarbas. Bancada Evangélica homenageia Israel no Congresso Nacional. Disponível em:
<https://noticias.gospelprime.com.br/bancada-evangelica-homenageia-israel-no-congressonacional/>. Acesso em: 16 abr. 2018.

124
vo. Eu preciso aqui lembrar que Israel é a segunda casa de cada cristão. E
90% da população brasileira são cristãos. Quando eu me refiro aos cristãos
evangélicos, estou falando de quase 50 milhões de cidadãos brasileiros que
pagam seus impostos, que cumprem as suas responsabilidades com o País, que elegem ou são eleitos e que merecem ter as suas aspirações e as
suas expectativas em relação à política externa e em relação ao relacionamento diplomático entre Brasil e Israel respeitadas. Em muitas das igrejas,
Sr. Presidente, onde congregam esses quase 50 milhões de brasileiros cristãos evangélicos, em muitos dos templos, V.Exa. vai encontrar a bandeira
do Estado da Federação onde está situado o templo, a bandeira da denominação a que pertence, a bandeira do Brasil e a bandeira de Israel, identificando Israel como a segunda pátria, a segunda casa de cada cristão. Por
isso interpelamos o gabinete do Chanceler José Serra e identificamos esse
esforço do Brasil em promover essa evolução no texto da resolução, até
que nós tenhamos, no próximo encontro, na próxima reunião desse Conselho Executivo, que deverá acontecer no mês de abril, uma nova deliberação.
E há uma disposição do Brasil de votar favoravelmente à resolução, desde
467
que ela continue evoluindo.

No mês de novembro de 2016, o deputado ainda estava em boas relações
com o governo de Michel Temer, dentro das articulações de interesses comuns a
momentos de “transição” e “incertezas” como os vividos naquele ano. Entretanto, no
início de maio de 2017, a UNESCO votou a resolução final, no qual reafirmou a importância da Cidade Velha de Jerusalém para as três religiões monoteístas, considerando Israel potência ocupante e retirando do país qualquer direito a alterar o estatuto da cidade. A resolução foi muito mal vista pelo governo israelense, que considera
Jerusalém sua capital.468 A reação do deputado Roberto de Lucena foi bastante diferente do discurso anterior, afirmando que o voto – ao qual o governo brasileiro se
alinhou – não representa a nação brasileira. Assim ele discursou:
Esse não seria o voto dos brasileiros, se pudessem votar, pois 90% de nossa população é cristã, e Israel é a segunda pátria de todos os cristãos. O
povo brasileiro ama Israel! Como é possível que isso não seja considerado
pelo Itamaraty? Como é possível continuarmos virando as costas aos anseios do nosso próprio povo, ao nosso senso de justiça e verdade e às bênçãos advindas das promessas de Deus para os que abençoarem Israel?
Levei pessoalmente essa preocupação aos Ministros Antonio Patriota e
Mauro Vieira, do Governo anterior, e à própria Presidente Dilma; levei pessoalmente essa preocupação ao Ministro José Serra, ao Ministro Aloysio
Nunes e ao próprio Presidente Michel Temer. Mas fui um João Batista, uma
voz que clama no deserto, pois, mais uma vez, não me deram ouvidos. A
467
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Frente Parlamentar Evangélica do Congresso Nacional ontem esteve na
Embaixada de Israel, levando ao Embaixador Yossi Shelley, a sua solidariedade e manifestando o seu descontentamento. E esse descontentamento
não será um "segredo escondido", será perceptível! Continuaremos lutando
para que o Brasil reveja seu posicionamento. Que Deus abençoe Israel!
469
Que o Deus de Israel abençoe o Brasil!

Cinco dias depois, o mesmo deputado apresentou o requerimento para uma
Moção de Repúdio da Câmara dos Deputados à resolução da UNESCO,470 um dia
depois do deputado Vinicius Carvalho, também da Bancada Evangélica, requerer
uma convocação ao Ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, para
prestar esclarecimentos ao Congresso Nacional sobre o voto do Brasil.471
No ano de 2017 continuaram as divergências entre Israel e UNESCO, as
quais culminaram com a retirada do país da instituição, acompanhado de seu apoiador, os EUA. Em seguida, o governo de Donald Trump confirmou o estatuto de Jerusalém como capital de Israel, anunciando a transferência da embaixada norteamericana para a cidade. A notícia reverberou no Brasil, e a Bancada Evangélica
novamente se manifestou: o deputado Lucena requereu uma Moção de Aplausos
pelo reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel pelos EUA.472 E a luta
continua: o desejo dos políticos da Bancada Evangélica é que o Brasil também
transfira sua embaixada para Jerusalém, razão pela qual, conforme notícias dão
conta, começarão a trabalhar nos bastidores. O que são estes bastidores, que tipo
de lobby eles significam, o tempo dirá. 473
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A questão vai ganhando popularidade, um assunto controverso, publicado e
replicado em mídias sociais à exaustão, ao ponto da cantora evangélica Heloísa Rosa convocar seus fãs a votarem, nas próximas eleições, em candidatos que amem
Israel.474 Gradativamente, aquilo que antes eram manifestações religiosas de simpatia pela causa sionista nas mídias sociais, em rádio, televisão e conversas pessoais,
vai se tornando em um chamado ao engajamento político, inclusive como critério
para eleger um parlamentar.
