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RESUMO 
 
CARMO, A.T. RITUAIS, TRAJETÓRIAS RELIGIOSAS E HOMOSSEXUALIDADE NA CIDADE DE 
PELOTAS-RS. 2019. 204 f. Dissertação – Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade 
Federal de Pelotas. 
 
 
Essa dissertação tem a pretensão de trazer discussões acerca da relação entre religião e 
homossexualidade, com enfoque para as recentes igrejas inclusivas – também conhecidas no senso 
comum como igrejas gays. As recentes igrejas inclusivas têm como principal objetivo atender às 
demandas religiosas de um público específico – o público LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, 
Transexuais e Transgêneros) cristão. Nesta acepção, minhas investigações se concentraram em um 
grupo religioso vinculado a uma destas denominações “inclusivas” – conhecida como Comunidade 
Cristã Nova Esperança Internacional (CCNEI) – especificamente em uma célula religiosa vinculada a 
CCNEI na Cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Este grupo religioso atua em Pelotas desde o ano 
de 2015 e faz parte de um empreendimento missionário da Igreja Comunidade Cristã Nova Esperança 
Internacional com sede mundial no Estado de São Paulo, que visa expansão e proliferação da proposta 
de uma teologia “inclusiva” pelos Estados brasileiros. Dessa maneira, o objetivo geral dessa pesquisa 
é compreender se os rituais pentecostais (louvor, orações em línguas, óleo ungido, culto da fogueira e 
santa ceia) realizados na CCNEI de Pelotas permitem que homossexuais sejam reintegrados ao 
sagrado evangélico. Além disso, analiso as trajetórias religiosas dos frequentadores e como estas 
estiveram marcadas por proibições, afastamentos e conflitos com lideranças religiosas que eram 
avessas às relações entre pessoas do mesmo sexo. Os rituais, alguns deles, aconteciam com 
regularidade e eram importantes para interação e momento de socialização do grupo com familiares e 
amigos. As simbologias e seus significados também eram responsáveis por engendrar suas ações, não 
somente no momento do ritual, mas também nas suas vidas cotidianas atuando como superação de 
conflitos e aflições. Para alguns frequentadores, o poder do ritual representava para o grupo aquilo que 
eles acreditavam, produzindo significações que conduziam suas vidas, suas relações sociais, pessoais 
e emocionais; já para outros, apesar de essas práticas ritualísticas em algum momento funcionarem 
como uma reintegração ou regresso ao mundo do sagrado – concebo como reintegração temporária, 
flutuante em trânsito –  elas não eram suficientes para manter um sentimento ou vínculo duradouro de 
pertencimento ao grupo. A pesquisa de cunho etnográfico realizada com grupo em Pelotas teve seu 
início no ano de 2017 e sua finalização no ano de 2018 no qual acompanhei e observei 
sistematicamente os cultos e eventos promovidos pela célula religiosa, trabalho etnográfico que 
busquei aliar outras técnicas de pesquisa, como observação participante e entrevistas.  

 
Palavras-chave: Homossexualidade; Igrejas Inclusivas; Comunidade Cristã Nova Esperança 
Internacional Pelotas; Trajetórias Religiosas; Rituais.  
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ABSTRACT 
 
CARMO, A.T. RITUALS, RELIGIOUS TRAJECTORIES AND HOMOSEXUALITY IN THE CITY OF 
PELOTAS-RS. 2019. 204 f. Dissertation – Post-Graduate Program in Sociology, Federal University of 
Pelotas. 
 
 
This dissertation is intended to bring discussions about the relationship between religion and 
homosexuality, with a focus on recent inclusive churches - also known in common sense as gays 
churches. The recent churches have as their main objective to meet the religious demands of a specific 
public - the LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transsexual, Transsexual and Transgender) public. In this 
sense, my research focused on a religious group linked to one of these "inclusive" denominations - 
known as the Christian New Hope International Community (CCNEI) - specifically in a religious unit 
linked to CCNEI in the City of Pelotas, Rio Grande do Sul. This religious group has been active in Pelotas 
since 2015 and is part of a missionary enterprise of the Christian Community Church New Hope 
International with world headquarters in the State of São Paulo, which aims to expand and proliferate 
the proposal of an "inclusive" theology by the Brazilian states . In this way, the general objective of this 
research is to understand if the pentecostal rituals (praise, prayers in tongues, anointed oil, fire worship 
and holy supper) performed at the CCNEI in Pelotas allow homosexuals to be reintegrated into the 
evangelical sacred. In addition, I analyze the religious trajectories of the frequenters and how these were 
marked by prohibitions, deviations and conflicts with religious leaderships that were averse to the 
relations between people of the same sex. The rituals, some of them, happened regularly and were 
important for the group's interaction and socialization with family and friends. Symbologies and their 
meanings were also responsible for engendering their actions, not only at the moment of ritual, but also 
in their daily lives acting as an overcoming of conflicts and afflictions. For some regulars, ritual power 
represented to the group what they believed, producing meanings that led to their lives, their social, 
personal, and emotional relationships; for others, even though these ritualistic practices somehow 
function as a reintegration or return to the world of the sacred - I conceive of temporary reintegration, 
floating in transit - they were not enough to maintain a lasting bonding feeling or bond of belonging to 
the group. The ethnographic research conducted with a group in Pelotas began in 2017 and its 
completion in 2018, in which I systematically followed and observed the cults and events promoted by 
the religious cell, an ethnographic work that I sought to combine other research techniques such as 
participant observation and interviews. 
 
Keywords: Homosexuality; Inclusive Churches; Christian Community New Hope International Pelotas; 
Religious Paths; Rituals. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Pastor ministrou uma palavra que já havia sido falada em algumas 
outras ocasiões “Deus chama das trevas para a luz”. Nesta palavra, o 
pastor falou sobre serem “inclusivos” e de como Deus chamou muitos 
gays das “trevas” para a “luz” (DIÁRIO DE CAMPO, 28 DE JANEIRO 

DE 2018). 

“A CRUZ NOS DÁ ESPERANÇA1” 

 

Essa dissertação tem a pretensão de trazer discussões acerca da relação entre 

religião e homossexualidade, com enfoque para as recentes igrejas2 inclusivas3  –  

também conhecidas no senso comum como igrejas gays4. Essas igrejas têm como 

principal objetivo atender às demandas religiosas de um público específico – o público 

LGBT5 (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros) cristão. 

Cabe, entretanto, frisar que muitas dessas igrejas não se restringem apenas ao 

público LGBT6, se estende também ao público em geral, podendo ser frequentada 

também por pessoas heterossexuais. 

                                            
1 Fala de um dos interlocutores, sobre o sentido da igreja inclusiva para ele.  
2 Considero importante situar o leitor que as categorias de igreja e célula religiosa serão acionadas 
aqui a partir de uma visão durkheimiana. Assim, compreendo igreja como sendo: “Uma sociedade cujos 
membros estão unidos por se representarem da mesma maneira o mundo sagrado e por traduzirem 
essa representação comum em práticas idênticas, é isso a que chamamos de uma igreja” (DURKHEIM, 
2003, p. 28). Bem como, neste trabalho segue, em boa parte com influências Durkheimiana 
principalmente nas reflexões feitas pelo autor em “As formas elementares da vida religiosa”. 
3 O termo “inclusiva” pode ser problematizado no campo das representações por sua ligação com aquilo 
que está à margem, como os deficientes físicos e mentais (questão mais conhecida no campo do senso 
comum como “educação inclusiva”), com a população carcerária, o que marca o termo de forma a dar 
conta de “corpos abjetos” no sentido que Judith Butler (2003) nos propõe. O inclusivo, assim, acabaria 
por corroborar os discursos que colocam sexualidades e corpos não heterossexuais e não normativos 
à margem da religião e da sociedade ou alertaria para uma necessária legitimação de muitas 
existências que a normatividade mantém “abjetas”. É interessante perceber que as igrejas que se 
afirmam “inclusivas”, - embora sejam direcionadas a uma perspectiva de inclusão e aceitação da 
homossexualidade como perfeitamente compatível com uma religiosidade cristã expressa por elas -, 
não são exclusivamente para homossexuais, estando abertas a todas as pessoas, incluindo, assim, 
heterossexuais (Cf: WEISS DE JESUS, 2012, p. 66-67). 
4 É importante esclarecer que muitas dessas denominações não se reconhecem enquanto igrejas para 
gays, preferem ser chamadas de igrejas LGBT’s ou mesmo “inclusivas” pois nos discursos de muitas 
delas a igreja não é destinada único e exclusivamente para homossexuais do sexo masculino, mas 
para todas as pessoas, igrejas que acolhem as diversidades, que estão abertas para todas as pessoas 
(MUSSKOPF, 2008).  
5 Adotei esta sigla por ser a mais usada por órgãos governamentais e movimentos sociais, ao invés, da 
sigla mais recente LGBTQI+ (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais, Transgêneros, 
Estudo Queer e Intersex). 
6 Como sugere Maranhão (2015) “termo considerado pouco conveniente pela maioria delas visto 
incluírem pessoas de quaisquer identidades/expressões de gênero e orientações sexuais/afetivas, e 
não apenas pessoas LGBT” (MARANHÃO, 2015, p. 8). 
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Para este movimento religioso “inclusivo”, a identidade sexual e identidade 

religiosa passa a ser vista e vivenciada de forma positiva, santificada7 e livre da 

condenação secular – historicamente  difundida e mantida por diferentes ramificações 

cristãs em relação às práticas homoeróticas e homoafetivas. O principal argumento 

defendido por essas igrejas “inclusivas” é que, no decorrer da história ocidental cristã 

(Igrejas Católicas, Protestantes e Evangélicas de posturas conservadoras), 

consistentemente se utilizaram e utilizam-se de formas de excluir e afastar pessoas 

tidas como desviantes8 da orientação sexual socialmente aceita pela sociedade cristã 

ocidental – a heterossexualidade – bem como proibiram-nas de vivenciarem e ter 

acesso aos bens sagrados, materiais e simbólicos cristãos9. A teologia inclusiva 

propõe, em certa medida, a desconstrução de um paradigma cristão secular em 

relação aos homossexuais e suas experiências e vivências com o sagrado cristão.  

Nesta acepção, minhas investigações se concentraram em um grupo religioso 

vinculado a uma destas denominações religiosas “inclusivas” – conhecida como 

Comunidade Cristã Nova Esperança Internacional (CCNEI) –  especificamente em 

uma célula religiosa10 vinculada a CCNEI na Cidade de Pelotas, no Rio Grande do 

Sul, onde busco compreender se os rituais evangélicos pentecostais realizados neste 

espaço religioso em Pelotas possibilitam que homossexuais sejam reintegrados ao 

sagrado evangélico. Além disso, analiso as trajetórias religiosas dos frequentadores e 

como estas estiveram marcadas por proibições, afastamentos e conflitos com 

lideranças religiosas que eram avessas as relações entre pessoas do mesmo sexo. 

                                            
7 Cf: Natividade (2008; 2010). 
8 Desvio é compreendido aqui a partir da noção de Howard Becker (2008): “Desvio não é uma qualidade 
que reside no próprio comportamento, mas na interação entre a pessoa que comete um ato e aquelas 
que reagem a ele” (BECKER, 2008, p. 27).  
9 De acordo com Coelho Júnior (2012) essa teologia inclusiva ou, como o autor chama, “teologia queer”, 
tem as pretensões de romper com os paradigmas cristãos heterossexistas normativos que impõe 
normas e padrões de condutas, que sufocam principalmente a pessoa LGBT. Esta teologia visa 
reconfigurar elementos heteronormativos dentro da estrutura religiosa do cristianismo, afirmando ser 
possível sim essa mudança por meio de experiências pessoais de pessoas não heterossexuais. 
10 Ainda na esteira do pensamento de Durkheim uma célula religiosa seria como uma extensão da 
igreja. No sentido durkheimiano: “Mesmo os cultos ditos privados, como o culto doméstico ou o culto 
corporativo, satisfazem essa condição, pois são sempre celebrados por uma coletividade - a família ou 
a corporação, não são mais que capelas de uma igreja mais vasta, a qual, por causa dessa extensão 
mesma, merece ainda mais ser chamada por esse nome” (DURKHEIM 2003, p. 29). Desse modo, o 
grupo religioso em Pelotas funciona como uma extensão da CCNEI enquanto uma instituição religiosa 
mais ampla e burocratizada (BOURDIEU, 2007). 
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Este grupo religioso atua em Pelotas desde o ano de 201511 e faz parte de um 

empreendimento missionário da Igreja Comunidade Cristã Nova Esperança 

Internacional (CCNEI) com sede mundial no Estado de São Paulo, fundada em 2004, 

que visa expansão e proliferação da proposta de uma teologia “inclusiva” pelos 

Estados brasileiros. A pesquisa de cunho etnográfico realizada com grupo em Pelotas 

teve seu início no ano de 2017 e sua finalização no ano de 2018 no qual acompanhei 

e observei sistematicamente os cultos e eventos promovidos pela célula religiosa, 

trabalho etnográfico que busquei aliar outras técnicas de pesquisa, como observação 

participante e entrevistas. 

As igrejas com propostas inclusivas surgem nos Estados Unidos na década de 

1960 e existem no Brasil há mais de vinte anos; possuem vertentes distintas e 

denominações heterogêneas. Existem denominações que particularizam por serem 

mais liberais no que concerne à sexualidade de seus fiéis; aquelas que se aproximam 

e estreitam laços com o ativismo LGBT; as de cunho mais conservador, no que tange 

às condutas e moralidades dos fiéis – estas muito mais próximas do movimento 

evangélico pentecostal – e outras que se aproximam de uma vertente mais carismática 

católica.  

Apesar destas distinções, o que essas igrejas possuem em comum é o fato de 

integrarem um movimento religioso recente que vem resistindo e ganhando 

visibilidade no cenário religioso brasileiro nas últimas décadas por compactuarem com 

um discurso de “inclusão” e cidadania religiosa para homossexuais12 cristãos. 

A CCNEI, por exemplo, estar inserida no universo cultural e simbólico 

evangélico pentecostal13. As crenças, doutrinas, estruturação do culto, louvores e 

práticas ritualísticas ainda apresentam aspectos que remetem a este movimento 

religioso14. No grupo pesquisado da CCNEI em Pelotas alguns rituais e práticas 

pentecostais sempre estiveram presentes, como, por exemplo, a Santa Ceia, os 

louvores e orações em línguas estranhas, a ideia de profecias (visões e revelações) e 

testemunhos. Em alguns cultos foram utilizados elementos específicos como o culto 

                                            
11 Em 2015 o Diário Popular, um jornal da cidade de Pelotas, noticiava os primeiros passos da 
idealização do projeto da igreja na cidade. Ver: https://www.diariopopular.com.br/geral/pastor-cria-
igreja-voltada-ao-publico-gay-em-pelotas-104860/. Acesso em 29 de agosto de 2018. 
12 Faz-se referência ao empenho desses grupos para garantirem o acesso, permanência e cultuar a 
religiosidade cristã, uma vez que foram historicamente e socialmente reprimidos nesses espaços. Ver 
ainda o trabalho de: Carlos Lacerda Coelho Júnior (2014). 
13 Sobre os aspectos do Pentecostalismo: Cf.:  Mariano (1999); Mafra (2001) e Passos (2005). 
14Cf.: http://ccnei.org/ 

https://www.diariopopular.com.br/geral/pastor-cria-igreja-voltada-ao-publico-gay-em-pelotas-104860/
https://www.diariopopular.com.br/geral/pastor-cria-igreja-voltada-ao-publico-gay-em-pelotas-104860/
http://ccnei.org/
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da fogueira, que foram realizados em diferentes momentos, culto este destinado a 

realização de pedidos que em seguida eram queimados como forma de obter o que 

foi desejado e a utilização do óleo ungido fazendo uma alusão às curas de doenças e 

proteção espiritual15. 

A CCNEI, entretanto, diferencia-se de alguns grupos evangélicos pentecostais 

principalmente no que tange às leituras bíblicas. As distinções pontuais estão 

embasadas principalmente nas passagens que são utilizadas e reinterpretadas por 

alguns líderes religiosos que condenam e reprovam a homossexualidade. A CCNEI 

reinterpreta essas passagens com o intuito de demonstrar que “Deus não faz 

acepção de pessoas” e muito menos condena homossexuais. 

Os encontros na CCNEI de Pelotas aconteciam todos os domingos, sem um 

horário definido; aconteceram encontros que iniciam às dezessete, dezoito ou 

dezenove horas; os horários eram definidos pelo grupo. Reuniam-se no culto entorno 

de seis a oito pessoas, na sua maioria homossexuais com postura mais 

masculinizadas16 e publicamente assumidos, na faixa dos dezoito a quarenta anos de 

idade, provenientes de classes populares e médias. Negros e brancos. O perfil variava 

desde empresários, trabalhadores informais até vendedores e estudantes 

universitários. Boa parte gays cristãos evangélicos.  

Durante a realização da pesquisa passaram pelo grupo religioso apenas três 

homossexuais com posturas mais “afeminadas17” e um casal de mulheres lésbicas. 

As trajetórias e experiências religiosas das pessoas que compõem este microcosmo 

social foram marcadas por proibições e privações de suas condutas sexuais em 

espaços de algumas igrejas católicas, evangélicas e protestantes18 e de acesso aos 

                                            
15 Cf.: Birman (1997; 2003) e Mariz (1997; 1999). 
16 Quando me refiro a gays masculinizados, falo de características que mais se aproximam de um ideal 
de masculinidade heterossexual dominante construído pelo Ocidente cristão. Masculinidade no grupo 
é usar roupas que demarcam a separação entre o gênero masculino e feminino, como por exemplo, 
usar calças ao invés de vestidos, o uso da barba, da forma de falar e gesticular. Na concepção de 
Oliveira (2004) as ideias mais difusas e comuns acerca do comportamento masculino autêntico, em 
que se relacionam características tais como força, resistência, coragem, capacidade de tomar iniciativa, 
comportamento heterossexual (Oliveira, 2004, p. 273).  
17 Termo utilizado no meio LGBT para se referir a homossexuais com posturas e trejeitos que remetem 
a figura social feminina.  
18 Então, protestantes seriam aquelas igrejas que se originaram da Reforma Protestante ou que, 
embora surgidas posteriormente, guardam os princípios gerais do movimento. Essas igrejas compõem 
a grande família da Reforma: luteranas, presbiterianas, metodistas, congregacionais e batistas 
(MENDONÇA, 2005, p. 51). 
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bens sagrados materiais e simbólicos cristãos – rituais, lideranças jovens e 

ministérios19. 

Na CCNEI Pelotas era unânime entre os frequentadores explicitarem que os 

motivos que os levaram a optar por saírem de algumas igrejas evangélicas e 

buscarem uma igreja com perspectiva “inclusiva” dava-se devido a não aceitação de 

suas sexualidades ou por algum tipo de privações ou negação a determinados bens 

sagrados e também por terem sido sugestionados por lideranças religiosas a passar 

constantemente pelo processo de “cura e libertação” da homossexualidade20.  

Relatos sobre a expulsões de demônios bem como a correlação entre a 

homossexualidade a pomba-gira21 foram, constantemente, relembrados pelos 

frequentadores quando acionavam suas experiências religiosas passadas. No espaço 

do grupo religioso em Pelotas as pessoas não necessariamente precisariam passar 

pelo ritual da cura e libertação; como dizia o Presbítero22 responsável pelo grupo: 

“não existe cura para o que não é doença”. 

Dessa forma, as pessoas procuravam o grupo, não tão somente, pelo 

significativo espaço de sociabilidade que o grupo oferecia, nos quais homossexuais 

podiam compartilhar experiências, desejos, angústias, bem como o fortalecimento de 

relações pessoais, sociais e de amizade. Muito mais que isso, algumas pessoas 

almejavam no grupo uma espécie de reintegração, retorno da relação com o sagrado, 

uma vez que ficaram durante algum tempo afastados de alguns grupos evangélicos, 

principalmente pentecostais. 

Os frequentadores mais assíduos projetavam no grupo a possibilidade de 

atuarem em cargos eclesiásticos ou até mesmo em ministérios (louvor, música, dança, 

teatro) –  funções que desenvolviam em suas antigas igrejas e que foram proibidos de 

continuar quando tornaram público suas opções sexuais.   

A importância da realização do ritual e suas simbologias figurava elemento 

primordial do grupo. As realizações e ações durante as práticas ritualísticas faziam 

com que os frequentadores se reconhecessem enquanto evangélicos, pois assim 

                                            
19 Podem ser entendidos como grupo de teatro, dança e música. 
20 Boy Erased (2019) – Livro e filme contam a história real dos dilemas de um homossexual que precisou 
passar por diversas sessões de “cura e libertação” da homossexualidade 
21 Cf.: Almeida (2003).  
22 Numa hierarquia eclesiástica é assim que se define o líder do grupo religioso em Pelotas. Segundo 
Strauch (1997) a função de um Presbítero é: According to the New Testament, elders lead the church, 
teach and preach the Word, protect the church from false teachers, exhort and admonish the saints in 
sound doctrine, visit the sick and pray, and judge doctrinal issues. In biblical terminology, elders 
shepherd, oversee, lead, and care for the local church (STRAUCH, ALEXANDER, 1997, p. 7).  
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como nas “igrejas convencionais” – termo utilizado pelas pessoas do grupo e 

empregado nesta dissertação – quando se realizavam os cultos e os rituais eles 

sentiam a presença de Deus; podiam louvar, orar e ouvir a palavra sem serem 

“julgados ou condenados”. A liturgia evangélica pentecostal era tão marcante no 

seio do grupo quanto as que vivenciaram em suas trajetórias passadas. 

Assim, a principal problemática que esta pesquisa alude é a seguinte: os rituais 

pentecostais realizados na CCNEI de Pelotas possibilitam à homossexuais que 

tiveram suas trajetórias marcadas por exclusão de alguns espaços religiosos cristãos 

evangélicos a reintegração com o sagrado? 

Como objetivo geral pretendo compreender se os rituais pentecostais (louvor, 

orações em línguas, óleo ungido, culto da fogueira e santa ceia) realizados na CCNEI 

de Pelotas permitem que homossexuais sejam reintegrados ao sagrado evangélico. 

Para uma melhor compreensão do objeto pesquisado elenco alguns objetivos 

específicos, quais sejam: 1) analisar as trajetórias religiosas imbricados as noções de 

projetos e campo de possibilidades que marcaram a biografia individual dos 

frequentadores da CCNEI de Pelotas; 2) refletir a partir das trajetórias religiosas dos 

frequentadores da CCNEI de Pelotas os conflitos com lideranças religiosas: 3) 

analisar, mediante as trajetórias religiosas dos frequentadores, se existe o sentimento 

de pertencimento ao grupo da CCNEI de Pelotas a partir de seus projetos e campos 

de possibilidades; 4) analisar as causas que levam aproximações e afastamentos de 

pessoas da CCNEI de Pelotas; e, 5) investigar os rituais e seus significados para as 

pessoas que frequentam a CCNEI de Pelotas.  

Nesse seguimento, sustento as seguintes hipótese: a) O sagrado pentecostal 

articulado a aceitação da homossexualidade e alimentado pelas práticas ritualísticas 

evangélicas pentecostais como:  o culto, o batismo, a Santa Ceia, o louvor, o culto da 

fogueira e oração em línguas na CCNEI de Pelotas possibilita que homossexuais 

evangélicos alijados de espaços religiosos cristãos com posturas conservadores, no 

que tange homossexualidade à reintegração com o sagrado pentecostal, no qual as  

práticas e crenças na eficácia simbólica dos rituais são capazes de produzir e criar 

significados que engendram suas ações no mundo objetivo, além de permitir a 

interação social com outros homossexuais que passaram pelos mesmos dilemas de 

exclusão.  

Para um diálogo com a problemática levantada nesta dissertação, utilizo como 

marco teórico os estudos dos símbolos rituais desenvolvidos pelo autor Victor Turner 
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(1974; 2005). No decorrer deste trabalho, discutirei com mais propriedade as 

perspectivas de Turner com relação a eficácia tanto simbólica quanto social que os 

rituais religiosos são capazes de engendrar nas ações sociais dos sujeitos inseridos 

em um determinado grupo religioso. 

Assim, me restringirei ao conceito de ritual elaborado por Victor Turner23 

estando embasado em  duas de suas obras24  que abordam o símbolo ritual: O 

Processo Ritual – Estrutura e Anti Estrutura de 1974 e Florestas de Símbolos (2005). 

O interesse por essas duas obras se dão especificamente por serem os dois trabalhos 

em que o conceito de símbolo ritual é examinado como apreensão etnográfica do 

sentido do ritual25 que é o que me interessa nesta dissertação. Contudo, para a 

compreensão da eficácia simbólica do ritual em Turner é necessário, antes de tudo, 

que se compreenda as noções de liminaridade e comunnitas. 

O conceito de liminaridade corresponde a um momento de ritos de passagem 

na qual os sujeitos estão indeterminados, como se estivessem passando por um 

processo transitório de “morte social”. Após esse processo, os sujeitos passam por 

uma espécie de “renascimento” e reintegrariam-se à estrutura social. De tal modo, 

Turner deixa claro que o conceito de liminaridade estar relacionado às condições 

transitórias por quais passam os sujeitos e dos quais ficam destituídos de posições 

sociais anteriores, ocupando, como sugere Turner, um entre lugar indefinido26.  

Nessa acepção, Turner compreende estrutura como sendo redes de posições, 

institucionalizações, persistência no tempo de instituições sociais que também podem 

estar associados aos sistemas políticos, econômicos e legal. Já a anti-estrutura seriam 

eventos práticos e valores que estão à margem da sociedade institucionalizada, 

elementos presentes na vida social, porém, desafiam e transformam a estrutura, 

                                            
23 Para Peirano (2003): Aluno de Gluckman, Turner fez pesquisa de campo entre os ndembu da antiga 
Rodésia (hoje Zimbabwe) e seguiu seu mestre na contestação dos sistemas sociais baseados em 
modelos estáticos. O primeiro livro que publicou enfatizava os conflitos que resultam dos dois princípios 
estruturais que haviam identificado entre os ndembu: a matrilinearidade (descendência pela linha 
materna) e a virilocalidade (costume de, após o casamento, a mulher mudar-se para a aldeia do 
marido). Depois de realizar um estudo microssociológico em que cunha a expressão “drama social” 
para analisar os conflitos, Victor Turner opta pelo estudo dos rituais. Nessas sequências de eventos 
conflitivos que Turner chamou de “dramas sociais”, observam-se processos de ruptura, crise, reparação 
e reintegração. 
24 A obra de Victor Turner (1920–1983) é tão vasta quanto multifacetada. Richard Schechner (1987, p. 
7), ao comentar os últimos trabalhos do autor, já indicou sua “característica incompletude” 
(CAVALCANTI, 2012. p. 104). 
25 Cf.: Cavalcanti (2012). 
26 Cf.: Turner (1974).  
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dando origem as comunitas. Sendo as comunitas que agrupariam sujeitos liminares 

(que estão à margem das estruturas sociais)27. 

De início, as obras de Turner me saltaram aos olhos, em cada página eu 

conseguia, de certa maneira associar ao meu campo de pesquisa e ao mesmo me ver 

dentro de suas narrativas, sendo convidado a viver e me envolver com os rituais 

ndembu28, grupo pesquisado pelo autor, na região da África Central.  

Desta maneira, em Turner, os rituais assumem uma sequência estereotipada 

de atividades que envolvem gestos, palavras e objetos, os quais são realizados em 

local isolado e são projetados para influenciar entidades ou forças sobrenaturais em 

prol dos objetivos e interesses dos atores. Na esteira do pensamento de Durkheim29, 

Turner confere aos rituais o caráter religioso, pois os mesmos celebram e são 

detentores de um poder sobrenatural30.  

O fato de eu ter escolhido Victor Turner para tecer discussões com os dados 

empíricos desta pesquisa deram-se a partir dos rituais que aconteciam na CCNEI de 

Pelotas e logo ter notado a importância que eles desempenhavam para o grupo e para 

os frequentadores que acreditavam na eficácia simbólica, como estar protegido pelo 

óleo ungido, crer de ter um pedido atendido no culto da fogueira e até mesmo acreditar 

que as orações após os cultos poderiam ajudá-los a arrumar um trabalho, conseguir 

                                            
27 Cf.: Turner (1974). 
28  Segundo Turner: Existem cerca de 18 mil Ndembu no distrito de Mwinilunga, dispersos em aldeias 
com cerca de 12 cabanas, espalhadas por cerca de sete mil milhas quadradas de floresta temperada, 
cortadas por centenas de rios e cursos d'água que correm para o Zambezi. Os Ndembu vivem a oeste 
do rio Lunga, que corta o distrito de norte a sul, e os Kosa vivem a leste dele, e ambos os grupos 
chamam a si próprios de Lunda; dizem ter vindo da terra de Mwantiyanvwa, grande chefe do Congo 
[...]. Os Ndembu são um povo matrilinear, virilocal, com um alto grau de mobilidade espacial. Eles 
habitam pequenas aldeias com grupos de homens ligados por parentesco matrilinear, que são 
geralmente lideradas pelo membro mais velho da geração mais antiga. Entre os Ndembu, não apenas 
as aldeias, como também os indivíduos e as famílias, têm alto grau de mobilidade. Os homens, por 
vontade própria, as mulheres, pelo casamento, divórcio e novo casamento - cada etapa, geralmente, 
levando a uma mudança de domicílio - estão constantemente se mudando de uma aldeia para outra, 
sendo que os homens geralmente vão para os locais onde têm parentes. Isto é possível porque os 
grupos de parentesco estão dispersos pela região. Temos então uma sociedade cujas aldeias se 
movem larga e frequentemente no espaço e recorrentemente tendem a se dividir, ou mesmo se 
fragmentar, ao longo do tempo. Os indivíduos circulam continuamente através destas aldeias móveis. 
Não é de se estranhar que os estudiosos da África Central, que trabalham nessas áreas, caracterizadas 
pela grande mobilidade residencial, tivessem se interessado por problemas de dinâmica social e por 
processos de ajustamento, adaptação e mudança (TURNER, 2005, p. 30-31).  
29 Cf.: Durkheim (2003). 
30 Peirano (2002) ratifica que no pensamento de Turner o ritual se apresenta como a crença em 
entidades e poderes místicos, além de serem fixos e rotinizados e serem extremamente relevantes 
para os nativos (PEIRANO, 2003). 
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um namorado e até cura de doenças, ou seja, os rituais possuíam, deveras, 

importância para o grupo e os indivíduos que o compunham31.  

Assim como Turner32, no início de minha pesquisa, os rituais não figuravam 

como interesse de investigação, no entanto, essas questões foram surgindo na 

medida que eu avançava na pesquisa e via a importância que os rituais religiosos 

assumiam para os frequentadores da CCNEI e como eles eram responsáveis por um 

regresso ao mundo sagrado evangélico pentecostal. 

Esclareço que não é meu intento fazer um debate epistemológico do 

pensamento de Turner, interessa-me, no entanto, o fato de que a teoria elaborada por 

ele dispõe de elementos que me auxiliam a compreender os sentidos e os significados 

que os rituais religiosos assumem para grupo da CCNEI de Pelotas e seus 

frequentadores. Muito embora Turner seja antropólogo, creio que seus estudos sobre 

símbolos rituais e sua eficácia simbólica ultrapassam as fronteiras da Antropologia33.   

De tal forma ao escolher o ritual enquanto produção de sentido, significados e 

eficácia simbólica para o grupo religioso e os indivíduos que compõem este 

microcosmo social da CCNEI de Pelotas se faz importante para compreender que os 

rituais são capazes de engendrar ações que vão além das sessões rituais e passam 

a ter implicações na vida social das pessoas que deles participam. Desse modo, as 

simbologias dos rituais são capazes de gerar sentimentos diversos, tais como 

emoções, interações, reintegração ao grupo social e superação de conflitos34 – na 

medida que são capazes de trazer os indivíduos para o solo vital e concreto da 

experiência humana35. 

Além das abordagens acerca das simbologias dos rituais, considero a noção 

de trajetória atrelada a projetos e campos de possibilidades apresentada por Gilberto 

Velho (2003) também como conceitos, embora, não centrais na problemática aludida, 

importantes para que eu possa abordar as trajetórias religiosas e biografias individuais 

dos frequentadores da CCNEI de Pelotas.  

Gilberto Velho entende que as trajetórias de vida dos indivíduos nas sociedades 

modernas são marcadas por um intenso processo de interação entre grupos e 

segmentos sociais, simbólicos e culturais heterogêneos, fatos que podem ser 

                                            
31 Cf.: Turner (1974). 
32 Cf.: Turner (1974). 
33 Cf.: Cavalcanti (2014). 
34 Cf.: Turner (1974; 2005). 
35 Cf.: Cavalcanti (2014).  
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evidenciados nas trajetórias religiosas dos frequentadores da CCNEI de Pelotas que 

tiveram suas trajetórias marcadas em diferentes espaços religiosos heterogêneos, 

conflitantes e contraditórios no que diz respeito às questões doutrinárias e de crenças.  

Para que se compreenda as trajetórias de indivíduos é necessário compreender 

a noção de projetos que atuam como uma certa predestinação do futuro da trajetória 

do indivíduo.  Ao traçar o seu projeto, o indivíduo se vale de sua memória, passando 

a considerar não só os acontecimentos que lhe acontecem no presente, mas também 

recorrendo aos acontecimentos do passado e os significados que eles representam. 

Já o campo de possibilidades estar relacionado às diversas alternativas que são 

apresentadas ao indivíduo a partir do seu processo sócio histórico. 

Assim, as biografias individuais das pessoas que frequentavam a CCNEI foram 

marcadas por experimentações em grupos sociais e religiosos diversos onde muitas 

vezes os seus projetos não eram correspondidos fazendo com que eles pudessem 

visualizar outros campos de possibilidades religiosas até chegaram a CCNEI de 

Pelotas.  

Em meio a essas abordagens das trajetórias religiosas dos frequentadores, 

surgiram, durante as investigações, fatos que marcaram as trajetórias religiosas dos 

indivíduos que congregavam na CCNEI de Pelotas. Entre eles estão:  as exigências 

de uma performance de gênero36 e de uma masculinidade hegemônica37 para que 

pudessem ser aceitos em algumas igrejas pentecostais conservadoras,  além, é claro, 

de suas trajetórias terem sido marcadas por um constante trânsito religioso38 . 

Assim, os conceitos de performance de gênero e masculinidade 

hegemônica permitiram entender que alguns frequentadores da CCNEI de Pelotas, 

para serem aceitos, continuar em cargos eclesiásticos e atenuar conflitos com 

lideranças religiosas, precisaram, em muitos momentos, perfomar suas sexualidades 

e manter uma postura heterossexual ou ainda aparentar “ser homem” e manter uma 

postura “discreta” de não se assumirem perante a igreja e a sociedade como 

homossexuais.  

Reprimir a sexualidade e perfomar uma heterossexualidade nos termos de 

Butler (2003) e Foucault (1989), estavam atrelados a discursos religiosos que tinham 

como principais objetivos regular a sexualidade homossexual como forma de 

                                            
36 Cf.: Butler, (2003); Foucault, (1989). 
37 Cf.: Kimmel, (1988). 
38 Cf.: Almeida (2000). 
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adequação às normas estabelecidas por grupos cristãos conservadores. Desse modo, 

para adequar-se a uma norma estabelecida por grupos cristãos e aderir aos seus 

projetos, muitos tiveram que fingir aparentar serem mais masculinizados e manter 

posturas sexuais que eram socialmente aceitáveis.  

A performance de uma suposta heterossexualidade, do portar uma 

masculinidade, pautadas em uma figura que estar ligada à força, à virilidade, ao modo 

de falar “grosso” e não demonstrar comportamentos que seriam femininos como 

“falar fino” e expressar sensibilidades e emoções39 ou o “manter-se no sigilo” eram 

condições impostas, negociadas e renegociadas ainda que simbolicamente para que 

alguns homossexuais pudessem continuar tendo acesso aos bens sagrados em 

algumas denominações religiosas evangélicas. 

Dessa forma, entendo que a performatividade de gênero, conforme Judith 

Butler (2003), pode dar-se em qualquer corpo e estar dissociada da premissa que um 

corpo corresponderia apenas um gênero. O corpo não pode mais ser compreendido 

como um dado natural, e sim como uma superfície politicamente controlada. Dessa 

maneira, compreendo que a valorização do que seriam atributos masculinos e 

femininos servem para consolidar o que seria o comportamento aceitável em 

determinados grupos religiosos cristãos, fatos que marcaram as trajetórias religiosas 

de alguns interlocutores da CCNEI de Pelotas. 

Estes são os principais conceitos que busquei estabelecer diálogos a partir da 

problemática levantada e com os dados coletados durante pesquisa de campo que 

estão evidenciados nos Capítulos 3 e 4 desta dissertação.  

Ademais, julgo relevante explicitar que optei nesta dissertação por utilizar a 

primeira pessoa do singular. Na medida que defendo a ideia de que é necessário o 

meu posicionamento na pesquisa, rompendo com uma visão reducionista de ciência 

que insiste em acreditar em um purismo científico e afastamento total do objeto de 

pesquisa, o fato de eu me posicionar ou até mesmo ter vivido sensações e emoções 

durante a realização desta pesquisa não faz com que este trabalho seja menos 

científico ou que a linguagem seja “jornalística” ou “coloquial”.  

Em segundo lugar, não me limito a utilizar aqui uma única vertente teórica ou 

conceitual. Defendo, portanto, que uma única teoria ou conceito não consegue dar 

conta da realidade social da qual estar dissertação se ocupa, tendo em vista que a 

                                            
39 Cf.: Kimmel (1988). 
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teoria é apenas um recorte da realidade e não consegue abarcar uma multiplicidade 

de fenômenos sociais. Assim, fica evidente que esses conceitos e teorias não se 

excluem, pelo contrário, dialogam para uma melhor compreensão do microcosmo 

social que estou investigando40. 

Também optei por não estruturar estar dissertação em uma divisão em que o 

primeiro capítulo se constitui como teórico conceitual e só depois a discussão dos 

dados empíricos. Em cada capítulo o leitor vai poder visualizar a mobilização dos 

conceitos e teorias com as evidências empíricas.  Outro esclarecimento: é que os 

nomes adotados nesta dissertação são nomes fictícios utilizados como uma postura 

ética para preservar a imagem e anonimato das pessoas pesquisadas. 

 

Justificativa 

A escolha pela temática de pesquisa deu-se no ano de 2016 quando realizei 

uma pesquisa, de cunho exploratório, em um grupo religioso inclusivo, também 

vinculado a CCNEI41 em Macapá42, no Estado do Amapá. Foi então que, a partir deste 

primeiro contato com o universo de igrejas inclusivas e com escritos que abordavam 

tal assunto43, despertou meu interesse em dar prosseguimento às investigações 

acerca da religiosidade inclusiva.  

Seguidamente, realizei um levantamento de trabalhos científicos sobre o 

fenômeno de igrejas inclusivas no Brasil e logo percebi a escassez de escritos que 

tratavam de aspectos sociológicos dessas denominações na região Sul do Brasil44. 

Sendo assim, optei em continuar pesquisando a denominação CCNEI no Rio Grande 

do Sul, tendo em vista que ainda não se tinham trabalhos que apuraram com mais 

sistematicidade aspectos da referida denominação. 

Na pesquisa realizada em Macapá com o grupo que representava a CCNEI na 

capital, o ex-pastor do grupo relatou-me, naquela época, que a CCNEI trabalhava com 

a perspectiva de expansão da denominação e para isto implementava pequenos 

núcleos (células religiosas) em diferentes Estados do Brasil. E foi desta forma que 

                                            
40 Dessa forma, concordo com Coelho Júnior (2014) que se utiliza de primeira pessoa em seus escritos 
e critica uma ciência reducionista e positivista que insiste em ser perpetuada em trabalhos acadêmicos. 
41 Antes a sigla era CCNE, porém, buscando ser reconhecida internacionalmente e por possuir um 
ministério na Argentina e Portugal, a CCNE optou por adotar a sigla CCNEI. 
42 Cf.: Reis, Sardinha, Rocha & Carmo (2016).  
43 No Capítulo 1 abordarei com mais detalhes essas denominações. 
44 Os trabalhos escritos sobre a temática (teses e dissertações) centraram-se em: Rio de Janeiro, São 
Paulo, Minas Gerais, Alagoas e Goiás.  
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obtive informações que a CCNEI possuía grupos em Porto Alegre e Pelotas. Nesse 

sentido, a realização desta primeira pesquisa sobre igrejas inclusivas foi crucial para 

que eu pudesse escolher a CCNEI de Pelotas como foco de investigação.  

Desta maneira, os primeiros contatos com o responsável pela célula religiosa 

em Pelotas só foram possíveis graças ao intermédio do Danilo, ex-pastor do grupo da 

CCNEI no Amapá45.  Assim, as negociações para meu acesso e participação ao grupo 

em pelotas deram-se ainda no ano de 2016 em conversas constantes via a rede social 

Facebook com o líder do grupo da CCNEI na cidade de Pelotas.  

Os trabalhos desenvolvidos sobre igrejas inclusivas no Brasil em diferentes 

áreas do conhecimento: Natividade (2008) e Weiss de Jesus (2012); Alves (2009) 

Coelho Júnior (2014), Souza (2015); Oliveira (2015) e Ferreira (2016); não tiveram 

como foco principal de investigação os rituais enquanto produtores de significados 

para as pessoas que buscam essa religiosidade.  

As pesquisas se constituíram entorno da disputa e da aceitação da 

homossexualidade por evangélicos e, consequentemente, por estas igrejas inclusivas 

(NATIVIDADE, 2008); questão mais relacionada a articulação entre gênero, 

sexualidade e vivências religiosas com o enfoque para o trânsito de gênero e 

valorização do “feminino” (WEISS DE JESUS, 2012); reflexões sobre aspectos 

institucionais, surgimento e características de igrejas inclusivas (ALVES, 2009); nas 

análises sobre a oferta de serviços religiosos, perfil teológico, clientela e alcance social 

(FERREIRA,2016); nas reflexões que visam problematizar essa propostas teológicas 

com os estudos hegemônicos da Sociologia da Religião, principalmente com a noção 

de “mercado religioso” (SOUZA, 2015); nas abordagens a partir do recorte da 

moralidade, regulação dos desejos sexuais e aceitabilidade homossexual, 

investigando as redes de sociabilidades e as vivências da identidade homossexual 

(COELHO JÚNIOR, 2014) e  de uma perspectiva psicossocial focando as experiências 

de jovens homossexuais do sexo masculino (FERREIRA, 2016). 

Assim, diferente dos trabalhos mencionados, pretendo situar esta dissertação 

no seio de uma literatura acadêmica sobre igrejas inclusivas no Brasil, contudo, 

abordando os significados e eficácia simbólica dos rituais religiosos como sendo 

                                            
45 Este grupo religioso não existe mais na cidade de Macapá devido ao rompimento do líder com a 
denominação CCNEI, por ter enfrentado dificuldades financeiras e por não ter conseguido atingir o 
público LGBT cristão da cidade. Embora ele tenha tentado sozinho dar continuidade ao projeto de 
fundar uma igreja para o público LGBT, o projeto de implementação da religiosidade inclusiva não foi 
adiante. Hoje, o ex-pastor trabalha com projetos sociais para crianças no Amapá.  
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responsáveis por uma certa reintegração ao domínio do sagrado evangélico 

pentecostal, visando problematizações acerca dos significados que os símbolos rituais 

assumem na vida de um homossexual cristão evangélico, as trajetórias religiosas 

individuais dos frequentadores e deslocando as investigações fora de um eixo de 

discussão que privilegiaram igrejas com maior número de adeptos e mais 

institucionalizadas no eixo Rio de Janeiro/São Paulo, onde essas igrejas possuem 

suas sedes oficias localizadas. Minhas investigações deram-se em uma célula 

religiosa que ainda busca institucionalizar-se enquanto igreja, como já mencionado, 

no Sul do Brasil e em uma denominação ainda pouco estudada, a CCNEI.  

 

Conteúdo dos Capítulos 

De antemão, esclareço ao leitor que esta dissertação deve ser lida em três 

partes: a primeira onde estabeleço um diálogo entre religião e homossexualidade para 

poder compreender o fenômeno de igrejas inclusivas e aspectos de sua 

institucionalização; na segunda parte, demonstro as características da sede oficial da 

CCNEI e do grupo em Pelotas; e, na última parte faço um apanhado das trajetórias 

religiosas, biografias dos frequentadores e as discussões acerca dos significados e 

simbologias que os rituais assumem para o grupo e seus frequentadores. Assim, esta 

Dissertação estar estruturada em quatro capítulos:  

No Capítulo 1, intitulado Cristianismo e Homossexualidade: 

Contextualizando o Surgimento de Igrejas “Inclusivas” – discuto relações, 

tensões entre religião cristã e homossexualidade, focalizando estudos que 

privilegiaram essa relação. Demonstro como a condição homossexual é retratada 

dentro de códigos de condutas morais e cristãs. Legitimadas a partir de interpretações 

de passagens bíblicas que são contrárias as relações e práticas homoeróticas. 

Apresento este debate a partir de uma perspectiva sócio histórica, para assim 

demonstrar ao leitor como essa relação conturbada contribuiu para a criação de 

igrejas voltadas para o público LGBT.  

No segundo capítulo, Etnografia Sociológica na CCNEI de Pelotas: 

percepções e reflexões metodológicas evidencio minhas reflexões acerca da 

pesquisa realizada junto a CCNEI de Pelotas. Discuto sobre a escolha da temática de 

pesquisa e o método de investigação que contou com a realização de uma etnografia, 

observação participante e entrevistas semiestruturadas. Revelo ao leitor minhas 

experiências e emoções vividas em campo.  
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Já o terceiro capítulo, Trajetórias religiosas e homossexualidade na CCNEI 

De Pelotas: Projetos, campo de possibilidades e sentimento de pertencimento, 

abordo as trajetórias religiosas individuais dos frequentadores da CCNEI de Pelotas, 

identificando as principais denominações que estes indivíduos fizeram parte, 

enfocando as experiências enquanto homossexuais e cristãs nesses outros espaços 

religiosos. Viso denotar ainda em que momento de suas vidas optaram por congregar 

em um grupo religioso “inclusivo”. Ademais, saliento o sentimento de pertencimento e 

de não pertencimento ao grupo da CCNEI de Pelotas e quais são as principais causas 

e circunstâncias que levam uma pessoa a se afastar do convívio com o grupo. O leitor 

também poderá visualizar neste capítulo a articulação do conceito de trajetória, projeto 

e campo de possibilidades elaborada pelo autor Gilberto Velho (2003) e como eles 

podem explicar, em certa medida, as biografias individuais dos atores que compõe a 

CCNEI de Pelotas. Atrelado a estes conceitos, outras categorias analíticas irão 

emergir como forma de dar sustentação para tal discussão como: performatividade de 

gênero ((BUTLER, 2003; KIMMEL, 1988; FOUCAULT, 1989) e trânsito religioso 

(ALMEIDA, 2001).   

Por último, o quarto capítulo, Símbolos rituais e as possibilidades de 

reintegração ao Sagrado Evangélico Pentecostal na CCNEI de Pelotas, é 

dedicado para demonstrar os principais rituais realizados no espaço religioso da 

CCNEI em Pelotas, evidenciando os sentidos, significados e eficácia simbólica que os 

símbolos rituais assumiam para as pessoas que frequentaram o grupo. Analiso os 

principais rituais dos quais estive presente durante a realização da pesquisa: O culto, 

os louvores, a Oração em Línguas, a Santa Ceia, Culto da Fogueira e o ritual do óleo 

ungido. Para este capítulo, buscando um diálogo com os dados empíricos, valo-me 

dos estudos de rituais religiosos a partir da superação de conflitos e crença na sua 

eficácia simbólica a partir dos principais conceitos mobilizados por Victor Turner (1974; 

2005), dentre eles: liminaridade, comunitas e símbolo ritual. 
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CAPÍTULO 1: CRISTIANISMO E HOMOSSEXUALIDADE: CONTEXTUALIZANDO 

O SURGIMENTO DE IGREJAS “INCLUSIVAS”.  

 

“As igrejas evangélicas sempre baniram os homossexuais dos seus 
espaços. E eu vejo a igreja inclusiva como um chamado para eu 
continuar louvando o senhor” (Fala do interlocutor Marcelo sobre o 
sentido das igrejas inclusivas na sua vida). 