Neste momento, não é possível afirmar que o empenho de deputados e estrelas do espetáculo gospel tenha algum resultado efetivo em uma suposta transferência de embaixada brasileira para Jerusalém, por exemplo. É até bastante improvável, dada a solidez da política externa brasileira nas últimas décadas. Mas a mudança de paradigma político dos protestantes brasileiros está se reconfigurando, e
um sionismo cristão politicamente engajado está despertando no Brasil.
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CONCLUSÃO
A presente dissertação teve como objetivo fazer um resgate histórico do surgimento do sionismo cristão no contexto britânico do século XIX, seu desenvolvimento no meio norte-americano naquele século e no XX, bem como sua migração e
consequente influência entre os protestantes brasileiros.
O sionismo cristão na Grã-Bretanha foi bastante ativo durante o século XIX,
justamente no tempo em que o Império Britânico unia seu ideal expansionista com a
as missões protestantes, levando ao mundo a civilização segundo a sua proposta.
Foram os protestantes britânicos que, com visões pós e pré-milenistas-históricas de
implantação do Reino de Deus, influenciaram decisões políticas do alto escalão governamental. O ápice dessa ação de apoio aos judeus aconteceu na Declaração
Balfour, em 1917, mas diminuiu sensivelmente nas décadas seguintes. Foi justamente no contexto britânico que surgiu a doutrina dispensacionalista, elaborada em
sua forma definitiva por John Nelson Darby – embora ainda não tenha sido engajada
politicamente, talvez mais pelas impossibilidades práticas do que por intenção. Sua
atuação seria bem mais relevante quando atravessou o Atlântico.
Nos EUA o dispensacionalismo se tornou o motor fundamental do apoio cristão a Israel, chegando ao ponto de alguns de seus defensores afirmarem que somente é um sionista cristão quem subscreve integralmente as premissas da doutrina. Ele cresceu de forma lenta, mas constante, alinhado à ortodoxia protestante e
ganhando notoriedade entre os fundamentalistas pelo seu suposto literalismo bíblico, fundando institutos bíblicos, mas principalmente por meio de abundante literatura
de caráter sobrenaturalista. Sua influência cresceu significativamente a partir dos
anos 1970, redundando em ações concretas de apoio político, mas também financeiro, seja por meio de organizações humanitárias, seja no financiamento de lobby junto ao governo. O principal resultado foi o desenvolvimento de uma “subcultura escatológica fundamentalista”, além de promover a doutrina escatológica dispensacionalista juntamente com sua atividade missionária.
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Foi durante esta curva ascendente de influência que o dispensacionalismo e
sua contraparte política, o sionismo cristão, vieram para o Brasil. A doutrina encontrou clima favorável, uma vez que o protestantismo brasileiro possui profundas ligações com o protestantismo norte-americano, gerado por meio das denominações
missionárias, do pentecostalismo e do recente neopentecostalismo. As características do dispensacionalismo – o alinhamento à ortodoxia protestante do movimento
avivamentista (especialmente fundamentalista), a independência das denominações
e a habilidade midiática com intenso sobrenaturalismo – tiveram sucesso no Brasil,
assim como ocorreu nos EUA. Foi o que a pesquisa empírica verificou, dada a grande quantidade de publicações desta doutrina e sua influência perene e determinante
em mídias as mais diversas. Como resultado de seu pensamento escatológico, formou-se também no Brasil um sionismo cristão, embora não engajado financeiramente como o norte-americano. O resultado político desta influência foi verificado ao final
do último capítulo, quando se percebeu uma ação política crescentemente articulada
em prol do Estado de Israel no contexto congressista brasileiro.
A primeira conclusão que se pode aferir dessa história é a íntima relação
que o tema escatológico guarda com a ação política dos protestantes, chegando à
dimensão da política internacional. Tanto na Grã-Bretanha como nos EUA ocorreram
ações concretas dos protestantes buscando influenciar a política externa de seus
respectivos países, e em todos eles foram percebidas motivações teológicas para
tanto – seja na busca da bênção divina para a sua própria nação, seja no desejo intrínseco de apressar a volta de Cristo, ou mesmo em um afeto no mínimo ambíguo
para com os judeus (uma vez que eles voltariam à Terra Santa para sofrerem um
novo holocausto, segundo a doutrina). No caso brasileiro, essa influência ainda é
pequena e insípida, o que pode ser explicado primeiramente pela baixa presença
protestante no passado político do Brasil, e em segundo lugar, pela pouca relevância
diplomática brasileira no contexto internacional. O fato é que há um despertamento,
e ele acontece justamente no momento em que ocorre uma ascensão protestante na
política nacional. E, nesta ascensão, já se percebe a influência da escatologia na
política. Não há dúvidas de que muito ainda se ouvirá sobre a Bancada Evangélica e
o Estado de Israel. O nome disso é sionismo cristão.