 

Neste capítulo, apresento como a condição homossexual é retratada dentro de 

códigos de condutas morais cristãs, legitimadas a partir de interpretações de 

passagens bíblicas que são contrárias as relações e práticas homoeróticas. Apresento 

este debate a partir de uma perspectiva sócio histórica, para assim demonstrar ao 

leitor como essa relação conturbada contribuiu para a criação de igrejas voltadas para 

o público LGBT. 

 

1.1 Moralidade cristã, sexualidade e homossexualidade: proibições e 
interdições 

 

Nas sociedades modernas ocidentais cristãs, uma das instituições que sem 

dúvidas produziram e produzem uma gama de discursos sobre o sexo e as 

sexualidades, são as religiões cristãs que possuem diversos argumentos no plano 

moral e religioso que legitimam a relação heterossexual monogâmica e condena as 

relações homossexuais.  

De acordo com Foucault (1988), com surgimento da era moderna e o 

desenvolvimento do capitalismo, as sexualidades passaram a ser controladas e 

reprimidas por uma série de dispositivos de poder – a saber, a psicologia, a 

psiquiatria, a pedagogia, o direito e as religiões cristãs. Assim, as sexualidades 

passaram a ser relegadas ao privado, guiadas por normas rígidas estabelecidas.  

Referindo-se ao contexto do século XVII e o início das repressões burgueses, 

dentre elas a da sexualidade, Foucault (1988) escreve que:  

A sexualidade é, então, cuidadosamente encerrada. Muda-se para dentro de 
casa. A família conjugal a confisca. E absorve-a, inteiramente, na seriedade 
da função de reproduzir. Em torno do sexo, se cala. O casal, legítimo e 
procriador, dita a lei. Impõe-se como modelo, faz reinar a norma, detém a 
verdade, guarda o direito de falar, reservando-se o princípio do segredo. No 
espaço social, como no coração de cada moradia, um único lugar de 
sexualidade reconhecida, mas utilitário e fecundo: o quarto dos pais. Ao que 
sobra só resta encobrir-se; o decoro das atitudes esconde os corpos, a 
decência das palavras limpa os discursos. E se o estéril insiste, e se mostra 
demasiadamente, vira anormal: receberá este status e deverá pagar as 
sanções (FOUCAULT, 1988, p, 9). 
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Desse modo, o falar sobre o sexo e as sexualidades, bem como suas práticas 

passam a ser relegadas ao privado, nomeadamente ao quarto do casal. Ficava 

estritamente proibido que crianças pudessem ouvir ou falar de sexo e isto também se 

aplicava as sexualidades e práticas sexuais que destoavam dessa lógica do “casal 

legítimo e procriador”; todos fora desse padrão passavam a ser visto como anormais 

e indesejadas (FOUCAULT, 1998). Essa forma de tratar as sexualidades, de modo 

geral, atravessa o tempo e se insere na história como mecanismo de controle, 

regulação dos corpos e dos desejos sexuais. Discursos que patologizaram e 

normatizarem algumas práticas sexuais e as transformaram em pecados, como a 

homossexualidade, por exemplo (FOUCAULT, 1988). 

Ainda sobre as repressões entorno das sexualidades, Foucault (1988) escreve: 

Poder-se-iam citar outros focos que, a partir do século XVIII ou do século XIX, 
entraram em atividade para suscitar os discursos sobre o sexo. Inicialmente, 
a medicina, por intermédio das "doenças dos nervos"; em seguida, a 
psiquiatria, quando começa a procurar — do lado da "extravagância", depois 
do onanismo, mais tarde da insatisfação e das "fraudes contra a procriação", 
a etiologia das doenças mentais e, sobretudo, quando anexa ao seu domínio 
exclusivo, o conjunto das perversões sexuais; também a justiça penal, que 
por muito tempo ocupou-se da sexualidade, sobretudo sob a forma de crimes 
"crapulosos" e antinaturais, mas que, aproximadamente na metade do século 
XIX se abriu à jurisdição miúda dos pequenos atentados, dos ultrajes de 
pouca monta, das perversões sem importância, enfim, todos esses controles 
sociais que se desenvolveram no final do século passado e filtram a 
sexualidade dos casais, dos pais e dos filhos, dos adolescentes perigosos e 
em perigo — tratando de proteger, separar e prevenir, assinalando perigos 
em toda parte, despertando as atenções, solicitando diagnósticos, 
acumulando relatórios, organizando terapêuticas; em torno do sexo eles 
irradiaram os discursos, intensificando a consciência de um perigo incessante 
que constitui, por sua vez, incitação a se falar dele (FOUCAULT, 1988, p. 32). 

 
Dessa maneira Foucault explicita ainda:  

Isso seria próprio da repressão e é o que a distingue das interdições mantidas 
pela simples lei penal: a repressão funciona, decerto, como condenação ao 
desaparecimento, mas também como injunção ao silêncio, afirmação de 
inexistência e, consequentemente, constatação de que, em tudo isso, não há 
nada para dizer, nem para ver, nem para saber. Assim marcharia, com sua 
lógica capenga, a hipocrisia de nossas sociedades burguesas. Porém, 
forçada a algumas concessões. Se for mesmo preciso dar lugar às 
sexualidades ilegítimas, que vão incomodar noutro lugar: que incomodem lá 
onde possam ser reinscritas, senão nos circuitos da produção, pelo menos 
nos do lucro (FOUCAULT, 1988, p. 10). 

 

Então, aqueles que não se encaixassem dentro dos padrões normativos de 

uma sexualidade aceitável socialmente – a heterossexualidade – estariam sujeitos a 

sofrer sansões e repressões (FOUCAULT, 1988). Assim, no domínio do plano 

discursivo, diversas instituições (a família, escola, igreja, medicina) foram 
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apropriando-se de argumentos necessários para que cada uma pudesse falar sobre o 

sexo, saber para quem falar, quando, como e onde falar.  

Daí decorre também o fato de que o ponto importante será saber sob que 
formas, através de que canais, fluindo através de que discursos o poder 
consegue chegar às mais tênues e mais individuais das condutas. Que 
caminhos lhe permitem atingir as formas raras ou quase imperceptíveis do 
desejo, de que maneira o poder penetra e controla o prazer cotidiano — tudo 
isso com efeitos que podem ser de recusa, bloqueio, desqualificação, mas, 
também, de incitação, de intensificação, em suma, as "técnicas polimorfas do 
poder". Daí, enfim, o fato de o ponto importante não ser determinar se essas 
produções discursivas e esses efeitos de poder levam a formular a verdade 
do sexo ou, ao contrário, mentiras destinadas a ocultá-lo, mas revelar a 
"vontade de saber" que lhe serve ao mesmo tempo de suporte e instrumento 
(FOUCAULT, 1988, p, 13). 

 
De acordo com Foucault (1988) foi a Pastoral Católica Cristã, a partir do 

Concílio de Trento46 (1545-1563) – cujo o objetivo era de um resgate da fé e da 

doutrina católica após a Reforma Protestante que instituiu o manual do sacramento e 

da confissão do qual apresentava prescrições entorno das posturas que um 

verdadeiro cristão deveria seguir. Dentre as prescrições estavam: não se masturbar e 

não fazer sexo com outros homens. O não cumprimento dessas regras implicava no 

pecado, que poderia ser dito no confessionário a um sacerdote, incumbido de 

sentenciar as penitências.  

Assim, no que diz respeito ao sexo, o fiel deveria confessar com riquezas de 

detalhes suas falhas e possíveis pecados provenientes do ato. Dessa forma, Foucault 

chama atenção para: 

Mas, pode-se muito bem policiar a língua, a extensão da confissão e da 
confissão da carne não para de crescer. Pois a Contra Reforma se dedica, 
em todos os países católicos, a acelerar o ritmo da confissão anual. Porque 
tenta impor regras meticulosas de exame de si mesmo. Mas, sobretudo, 
porque atribui cada vez mais importância, na penitência — em detrimento, 
talvez, de alguns outros pecados — a todas as insinuações da carne: 
pensamentos, desejos, imaginações voluptuosas, deleites, movimentos 
simultâneos da alma e do corpo, tudo isso deve entrar, agora, e em detalhe, 
no jogo da confissão e da direção espiritual. O sexo, segundo a nova pastoral, 
não deve mais ser mencionado sem prudência; mas seus aspectos, suas 
correlações, seus efeitos devem ser seguidos até às mais finas ramificações: 
uma sombra num devaneio, uma imagem expulsa com demasiada lentidão, 
uma cumplicidade mal afastada entre a mecânica do corpo e a complacência 
do espírito: tudo deve ser dito. Uma dupla evolução tende a fazer, da carne, 
a origem de todos os pecados e a deslocar o momento mais importante do 
ato em si para a inquietação do desejo, tão difícil de perceber e formular; pois 
que é um mal que atinge todo o homem e sob as mais secretas formas: 
“Examinai, portanto, diligentemente, todas as faculdades de vossa alma, a 
memória, o entendimento, a vontade. Examinai, também, com exatidão todos 

                                            
46 […] definió con toda precisión los puntos fundamentales del dogma católico frente al confucionismo 
doctrinal anterior, que los protestantes con su propaganda hubieran tal vez asfixiado. Pero también dio 
una amplia base jurídica a la reforma anhelada por todos, pero falta de um erebro, de una directriz, un 
plan orgánico (SÁNCHEZ, 1962, p. 382). 
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os vossos sentidos [...]. Examinai, ainda, todos os vossos pensamentos, 
todas as vossas palavras e todas as vossas ações. Examinai, mesmo, até os 
vossos sonhos para saber se, acordados, não lhes teríeis dado o vosso 
consentimento (FOUCAULT, 1988, p. 22). 

 
Desse modo, o Ocidente cristão produziu discursos sobre o sexo estritamente 

pautados em valores confessionais, utilizados como primeiras técnicas para a 

produção de verdade associada a penitência (FOUCAULT, 1988). No domínio da 

religião cristã ocidental, toda e qualquer conduta sexual que se desvirtuasse da 

hermenêutica contida nas escrituras e que rompesse com o código moral estabelecido 

estar fadada ao julgamento ou condenação de Deus. O arrependimento do pecado 

implica em levar uma vida de acordo com os desígnios de Deus evitando a todo custo 

voltar a cometer os mesmos pecados. Não demorou para que a técnica da confissão, 

de dizer aquilo que perturba o espírito do “bom cristão” também fosse apropriado pela 

Psicologia e pela Pedagogia, por exemplo (FOUCAULT, 1988).  

Assim sendo, no domínio da religião cristã e seus ditos e interditos sobre as 

sexualidades, Ferraz (2015) expõe que: 

Em fins do século XIX e início do século XX, descobertas nos estudos 
científicos sobre a sexualidade humana explicaram o caráter desviante da 
relação entre pessoas do mesmo sexo. O termo homossexual passou a ser 
utilizado e uma nova abordagem, não mais religiosa, mas sim científica, 
definiu o homossexualismo como uma doença passível de cura. Um século 
depois, religiosos de diversas denominações ainda se utilizam desses 
argumentos e tentam relacionar com o posicionamento bíblico sobre a 
homossexualidade (FERRAZ, 2015, p. 476, grifos da autora). 
 

Nas análises do teólogo e antropólogo Marciano Vidal (2008) as orientações e 

prescrições bíblicas acerca das sexualidades humanas estão contidas em dois 

momentos distintos nas escrituras: no Antigo e no Novo testamentos. Nesses dois 

momentos específicos a moral sexual assume visões que se aproximam e se 

distanciam.  

Para Vidal (2008), o amor e a sexualidade no Antigo Testamento estavam 

reunidos sobre três pilares fundamentais: a originalidade da revelação bíblica; 

prescrições rituais ou tabus sexuais na legislação judaica e revelação do 

mistério do amor humano (VIDAL, 2008, p. 11, grifo meu).   

No que concerne a originalidade da revelação bíblica, Vidal (2008) esclarece 

que esta surge a partir da ruptura da religião judaica com as religiões politeístas. Para 

as religiões antigas e politeístas a compreensão da sexualidade humana dava-se a 

partir dos mitos e ritos e eram consideradas práticas sagradas. Dessa maneira, a 
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ruptura que a revelação bíblica se opõe é exatamente as visões dessas religiões que 

davam caráter sagrado a sexualidade. Logo:  

O dogma fundamental de Israel, desde suas origens, exclui os mitos e ritos 
sexuais. Yaweh, o Deus dos pais que se manifesta a Moisés (Êx 3, 13-25), 
liberta Israel do cativeiro do Egito para torna-lo seu povo e exige um culto 
exclusivo (Êx 20, 1 – 3), Yaew é único (Dt 6,4); não existe ao lado dele 
nenhum outro deus. Tudo o quando existe foi criado por Ele, é criatura sua. 
Yaweh é radicalmente transcendente (VIDA, 2008, p. 12). 
 

Portanto, o dogma judaico e a fé cristã instituída tinham por objetivo banir os 

mitos e ritos sexuais; para eles não existiam deusa-mãe, deusa-amante, deusa-

esposa, existia apenas a figura de um único Deus Pai transcendente e ele não estava 

relacionado com mitos e rituais da fecundidade, pelo contrário, estava mais ligado as 

formas de se relacionar com o seu povo, nesse caso, o dogma judaico e a fé cristã 

refutam a existência de uma deusa-mãe junto ao Deus Pai (VIDAL, 2008). 

As normas rituais de Israel, ligadas à aliança proíbem todas aquelas formas 
que tendem a sacralizar a sexualidade como vemos nas religiões ambientais. 
Em Israel não existe a hierogamia, já que Yaew não é um Deus sexuado. 
Proíbem-se a prostituição sagrada como pena de morte (Dt 22, 1-19) e a 
união sexual com animais (Êx 22,18; Dt 27, 21; Lv 18, 23). Essas proibições 
não excluíram automaticamente tais práticas. Israel sentiu com frequência a 
tentação de voltar aos ritos pagãos (Cf.: Êx 32, 6; 1Rs 14, 24; 2 Rs 23, 7) 
(VIDAL, 2008, p. 13). 
 

É possível perceber que o Deus Pai como transcendente passa a ser figura 

central em Israel não sendo permitido culto a outros deuses, onde proibia-se as 

práticas de prostituição e sexo com animais.  

O Antigo Testamento é marcado ainda por outras prescrições rituais e tabus 

sexuais, que além de uma regulamentação dos costumes sexuais da sociedade, 

possui uma ética individual que cada um dever seguir.  Dentre elas: as posturas que 

os jovens deviam assumir frente à “mulher perigosa”; à reprovação de práticas 

sexuais entre dois homens e as perversões sexuais (travestismo e bestialidade) 

(VIDAL, 2008, p. 14. Grifo meu).  

Já as principais prescrições rituais sobre o sexo não estavam ligadas 

diretamente com a moral, mas principalmente com as noções de puro e impuro47:  

                                            
47 Nesse contexto Mary Douglas escreve que: No século XIX distinguiam-se as religiões primitivas das 
grandes religiões do mundo sob dois aspectos: em primeiro lugar, as religiões primitivas seriam 
inspiradas pelo medo; em segundo lugar, estariam inextricavelmente misturadas com as noções de 
impureza e de higiene. Quase todos os relatos de missionários e viajantes sobre religiões primitivas 
falam do medo, do terror e do assombro em que vivem os seus crentes. Os primitivos estariam de facto 
convencidos de que aqueles que, por inadvertência, atravessam alguma linha interdita ou se encontram 
num estado de impureza serão vítimas de horríveis catástrofes. E como o medo paralisa a razão, ele 
pode dar conta de outras peculiaridades do pensamento primitivo, especialmente, da noção de 
impureza (DOUGLAS, 1991. p. 6). 
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No fundo, essas prescrições detalhadas e rigorosas manifestam certo temor 
diante do sexual e são resíduos de uma concepção tabuística do sexual. Com 
efeito, “como nas demais leis purificadoras (Lv 11-15), também estes casos 
se acham presididos não tanto por motivações de ordem higiênica ou estética, 
mas sim religiosa, pois, analogicamente, como entre os povos vizinhos de 
Israel e na atual população palestina, os fenômenos sexuais eram 
considerados como impedimento para a relação cultual de Deus” (VIDAL, 
2008, p. 15). 
 

Nesta continuidade, as práticas que eram consideradas impuras na vida sexual 

eram: a menstruação – estando proibidas as relações sexuais com as mulheres em 

seu período menstrual; o parto, cuja a mulher era considerada impura por sete dias 

caso desse à luz a um menino e quatorze caso fosse menina; a polução48  – o contato 

com homens que tiveram ejaculação durante noite após sonhos eróticos ou o contato 

com objetos e pessoas que estiveram expostas com o sêmen de um enfermo; e, o ato 

conjugal – torna impuros até à tarde o marido e a mulher que devem se purificar com 

banho (VIDAL, 2008, grifos do autor). 

Por fim, o Antigo Testamento, além dessas prescrições e vigilância sobre o 

sexo e a sexualidade. Apresenta ainda a visão da revelação do mistério do amor 

humano (VIDAL, 2008, grifo meu).  A revelação do amor humano no Antigo 

Testamento corresponde a ideia do casal inaugural; este casal ideal tinha como 

principais qualidades ser de sexo oposto, fidelidade, entrega, exclusividade, que 

simbolizava a representação do amor de Deus pelo seu povo. O matrimônio passa a 

ser sagrado, divino. O oposto disso era considerado pecado e impuro. 

No Novo Testamento continuam as orientações acerca do sexo. Prescrições 

que o fiel precisava tomar e estar atento. Uma delas era o amor virginal, a descoberta 

da virgindade (VIDAL, 2008. Grifos meus). A tradição cristã passa a valorizar o sexo 

somente após o matrimonio sendo sinônimo de fé e devoção aos mandamentos de 

Deus.  

Desta forma, integram-se as duas dimensões fundamentais para a vida do 

casal ideal “tanto o amor conjugal como o amor virginal têm uma fonte única: o mistério 

de Cristo enquanto mistério de amor virginal e nupcial” (VIDAL, 2008, p. 26).  Assim, 

o que fazia um casal ser bem quisto aos olhos de Deus era essa relação mutua, onde 

as relações sexuais só seriam permitidas dentro do casamento e entre um homem e 

                                            
48 Está relacionado a ejaculação noturna após um sonho erótico. Na Bíblia, em Levítico 15:16-17 e 
Deuteronômio 23.9-11: “Quando estiverem acampados, em guerra contra os seus inimigos, 
mantenham-se afastados de todas as coisas impuras. Se um de seus homens estiver impuro devido à 
polução noturna, ele terá que sair do acampamento. Mas ao entardecer ele se lavará, e ao pôr-do-sol 
poderá voltar ao acampamento”.   
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uma mulher sendo este destinado para a procriação. O casamento passa a ser um 

“remédio” para tratar o ardor do desejo (CATTONÉ, 2001, grifo meu).  

A vista disso, Cattonné (2001) elenca as principais recomendações impostas 

aos casais que eram limitadas por uma série de prescrições que recaiam 

principalmente nas práticas sexuais do casal: 

Assim, a mulier super virum, dizemos simplesmente a mulher “cavalga” “é 
contrária a natureza”, isto é, a sua natureza passiva. Da mesma forma, 
contrária a natureza também é a posição retro, por trás, chamada também 
more canino, ou seja, a maneira dos cães; ela pode valer de dez a quarenta 
dias de penitência. Uma posição a termo, outro termo significando “por trás”, 
pode visar à sodomia podendo então ser tarifada em três anos de penitência 
(CATTONÉ, 2001, p. 64, 65). 

 

No que concerne as orientações morais sobre as relações sexuais, o Novo 

Testamento segue as regras postas no Antigo Testamento. Os principais pecados 

sexuais são: a fornicação adultério – compreendidos como a relação sexual de 

homem-mulher fora do casamento que pode assumir também fornicação estrita (1 Cor 

6,12-20), como adultério (1 Cor 7,2) ou incesto (1 Cor 5, 1) (VIDAL, 2008).  

Nesse ponto de vista, no Cristianismo, o cristão por ser parte de Deus tem o 

seu corpo e desejos controlados (FOUCAULT, 1988) no qual são postas sob ele 

normas e comportamentos que devem ser seguidos.  Nesse caso, deitar-se com 

outras mulheres ou homens viola as regras básicas do amor conjugal e virginal. A 

prostituição, bestialidade (sexo com animais), “travestismo” e a relação carnal entre 

dois homens continuavam sendo práticas pecaminosas no Novo Testamento 

(FOUCAULT, 1988; VIDAL, 2008). 

Considero importante situar o leitor que as referências à homossexualidade 

citadas em passagens bíblicas não podem ser confundidas tal como conhecemos 

hoje, até porquê, a noção de homossexualidade é um termo do século XIX. Nas 

palavras de Foucault (2015):  

A noção de homossexualidade data do século XIX e é, portanto, bastante 
tardia. Penso que não é simplesmente a noção que é tardia. Eu diria que o 
recorte, entre todas as práticas sexuais, todas as formas de prazer, todos os 
tipos de ligação que possamos ter uns com os outros, o recorte da região 
homossexual data em parte dessa mesma época. Por exemplo, no século 
XVIII, e ainda no início do século XIX, as pessoas experimentavam suas 
relações com o corpo, com os outros, experimentavam sua liberdade mais 
como uma libertinagem do que como uma espécie de caracterização precisa 
de um comportamento sexual ligado a uma psicologia, a um desejo. Logo, 
homossexualidade, categoria tardia (FOUCAULT, 2015, p. 4).  

 
Foucault (2015) argumenta que esta noção de homossexualidade e retomadas 

nas lutas políticas do século XIX – especialmente contra as opressões e segregações 
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sofridas por homossexuais em 1870, nas argumentações de Foucault (2015) a noção 

de homossexualidade foi responsável por querer aprisionar algumas personalidades 

ilustres que não sucumbiram e revidaram. Dentre elas estão as seguintes: os famosos 

escritores Gide, Oscar Wilde e o médico sexólogo alemão Magnus Hirschfeld um dos 

pioneiros na defesa dos direitos homossexuais. 

Como bem aponta Vidal (2008) é importante, antes de tudo, ter em mente que 

as passagens bíblicas sobre a homossexualidade se encontram dentro de contextos 

históricos e culturais específicos. De acordo com Vidal (2008): 

Não utiliza as precisões que possuímos atualmente a respeito deste 
complexo fenômeno humano; muito menos se questiona sobre porque 
existem pessoas com uma orientação homossexual; tampouco entra em seu 
horizonte a possibilidade de viver a homossexualidade de uma forma humana 
integrada. Pelo contrário, os textos bíblicos se referem sempre a 
comportamentos homossexuais e, mais concretamente, a comportamentos 
num contexto desviante (VIDAL, 2008, p. 125). 
 

Isto posto, tanto Deifelt (1999) quanto Vidal (2008) demonstram que, de fato, 

existem diversas passagens bíblicas que reprovam e condenam a homossexualidade 

e todas as vezes que elas são citadas fazem alusão a relação entre pessoas do 

mesmo sexo carregada de um valor negativo e associada ao pecado. No entanto, 

tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento existem algumas 

controvérsias acerca das passagens bíblicas que repudiam a homossexualidade, 

passagens estas que também são questionadas pelos pastores e frequentadores da 

CCNEI e de demais igrejas “inclusivas”. 

 

1.2 As controvérsias sobre a homossexualidade na moral cristã: Antigo e Novo 
Testamentos 

 

No Antigo Testamento, a principal passagem utilizada tanto pelo Cristianismo 

quanto pelo Judaísmo para recriminar as práticas homossexuais estar contida no livro 

de Gênesis, especificamente na história de Sodoma e Gomorra49 (Gn 19, 1-11. 24-

29), onde é comum a assimilação da destruição de Sodoma e Gomorra às práticas 

homoeróticas, constantemente utilizada para referir aos homossexuais enquanto 

“Sodomitas” (VIDAL, 2008).  

Na concepção de Pinto (2015), a expressão sodomia foi a que mais se 

aproximou da noção de homossexualidade no período anterior a este conceito no 

                                            
49 Essa cidade inspirou um dos livros mais aterradores da Idade Média, o Gomorrianus, de Pedro 
Damião (VIDAL, 2008. Grifos do autor). 
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século XX. Ainda de acordo com Pinto (2015), este processo se estende dos fins da 

baixa idade média até as portas da modernidade. 

Destarte, Vidal (2008) critica essas interpretações e afirma que as mesmas não 

são tão claras e que devem ser submetidas a uma revisão a partir de análises 

minuciosas de seus significados. As passagens bíblicas que aludem a destruição por 

Deus de Sodoma e Gomorra, não existem menções claras as questões 

homossexuais.  

Os questionamentos expostos por Vidal (2008) são os mesmos levantados por 

líderes de igrejas inclusivas e reinterpretados para uma perspectiva de “santificação” 

da homossexualidade. Na concepção de Vidal (2008) os textos tratam de:  

Os textos do Antigo Testamento que aludem a Sodoma destacam sua 
completa destruição (Cf. Is 1,9; Jr 49, 18; Am 4,11; Sf 2,9) ou assinalam que 
seus homens eram muitos “maus e pecadores” (Gn 13,13), fornicadores e 
mentirosos ( Jr 23, 14), indiferentes ao sofrimento “do pobre indigente” (Ez 
16, 49-50), não respeitosos com a lei da hospitalidades (Eclo 16,8). Nas 
alusões dos Evangelhos (Mt 10,15; 11, 23-24; Lc 17, 28-29) não existem 
alusão à temática homossexual. Existem dois textos no Novo Testamento que 
fazem referência a Sodomo com alguma conotação sexual. O versículo 7 da 
carta de Judas que se refere à relação carnal (prostituição) entre homens e 
seres quase divinos e o texto de 2Pd 2,6-10 da conduta libertina geral (VIDAL, 
2008, p. 126;126). 

 

Em concordância com Vidal (2008), a principal passagem bíblica 

corriqueiramente utilizada por algumas igrejas cristãs conservadores para repudiarem 

a homossexualidade é controversa e estar fadada as interpretações de quem as 

manipula. As principais passagens do antigo testamento quando se referem a Sodoma 

explicita centralmente a injustiça e a violação das leis de hospitalidade. 

Consequentemente, afirmar que a destruição de Sodoma e Gomorra estava 

associada aos pecados de relações homossexuais configura-se, pois, um erro de 

interpretação.  

Mediante a isto, Vidal (2008) expõe que esta interpretação deu-se através dos 

escritos intertestamentários50 “em contato com o mundo helenista. Escritos judaicos 

                                            
50 O período intertestamentário é o espaço de tempo que separa os últimos escritos bíblicos, sobretudo 
do cânon da Bíblia Hebraica, do nascimento de Cristo e da composição dos primeiros escritos do Novo 
Testamento. Falando em termos cronológicos, esse período compreenderia cerca de 400 anos, desde 
a morte do profeta Malaquias, no V século antes de Cristo, até as primeiras cartas escritas por Paulo, 
por volta do ano 50 depois de Cristo. Se consideramos, invés, o cânon católico, que inclui no Antigo 
Testamento também os livros escritos em Grego, esse período de tempo diminui muito, pois o último 
livro do Antigo Testamento, o Livro da Sabedoria, teria sido escrito a menos de 100 anos antes de 
Cristo. Disponível em: http://www.abiblia.org/ver.php?id=6757. Acesso em 26 de outubro de 2018. 

http://www.abiblia.org/ver.php?id=6757
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que interpretaram a passagem de Sodoma em clara referência ao comportamento 

homossexual” (VIDAL, 2008, p. 128).  

Existem, de acordo com Vidal (2008), no Antigo Testamento apenas dois textos 

que claramente falam sobre a homossexualidade e suas práticas enquanto pecado: 

“Não te deitarás com um homem como se deita como uma mulher, isto é uma 

abominação” (Lv 18, 22). “Quando um homem se deita com um homem como se deita 

com mulher, ambos cometem uma abominação. São réus de morte e o sangue recai 

sobre eles (Lv, 20, 13) (VIDA, 2008, p, 128, 129. Grifos meus).  

Nessa acepção G. Ruiz apud Vidal (2008) esclarece: 

O uso que a Igreja tem feito da Bíblia, nesta matéria, rende ao “maximalismo”, 
interpretando os textos com explícito exagero e não guardando as 
proporções, sequer quantitativa, que a Bíblia marca frente a outros pecados 
mais graves e condenáveis (G. RUIZ APUD VIDAL, 2008, p. 135).  

 

No que tange ao Novo Testamento, além do texto de Judas versículo 7 que 

faz referência a prostituição entre homens, há ainda uma outra passagem que 

parece fazer alusão ao comportamento homossexual enquanto pecado e abominação, 

estar em 2 Pd 2. 6-10 que fala sobre a libertinagem no geral (VIDAL, 2008). Outras 

passagens estão direcionadas aos vícios dos fiéis, que não estão necessariamente 

ligadas às questões homossexuais, embora perpasse por elas, como demonstra Vidal: 

Nem fornicadores, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem 
sodomitas (arsenokoítai), nem ladrões, nem avaros, bêbados, nem 
caluniadores ou exploradores herdarão o Reino de Deus” (1Cor 6,9-10). (A 
Lei é feita) para os iníquos e rebeldes, ímpios e pecadores, sacrilégios e 
profanadores, parricidas, matricidas e assassinos, fornicadores (pórnois), 
sodomitas (arsenokoítais), traficantes de escravos, mentirosos, perjuros e 
para todos aqueles que se opõem ao santo ensinamentos segundo o 
evangelho (1Tm 1, 9-11) (VIDAL, 2008, p. 123). 
 

De tal maneira, as passagens bíblicas que fazem clara alusão à condição 

homossexual enquanto prática pecaminosa e não aceitável no domínio religioso são 

pouquíssimas e controversas. No entanto, diversas denominações cristãs utilizam 

desses argumentos e interpretações para legitimar e repudiar relações homoafetivas, 

vetando as possibilidades de pessoas homossexuais aos bens sagrados e de 

ocuparem cargos eclesiásticos.  

Fica estritamente proibido, para pessoas homossexuais assumidas, gerir ou 

estar à frente de lideranças religiosas, afinal, o que parece ser legítimo dentro de uma 

estrutura religiosa cristã é a heterossexualidade atrelada a uma masculinidade 

hegemônica (KIMMEL, 1998) sendo regidas por todas as outras condutas morais 

esperadas do fiel – ter um bom casamento e seguir à risca as palavras das escrituras.  
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De tal forma, percebo que a homossexualidade enquanto uma sexualidade 

desviante e condenável, pode até ser tolerada, porém, a partir do arrependimento e 

do cumprimento das penitências. Algumas ramificações evangélicas pentecostais e 

neopentecostais trabalham com o discurso que é possível livrar-se da 

homossexualidade passando pelo ritual de “cura e libertação”.  

Para algumas denominações as relações homossexuais estão ligadas a 

possessão demoníaca. Em outros casos, existe uma literatura evangélica de 

aspectos espirituais e psicologizantes especializadas e que contam com casos de ex-

gays que ao reconhecer o pecado da homossexualidade voltaram a tornar-se 

heterossexuais. Essas literaturas são indicadas para fieis que desejam “tratar” a 

homossexualidade (NATIVIDADE, 2008).  

Essa atmosfera de proibição e regulação dos corpos nos espaços de encontro 

e acesso ao sagrado faz com que homossexuais enfrentem verdadeiros dilemas com 

relação a sua identidade sexual e identidade religiosa (como viver ambas de forma 

harmônica e sem culpa?). Dilemas que vão além da ordem social, atingindo a psique 

humana.  

Dessa maneira, a pessoa homossexual rechaçada, estigmatizada e violentada 

por todos esses discursos e práticas moralizantes, controladoras e privativas, afasta-

se desses espaços, ora criando certa repulsa pelo sagrado cristão e dele se afastando, 

ora buscando outras formas de vivências religiosas destoante do cristianismo 

ortodoxo e moralizador das condutas. 

Problematizo ainda que grupos cristãos conservadores, de certa forma, 

acabam sendo responsáveis pela disseminação de ódio e intolerância aos LGBTs, 

que fortalecem preconceitos, estigmatizam e hostilizam o outro que não faz parte do 

seu meio, se apoiam claramente na separação entre o “joio e o trigo” para definição 

do verdadeiro e do falso crente. Muitas de suas ações, sejam elas na política ou pelo 

viés midiático, atingem diretamente as subjetividades de muitos indivíduos, 

principalmente de grupos minoritários e contrários às suas inclinações (VITAL DA 

CUNHA & LOPES, 2012). 

Sendo responsáveis pela exclusão de pessoas LGBTs de seus espaços, 

determinadas denominações cristãs católicas, protestantes e evangélicas ainda 

operam com a lógica da condenação e pecado da homossexualidade.  Deste modo, 

o surgimento de igrejas inclusivas em solo Norte Americano, na década de 1960 e, 
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mais tarde, no Brasil, na década de 1990, surgem como forma de resistência e na luta 

pelo direito de pessoas homossexuais de professar a fé cristã. 

 

1.3 O nascimento de igrejas para “gays” nos Estados Unidos da América 

Em contraposição aos discursos de repressão da homossexualidade no 

domínio do sagrado cristão, surgem na década de 1960 junto com o movimento da 

contracultura51  nos Estados Unidos as primeiras igrejas de caráter “inclusivo52”. O 

principal lema destas vertentes eram a aceitação da diversidade sexual no contexto 

cristão, que deram origens as Teologias Homossexuais53 e queer54 (MUSSKOPF, 

2008; COELHO JÚNIOR, 2014; FERRAZ, 2015).  

Segundo Ferraz (2015) a contracultura contribuiu para este surgimento na 

medida que:  

A contracultura se torna um campo fértil para o questionamento de padrões 
morais e conservadores. O movimento tem como pauta a inclusão do gay na 
sociedade, a liberdade sexual, a igualdade de direitos, a luta contra a 
homofobia e contra a violência ao gay. É nesse momento que surge a ideia 
das paradas de orgulho gay e ganha importância a ação de assumir a 
homossexualidade, o coming out. Nesse período, as pesquisas científicas em 
torno da homossexualidade aumentam. Diversos dados científicos surgem e 
corroboram com os movimentos gays no que se refere à naturalidade da 
homossexualidade, à impossibilidade de cura e a não existência de uma 

                                            
51 Teoria Queer emergiu nos Estados Unidos em fins da década de 1980, em oposição crítica aos 
estudos sociológicos sobre minorias sexuais e gênero (MISKOLCI, 2009, p. 150). 
52 Segundo Musskopf (2003) a Teologia Inclusiva tem inspirações a partir da Teologia Feminista e da 
Teologia da Libertação. A teologia feminista tem seu início com as reivindicações feitas por grupos de 
mulheres feministas religiosas a uma sociedade religiosa e patriarcal. A principal reivindicação dessas 
mulheres era que as histórias e interpretações sobre o sagrado fossem contadas a partir de suas 
experiências vividas e não mais a partir de uma perspectiva patriarcal e machista. Já a Teologia da 
Libertação, tinha finalidade de atender pessoas pobres e excluídas socialmente na busca por seus 
direitos. Musskopf (2008) reitera a importância desses movimentos teológicos: No contexto dos jogos 
de força que atuam neste processo, também é preciso reconhecer a emergência de outros discursos 
que buscaram romper com a hegemonia de um discurso teológico único e normativo. As emergências 
de uma Teologia Feminista mais articulada, bem como das Teologias Negra e da Libertação Latino-
Americana, não apenas representam a formação de um conjunto de questionamentos deste discurso 
hegemônico ao qual se alia uma teologia gay, mas estas outras formulações também fornecem um 
instrumental teórico-metodológico importante para os temas com os quais ela ocupar-se-á 
(MUSSKOPF, 2008, p. 157). 
53 Para uma leitura mais apurada sobre o surgimento de Teologias Homossexuais e queer no Brasil ver 
Musskopf (2008). 
54 Uma cultura minoritária caracterizada por um conjunto de valores, normas e padrões de 
comportamento que contradizem diretamente os da sociedade dominante. De acordo com o Oxford 
English Dictionary, a palavra counterculture foi acrescentada à língua inglesa no final dos anos 1960 e 
início dos anos 1970, referindo-se aos valores e comportamento da mais jovem geração norte-
americana desse tempo, que se revoltava contra as instituições culturais dominantes de seus pais [...]. 
O maior acontecimento em toda a história, a contracultura foi o Festival da Vida de Woodstock 
(Woodstock Festival of Life), quando cerca de 500 mil jovens, ativistas de esquerda, drop-outs e meros 
curiosos, rumaram para um gigantesco concerto de rock realizado no meio de uma fazenda lamacenta, 
no interior do Estado de Nova York, em agosto de 1968, apenas um mês depois da tragédia da 
Convenção Democrática em Chicago [...] (OUTHWAITE et al, 1996, p. 134, 136). 
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opção sexual, ou seja, a existência de uma orientação sexual que pode ser 
anterior ao nascimento (FERRAZ, 2015, p. 478, grifos da autora). 

 

Consequentemente, para Ferraz (2015), a emergência desse movimento 

religioso “inclusivo” surgiu dentro de um contexto histórico e social no qual grupos 

LGBTs estavam sofrendo uma onda de perseguição e violência55, inclusive, por parte 

de grupos religiosos conservadores que buscavam legitimidade bíblica para repudiar 

a aceitação da homossexualidade na esfera pública e religiosa.  

Em contraposição, o chamado movimento de “liberação gay56” saiu em defesa 

da liberdade sexual, religiosa e política de pessoas homossexuais. Em conformidade 

com Goss (2012) apud Musskopf (2008) essa teologia homossexual dá os primeiros 

passos já em meados dos anos 1950, com o principal objetivo de reconciliar as 

tensões entre as igrejas cristãs e a homossexualidade cuja principal finalidade era de 

buscar explicações teológicas para a homossexualidade, dessa maneira buscava-se 

reunir informações precisas na Psicologia, passagens bíblicas e na História para 

assim construir argumentos sólidos para a inclusão de gays e lésbicas no cristianismo.  

Cumpre, porém, destacar as diferenças entre a Teologia Homossexual que 

surge a partir do Movimento Homófilo57 nos Estados Unidos em meados da década 

de 1950 e a Teologia do Movimento de Liberação Gay.  

Enquanto a Teologia Homossexual estava interessada em reconciliar a 

identidade sexual com a identidade religiosa a Teologia Homossexual do 

Movimento de Liberação Gay preocupava-se também com as questões de direitos 

políticos e sociais para LGBTs que viviam sob constante opressão (MUSSKOPF, 

2008; FARRAZ, 2015).  

Nas acepções de Musskopf (2008, p. 136), a Teologia do Movimento de 

Liberação Gay preocupava-se também com a “experiência destes sujeitos, com 

ênfase na situação de opressão e a necessidade de lutar pela libertação”. Nesse 

                                            
55 Neste período assistia-se nos Estados Unidos as manifestações de Stonewall. Movimento que 
reivindicava direitos para pessoas LGBTs na América, após uma onda de violência policial contra gays 
no país. 
56  A revolta de Stonewall marca o início do Movimento de Liberação Gay no Estados Unidos (FERRAZ, 
2015). 
57 Foi no contexto de uma organização dos homossexuais em meados dos anos 1950 que surgiu o 
Movimento Homófilo nos Estados Unidos. Precursor do Movimento de Liberação Gay, o Movimento 
Homófilo surge em pequenas organizações, como a Mattachine  Society e Daughters of Bilitis, 
propondo a aceitação do homossexual, a inclusão e a descriminalização da homossexualidade. No 
mesmo período em que há o surgimento desses movimentos, surge também a Teologia Homossexual. 
Contudo, eles perderam força e deixaram de existir como organização civil na década de 1960 
(FERRAZ, 2015, p. 477, 478). 
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mesmo período, o movimento de Liberação Gay avançou nas conquistas de políticas 

públicas e sociais para o LGBTs (FERRAZ, 2015). 

Musskopf (2008) e Ferraz (2015) informam que nos anos de 1980 e 1990 a 

Teologia de inspiração do movimento de Liberação Gay sofreu duras críticas da 

academia e das recentes organizações queer no que diz respeito às questões de 

outras identidades sexuais. O movimento de Liberação Gay restringia-se apenas às 

categorias de gays e lésbicas em um cenário no qual existia uma complexidade nas 

questões de diferenças de gênero e, além disso, assistia-se a crise dos movimentos 

sociais tradicionais e epidemia de aids (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida) que 

também precisava ser preocupação dessas organizações religiosas.  

Desse modo, essas críticas levaram ao surgimento de uma Teologia Queer 

influenciada exatamente pelos movimentos queer que acreditavam que a identidade 

não se encontrava mais delimitada por fronteiras fixas e (re)construída socialmente. 

Desta maneira, a Teologia Queer busca contar as narrativas bíblicas a partir dos 

relatos e experiências de pessoas não heterossexuais.  Musskopf (2008) expõe que: 

O aprofundamento das discussões sobre as identidades sexuais e de gênero 
no âmbito acadêmico e do movimento social e, de maneira especial, o 
advento da epidemia da AIDS, permitiram e implicaram mudanças profundas 
no âmbito do discurso teológico gay. Os estudos teóricos queer, com suas 
múltiplas influências teóricas e principalmente com os questionamentos 
advindos do renovado movimento GLBT, colocaram desafios para um 
discurso teológico configurado dentro do que se pode chamar de 
homonormatividade (ou guetização). O rompimento dos históricos e 
persuasivos binarismos identitários em termos de gênero e sexualidade 
propostos por estas correntes fez emergir um discurso que buscou lidar com 
a fluidez, a transitoriedade e a ambiguidade destas construções identitárias, 
suas consequências para o discurso teológico e a constituição e a 
permanência das instituições eclesiásticas. Emergiu, então, um discurso 
teológico que, a partir das histórias (narrativas) sexuais silenciadas e 
marginalizadas, transgride as fronteiras de um discurso (hetero ou homo) 
normativo, assumindo a descontinuidade do seu próprio discurso e a 
necessidade de constante revisão e reconstrução. É o que se pode chamar 
de uma teologia queer (MUSSKOPF, 2008, p. 158). 

 

Para Coelho Júnior (2012), em concordância com Musskopf (2008), essa 

teologia queer tem as pretensões de romper com paradigmas padrões heterossexistas 

cristãos normativos que impõe normas e padrões de condutas, que sufocam 

principalmente a pessoa LGBT. Nesse segmento, para o autor a teologia queer visa 

reconfigurar elementos heteronormativos dentro da estrutura religiosa do 

Cristianismo, afirmando ser possível sim, por meio de experiências pessoais de 

pessoas não heterossexuais, resgatar valores cristãos da solidariedade, tolerância e 

respeito às diferenças. 
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Posto isso, em outubro de 1968, o reverendo Troy Perry58 criou, nos Estados 

Unidos, a primeira Igreja direcionada a pregar a proposta bíblica para a comunidade 

LGBT59, a Metropolitan Community Churches 60(MCC) na sala de estar da sua casa 

após ser expulso da igreja cristã (Batista) na qual congregava, por ser homossexual. 

A igreja iniciou com mais ou menos 12 pessoas e hoje a denominação possui igrejas 

em mais de 16 países ao redor do mundo61.  

Perry fez então uma readequação das leituras bíblicas para atrair gays, 

lésbicas, bissexuais e travestis da época, argumentando que Deus não repudiava a 

homossexualidade; pelo contrário, o evangelho era para todos, dando, por 

conseguinte, vida a um discurso pautado na inclusão e aceitação de sexualidades 

diversas no âmbito do sagrado cristão (NATIVIDADE, 2008; COELHO JÚNIOR, 2012; 

REIS, SARDINHA, ROCHA & CARMO, 2016). 

Nas questões religiosas, o movimento religioso liderado por Troy Perry trouxe 

novas interpretações para as questões de identidade religiosa e identidade sexual, 

além de ter possibilitado a proliferação dessas vertentes religiosas pelo mundo 

assumindo posturas doutrinárias e teológicas diferenciadas. Contudo, para todas elas, 

se, antes, a homossexualidade era considerada pecaminosa e demoníaca, nos 

espaços sagrados dessas igrejas inclusivas ela passa a ser aceita e vivenciada. Essas 

igrejas inclusivas passam a ser mais um espaço de busca pelo reconhecimento e 

socialização com outras pessoas que vivenciaram os mesmos dilemas no tocante às 

suas experiências sexuais e religiosas (REIS, SARDINHA, ROCHA & CARMO, 2016). 

 

1.4 As Igrejas Inclusivas no Brasil 

De antemão, não pretendo aqui retomar um exaustivo debate sobre o contexto 

de surgimento dessas denominações no Brasil, as teses de Natividade (2008) e Weiss 

de Jesus (2012) já fizeram uma investigação apurada sobre este aspecto. Pretendo 

fazer uma breve contextualização, com o objetivo de situar o leitor nesta discussão. 

                                            
58 Perry, filho de mãe batista e pai pentecostal, foi casado com a filha de seu pastor como forma de 
libertar-se de seus desejos já latentes por pessoas do mesmo sexo, e em 1962, casado, aceitou e 
assumiu sua orientação sexual, sendo excomungado da comunidade pentecostal que pertencia 
(MARANHÃO, 2011, p. 168). 
59 Disponível em: <http://ccir.no.comu-nidades.net/um-pou-co-de-historia-inclusiva>. Acesso em 29 de 
outubro de 2017. 
60 Maranhão (2011) considera que MCC é a primeira experiência evangélica inclusiva para pessoas 
LGBTs. 
61 Ver: https://lgbtqreligiousarchives.org/profiles/troy-perry. Acesso em 01 de novembro de 2018. 

https://lgbtqreligiousarchives.org/profiles/troy-perry
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Apresentando-se diversamente plural no quesito religião62, é nos anos de 

199063 que aporta em solo brasileiro uma teologia com proposta inclusiva – igrejas 

que possuíam como lema a inclusão de pessoas LGBTs em seus espaços de culto ao 

sagrado (WEISS DE JESUS, 2012).  Período em que as religiões se impuseram como 

tema relevante para quem estudava o urbano no país, pois dentro de um leque amplo 

de recursos disponíveis, os habitantes das metrópoles tenderam a usar 

privilegiadamente os discursos e as práticas religiosas para se relacionarem e se 

expressarem (MAFRA & ALMEIDA, 2009, p. 10). 

De inspiração Norte Americana, essas igrejas surgiram no Brasil, na década de 

1990 no seio de processos históricos específicos64. Os acontecimentos que marcaram 

o surgimento destas igrejas inclusivas foram: em primeiro lugar, em meio à 

pluralização e diversidade religiosa no país em curso desde a década de 1950; em 

segundo lugar, pelas lutas por reconhecimento e direitos LGBT’ e contra a epidemia 

de HIV/AIDS – que se disseminou e instaurou pânico nas comunidades LGBTs nos 

anos 1990, sobretudo a partir dos anos 1980, haja vista que nesse período se tratava 

de uma doença desconhecida, incurável e intratável. E por fim, em meio à 

reivindicação de políticas públicas contra homofobia, discriminação e 

despatologização da sexualidade homossexual (ALVES, 2009; NATIVIDADE, 2010; 

WEISS DE JESUS, 2012, COELHO JÚNIOR, 2014). 

                                            
62 Assim, foi nos anos de 1970, que houve, de fato, uma maior abertura para o pluralismo religioso no 
Brasil, no qual diversos grupos puderam se insurgir. Diversas denominações com as mais variadas 
propostas teológicas surgiram e vêm surgindo até os dias atuais. Desde as correntes espiritualistas, as 
esotéricas, orientais, nova-era, pagãs e a tão recente igreja inclusiva, ou seja, o campo religioso 
brasileiro depara-se com o surgimento de novos movimentos religiosos com as mais diversas propostas 
teológicas de acordo com o público que quer atingir. 
63 No Brasil, é perceptível que a religião ainda se apresenta com força e vigor, tanto na sociedade como 
na vida das pessoas. E isto acentuou-se com a queda da hegemonia católica, reação dos evangélicos 
e protestantes que cresceram em todo o país, abertura para a liberdade religiosa e pluralismos, que 
propiciou já na década de 1950 que outros grupos religiosos, como protestantes e evangélicos, 
insurgissem e disputassem espaço por legitimidade, representatividade e monopólio (MARIANO, 
2011). 
64 É importante ressaltar que já no final da década de 1980 movimento semelhante surgia em outros 
países da América Latina, como na Argentina. Em 1987, a Igreja da Comunidade Metropolitana 
instalou-se na Argentina, figurando no Registro Oficial de Cultos daquele país. As duas principais linhas 
de ação da denominação no país foram: a) atividades para conscientização sobre direitos humanos, 
tais como: emissão de documentos oficiais em colaboração com outras organizações, convocatória à 
participação na Marcha do Orgulho Gay, intervenção em programas televisivos, produção de 
conhecimento sobre a problemática do HIV/AIDS e acompanhamento da apresentação de projetos de 
lei que contemplem os direitos das populações gays e lésbicas; b) atividades religiosas: celebração de 
cultos, consagração de matrimônios entre pessoas do mesmo sexo, seminários de leitura da Bíblia, 
assistência religiosas a doentes terminais. Nesse contexto estudado por Meccia, outros grupos que 
atuam nessa perspectiva política são o Centro de La Comunidad Gay, Lésbico, Travesti e Transgénero, 
católicas pelo Direito de Decidir e alguns grupos judeus. A Igreja da Comunidade Metropolitana é o 
integrante mais antigo e institucionalizado nesse âmbito (NATIVIDADE, 2010, p. 95). 
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As primeiras experiências de igrejas inclusivas no Brasil deram-se mais de 

trinta anos depois de seu surgimento nos EUA. As primeiras experiências deram-se 

nos anos de 1996/1997 na cidade de São Paulo, especificamente no Grupo Gay 

CORSA65que realizou um encontro ecumênico que trazia discussões acerca da 

diversidade sexual. Na ocasião participava do evento uma importante figura clériga da 

matriz americana inclusiva da Metropolitan Community Churches (MCC) (FACCHINI, 

2002; WEISS DE JESUS, 2012).  