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A segunda conclusão é que boas e sinceras intencionalidades podem levar
ao radicalismo sensacionalista. Quando se pensa em um fundamentalista, não há
que se considerar alguém truculento e destituído de boas intenções. Essa ideia é um
espantalho colocado para diminuir opiniões e menosprezar atitudes em relação ao
conhecimento de qualquer natureza. O fundamentalista está preocupado com aspectos importantes da fé e de uma cosmovisão, neste caso, a cosmovisão protestante ortodoxa. Entretanto, por vezes ele é conduzido a radicalismos por doutrinas
fundadas em momentos de crise e marcadas pelas ambiguidades de sua época, as
quais despejam uma literatura na qual o mundo está dividido em um grande conflito
cósmico de proporções literalmente apocalípticas. E esta literatura tem influenciado
esse crente simples e profundamente devoto.
A terceira conclusão é que as mesmas boas e sinceras intencionalidades
podem levar a posições políticas unilaterais e injustas. Se Israel é a segunda pátria
de boa parte do protestantismo brasileiro, e não a “pátria celestial” afirmada pelo
apóstolo e cantada em hinos, então há um problema – ainda mais quando esta segunda pátria terrena está em uma disputa por território. Há um lado a tomar, e ele é
inquestionável, pois é o lado de Deus e seus decretos eternos. Nessa medida, fica
complicada a busca de soluções pacíficas com os outros envolvidos nesta questão,
os árabes habitantes da Palestina, especialmente quando eles são tidos – pelos radicais do movimento, é verdade – como um povo ontologicamente em “ódio perpétuo” a Israel e que deve simplesmente se retirar da terra que tem dono.
Tendo em vista essas conclusões, alguns propósitos da pesquisa parecem
alcançados. O primeiro foi de esclarecer. O membro fundamentalista da igreja protestante, que aprende o dispensacionalismo e crê nesta doutrina, acaba tendo pautado o seu posicionamento político com relação ao conflito na Palestina; mas raramente ele ouve a história das origens de sua crença e de quão recentes são as proposições dela dentro da longa história do cristianismo. Tampouco, ele reflete sobre
as implicações que a escatologia apocalíptica exerce sobre o restante de seu pensamento teológico e prática eclesiástica. Esta dissertação é um meio de trazer pelo
menos um esclarecimento da gênese histórica daquilo que molda boa parte de seu
conhecimento teológico e de sua cosmovisão.
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O segundo propósito foi trazer para os protestantes brasileiros um pouco da
discussão que ocorre em torno do dispensacionalismo e do sionismo cristão no contexto anglo-saxão, e não apenas a versão acabada de um dos lados do debate – o
lado dos dispensacionalistas. Há, claro, muitas versões de dispensacionalismo, bem
mais “amenas” do que as descritas nesse trabalho, mas elas não parecem combater
internamente as aberrações sensacionalistas cometidas pelos seus pares – ao menos, não naquilo que chega ao crente simples das igrejas. Mas há boas notícias. Em
outros segmentos do protestantismo conservador pode ser percebida uma reação,
especialmente ligada à tradição reformada, onde ocorre o retorno a escatologias tradicionais anteriores à que foi criada por John Darby, além da existência de outras
propostas contemporâneas de pensar a volta de Cristo. Esta dissertação pretende
se acrescentar a estes movimentos.
Evidentemente, ficaram diversas lacunas que não puderam ser preenchidas
pela própria delimitação de páginas de uma dissertação de mestrado. Por isso, ela
representa um passo inicial de uma pesquisa muito mais vasta e sujeita a ampliações e revisitações. Essa certeza vem pelo fato de que, ao longo do trabalho, foram
percebidas outras questões que fogem ao escopo original, mas que suscitam novas
perguntas. Entre elas, por exemplo, a existência de certa “paixão por Israel” que
produz um mesmo sionismo cristão, não necessariamente vinculado à escatologia
dispensacionalista, mas de cunho simbólico e estético, em uma imitação de ritos e
símbolos judaicos. Como pode ser pensada e refletida esta relação? É uma das
questões que ficam abertas para dar continuidade à pesquisa. Outro ponto que não
foi verificado e que merece destaque é o judaísmo em si, em como ele recebe este
apoio tão ambíguo por parte dos cristãos – tema que também é tratado no contexto
anglo-saxão e silenciado no brasileiro.
Mas estas são outras perguntas; por ora, basta esclarecer a memória, compreender e saber as razões para tão entusiasmado sionismo cristão no Brasil.
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