De acordo com Natividade (2008), o grupo CORSA discutia questões como: 

A preocupação política com a “homofobia” de algumas tradições religiosas 
motivou o início de um debate no qual se afirmava a necessidade de 
reconhecimento da igualdade de homossexuais e heterossexuais pelas 
distintas vertentes religiosas. As religiões de matriz africana foram 
identificadas como as mais abertas à inclusão e presença de homossexuais 
nos cultos, em contraposição às posturas históricas de resistência da Igreja 
Católica e das denominações evangélicas (NATIVIDADE, 2008, p. 135). 
 

Em conformidade com Facchini (2002) em 1997/1998 no CAHEUSP (Centro 

Acadêmico de Estudos Homoeróticos da USP) após debates sobre religiões e 

homossexualidade alguns dos participantes ficaram sabendo do surgimento da MCC 

e a partir dessas discussões criou-se a primeira Comunidade Gay Cristã (CCG) – uma 

das primeiras a ordenar pastores gays e a primeira a traduzir os textos bíblicos da 

MCC Americana no Brasil (WEISS DE JESUS, 2012). 

Sobre a ordenação dos primeiros pastores gays: 

Segundo Luiz Mott (2006), em 1998 a Comunidade Cristã Gay CCG, de São 
Paulo, inspirada pelo líder gay Elias Lilikan, mestrando da USP, oferece culto 
ecumênico para homossexuais, sendo ordenados Victor Orellana, (à época 
com 26 anos) e Luiz Fernando Garupe (à época com 27 anos), os primeiros 
pastores afirmativamente homossexuais do Brasil. A cerimônia foi presidida 
pelo pastor Neemias Marien, da Igreja Presbiteriana Bethesda, de 
Copacabana, RJ (WEISS DE JESUS, p. 71). 
 

O Pastor Nehemias Marien figurou como importante apoio para o recente 

movimento religioso inclusivo na época. Além da contribuição dada ao CCG, o pastor 

Nehemias Marien, da Igreja Presbiteriana Bethesda, de Copacabana, no Rio de 

Janeiro, chamou atenção na mídia ao declarar publicamente a aceitação da 

diversidade sexual em sua igreja e ao realizar cerimonias abençoando a união 

matrimonial de pessoas do mesmo sexo. As atitudes de Marien geraram revolta e 

manifestações preconceituosas por parte de outros religiosos evangélicos e 

                                            
65 O grupo CORSA - Cidadania, Orgulho, Respeito, Solidariedade e Amor, foi fundado em 1995 na 
cidade de São Paulo (FACCHINI, 2002). 
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protestantes que não concordavam com a postura de Marien. Natividade (2008), ao 

falar de Marien, ressalta:  

Ele realizou cerimônias religiosas abençoando casais homo-afetivos. Em 
diversas ocasiões participou de fóruns e debates nos quais proferiu um 
discurso que conferia à homossexualidade um caráter positivo. Com a 
preocupação política de colaborar para a desconstrução do “preconceito 
contra os homossexuais”, Nehemias Marien celebrou o Culto do Orgulho Gay 
durante cinco anos, em data próxima ao dia 28 de junho. Nesse contexto 
emergiram fortes reações ao seu discurso sobre a homossexualidade, 
protagonizadas por diversos atores e instituições evangélicas, que 
assinalavam o caráter ‘individual’ de seu posicionamento (NATIVIDADE, 
2008, 135;136). 
 

Dessa forma,  Nehemias Marien, embora tenha sofrido ameaças por seus 

pares, não deixou de pregar pela inclusão de homossexuais em sua igreja66 e defendia 

os direitos humanos “contra toda forma de opressão” (NATIVIDADE, 2008, grifo meu).  

Nesse cenário, algumas igrejas protestantes na década de 1990, como a 

Presbiteriana e Anglicana67 já tinham um discurso que se aproximava de um 

“evangelho inclusivo”. Weiss de Jesus (2012) considera essas iniciativas como uma 

primeira onda de igrejas inclusivas no Brasil. De acordo com a autora: 

No primeiro movimento, desde o início da década de 90, algumas igrejas 
protestantes estavam alinhadas com o “evangelho inclusivo” como a “Igreja 
Presbiteriana Bethesda (fundada em Copacabana, no Rio de Janeiro, em 
1992 e liderada pelo Pr. Nehemias Marien); Igreja Episcopal Anglicana do 
Brasil (de origem inglesa, foi fundada no Brasil em 1890, e [...] reconhece e 
prega a Inclusão de homossexuais desde 1998)” (CARDOSO, 2010). 
Também encontram aliados nas diferentes denominações protestantes 
(como teólog@s ligados ao Núcleo de Estudos de Gênero da Escola Superior 
de Teologia de São Leopoldo- EST da IECLB) e também de algum segmento 
católico (como alguns teólogos da PUC RIO e o grupo Diversidade Católica) 
(WEISS DE JESUS, 2012, p. 74, grifos da autora). 
 

Já as experiências no CAHEUS, no CORSA e a CCG têm o que se pode 

considerar as primeiras experiências de cultos religiosos exclusivos destinados ao 

público LGBT no qual Weiss de Jesus (2012) definiu como a segunda onda do 

movimento de igrejas inclusivas. Nesse contexto, no Rio de Janeiro nos anos 2000, 

têm-se as primeiras tentativas de implementar uma Igreja da Comunidade 

Metropolitana no Brasil similar a americana, esse período nas afirmações de Weiss 

                                            
66 Em termos teológicos, o pastor (através de pronunciamentos públicos) apresentava argumentos para 
uma liturgia que contemplava o acolhimento dos homossexuais, sem exigir mudança de orientação 
sexual. Citando Matheus, capítulo dezenove, versículo doze, ele instruía que homossexuais “eram 
como os eunucos” do texto bíblico: alguns foram “feitos assim pela sociedade”, outros ‘nasceram’ e 
ainda havia aqueles que o eram por ‘opção’. Sendo assim, a homossexualidade não podia ser vista 
como pecado (NATIVIDADE, 2008, p. 136). 
67 Em 2019 a Igreja Anglicana de Porto Alegre-RS, realizou o primeiro casamento gay. Cf.: 
https://gauchazh.clicrbs.com.br/porto-alegre/noticia/2019/01/igreja-anglicana-celebra-primeiro-
casamento-gay-no-rs. Acesso em 30 de janeiro de 2019.  

https://gauchazh.clicrbs.com.br/porto-alegre/noticia/2019/01/igreja-anglicana-celebra-primeiro-casamento-gay-no-rs
https://gauchazh.clicrbs.com.br/porto-alegre/noticia/2019/01/igreja-anglicana-celebra-primeiro-casamento-gay-no-rs
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de Jesus (2012) marcariam o surgimento de uma terceira onda das igrejas 

inclusivas.  

Portanto, esta terceira onda:  

[...] por último, o terceiro movimento, quando surgem as igrejas inclusivas no 
Brasil, a partir dos anos 2000 com a pioneira iniciativa da Igreja da 
Comunidade Metropolitana (de origem norte-americana, foi fundada em 
Niterói, em 2002, liderada pelo Pr. Gelson Piber  e consolidada em 2006 com 
a filiação da ICM-SP a UFMCC); Seguiu-se também a fundação das seguintes 
denominações:  Igreja Evangélica Acalanto (fundada em São Paulo, em 
2002, por Victor Orellana);  Igreja do Movimento Espiritual Livre (fundada 
em Curitiba, em 2003, por Haroldo Lêoncio Pereira);  Comunidade Cristã 
Nova Esperança (fundada em São Paulo, em 2004, por Justino Luiz);  Igreja 
Cristã Evangelho para todos (fundada em São Paulo, em 2004, por Indira 
Valença); Comunidade Família Cristã Athos34 (fundada em Brasília, em 
2005, por Ivaldo Gitirana e Márcia Dias);  Comunidade Betel (fundada no 
Rio de Janeiro, em 2006 e liderada por Márcio Retamero); Igreja Cristã 
Contemporânea (fundada no Rio de Janeiro, em 2006, por Marcos 
Gladstone);  Ministério Nação Ágape ou Igreja da Inclusão35 (fundada em 
Brasília, em 2006, por Patrick Thiago Bomfim, Natividade (2008, p.141) 
refere-se à Igreja da Inclusão, criada em 2007, em Brasília, com mesmo 
fundador);  Igreja Cristã Inclusiva36 (fundada em Recife, em 2006, por 
Ricardo Nascimento);  Igreja Progressista de Cristo37 (fundada no Recife, 
em 2008, por Kleyton Pessoa);  Igreja Renovação Inclusiva para a 
Salvação – IRIS  (fundada em Goiânia, em 2009, por Edson Santana do 
Nascimento);  Igreja Amor Incondicional  (de origem norte-americana, foi 
fundada em Campinas, em 2009, por Arthur Pierre);  greja Inclusiva Nova 
Aliança ou MORIAH Comunidade Pentecostal (fundada em Belo 
Horizonte, em 2010, por Gregory Rodrigues de Melo Silva) ( WEISS DE 
JESUS, 2012, p. 74:75. Grifos da Autora). 
 

Nesse segmento, a partir dos argumentos de Weiss de Jesus (2012) entendo 

que a terceira onda das igrejas inclusivas no Brasil, em um plano geral, se 

configuram pela tentativa de institucionalização, consolidação e proliferação destas 

vertentes religiosas no cenário religioso brasileiro, marcadas por rupturas, 

dissidências e fragmentações.  

Acrescento a esta terceira onda a Igreja Internacional do Amor de Cristo68, 

fundada em 2017, na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Liderada pelo 

pastor Luciano Ribeiro, que segundo meu interlocutor Marcelo era integrante da Igreja 

Cristã Contemporânea.  

Dentre as igrejas inclusivas as que possuem maior número de adeptos estão: 

a Igreja Comunidade Metropolitana, A Igreja Cristã Contemporânea e Comunidade 

Cristã Nova Esperança Internacional que tem suas sedes oficiais localizadas em 

grandes capitais do Brasil como São Paulo e Rio de Janeiro 

                                            
68 Ver: https://igrejadoamor.org/. Acesso em 06 de outubro de 2018. 

https://igrejadoamor.org/
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Até fins de 2008, Natividade (2008; 2010) contabilizou igrejas existentes no Rio 

de Janeiro (RJ), em São Paulo (SP), em Belo Horizonte (MG), em Brasília (DF), em 

Salvador (BA), em São Luís (MA), em Natal (RN) e em Fortaleza (CE), revelando que 

cada uma assumiam propostas teológicas diferenciadas:  

a) A Metropolitana, com uma proposta mais voltada para o ativismo de 

movimentos LGBTs, seguindo a mesma perspectiva dos movimentos da 

época que lutavam por reconhecimento e igualdade de direitos, além de 

preocupar-se com questões da luta contra HIV/AIDS, Homofobia, sendo 

avessas a toda incorporação de valores cristãos evangélicos pentecostais 

no início de sua atuação;  

b) A Igreja Inclusiva Contemporânea fundada a partir do rompimento de 

integrantes da Comunidade Metropolitana deu vida a uma religiosidade 

pautada em valores cristãos evangélicos pentecostais não tão engajados 

em lutas por reconhecimento e em lutas de causas sociais voltadas ao 

público LGBTs.  

c) A igualmente dissidente Comunidade Cristã Nova Esperança Internacional, 

embora tenha discutido algumas propostas para conscientizar seus 

membros de algumas questões, entre as quais DSTs, HIV/AIDS, ainda 

mantém em sua estrutura doutrinária aspectos e valores evangélicos 

pentecostais.  

Em resumo, embora a Igreja Cristã Contemporânea (ICC) venham se definindo 

enquanto uma igreja evangélica pentecostal, ela possui características muito mais 

próxima do neopentecostalismo (MARANHÃO, 2016).  A CCNEI, a Comunidade Cristã 

Cidade de Refúgio e a Igreja Cristã Evangélica para Todos (ICEPT), localizadas em 

SP, se denominam enquanto pentecostais. Acreditam no batismo no Espírito Santo, 

orações em línguas e na volta eminente de Cristo, como já demonstrei anteriormente. 

A igreja ICM, por sua vez, não se define enquanto uma igreja pentecostal, define-se 

como uma igreja cristã mais abrangente. A Metropolitana traz em sua liturgia traços 

do catolicismo e de religiões de matriz afro-brasileiro, concomitantemente no louvor 

traz canções de cantores pentecostais e dentre seu público tem egressos de vertentes 

pentecostais diferenciadas, dentre elas da Assembleia de Deus (MARANHÃO, 2016; 

NATIVIDADE, 2008). 
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De acordo Maranhão (2016) “[...] se em algumas destas igrejas há uma 

regulação e normatização da sexualidade das pessoas adeptas, em outras há uma 

maior flexibilização da conduta sexual” (Maranhão, 2016, p. 540). 

No que concerne a proliferação dessas igrejas no Brasil e suas posturas 

teológicas, Weiss de Jesus explicita que: 

No decorrer desse período de proliferação das Igrejas Inclusivas, considero 
que mesmo estas começam a compor um campo de disputa próprio, em torno 
daquilo que Natividade chamou de “significado da homossexualidade”. Creio 
que esse campo poderia ser identificado por duas vias: uma, que posso 
denominar “teológica”, com vertentes mais ou menos próximas das igrejas 
cristãs evangélicas “tradicionais” e outra, a da “sexualidade”, com vertentes 
mais ou menos reguladoras da sexualidade. Isto é, as igrejas inclusivas, 
embora atribuam significado positivo à homossexualidade, ainda têm, entre 
si, diferentes posições acerca do exercício da sexualidade. Nesse sentido, as 
igrejas, além de serem distintas naquilo que diz respeito aos “significados da 
homossexualidade” também são distintas em sua cosmologia, sua visão de 
mundo (WEISS DE JESUS, 2012, p. 66). 
 

Assim, a ICM parece ser mais flexível com questões que dizem respeito à 

diversidade de gênero, como a aceitação maior de mulheres lésbicas, travestis, 

transexuais, transgêneros e drag-queens, além de valorizar o portar “feminilidade” 

(WEISS DE JESUS, 2012).  

Denominações como a CCNEI, por exemplo, com postura que se aproximam 

mais de um pentecostalismo evangélico têm se mostrado aberta a diversidade de 

gênero, sua sede em São Paulo conta com um ministério específico para transexuais 

e travestir69, além de ter uma presença marcante de pastoras lésbicas.  

Natividade (2010) aponta que, apesar dessa teologia inclusiva ressignificar a 

hermenêutica bíblica cristã, ainda mantém aspectos de um sistema e regras de 

condutas morais próprias do Cristianismo, especialmente do meio evangélico 

pentecostal. Algumas dessas denominações, querendo fugir de uma conduta 

heterossexual cristã normativa de práticas e valores dominantes – levando em 

consideração que as lideranças de muitas dessas igrejas são provenientes de igrejas 

evangélicas, acabam por reproduzir comportamentos típicos dessas instituições, 

como proibições e regulações dos corpos e condutas sexuais dos frequentadores 

(COELHO JÚNIOR, 2014; FOUCALT, 1988). 

Nesse contexto, Weiss de Jesus expõe que: 

 
Em alguns casos, fica evidente a manutenção da estrutura organizacional da 
igreja nos moldes das denominações de origem das lideranças: Como 
observado por Natividade (2008), a Igreja Contemporânea tinha um “modelo” 

                                            
69Ver: http://ccnei.org/seforas-de-tts-travestis-e-transexuais/. Acesso em 06 de outubro de 2018.  

http://ccnei.org/seforas-de-tts-travestis-e-transexuais/
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próximo às Igrejas Universal e Renascer, o que também pude perceber, 
observando os sites e dialogando com membr@s de diferentes igrejas 
inclusivas. Em 2010, por exemplo, durante a feira cultural LGBT, visitei o 
estande da Igreja Comunidade Cristã Nova Esperança (CCNE) e o relato da 
mulher que me recebeu evocava que, “quando você estar num culto da 
CCNE” ouvindo a pregação do pastor, “você se sente numa Assembleia de 
Deus” (WEISS DE JESUS, 2012, p. 74). 
 

Os escritos de Natividade (2010), Weiss de Jesus (2012) e Coelho Júnior 

(2014) demonstram que algumas denominações “inclusivas” assumem posturas 

doutrinárias e crenças pentecostais, pautam-se em valores como: o dom de falar em 

“línguas estranhas”, batismo no Espírito Santo, cura e uso da Bíblia em seus cultos 

religiosos. Por outro lado, atuam como forma de acolhimento, vivência da identidade 

sexual e espaços de socialização que permitem o compartilhamento de desejos, 

dificuldades e conflitos entre LGBTs (COELHO JÚNIOR,2014; MARANHÃO, 2015; 

WEISS DE JESUS, 2012;). 

Apesar dessas distinções pontuais, o que essas igrejas possuem em comum é 

o fato de integrarem um movimento religioso recente que vem resistindo e ganhando 

visibilidade no cenário religioso brasileiro nas últimas décadas, compactuando de um 

discurso de inclusão e cidadania religiosa para gays cristãos que se sentem alijados 

dos espaços religiosos conservadores e tradicionais.   

Em 2012, uma pesquisa independente70 apontava que existiam 40 delegações 

da fé inclusiva espalhadas pelo Brasil, com concentração entre Rio e São Paulo. Este 

estudo revelou a existência de mais de 10 mil fiéis (0,005% da população brasileira), 

sendo 70% homens, apontando crescimento no número de fiéis desde a fundação da 

igreja, quando os membros não passavam de 500 em todo o Brasil. 

No ano de 2017, realizei um levantamento no site das principais denominações 

(Metropolitana71, Contemporânea72 e Comunidade Nova Esperança Internacional73) 

para identificar a presença dessas igrejas em outras regiões não apresentadas por 

Natividade em 2008. Na época em que Natividade (2008; 2010) escreveu, por 

exemplo, não evidenciou denominações inclusivas com ações missionárias no Norte, 

e no Sul do Brasil. 

                                            
70Ver: http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2012/04/120329_igrejas_tolerancia_gays_lgb.  Acesso 
em 10 de outubro de 2017.   
71 Ver: http://www.icmsp.org/icm/index.php/tv-icm-sao-paulo.  Acesso em 10 de outubro de 2017.   
72 Ver: http://www.igrejacontemporanea.com.br/site/index.php. Acesso em 10 de outubro de 2017.   
73 Ver: http://www.ccnei.org/.  Acesso em 10 de outubro de 2017.   

http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2012/04/120329_igrejas_tolerancia_gays_lgb
http://www.icmsp.org/icm/index.php/tv-icm-sao-paulo
http://www.igrejacontemporanea.com.br/site/index.php
http://www.ccnei.org/
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A Igreja Comunidade Metropolitana, uma das pioneiras com sede em São 

Paulo, possui ainda filiais na capital do Rio de Janeiro, Salvador (BA), São Luís (MA), 

Fortaleza (CE), Teresina (PI), Brasília (DF), João Pessoa (PB).  

A Igreja Cristã Contemporânea, com sede oficial no Rio de Janeiro, no bairro 

de Madureira, tem filiais no centro da cidade (Lapa), no bairro de Campo Grande, em 

Niterói e nos municípios de Duque de Caxias e Nova Iguaçu. Além do RJ, possui 

igrejas em São Paulo, no distrito de Tatuapé e no município de Santo André. Em Minas 

Gerais, há filiais no município de Contagem e na capital Belo Horizonte. Todas estão 

localizadas em regiões metropolitanas.  

A Comunidade Cristã Nova Esperança Internacional, por sua vez, com sede 

localizada no centro do Estado de São Paulo, tem expandido o movimento na capital 

paulistana, no Sul e Nordeste do Brasil, com ações missionárias que visam em 

primeiro plano à criação de pequenas células religiosas visando expansão e 

implementação. No Norte, no Estado Amapá, a CCNEI tentou implementar uma filial, 

porém não obteve êxito, devido ao rompimento que ocorreu com do líder e à sede. 

Houve ainda tentativas do representante em continuar, mas ele não conseguiu devido 

questões financeiras e falta de apoio da CCNEI74. No Estado do Rio Grande do Sul, a 

CCNEI possui filiais no centro da capital Porto Alegre, no bairro Areal, em Pelotas, e 

brevemente estarão inaugurando uma célula religiosa na cidade de Caxias do Sul75. 

No nordeste do país, a CCNEI faz-se presente em Natal (RN), Fortaleza (CE) e Macau 

(RN).  

Além dessas denominações, é possível que existam outras, que não façam 

parte dessas vertentes ou que sejam dissidentes, surgindo no Brasil. O que se pode 

notar é uma proliferação dessas igrejas, desde as que foram contabilizadas por 

Natividade em 2008 e as que foram previstas por Weiss de Jesus (2012). 

Neste segmento, o campo de investigação sociológica que privilegiei para 

minhas abordagens, como já suscitado, concentrou-se em uma célula religiosa 

vinculada à CCNEI, localizada na cidade de Pelotas, no Estado do Rio Grande do Sul. 

Em Pelotas, o grupo religioso iniciou seus trabalhos no ano de 2015 através do 

Presbítero Sandro, como evidenciarei nos Capítulos 2 e 3 desta dissertação. 

                                            
74 Essas informações foram obtidas através do líder em uma pesquisa realizada no ano de 2016, do 
qual fiz parte, sobre a Implementação da Primeira Igreja Inclusiva no Estado do Amapá (Cf. REIS, 
SARDINHA, ROCHA & CARMO, 2016).   
75 Informações obtida através do Pastor Sandro durante a pesquisa de campo.  



55 

 

 

Conclusão do Capítulo 

Neste Capítulo examinei as relações conturbadas entre religião cristã e 

homossexualidade. Demonstrei como a religião cristã e grupos religiosos tradicionais 

e conservadores a partir de passagens bíblicas são contrárias às práticas 

homoeróticas. Para estes religiosos a homossexualidade é concebida enquanto 

pecado e abominação. Consequentemente, a teologia inclusiva propõe, em certa 

medida, a desconstrução de um paradigma cristão em relação aos homossexuais que, 

se antes eram excluídos, passam a ser pessoas que podem vivenciar e ter acesso 

aos bens sagrados sem a tradicional carga proibitiva posta sobre suas condutas 

sexuais e afetivas. 

Não obstante, os líderes dessas denominações inclusivas atuam 

semelhantemente a grupos religiosos evangélicos (como neopentecostais e 

pentecostais), buscando expandir o movimento através de ações missionárias e 

práticas proselitistas, visando reconhecimento e legitimidade no acirrado cenário 

religioso brasileiro, reproduzindo assim a mesma lógica daqueles grupos religiosos. 

Outrossim, as igrejas inclusivas surgem como forma de um contra discurso, 

reinterpretando passagens bíblicas que condenavam a homossexualidade. Para 

desfecho deste Capítulo, fortifico que para o movimento religioso “inclusivo”, a 

identidade sexual e identidade religiosa passa a ser vista e vivenciada de forma 

harmônica, santificada76 e livre da condenação secular – historicamente difundida e 

mantida por diferentes ramificações cristãs em relação às práticas homoeróticas.  

No próximo capítulo apresento ao leitor a minha imersão no grupo religioso 

inclusivo vinculado a CCNEI em Pelotas, onde apresento suas principais 

características e tempo de atuação do grupo na cidade. 

 

  

                                            
76 Cf. Natividade, 2010.  
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CAPÍTULO 2: ETNOGRAFIA SOCIOLÓGICA NA CCNEI DE PELOTAS-RS: 
PERCEPÇÕES E REFLEXÕES METODOLÓGICAS. 
 

“Todos nós necessitamos desse encontro aqui na célula e através dele 
que nós mantemos na presença de Deus”77 

 

Neste capítulo evidencio minhas reflexões e acerca da pesquisa realizada junto 

a CCNEI de Pelotas. Discuto sobre a escolha da temática de pesquisa e o método de 

investigação, que contou com a realização de uma etnografia, observação participante 

e entrevistas semiestruturadas. Revelo ao leitor minhas experiências e emoções 

vividas em campo. Trazer essas discussões permitirá que o leitor perceba as 

eventuais sensações e impressões pelas que passam o pesquisador no 

desenvolvimento de uma pesquisa sociológica. 

Reitero, antes de tudo, que esta pesquisa é fruto de um trabalho artesanal, que 

não se encontra acabado e que chegou a esta etapa passando por constantes 

mudanças, sejam elas teóricas ou conceituais, além do mais, as reflexões que me 

proponho passaram por todo um processo de criação artística, pois tanto a sociologia 

quanto a arte operam com o mesmo tipo de criatividade e ambas buscam beleza e 

verdade (NISBET, 2000). 

A pesquisa passou por duas fases: a primeira, exploratória, cujo principal 

objetivo foi conhecer os membros, o local de atuação do grupo religioso e as 

dinâmicas sociais que os frequentadores estabeleciam no espaço de culto religioso; a 

segunda etapa, concentrou-se em captar os principais eventos ritualísticos, as 

trajetórias religiosas, interações dos frequentadores e a realização de entrevistas. Ao 

todo foram realizadas oito entrevistas. Todos os entrevistados foram pessoas que 

frequentaram o grupo durante o tempo de pesquisa. Optei por entrevistar quatro que 

frequentavam o grupo com mais assiduidade; um que frequentava de forma 

esporádica e três que deixaram de frequentar o grupo.  

 A utilização do método etnográfico e da observação participante foram 

fundamentais para que eu pudesse construir vínculos com as pessoas pesquisadas, 

as idas constantes em campo possibilitaram rever quais teorias e conceitos adotar, 

identificar melhor os objetivos, reformular hipóteses e principalmente para que eu 

pudesse ser aceito no espaço do grupo. A etnografia proporcionou-me de forma muito 

particular o contato com o universo das pessoas pesquisadas, em uma relação de 

                                            
77 Fala do interlocutor Marcelo no fim do culto e sobre o que ele tinha representado para ele. 
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troca que possibilitou confrontar as minhas teorias com as teorias dos pesquisados 

(MAGNANI, 2009).  

Durante a realização da pesquisa participei de diversos cultos realizados pelo 

grupo e de eventos considerados importantes como, por exemplo, o arraial gospel e 

o culto de Páscoa (Santa Ceia). Em outros eventos, no entanto, não pude estar 

presente, como, por exemplo, o retiro de carnaval e o aniversário de três anos do 

grupo; obtive todas as informações destes momentos através do Presbítero Sandro78 

(representante do grupo em Pelotas) e dos demais frequentadores.  

Na Tabela 01, abaixo, é possível visualizar todos os cultos e eventos que estive 

presente no decorrer da pesquisa, bem como, perceber o número de frequentadores 

em cada evento: 

 

Tabela 01: Cultos e eventos  

                                            
78 Utilizo nomes fictícios para preservar a imagem dos interlocutores, que se dispuseram de forma gentil 
e sempre afetuosa para o bom andamento desta pesquisa. 
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DIA DO CULTO FREQUENTADORES ACONTECIMENTOS DO 

CULTO 

 
 
 

21 DE MAIO DE 2017 

 
PRESBITÉRO 

SANDRO 
CRISTIANO 

JOCA 
DAVID 

MARCELO 

EVENTO: “CAFÉ DA TARDE” 
ORAÇÃO INICIAL 

LOUVOR 
LEITURAS DE PASSAGENS 

BÍBLICAS 
PEDIDO DE ORAÇÃO 

LOUVOR 
MINISTRAÇÃO DA PALAVRA 

PEDIDO DE ORAÇÃO 

 
 

25 DE JUNHO DE 2017 

 
MARCELO 
CLEITON 

EVENTO: CULTO 
MINISTRADO PELO 

MARCELO 
ORAÇÁO INICIAL 

LOUVOR 
LEITURAS DE PASSAGENS 

BÍBLICAS 
PEDIDO DE ORAÇÃO 

LOUVOR 
MINISTRAÇÃO DA PALAVRA 

PEDIDO DE ORAÇÃO 
 

 
 

21 DE JANEIRO 2018 

 
PRESBITÉRO 

SANDRO 
GUSTAVO 
MARCELO 
GABRIEL 
CLEITON 
ISRAEL 

 
CULTO NORMAL 
ORAÇÃO INICIAL 

LOUVOR 
LEITURAS DE PASSAGENS 

BÍBLICAS 
PEDIDOS DE ORAÇÃO 

 
 

04 DE FEVEREIRO DE 2018 

 
 

PRESBITÉRO 
SANDRO 

GUSTAVO 
LUCAS 

MARCELO 
GABRIEL 

EVENTO CAFÉ DA TARDE 
ORAÇÃO INICIAL 

LOUVOR (PELA PRIMEIRA 
VEZ CANTADO POR UM DOS 

FREQUENTADORES, O 
LUCAS) 

ORAÇÕES EM LINGUAS 
ESTRANHAS 

LEITURAS DE PASSAGENS 
BÍBLICAS 

PEDIDOS DE ORAÇÃO 

 
18 DE FEVEREIRO DE 2018 

------------------------- FUI PARA TER UMA 
CONVERSA COM O 

PRESBÍTERO SANDRO 
SOBRE O RETIRO DE 

CARNAVAL QUE O GRUPO 
PROMOVEU NO MUNICÍPIO 

DE SÃO LOURENÇO-RS 

 
 

25 FEVEREIRO DE 2018 

 
PRESBITÉRO 

SANDRO 
MARCELO 

LUCAS 
JOCA 

GUSTAVO 
DANIEL 

CULTO NORMAL 
ORAÇÃOO INICIAL 

LOUVOR 
ORAÇÕES EM LINGUAS 

ESTRANHAS 
LEITURAS DE PASSAGENS 

BÍBLICAS 
PEDIDOS DE ORAÇÃO 
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18 DE MARÇAO DE 2018 

 
MARCELO 
CLEITON 
GABRIEL 

DEMÉTRIO 
 

EVENTO: CULTO 
REALIZADO NA CASA DO 

CLEITON 
ORAÇÃO INICIAL 

LOUVOR 
LEITURAS DE PASSAGENS 

BÍBLICAS 
PEDIDOS DE ORAÇÃO 

 

 
 

1 DE ABRIL DE 2018 

 
 

PRESBITÉRO 
SANDRO 

GUSTAVO 
MARCELO 
DEMÉTRIO 

 

CULTO NORMAL 
ORAÇÃO INICIAL 

LOUVOR 
RITUAL DA SANTA CEIA 

LEITURAS DE PASSAGENS 
BÍBLICAS 

PEDIDOS DE ORAÇÃO 
 
 
 

 
 

08 DE ABRIL DE 2018 

 
 

PRESBITÉRO 
SANDRO 

MARCELO 
DEMÉTRIO 
CLEITON 
GABRIEL 
DANIEL 

CULTO NORMAL 
ORAÇÃO INICIAL 

LOUVOR 
LEITURAS DE PASSAGENS 

BÍBLICAS 
PEDIDOS DE ORAÇÃO 

 

 
 

24 DE ABRIL DE 2018 

 
 

PRESBITÉRO 
SANDRO 

ANA 
JULIA 

MARCELO 
CLEITON 
GABRIEL 

 

EVENTO: CULTO 
REALIZADO NA SALA DA 

CASA DO SANDRO 
ORAÇÃO INICIAL 

LOUVOR 
LEITURAS DE PASSAGENS 

BÍBLICAS 
PEDIDOS DE ORAÇÃO 

 

 
 

13 DE MAIO DE 2018 

 
 

PRESBITÉRO 
SANDRO 

MARCELO 
MÃE DO 

PRESBITÉRO 

CULTO NORMAL 
ORAÇÃO INICIAL 

LOUVOR 
MANIFESTAÇÃO DE 

ORAÇÃO EM LINGUAS 
LEITURAS DE PASSAGENS 

BÍBLICAS 
PEDIDOS DE ORAÇÃO 

 

 
 

27 DE MAIO DE 2018 

 
 

PRESBITÉRO 
SANDRO 

MARCELO 
CLEITON 
GABRIEL 
MÃE DO  

PRESBITÉRO 

CULTO NORMAL 
ORAÇÃO INICIAL 

LOUVOR 
LEITURAS DE PASSAGENS 

BÍBLICAS 
PEDIDOS DE ORAÇÃO 
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Fonte: Arielson do Carmo 

 
 

2.1 Métodos e técnicas de pesquisa: algumas reflexões 

Para este estudo, como já mencionado, optei por adotar o método etnográfico, 

observação participante e como técnica de pesquisa entrevistas semiestruturadas. 

Como pretendo descrever grupos humanos, o método etnográfico oportuniza 

conhecer as particularidades das pessoas pesquisadas e seus ambientes, além de 

viabilizar uma mistura equilibrada de observação, entrevista e estudo em arquivo 

(ANGROSINO, 2009), além de ter como ponto de partida os fenômenos e vivências 

do grupo observado (BEAUD & WEBER, 2014). 

 As pretensões pela escolha do método etnográfico deram-se ainda na pesquisa 

exploratória realizada na CCNEI em Macapá e pela minha vontade pessoal de realizar 

um trabalho etnográfico. Em seguida, a pesquisa exploratória de aproximadamente 

 
 

24 DE JUNHO 

 
 

PRESBITÉRO 
SANDRO 

MARCELO 
CLEITON 
GABRIEL 
MÃE DO 

PRESBITERO 
SANDRO 

DAVID 
DEMÉTRIO 
AMIGA DO 

PRESBITÉRO E 
SUAS DUAS FILHAS 

PASTOR JOÃO 
MULHER DO 

PASTOR JOÃO 
MÃE DO CLEITON 

ANA 
JULIA 

EVENTO: 3° ARRAIAL 
GOSPEL DA CCNEI 

ORAÇÃO INICIAL 
LOUVOR 

LEITURAS DE PASSAGENS 
BÍBLICAS 

PEDIDOS DE ORAÇÃO 
RITUAL DA FOGUEIRA 

 

 
 

8 DE JUNHO DE 2018 

 
PRESBITÉRO 

SANDRO 
GABRIEL 

EVENTO: O PASTOR 
ENSINAVA EM LIBRAS 

ESTUDOS BÍBLICOS PARA 
O GABRIEL 

 

 
 

22 DE JUNHO DE 2018 

 
PRESBITÉRO 

SANDRO 
MÃE DO 

PRESBITÉRO 

 
CULTO NORMAL 
ORAÇÃO INICIAL 

LOUVOR 
RITUAL DO ÓLEO UNGIDO 

MANIFESTAÇÃO DE 
ORAÇÃO EM LINGUAS 

LEITURAS DE PASSAGENS 
BÍBLICAS 

PEDIDOS DE ORAÇÃO 
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um mês no espaço do grupo religioso na cidade de Pelotas fez-me, por fim, tomar a 

decisão de adotar o método etnográfico.  

Recordo-me diversas vezes que fui questionado por estar fazendo etnografia e 

observação participante na Sociologia, assim como fui alertado de não confundir a 

“etnografia na antropologia” com a “etnografia na sociologia”, como se a etnografia 

fosse de domínio único e exclusivo da Antropologia. Por vezes, ouvi ainda, de colegas 

e professores: “teu trabalho é muito antropológico para a sociologia”. Trazendo à tona 

o clássico debate de um academicismo que insiste em separar e colocar cada ciência 

em sentido compartimentalizado e mais ainda de um antigo debate acerca da 

institucionalização da Sociologia e a sua recusa pela etnografia (WEBER & BEAUD, 

2014), assim como Florence Weber e Stéphane Beaud (2014) saio em defesa de uma 

etnografia sociológica.  

Creio sim que existam precauções que se devam tomar com a utilização desde 

método, principalmente porque uma etnografia não se faz em um ou dois meses e tem 

toda sua tradição na Antropologia, porém, todo bom cientista social sabe da utilização 

da observação participante e etnografia utilizadas por alguns conhecidos sociólogos. 

Sejam nos trabalhos de perspectivas etnográficas de Bourdieu (2011) Durkheim 

(1996) e Weber (2003), como também nos trabalhos desenvolvidos pelos estudiosos 

da Escola de Chicago e seus estudos em Sociologia e Antropologia Urbana 

(MAGNANI, 1996).  

Nesse sentido, concordo com Magnani (2002) que a etnografia proporciona 

ampliar o conhecimento, ao invés de reduzi-lo. A etnografia proporciona ao 

pesquisador as referências do “concreto vivido”. Conforme Magnani (2002): 

A natureza da explicação pela via etnográfica tem como base um insight que 
permite reorganizar dados percebidos como fragmentários, informações 
ainda dispersas, indícios soltos, num novo arranjo que não é mais o arranjo 
nativo (mas que parte dele, leva-o em conta, foi suscitado por ele) nem aquele 
com o qual o pesquisador iniciou a pesquisa. Este novo arranjo carrega as 
marcas de ambos: mais geral do que a explicação nativa, presa às 
particularidades de seu contexto, pode ser aplicado a outras ocorrências; no 
entanto, é mais denso que o esquema teórico inicial do pesquisador, pois tem 
agora como referente ao “concreto vivido” (MAGNANI, 2002, p. 17, grifo meu). 
 

Neste segmento, Florence Weber e Stéphane Beaud (2014) admitem a 

possibilidade do método etnográfico para além das fronteiras da Antropologia. Para 

Weber e Beaud (2014) a partir da década de 1980 com as crises dos modelos teóricos 

do marxismo e do estrutural-funcionalismo e também das críticas dos 

etnometodólogos às pesquisas estatísticas possibilitaram à Sociologia as descobertas 
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da observação e das pesquisas de campo. Os autores ilustram a obra de Pierre 

Bourdieu, “A distinção”, como um exemplo de uma etnografia sociológica.  

Nesse contexto, os escritos de Weber e Beaud (2014) servem como um guia 

para os que optam, dentro da Sociologia, pelo método etnográfico e mais que isso, 

combatem a divisão entre Antropologia e Sociologia e propõem então uma etnografia 

sociológica (WEBER & BEAUD, 2014, grifos dos autores).  

Florence Weber e Stéphane Beaud (2014) apresentam as três condições 

básicas da pesquisa etnográfica. São elas: o interconhecimento, reflexividade ou 

autoanálise e a longa duração.  

O interconhecimento estar centrado na ideia onde todos do grupo se conhecem 

e estão em relação direta uns com os outros (WEBER E BEAUD, 2014). Dessa 

maneira a escolha do método etnográfico possibilitou perceber esse 

interconhecimento no grupo pesquisado, principalmente fez-me analisar as redes de 

relações entre as pessoas, um exemplo: muitos dos que frequentavam o grupo 

religioso da CCNEI em Pelotas haviam conhecido o Presbítero Sandro em alguma 

ocasião de suas vidas, sejam elas quando ele atuou como interprete de libras, da 

Igreja Pentecostal Brasa, ou quando trabalhou em organizações de eventos da 

Universidade ou até mesmo de boates destinadas ao público LGBT as quais Sandro 

frequentara no passado. Outros frequentadores chegavam até a CCNEI através de 

frequentadores mais antigos ou faziam parte do meio evangélico pentecostal em que 

Sandro e sua família frequentaram em algum momento de suas vidas. 

No tocante a reflexividade, isto se refere ao trabalho do pesquisador em campo, 

do qual ele, sem cessar, deve analisar o que se passa, relacionando-o ao que faz.  

Refere-se ainda a vigilância que o pesquisador deve ter e ser capaz de examinar, as 

condições sociais, materiais, culturais, intelectuais e políticas das quais os dados 

etnográficos são produzidos (WEBER & BEAUD, 2014). Relaciona-se ainda com 

aquilo que o faz ver e ouvir, é a “surpresa, se estou surpreso é porque esperava por 

outra coisa” (WEBER & BEAUD, 2014 p. 193). Diversas vezes as surpresas no campo 

foram corriqueiras, algo que eu não podia prever acontecia.  

Certa vez, depois de duas semanas sem ir ao culto, ao voltar eu estava diante 

de fatos dos quais eu não esperava, que eu jamais poderia prever. Mais que em 

seguida, a partir da análise das anotações no diário de campo e de uma reflexão sobre 

o grupo eu chegava a conclusão de que “a surpresa” tinha algum sentido, 

principalmente tratando-se do grupo. (WEBER E BEAUD, 2014). O noivado e o 
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casamento do Sandro podem exemplificar uma dessas surpresas. Em um 

determinado momento do campo nem sequer ouvia-se falar sobre ele ter um 

relacionamento. Duas semanas depois ele era noivo, havia conhecido um pastor de 

uma igreja inclusiva americana, a Metropolitan Community Churches, por um site de 

relacionamento voltado para “Gays Cristãos” (Gays Cristian); namoraram via internet 

durante algum tempo, depois noivaram e em seguida casaram-se na cidade de 

Pelotas após a vinda do noivo para o Brasil. O noivado e o casamento do presbítero 

foram fatos que despertavam elogios de muitos frequentadores, além de corroborar 

com um discurso difundido pela instituição CCNEI sobre o casamento e a relação 

monogâmica estarvel entre pessoas do mesmo sexo.  

Outra surpresa que tive em campo foi com a presença do Demétrio em um dos 

cultos. O Demétrio era um jovem que morou em um mesmo pensionato que eu em 

Pelotas. Ele era um jovem com problemas mentais, diziam que ele era esquizofrênico, 

nunca soube ao certo. Certa vez, em um surto, Demétrio agrediu com um pedaço de 

madeira alguns dos moradores do pensionato e quebrou boa parte dos utensílios que 

ficavam na sala e na cozinha. Devido ao comportamento dele, o dono do pensionato 

chamou a polícia e em seguida pediu para que ele procurasse outro lugar para morar.  

Surpreendi-me com o Demétrio no culto, com a Bíblia na mão, muito 

compenetrado. Era primeira vez que ele me cumprimentava e se mostrava mais 

sociável. Nos cultos e nos rituais que ele esteve presente ele orava com fervor, de 

olhos fechados e com as mãos sob o peito. Por alguns momentos ele nem parecia ser 

a mesma pessoa que eu havia conhecido no pensionato, foi sociável, quis saber o que 

eu fazia na célula, como eu tinha conhecido o grupo e me relatava que já conhecia o 

Sandro há algum tempo e que estava na célula porque era “um cristão e queria estar 

mais perto de Deus”.  

Em nenhum momento o Demétrio comentou sobre o ocorrido no pensionato, 

apenas perguntava sobre alguns moradores e seus pertences que haviam ficado lá. 

Eu, muito sereno, respondia que eu já não morava no pensionato a quase mais de um 

ano. Observei que a participação dele nos cultos fazia parte de um “resgate” ou do 

que o Sandro dizia em alguns cultos “Deus traz das trevas para a luz”79.  

Demétrio, com todos os seus problemas pessoais, estava afastado da religião 

e seu regresso a um espaço sagrado era responsável por ele tentar controlar seus 

                                            
79 Diário de campo, 18 de março de 2018. 
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demônios, seus pecados e entender a lidar com eles, era dessa forma que ele 

compreendia a sua volta a um espaço religioso. De fato, ele parecia mais comunicativo 

no grupo, participou de alguns eventos e até aproximou-se mais de mim para falar de 

suas viagens e de suas projeções para o futuro. A sociabilidade no grupo parecia 

despertar Demétrio para as relações sociais e o tiravam de um certo isolamento social 

que lhe eram colocados por conta das limitações que ele possuía. 

No que concerne à longa duração, Weber e Beaud (2014) chamam atenção 

para importância do período de realização da pesquisa etnográfica e que ela não pode 

ser realizada em três ou quatro dias. De acordo com Weber e Beaud (2014) o tempo 

passado no local propicia verdadeiros “encontros”, de verdadeiros “intercâmbios 

diferenciados” (WEBER & BEAUD, 2014, p. 195).  Além disso, apesar do tempo que 

estive em campo, como sugerem os autores, não abri mão das observações, 

entrevistas e coletas de documentos, pelo contrário, essas combinações de métodos 

e técnicas de pesquisa foram ferramentas de analises importantíssimas. 

No tocante a escolha pela observação participante deu-se principalmente 

pelos estudos de William Foote Whyte (2015) que explicita com maestria os 

fundamentos de uma observação participante nos estudos de grupos em sociedades 

complexas. Para Whyte (2015) fazer uma observação participante consiste, antes de 

tudo, em um longo processo, que envolve negociações para entrada no campo de 

pesquisa, fato já explicitado; uma fase de pesquisa exploratória (que também foi 

realizada) que é de profunda relevância para o desenvolvimento posterior da pesquisa 

no local; o tempo que se configura como sendo essencial para os estudos que tratam 

de comportamentos e ações de grupos, na visão de Whyte capta as idiossincrasias 

das pessoas e de grupos; julga-se necessários observá-los por um longo período e 

não em um único momento.  

Conforme Whyte (2015) a observação participante pressupõe a interação entre 

pesquisador/pesquisado. Todas as informações captadas, as indagações suscitadas 

resultarão do comportamento e das relações que se estabelecem com as pessoas do 

grupo pesquisado. Além do que, a presença do pesquisador tem que ser justificada e 

sua transformação em “nativo” não se verificará, ainda que o pesquisador esteja 

inserido, presentes nas reuniões do grupo, ele será visto sempre com “curiosidade” 

quando não com desconfiança (WHYTE, 2015, p. 301).  

O pesquisador deve se reconhecer como uma pessoa de fora e seu papel no 

grupo deve sempre ser reafirmado. Parafraseando Whyte (2015) “[...] as pessoas não 
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esperam que você seja como elas, elas te aceitam porquê você é diferente”, assim 

existe a impossibilidade de imersão total ao grupo.  

Outra questão levantada por Whyte (2015) é que uma observação participante 

só é possível com o contato com uma informante chave que possibilita a entrada ao 

campo, o que o autor chama de “DOC”. É ele que irá fornecer informações importantes 

e se tornará aquela que irá tirar eventuais dúvidas do pesquisador. Ainda de acordo 

com Whyte (2015), o próprio pesquisador fica em dúvida sobre o que ele representa 

para o grupo, muito de seus passos durante a pesquisa são conhecidos e manipulados 

pelos interlocutores. O pesquisador estar constantemente sendo observado pelas 

pessoas do grupo. A observação participante exige ainda a utilização de todos os 

sentidos, saber ver, ouvir e esperar o momento certo de perguntar. Além do mais, 

fazer observação participante para Whyte (2015) é um sistemático trabalho de campo, 

que deve envolver presença no campo, utilização e anotações em um diário. Envolve 

ainda erros e acertos e saber aprender com eles pois tudo isso faz parte dos trajetos 

da pesquisa. 

Seguindo as perspectivas de Whyte (2015), meu primeiro informante chave do 

grupo, o “DOC”, foi o Sandro. Ele sempre me forneceu informações necessárias e 

importantes sobre a denominação CCNEI e sobre os frequentadores, além de sempre 

tirar eventuais dúvidas que surgiam no decorrer da pesquisa. 

Nunca estive ausente das observações e olhares curiosos e também de 

discernir que embora eu fosse concebido como “amigo” por alguns, outros me 

olhavam com desconfiança. Como o caso de uma mulher lésbica que frequentou 

algumas reuniões do grupo, ela sentia-se extremamente desconfortável e sempre 

alertava e pedindo para eu não citar seu nome ou tirar fotos dela. No episódio da 

máquina fotográfica, o Sandro me recomendou que tirasse as fotos, mas que evitasse 

tirar fotos delas e na hora da realização do culto e dos rituais ele pediu para que eu 

guardasse a câmera.  

Sobre erros e acertos, como sugere Whyte (2015), exponho o uso de câmera 

fotográfica em um dos eventos do grupo. A referida mulher pediu ao Sandro para falar 

comigo para que eu em hipótese alguma lhe fotografasse; segundo ela, não podia ter 

sua imagem na internet associada a um grupo religioso gay devido sua família ser 

tradicional e ela ainda não ser “assumida” fato este que fez com que em outros 

eventos eu decidisse abolir o uso de equipamentos fotográficos.  



66 

 

Como técnica de pesquisa utilizo a entrevista semiestruturada. De acordo com 

o autor Triviños (1987, p. 146), a mesma tem como característica questionamentos 

básicos que são apoiados em teorias e hipóteses que se relacionam ao tema da 

pesquisa. O autor afirma que a entrevista semiestruturada “[...] favorece não só a 

descrição dos fenômenos sociais, mas também sua explicação e a compreensão de 

sua totalidade [...]”, além de manter a presença consciente e atuante do pesquisador 

no processo de coleta de informações (TRIVIÑOS, 1987, p. 152).  

Já para Manzini (1990-1991, p. 154), a entrevista semiestruturada estar 

focalizada em um assunto sobre o qual confeccionamos um roteiro com perguntas 

principais, complementadas por outras questões inerentes às circunstâncias 

momentâneas à entrevista. Para o autor, esse tipo de entrevista pode fazer emergir 

informações de forma mais livre e as respostas não estão condicionadas a uma 

padronização de alternativas.  

Assim, através de um roteiro de entrevistas semiestruturadas, entrevistei o 

Presbítero Sando responsável pela CCNEI em Pelotas, as pessoas que frequentam 

com mais assiduidade e aqueles que deixaram de frequentar o grupo. As perguntas 

estavam destinadas a identificar o perfil dos frequentadores do grupo, as trajetórias e 

experiências religiosas, o sentido que a teologia inclusiva assumia em suas vidas, 

sobre o sentimento de pertencimento, como conheceram o grupo em pelotas e sobre 

qual o sentido que os rituais como o batismo no Espírito Santo, a Santa Ceia, óleo 

ungido, oração em línguas, o louvor e o culto da fogueira realizados no grupo religioso 

eram importantes para que eles voltassem a manter relações com o sagrado 

evangélico. 

As entrevistas foram realizadas ao todo, além do Presbítero Sandro, com mais 

sete homossexuais que frequentaram o grupo. As entrevistas foram negociadas e 

agendadas com antecedência por conta dos afazeres dos interlocutores. Alguns 

optaram por realizar a entrevista em locais públicos, outros em sua residência e, 

outros ainda, no caso do Cristiano e do Lucas, optaram em vir até a minha a casa, 

porque no dia da entrevista estariam nas proximidades.  

As entrevistas duraram cerca de quarenta minutos. As entrevistas mais curtas 

duraram cerca de vinte minutos por conta da falta de tempo, como no caso do Israel 

que estava no seu trabalho e tinha uma agenda cheia por conta, também, da 

faculdade; com o Cristiano, que tem problemas na voz (gagueira), era muito tímido e 



67 

 

com o Demétrio que se mostrou ressabiado e dizendo que estava com pouco tempo 

e que não tinha muito o que falar.  

As entrevistas deram-se sempre em tom de muita descontração e com a 

preocupação de deixá-los sempre muito à vontade. Abaixo os quadros de entrevista, 

apontando as pessoas entrevistadas e local da entrevista. 

 

Tabela 02: Quadros de entrevistas 

DATA ENTREVISTADO LOCAL 

08 DE 
NOVEMBRO 

DE 2018 

LUCAS MINHA CASA 

08 DE 
NOVEMBRO 

2018 

CRISTIANO MINHA CASA 

09 DE 
NOVEMBRO 

2018 

ISRAEL CENTRO DE ARTES - UFPel 

10 DE 
NOVEMBRO 

2018 

SANDRO CASA DO CLEITON E 
MARCELO 

10 DE 
NOVEMBRO 

2018 

MARCELO EM SUA RESIDÊNCIA 

10 DE 
NOVEMBRO 

2018 

CLEITON EM SUA RESIDÊNCIA 

11 DE 
NOVEMBRO 

2018 

DEMÉTRIO PRAÇA CORONEL PEDRO 
OSÓRIO – CENTRO DE 

PELOTAS 

11 DE 
NOVEMBRO 

2018 

DAVID CAFETERIA – MERCADO 
PÚBLICO DE PELOTAS 

Fonte: Arielson do Carmo 

 
2.2 Contextualizando o campo de investigação: A Comunidade Cristã Nova 
Esperança Internacional (CCNEI) 

 

A CCNEI, com sede oficial localizada no Estado de São Paulo, foi fundada em 

8 de agosto de 2004 e designada como igreja em 10 de janeiro de 2010 e tem como 

principal proposta a aceitação da diversidade sexual em seus espaços de culto ao 

sagrado. Atualmente, a sede oficial estar sob responsabilidade do pastor evangélico 

Justino Luiz de Oliveira80 que lidera um empreendimento de expansão do movimento 

religioso inclusivo no Estado de São Paulo, na região Sul e Nordeste do país. As 

missões missionárias da CCNEI visam em primeiro plano a criação de pequenas 

                                            
80 Ver: http://www.ccnei.org/. Acesso em 10 de outubro de 2017. 
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células religiosas com o propósito de atrair adeptos, de modo que possam 

institucionalizar-se como igrejas nessas regiões, como é o caso do grupo religioso em 

Pelotas-RS. 

Na página inicial do site da CCNEI, sede internacional, na aba “quem somos” 

o leitor fica sabendo sobre a data de fundação da denominação e suas principais 

características enquanto uma igreja cristã inclusiva. Na figura abaixo o leitor pode 

visualizar as seguintes informações na aba “quem somos”: 

 
Figura 01: Site da CCNEI - Aba “quem somos” 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fonte: http://ccnei.org/quem-somos/ 
 

Os discursos vinculados por esta denominação estão diretamente ligados às 

práticas religiosas cristãs e identidades LGBTs, interpretando-as não mais como 

pecado, mas sim como uma expressão da sexualidade humana, que passa ser tão 

santa e bem vista, quanto a heterossexualidade, como já explicitei anteriormente.  

No material do curso de integração da CCNEI81 pode-se ler sobre a história da 

denominação: 

Vamos começar pelo começo, o que aconteceu a mais de 10 Anos atrás. 
Naquele tempo muito de nós estarvamos perdidos no mundo cada um 
andando no seu próprio caminho, estarvamos acuados, abandonados, 
desconsolados. Muitos de nós éramos pessoas que já conheciam a palavra, 
sabíamos das maravilhosas promessas de Deus, mas não tínhamos, não nos 
sentíamos parte da família. Outros de nós, infelizmente, cresceram afastados 
da Palavra e, muitas vezes caminhavam sozinhos por veredas tortas, atrás 
de falsas promessas. Andavam no escuro, sem poderem refletir em si, a gloria 
de Deus. Havia muitas igrejas no mundo, mas não havia uma igreja que 
incluísse a todos. E não estamos falando em falta de espaço nos templos ou 
capelas. Estamos falando de espaço no coração das pessoas [...]. Tudo 
começou num pequeno apartamento na Vila Buarque, com apenas seis 

                                            
81 Este material é oferecido aos frequentadores que estão vindo pela primeira ao segmento do grupo 
religioso como forma de compreender a finalidade do grupo.  

http://ccnei.org/quem-somos/
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pessoas, que apesar das dificuldades, aos poucos foram aumentados em 
número e em fé [...]. Nossa casa mudou-se para a rua Amaral Gurgel, 380 
onde o primeiro culto aconteceu em 8 de agosto de 2004, mês em que 
comemoramos anualmente o aniversário de nascimento de nossa 
Comunidade. E agora tínhamos um nome: A COMUNIDADE CRISTÃ NOVA 
ESPERANÇA. Por que não éramos apenas uma igreja, éramos uma 
comunidade, cristã porque cremos em Cristo Jesus como Senhor e Salvador 
que tem poder de transformar vidas, Nova Esperança pois muitos de nós já 
vivíamos sem esperança e nele podemos ver uma nova esperança nascer 
[...] (CURSO DE INTEGRAÇAO NOVA ESPERANÇA, p. 6). 

 

Figura 02: Parte do folheto informativo que conta a história da denominação CCNEI 

 

 
 

Fonte: Coletado em campo: material fornecido pelo presbítero Sandro e digitalizado pelo autor 
 

Como já explicitei no Capítulo 2 desta dissertação, a CCNEI estar inserida no 

universo simbólico e cultural evangélico pentecostal, porém com algumas 

modificações, principalmente no que diz respeito às leituras bíblicas que condenam e 

reprovam a homossexualidade (NATIVIDADE, 2010).   

Desta maneira, a denominação inclusiva CCNEI leva em consideração alguns 

aspectos da cosmologia pentecostal, que se caracteriza historicamente pelo batismo 

no Espírito Santo – que se configura enquanto eixo central desta religiosidade; 

orações em línguas estranhas e a volta iminente de Cristo. De acordo com 

Mariano (1999), o pentecostalismo82 teve como centro irradiador da mensagem do 

                                            
82 A palavra pentecostal vem de pentecostes, evento marcado pela efusão do Espírito Santo, cinquenta 
dias após a ascensão de Cristo. Pode-se considerar que a semente do pentecostalismo já estava 
plantada no protestantismo norte-americano através dos movimentos avivalistas dos séculos XVIII e 
XIX. O pentecostalismo teve origem nas doutrinas de John Wesley. O fundador do metodismo 
acreditava que o homem devia, após a justificação, dedicar-se à santificação. Desta concepção se 
apropriaram os evangelistas e teólogos que faziam parte do movimento de santificação, surgido nos 
EUA em meados do século XX. Esse movimento separou-se dos metodistas carismáticos, distinguindo 
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seu evangelho para o mundo, a Rua Azuza, em Los Angeles, no Estado da Califórnia 

(EUA), organizada pelo líder Seymour, de onde se espalhou rapidamente.  

Para Seymour, havia três estargios na “vida espiritual” do pentecostal: a 

conversão, também definida como regeneração; santificação, que era necessária para 

“purificar o coração” e o batismo do Espírito Santo83, tendo como sinal o dom de 

línguas (Glossolalia ou Xenoglossia84) (CAMPOS JR, 1995). Passos (2005), aponta 

que esse impulso missionário era fortemente revigorado pela expectativa da iminente 

volta de Cristo ao mundo e alimentado pelas rápidas transformações por que a 

sociedade passava em meados do século XX.  

A Figura 03, abaixo, coletada no site da CCNEI, demonstra a importância do 

Batismo. O slogan “Fazendo discípulos” evidencia a importância de se trazer pessoas 

para igreja e batizá-las, como forma de estratégia de pertencimento a denominação. 

 

Figura 03: Cartaz “Fazendo discípulos” 

 

 

Fonte: http://ccnei.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arielson Teixeira do Carmo 

                                            
conversão de santificação e denominando esta última de “batismo do Espírito Santo” (Cf.: 
Pentecostalismo, Sentidos da Palavra divina, de Luís de Castro Campos Jr. 1995). 
83 No pentecostalismo, o batismo no Espírito é para todos que professam sua fé em Cristo; que 
nasceram de novo, e, assim, receberam o Espírito Santo para neles habitar. O batismo no Espírito 
Santo é uma obra distinta e à parte da regeneração, também por Ele efetuada. Assim como a obra 
santificadora do Espírito é distinta e completiva em relação à obra regeneradora do mesmo Espírito, 
assim também o batismo no Espírito complementa a obra regeneradora e santificadora do Espírito. 
84 Glossolalia é um termo do Novo Testamento que faz referência ao dom que os apóstolos receberam 
através da descida do Espírito Santo em Pentecostes, e eles, por sua vez, transmitiram a outros que 
também creram na promessa, por imposição das mãos para poder falar fluentemente idiomas 
estrangeiros sem ter aprendido, como no Pentecostes.   
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Assim, a CCNEI possui esses elementos que lhe configuram enquanto uma 

igreja pentecostal, isto pode ser acompanhado na divulgação do site da instituição e 

no folheto informativo de vinte e uma páginas85 oferecido no curso de integração de 

novos membros que traz todas as informações sobre as características da CCNEI.  

 

Figura 04: Folheto informativo Curso de Integração de Nova Esperança 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Coletado em campo - material fornecido pelo presbítero Sandro e digitalizado pelo 

autor 

 

São realizados ainda nas igrejas da CCNEI cultos voltados para à cura e 

libertação – a cura e libertação, neste caso, não estar relacionada para livrar-se da 

homossexualidade e sim de outros problemas de ordem pessoal e espiritual; 

encontros de casais; encontro com Deus, dentre outros. Além do mais, realiza  rituais 

como: o culto de ensino – profundidade espiritual86, adoração de louvores e 

leituras bíblicas.  

Dessa forma, a CCNEI, enquanto um grupo religioso pentecostal, apresenta 

um conjunto de práticas, ritos e representações simbólicas que são aceitas e 

reproduzidas socialmente, do qual se criam condições necessárias para que o poder 

simbólico religioso seja validado dentro do campo religioso a partir de sua legitimidade 

jurídica conquistada em 2010:  

O interesse que um grupo ou uma classe encontra em um tipo determinado 
de pratica ou crença religiosa, e, sobretudo, na produção, reprodução difusão, 
e consumo de um tipo determinado de bens de salvação é função do reforço 
que o poder de legitimidade do arbitrário contido na religião pode trazer a 
força material e simbólica possível de ser mobilizada por este grupo ou classe 

                                            
85 O Sandro da CCNEI Pelotas me deu um exemplar deste folheto para que eu ficasse sabendo de 
todas as informações acerca da denominação.  
86 Ver: http://ccnei.org/. Acesso em 21 de setembro de 2019.  

http://ccnei.org/
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ao legitimar as propriedades materiais ou simbólicas associadas a uma 
posição determinada na estrutura social (BOURDIEU, 2007, p. 48). 
 

Em resumo, na perspectiva de Bourdieu (2007), a religião institucionalizada, 

burocratizada, é capaz de gerar uma diversificação de bens simbólicos mediante a um 

grupo de especialistas do sagrado, que para Bourdieu entende-se como profetas e 

sacerdotes ou em uma linguagem acessível pastores e presbíteros, por exemplo. 

Estes bens simbólicos administrados são responsáveis por dar vida a capitais 

simbólicos para leigos no campo religioso87.  

Nesse contexto, a CCNEI enquanto uma instituição pentecostal, em certa 

medida reformada88 e que aceita a diversidade sexual – principalmente pessoas 

homossexuais, passa a produzir e a oferecer bens simbólicos e de salvação a um 

grupo específico, nesse caso o público LGBT. Em conformidade com Bourdieu (2007) 

existe um mercado de bens simbólicos religiosos que tem como propósito suprir 

demandas tanto coletivas, quanto individuais de atores que estão em um constante 

fluxo de interação religiosa. 

Destarte, as práticas religiosas e valores morais pregadas pelo pentecostalismo 

na CCNEI são essenciais para que seus membros se reconheçam enquanto gays 

cristãos evangélicos. Dessa maneira, em concordância com Mafra (2009), a 

cosmologia pentecostal possui uma linguagem religiosa e simbólica que ordena um 

conjunto de símbolos que oferece sustentação para interpretar o mundo da pessoa, 

para assim poder agir sobre este e suas relações. Já Para Bourdieu (2007) o simbólico 

relacionado à subjetividade da experiência religiosa materializa-se em práticas e 

discursos, na medida em que encontra uma demanda social que produz sentido dado 

à existência dos indivíduos inseridos em um determinado grupo.  

 

2.3 A estrutura organizacional da CCNEI enquanto igreja 

A igreja CCNEI estrutura-se da seguinte forma: Ministérios de artes, casais, 

diaconia, educação-cristã, intercessão e louvor; séforas de TT’s (Travestis e 

Transsexuais); departamentos de ação social; coral Nova Esperança; departamento 

                                            
87 Bourdieu (2007) afirma que o campo religioso dispõe de uma linguagem própria, da qual o poder 
religioso está burocraticamente e desigualmente distribuído, detentor de um corpus deliberadamente 
organizado, divisão do trabalho religioso, e na concorrência interna da instituição, o capital religioso 
acumulado devido à experiência que determinado indivíduo internaliza, marca e gerencia as divisões 
do prestígio e a posição social da pessoa no campo. 
88 Ver: Natividade (2008). 
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infantil e de intimidade positiva89.  

No que diz respeito a estrutura organizacional e hierárquica da CCNEI, 

segundo Ferreira & Silva (2015): 

No tocante à estrutura organizacional, o Regimento Interno da CCNE adota 
o modelo episcopal para governo eclesiástico. Essa forma de governo é 
caracterizada por tomar a figura de um “Líder Maior” – geralmente chamado 
de Epíscopo, Papa, Bispo, Pastor Presidente ou Apóstolo –, que governa 
todos os outros líderes e demais membros da igreja. É ele quem toma todas 
as decisões. Ou seja, “um” governa a “todos”. São exemplos desse modelo 
as igrejas Episcopal, Universal do Reino de Deus, Católica, Assembleia de 
Deus e a maioria das igrejas neopentecostais [...]. Segundo o Estatuto Social 
da CCNE, a Diretoria Executiva da Igreja é composta por seis membros: 
Presidente, Vice-Presidente, Secretário, Vice-Secretário, Tesoureiro e Vice 
Tesoureiro. Também é dívida em três Conselhos Eclesiásticos: i) Conselho 
Eclesiástico Federativo (CEF), que exerce jurisdição sobre todos os demais 
conselhos eclesiásticos e espirituais da igreja e é composto exclusivamente 
pelo Conselho Eclesiástico da Igreja Sede e 05 (cinco) representantes do 
Conselho Eclesiástico Regional; ii) Conselho Eclesiástico Regional (CER), 
que exerce jurisdição sobre dois ou mais Conselhos Eclesiásticos estaduais) 
Conselho Eclesiástico Local (CEL), que exerce jurisdição sobre a igreja local 
(FERREIRA & SILVA, 2015, p. 299). 

 

A hierarquia na igreja é semelhante à de uma igreja evangélica pentecostal ou 

neopentecostal, na qual se tem: a figura do pastor como líder ou presidente, o 

presbítero, diácono, demais cargos administrativos e os membros, em particular 

inspiradas em estruturas organizacionais da Assembleia de Deus (RODRIGUES, 

2009; NATIVIDADE, 2008). Isso se dá pelo fato de seus líderes serem egressos de 

denominações evangélicas pentecostais e neopentecostais diversas. 

No que diz respeito a esta assertiva o Pr. fundador da CCNEI90 é egresso de 

uma denominação pentecostal chamada Igreja Evangélica Pentecostal da 

Transfiguração, igreja no qual passou pelos ritos de iniciação e passagem 

(GENNEP, 2011). No pentecostalismo, o pastor Justino foi batizado por imersão, 

atuou em ministérios e passou pelos ritos de consagração (obreiro, diácono, 

evangelista) até torna-se pastor em 1990. Após romper com um pentecostalismo mais 

conservador, participou primeiro da Igreja Inclusiva Acalanto91 e em 2004,  após um 

“racha”92 com a igreja Acalanto ajudou na fundação da CCNEI93 no mesmo ano.  

                                            
89 Ver: http://www.ccnei.org/. Acesso em 10 de outubro de 2017. 
90 Em: http://ccnei.org/pastor-justino/. Acesso em 22 de setembro de 2018.  
91 Para saber mais sobre a igreja acalanto vide os trabalhos ver os trabalhos de Natividade (2008); 
Rodrigues (2009); Weiss de Jesus (2012) e Coelho Júnior (2014).  
92 Sobre esse “racha” ver os trabalhos de Rodrigues (2009) e Coelho Júnior (2014).  
93 Para Rodrigues (2009) a CCNE surge a partir de “uma ala dissidente da Igreja Acalanto” mais 
“pentecostal” (ROGRIGUES, 2009, p. 26).  

http://ccnei.org/pastor-justino/
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Nessa circunstância, a partir das características já mencionadas, considero a 

CCNEI, assim como Natividade (2008) e Maranhão (2015) como uma denominação 

pentecostal que é herdeira do princípio do “sacerdócio universal94”. Uma denominação 

dissidente que surge a partir de características próprias desse movimento como os 

“cismas” e “rachas” que dão origem a novas iniciativas religiosas, diferentes 

modalidades de produzir e reproduzir lideranças, produzindo recursos materiais e 

simbólicos característicos do pentecostalismo (FERNANDES, 1998, p. 8).    

Pretendo, assim, apresentar a CNNEI como mais uma opção religiosa 

pentecostal no cenário religioso brasileiro, pois assim como as demais instituições 

evangélicas a CCNEI e seus frequentadores acreditam que são herdeiros do 

“sacerdócio universal”.  Na fala do Presbítero Sandro da CCNEI de Pelotas a 

denominação é:  

A CCNEI ela é.… eu sempre costumo dizer isso ela é 99% igual as outras 
igrejas pentecostais o que nós mudamos é a nossa visão de textos de 
romanos que fala da festa da Bacanália, dos textos de Coríntios que fala da 
pederastia grega, ou no caso, o próprio texto da criação de Adão e Eva como 
se este limitasse a existência apenas de uma sexualidade então nós somos 
99% iguais as outras igrejas pentecostais. Óbvio as igrejas não são todas 
iguais elas tem diferenças entre si, mais a grosso modo o que posso dizer é 
isso que nós somos 99% iguais as igrejas pentecostais, nós só celebramos, 
eu até gostaria de acrescentar que eu acho que é relevante hoje a maioria 
das igrejas não falam mais em reorientação sexual ou em cura da  libertação 
da homossexualidade eles aceitam que existirá uma sexualidade... eu 
costumo dizer que hoje a diferença entre um igreja inclusiva e um igreja 
convencional é que aquilo que eles se conformam nos celebramos , então ao 
invés de nos conformamos com a homossexualidade e indicarmos que essas 
pessoas sejam celibatárias  , nós celebramos essa diversidade e 
aconselhamos que os membros tenham um relação homoafetiva, uma 
relação seria. 
 

A fala do Presbítero Sandro afirma que a CCNEI não é diferente de outas 

igrejas evangélicas pentecostais. Porém, as diferenças pontuais encontram-se em 

passagens bíblicas que repudiam a homossexualidade enquanto práticas sexuais não 

legítimas. A CCNEI mantém em sua estrutura regras de condutas morais típicas de 

movimentos religiosos evangélicos como: a prescrição sobre a importância do sexo 

monogâmico conforme os desígnios de Deus; valorização da família, do casamento e 

de uma sexualidade sadia e não “promíscua” (NATIVIDADE 2008, WEISS DE JESUS, 

2012, COELHO JÚNIOR, 2014). 

 

                                            
94 “O sacerdócio universal” refere-se a crença cristã das passagens existentes no novo testamento. A 
crença nas palavras biblicas que guia as condutas morais dos fiéis, na salvaçao pelos arrependimentos 
do pecado e práticas da fé e tendo Jesus cristo como o unico salvador.  
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2.4 O primeiro encontro com o grupo da CCNEI de Pelotas, dia 25 de maio de 
2017. 

 

O primeiro encontro com o grupo da CCNEI em Pelotas do qual estive presente 

foi no dia 25 de maio de 2017. Atrasei-me cerca de vinte minutos. Este atraso foi 

ocasionado devido à demora do transporte público, e depois por decidir chamar um 

táxi, pela confusão do taxista em se localizar. O Sandro, embora tenha me passado 

todas as orientações de como chegar ao endereço, o acesso ao local era difícil e até 

“confuso” nas palavras do taxista.  

No trajeto, o taxista falava sobre aquela região do Bairro Areal ser uma região 

“perigosa” da cidade e que naquele limite territorial aconteciam constantes assaltos e 

alertava-me para o cuidado que eu deveria tomar ao caminhar por ali depois das dez 

da noite.  Na cidade de Pelotas alguns lugares são considerados violentos e 

perigosos95 que se confirmam constantemente pela fala dos moradores; aquela região 

do Bairro Areal também era taxada como “perigosa”96 e violenta.  

Além, de ser alertado com relação a insegurança, alguns moradores já me 

informavam sobre Pelotas ser conhecida como uma “cidade gay”97. A cidade, de fato, 

carrega o estigma (GOFFMAN, 1988) de ser uma “cidade gay”98 e isso encontra-se 

de forma muito latente no imaginário social e cultural da cidade e seus habitantes. O 

próprio Sandro sempre dizia: “e olha que dizem que aqui é a cidade mais gay do Brasil” 

ao se referir as dificuldades e a relutância do público LGBT da cidade em aproximar-

se do grupo religioso.  

A reação do taxista também não foi diferente quando ele me questionou sobre 

o que eu estava fazendo na cidade, ao lhe dizer que eu estava na cidade para a 

realização de uma pesquisa sociológica: “Religião e Homossexualidade”, num 

sobressalto ele disse: “tudo a ver! Lá pra cima99 eles falam que aqui é uma cidade de 

veados. Aqui é conhecida por ser a cidade do doce e de veados!”. 

                                            
95 Cf.: Maldonado Fermín (2018).  Imaginários da insegurança: segurança privada e vida cotidiana nas 
cidades de Pelotas e Rio Grande – RS. 
96 Diário de campo, 25 de maio de 2017. 
97 Para uma compreensão mais apurada sobre essa temática de pesquisa, ver o trabalho de Gláucia 
Lafuente Cavalheiro (2004). Pelotas, “cidade de gays”: Um estudo sobre os usos políticos de uma 
representação. 
98 Para aspectos mais históricos ver também Gláucia Lafuente Monteiro (1998). “O folclore gay de 
Pelotas”: Sobre uma representação que se atualiza na história da cidade. 
99 Referindo-se ao Sudeste, Nordeste e Norte. 
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Neste primeiro dia de visita à campo, o convite partiu gentilmente do próprio 

líder Sandro para um encontro intitulado “café da tarde” realizado pelo grupo. Ao 

chegar fui bem recepcionado pelo Sandro e sua mãe, uma senhora aposentada, 

negra, de olhar cansado que tinha por volta dos sessenta e seis anos de idade. Ambas 

pessoas muitos gentis e cordiais.  

Em seguida, fui direcionado até o lugar onde se realizava os encontros do grupo 

que ficava nos fundos da casa. Para chegar até esse local é preciso primeiro prender 

a cadela, que guarda um pequeno portãozinho, depois passa por um corredorzinho 

estreito e depois um pátio maior. O evento ocorreu às 17h00min na sua residência 

que oficialmente é o local de encontro do grupo, na Rua Barão de Itamaracá, como já 

explicitei anteriormente.   

O café da tarde era um evento que marcava a volta das reuniões do grupo, 

após alguns meses sem acontecer – devido as ocupações do Sandro e de outros 

frequentadores. O Sandro informava que este evento “Café da tarde” sempre era 

celebrado para recepcionar pessoas que estavam visitando o grupo pela primeira vez 

ou em ocasiões especiais como aniversários e a volta dos encontros do grupo.   

Embora eu tenha me atrasado não perdi os acontecimentos daquele dia, pois, 

até as seis e meia o culto ainda não tinha começado. Os que estavam presentes 

aguardavam um ou outro frequentador. Os encontros são flexíveis em relação aos 

horários, locais e na espera de uma ou mais pessoas, como esclarecia o Sandro100. 

Participaram da reunião naquele dia 25 de maio de 2017, além de mim e 

Sandro, mais quatro pessoas, Pedro, Joca, David (que retornava depois de um 

período longe das reuniões) e o Marcelo que foi para conhecer o grupo a convite do 

David. Antes da realização da cerimônia, o Presbítero Sandro apresentou-me aos 

demais presentes e informou-lhes sobre o motivo da minha presença.  

Eu fiz alguns breves esclarecimentos sobre a pesquisa e respondi algumas 

outras curiosidades levantadas pelos frequentadores e pelo Sandro. Perguntavam-me 

coisas a respeito da minha temática de pesquisa, da minha formação, o porquê da 

escolha em pesquisar igrejas inclusivas e indagações sobre minha condição sexual 

também foram levantadas, outros ressabiados, permaneciam calados, apenas me 

observando, por vezes, balançavam a cabeça em sinal de concordância com algo que 

era falado101. 

                                            
100 Diário de campo, 25 de maio de 2018. 
101 Diário de campo, 25 de maio de 2018. 
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Nessas circunstâncias me vinha a memória os estudos de Natividade (2008) e 

Weiss de Jesus (2012) em igrejas inclusivas que também relataram em seus escritos 

a curiosidade que as pessoas tinham em saber acerca das suas sexualidades e como 

isto parecia ser um motivo facilitador de acesso ao campo. As perguntas todas foram 

respondidas. Sentia naquele momento que eles estavam decidindo meu futuro no 

grupo, se iam ou não me aceitar.  

Algumas vezes, durante o culto, o pastor dirigiu-se a mim como se quisesse 

despertar algum tipo de sentimento ou emoção, assim como despertava nos demais. 

Além disso, no final do culto, assim como dirigiu-se a todos os outros, ele perguntava 

se eu tinha algum pedido de oração para fazer. Muito descontraído ele falava “o 

pesquisador também pode pedir oração”. Fato semelhante também aconteceu com 

Weiss de Jesus (2012) em seus primeiros contatos com um grupo inclusivo no Rio de 

Janeiro. 

O culto não me surpreendeu, era similar a um culto realizado em algumas 

igrejas pentecostais e neopentecostais – Assembleia de Deus e Deus é Amor, por 

exemplo. A postura do Sandro ministrando o culto era a mesma de um pastor de 

igrejas cristã evangélicas. Iniciou fazendo gestos com as mãos, agradecendo, 

invocando o Espirito Santo e aumentando gradativamente o tom de voz. Em seguida, 

colocou no notebook, na plataforma de vídeo online, o YouTube, um louvor para os 

membros ouvirem, tendo em vista que o grupo ainda não possuía um ministério de 

louvor.  

Em seguida, o Sandro fez comentários a partir de passagens bíblicas sobre a 

busca e a luta pelos sonhos e ideias de vida, ele manifestava seu interesse em casar, 

ter filhos (uma família) e transmitia isso aos outros frequentadores do grupo. Após, 

ocorreu a leitura e interpretação de uma das passagens bíblicas sobre o “reencontro 

com Deus”. Em seguida após percepções feitas pelo Sandro sobre a referida 

passagem da Bíblia foi a vez dos membros do grupo colocarem seus 

posicionamentos.  

David, o membro que estava afastado e voltava a célula, mencionou sobre seu 

afastamento de Deus e as posturas que vinha levando para que isso acontecesse. O 

Marcelo falava da necessidade desse encontro e de manter-se na presença de Deus, 

aquele era o primeiro encontro do Marcelo que estava indo como convidado do David. 

Tanto na hora do louvor, quanto da palavra os membros fechavam os olhos e 
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cantavam com fervor, demonstrando que naquele lugar era o espaço do encontro e 

da presença de Deus102. 

A Bíblia utilizada neste encontro e em posteriores foi uma Bíblia de tradução 

feita por Joyce Meyer103; para Sandro é uma das melhores traduções da Bíblia. 

Finalizando o encontro, Sandro colocou novamente um louvor e perguntou se alguém 

tinha algum pedido de oração. Enfático, David manifestou-se e pediu oração pela sua 

afilhada e para todos que estavam presentes na célula. O ritual termina com o líder 

fazendo orações e pedindo proteção de Jesus para todos no local e para todos da 

cidade de Pelotas104. 

Nesse sentido, as etnografias realizadas por Weiss de Jesus (2012) e Coelho 

Júnior (2014) em igrejas inclusivas também evidenciavam que os cultos realizados 

nestes espaços não se diferenciam de igrejas evangélicas. Os cultos seguiam as 

mesmas estruturas e forma de organização de algumas igrejas de denominações 

pentecostais e neopentecostais. 

Depois desse período da pesquisa exploratória afastei-me do grupo por alguns 

meses. Contudo, este afastamento não foi total. Por mais que eu não estivesse indo 

aos encontros, eu mantinha contato com alguns membros e com o Sandro via rede 

social. Estando atento às postagens da página do grupo no Facebook e no WhatsApp, 

tendo em vista que eu também era um membro do grupo no WhatsApp e na página 

no Facebook105. Aproveitei também esse tempo para coletar alguns dados no site da 

CCNEI106na Internet.  

Assim sendo, estes primeiros contatos foram cruciais para que eu pudesse ter 

as primeiras impressões sobre o grupo pesquisado e estabelecer as primeiras 

aproximações com os interlocutores. 

 

2.5 O Sandro e sua Ordenação como Presbítero e responsável da CCNEI de 

Pelotas 

                                            
102 Diário de campo 25 de maio a 25 de junho de 2017.  
103 É uma pastora cristã estadunidense que já foi autora de diversos livros cristãos, destinados 
principalmente ao meio evangélico e faz traduções bíblicas. Ver o endereço eletrônico: 
http://blog.presentesevangelicos.com.br/tudo-sobre-joyce-meyer-vida-e-bibliografia/. Acesso em 06 de 
setembro de 2018. 
104 Diário de campo 25 de maio de 2017. 
105 Ver: http://ccnei.org/.  
106Ver: https://www.facebook.com/ccneipelotas.  

http://blog.presentesevangelicos.com.br/tudo-sobre-joyce-meyer-vida-e-bibliografia/
http://ccnei.org/
https://www.facebook.com/ccneipelotas
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Sandro passou um tempo fora do Brasil, congregado em Londres. No seu 

retorno para o país, no ano de 2010, através de um amigo que já frequentava a CCNEI, 

ele conheceu a teologia inclusiva. Ao mudar-se para São Paulo, ele passou a 

congregar na CCNEI e lá permaneceu por um ano como líder do ministério de surdos, 

foi consagrado diácono e em seguida lhe foi concedida a missão de expandir o 

movimento religioso da CCNEI no Rio Grande do Sul, sendo encarregado dos 

trabalhos da CCNEI em Pelotas (no Capítulo 3 evidencio a trajetória do Presbítero 

Sandro e dos demais frequentadores). 

Sandro considerava-se um missionário na busca de levar o evangelho inclusivo 

para pessoas LGBTs de Pelotas, com o lema de que “Deus não faz acepção de 

pessoas”. Sua ordenação deu-se, segundo seu relato, da seguinte forma:  

A igreja nova esperança CCNE ela tem obreiros, diáconos, presbíteros e 
pastores né, então os obreiros atuam mais numa questão de talvez seja... 
receber pessoas, talvez... às vezes, recolher as ofertas durante o culto. Os 
diáconos organizam, muitas vezes, organizam... são responsáveis por alguns 
setores, os presbíteros são os auxiliares dos pastores e os pastores são 
aqueles que liderem um núcleo de uma comunidade. Eu sou presbítero, como 
é que foi esse processo de ser Presbítero, como foi esse processo de ser 
presbítero? No ano de 2014 eu estava morando no Rio Grande do Sul mas 
não estava participando de nenhuma igreja inclusiva, eu me considerava 
CCNEI porque eu mantinha um vínculo... contato com as pessoas e eu estava 
ajudando uma igreja durante  todo ano 2013 e esta igreja inclusiva virou 
CCNEI e eu passei a trabalhar nesta igreja, depois de um tempo , o Pastor... 
a pessoa que liderava a igreja achou que tinha que me ordenar , me ungir , 
que é o termo que os evangélicos como nós usamos e ele propôs me colocar 
como diácono a prova para o Presbitério e o pastor de São Paulo né... isso 
foi no ano de 2015 e ele achou que não faria sentindo me colocar no 
treinamento... o termo que nós usamos e  colocar a prova a pessoa é 
apontada e ela vai passar durante um ano por esse.. ããã…por ... trabalhando 
normalmente, se neste um ano ela apresentar realmente um... um... 
comportamento coerente com o que o a igreja crer que é correto ela vai ser 
ungida. Então, eu não passei pela prova eu fui ungido diretamente Presbítero 
porquê eu já tinha uma trajetória na época de cinco anos com a igreja, um 
ano morando em São Paulo e alguns meses à frente da igreja de Porto 
Alegre, nessas...  Porque eles tiveram alguns problemas e eu fui ajudar, então 
a igreja optou não por mim... por mim... colocar ... colo... colocar a prova, mas 
sim diretamente a me ungir como Presbítero e foi assim que eu comecei, 
assim como Presbítero. 

 

Para o Sandro ordenar-se Presbítero e estar à frente do movimento religioso 

inclusivo da CCNEI em Pelotas exigiu dele dedicação, autorreflexão e estudo sobre a 

teologia inclusiva. A ideia de ser digno sempre foi acionada pelo Sandro. Ser digno 

é passar por privações, abdicar-se de coisas que não agradam a Deus, dedicar-se ao 

grupo religioso e seguir firmemente a doutrina. Ademais, estar à frente de um 

ministério ou de uma igreja me parece ser um processo corriqueiro na vida de um 

cristão que toma a decisão de ascender em uma hierarquia religiosa, no caso do 
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Sandro, ele relatou ainda que precisou jejuar e orar diversos dias para saber se esse 

era mesmo o seu “chamado”.  

Neste segmento, percebo as prescrições e interdições, nos termos de Foucault 

(1989), pelo qual passou o Sandro até tornar-se, hoje, líder do grupo CCNEI de 

Pelotas. Sandro sempre pregou no culto a importância das privações e das provas 

que Deus coloca diante da vida de um “bom cristão” e que é preciso discernimento 

e muita oração para fazer as escolhas certas. 

 

2.6 Características da CCNEI Pelotas: breves reflexões  

O lugar de culto é uma casa localizada na Rua Barão de Itamaracá, no Bairro 

Areal107, na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul108. Gradeada, com um espaço 

grande na frente, de cores laranja e amarela, afastada do centro da cidade.  Ao 

chegar, fui bem recepcionado pelo Sandro e sua mãe, uma senhora aposentada, 

negra que tem por volta dos sessenta e seis anos de idade.  

Em seguida, fui direcionado até o lugar onde se realizam os encontros do grupo 

religioso que fica nos fundos da casa. Para chegar até este local é preciso primeiro 

prender a cadela que guarda um pequeno portão, depois passar por um corredor 

estreito e um pátio maior. Nos fundos da casa, em cor branca desbotada tem um 

espaço de três pequenos cômodos. Na entrada uma pequena sala, sob o sofá tinham 

alguns livros e papeis. Adentrando mais o pequeno cômodo tem um banheiro com 

apenas o vaso sanitário e pia; depois um outro espaço similar a um quarto grande de 

casal, nele há algumas cadeiras brancas de plástico organizadas em círculos, na 

frente das cadeiras uma mesa, nelas estavam algumas bíblias e em uma outra 

mesinha um computador que tocava alguns louvores gospel na plataforma de vídeos 

online YouTube e uns panfletos de divulgação coloridos escritos “Comunidade Cristã 

Nova Esperança Internacional Pelotas; Uma IGREJA que acolhe a Diversidade 

Humana”109.  

 

 

 

 

                                            
107 O Areal é o segundo Bairro mais populoso da cidade de Pelotas segundo dados do IBGE 2010. 
108 A cidade de Pelotas tem uma população estimada em 2018 de 341.648 habitantes de acordo com 
dados oficiais do IBGE. Ver: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rs/pelotas/panorama  
109 Diário de campo, 21 de maio de 2017. 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rs/pelotas/panorama
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Figura 05: Cartaz de divulgação da CCNEI de Pelotas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Cartaz de divulgação do grupo, coletado em pesquisa de campo e digitalizado pelo 

autor. 

 

Atuando desde 2015, este, é, portanto, o lugar de culto religioso da CCNEI de 

Pelotas. Durante a pesquisa, constatei que o grupo em Pelotas contava com um 

número reduzido de membros, variando de 5 a 8 pessoas nos cultos. Segundo o 

Presbitério Sandro e dados de observação, existem pessoas que com certa 

regularidade frequentam os encontros, aquelas que comparecem esporadicamente e 

aqueles que pararam de frequentar.  

Os afastamentos davam-se por motivos diversos: devido ao grupo ser pequeno 

e não institucionalizado enquanto uma igreja; pelas questões de horários de 

realização dos encontros; conflitos internos ao grupo; por pessoas que optavam em 

congregar em outras igrejas evangélicas ou denominações inclusivas e pela opção de 

algumas pessoas em se afastar de espaços religiosos. A presença dos frequentadores 

é, de fato, muito fluida, ou seja, não existia, por parte dos frequentadores, o sentimento 

de pertencimento ao segmento religioso. O leitor poderá visualizar estes aspectos no 

Capítulo 3 desta dissertação.  

A maioria dos frequentadores eram homossexuais masculinos e assumidos 

publicamente. Os que não eram assumidos, assumiram-se homossexuais para seus 

familiares e amigos no decorrer da pesquisa. Alguns deles viam no grupo um 

recomeço, um campo de possibilidades110 para voltar a atuarem em cargos que tinham 

abandonado em algumas igrejas evangélicas que fizeram parte (ministério de dança, 

                                            
110 Cf.: Velho, 2003.  
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teatro e outros), fatos que podem ser observados  no Capítulo 3.  

Todos os homossexuais (Gays e Lésbicas) que passaram pelo grupo religioso 

possuíam idades entre 18 e 40 anos. O perfil era de estudantes universitários, 

vendedores, trabalhadores informais e organizadores de eventos. Negros, pardos e 

brancos, das classes popular e média da cidade de Pelotas. Estas pessoas que 

passaram pelo grupo durante a pesquisa possuíam algum tipo de conflito com seus 

familiares, amigos e conhecidos pelo fato de serem homossexuais e por congregarem 

em uma igreja voltada para pessoas LGBTs.  

Os homossexuais que frequentaram o grupo afirmaram que sofreram privações 

e viveram alguns dilemas e conflitos em relação à homossexualidade e sua vivência 

religiosa nos espaços de algumas igrejas evangélicas – pentecostais e 

neopentecostais. Esses indivíduos viam na CCNEI a oportunidade de se reintegrarem 

ao sagrado cristão.  

Dessa forma, concordo com Natividade (2010) que o movimento de igrejas 

inclusivas tem como principais protagonistas pessoas que são egressas de 

denominações evangélicas ou católicas, rechaçados e estigmatizados em suas igrejas 

de origem.  A CCNEI de Pelotas marcava, então, uma espécie de communitas111 nos 

termos de Turner (1972;2005) (lugar de reintegração) após um período de 

liminaridade112 (fora de um determinada estrutura social)  na vida daqueles indivíduos 

que a procuravam. Geralmente, por trajetórias marcadas por conflitos, no que diz 

respeito a opção sexual e sua opção religiosa. Sobre esse processo liminar e a ideia 

de communitas, discutirei no Capítulo 4 desta dissertação.  

Constatei durante a pesquisa que os frequentadores, em sua maioria, 

comungam com as mesmas ideias doutrinárias presentes em muitas igrejas 

pentecostais evangélicas, como o ideal de relacionamento monogâmico pautados 

estritamente na fidelidade e sexo a dois, a ideia do casamento e da construção de 

uma base familiar solida que cumprem os “desígnios de Deus” e o 

reconhecimento do pecado e afastamento dele.  Nessa acepção, trabalhos como o 

de Coelho Júnior (2014) e Oliveira (2015) demonstraram que algumas igrejas 

inclusivas, principalmente de posturas evangélicas, são responsáveis por continuar 

mantendo uma lógica de extensão da heteronormatividade cristã em suas doutrinas e 

que essas igrejas atuam como importantes espaços de sociabilidade para troca de 

                                            
111 Cf.: Turner (1974; 2005). 
112 Cf.: Turner (1974; 2005).  
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vivências e experiências de pessoas homossexuais cristãs evangélicas. 

Todos os frequentadores possuíam trajetórias no meio evangélico, 

principalmente evangélico pentecostal, porém, já haviam transitado em outras 

denominações religiosas com posturas doutrinárias contrárias as deste segmento – 

como as de vertentes afro-brasileiras, espiritismo e catolicismo, contudo estas 

experiências e a oferta de bens sagrados dessas denominações não foram capazes 

de produzir algum sentido as suas vidas e práticas enquanto cristãos evangélicos 

(ALMEIDA & MONTEIRO, 2001). Tratarei com mais detalhes dessas questões no 

Capítulo 3. 

No momento de socialização no grupo religioso, na maioria das vezes as 

conversas eram acompanhadas de chimarrão, pipoca ou outras guloseimas. 

Enquanto o chimarrão passava de mão em mão, as risadas, as “tiradas” de 

brincadeiras uns com os outros rolavam, acompanhada de estrondosas 

gargalhadas113. 

Como já mencionado, a responsabilidade de conduzir a célula é do presbítero 

Sandro, que contava com ajuda do fiel Marcelo, que desempenhava algumas funções 

como a de administrar a página do grupo na rede social Facebook, organizar os 

eventos e cuidar de alguns aspectos mais burocráticos.   

Antecipo ao leitor que atualmente o Marcelo não faz mais parte da CCNEI 

devido alguns dilemas que teve com o Presbítero Sandro e as formas que ele vinha 

conduzindo o grupo. Durante muito tempo, Marcelo esteve empenhado no projeto de 

expansão da religiosidade inclusiva no Sul.   

No período de maior engajamento ele andava muito atarefado indo a 

imobiliárias na tentativa de alugar um prédio para a igreja. Em alguns encontros ele 

se desculpava por não ter dado a mim a atenção devida em inesperados encontros 

nas ruas da cidade, “muita correria, de um lado para o outro” dizia ele. Porém, o 

Marcelo viu-se exausto quando as pessoas não estavam tão compromissadas quanto 

ele em “erguer” e dar “visibilidade” para o grupo em Pelotas, além do mais, o fato das 

pessoas não continuarem frequentado lhe deixou um tanto quanto frustrado, segundo 

relatos do próprio Marcelo, ele não viu muita força de vontade no Sandro e nas demais 

pessoas em querer se constituírem enquanto uma igreja. Hoje o Marcelo e seu 

companheiro Cleiton fazem parte de uma outra igreja inclusiva, abordarei a trajetória 

                                            
113 Diário de Campo, dia 28 de janeiro de 2018.  
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do Cleiton e do Marcelo no Capítulo 3.  

Do início ao final da pesquisa foi possível visualizar que os principais meios de 

divulgação do grupo davam-se a partir do acionamento de redes de contatos pessoais, 

de amizades e na página que o grupo hospeda no Facebook e WhatssApp na qual 

ocorre constante divulgação dos cultos e dos demais eventos da célula religiosa. 

Como possível ver nas figuras abaixo.  

Figura 06: Imagem de divulgação do grupo     

 

Fonte: https://www.facebook.com/ccneipelotas 
  

Figura 07: Imagem de divulgação do grupo  

 

Fonte: https://www.facebook.com/ccneipelotas  

 

https://www.facebook.com/ccneipelotas
https://www.facebook.com/ccneipelotas
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Figura 08: Imagem de divulgação dos cultos 

 

Fonte: https://www.facebook.com/ccneipelotas      

 

Figura 09: Imagem de divulgação do grupo 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://www.facebook.com/ccneipelotas 

 

No entanto, o acionamento dessas redes e a divulgação constante nas redes 

sociais não são suficientes para atrair pessoas e aumentar os números de membros, 

devido o proselitismo da CCNEI de Pelotas ser fraco e pouco atuante na cidade.  

 

2.7 O ser afetado: percepções sobre o campo de pesquisa 

Dedico este tópico para explicitar como fui afetado durante a realização da 

pesquisa. O convívio com o grupo durante quase mais de um ano, fez com que eu 

sentisse emoções e sensações que me fizeram, por vezes, refletir sobre o papel do 

pesquisador, principalmente de uma figura clássica de pesquisa que evita ao máximo 

não criar vínculos com as pessoas pesquisadas, por eu ser humano e sensível, eu 

https://www.facebook.com/ccneipelotas
https://www.facebook.com/ccneipelotas
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não conseguia ver meus interlocutores apenas como “meros objetos de investigação”, 

eles estavam além disso.  

Em vista disso, uma das primeiras sucessões de acontecimentos que me 

deixaram de alguma forma constrangido e até meio desnorteado diante das pessoas 

que frequentavam o grupo religioso foi, em primeiro lugar, as indagações acerca da 

minha sexualidade; alguns interlocutores, logo no início da pesquisa, relacionavam o 

fato de eu pesquisa “igrejas gays” com minha condição sexual.  

Como ouvi certa vez: “para estudar igrejas gays só pode ser gay”. Eu não 

hesitei em revelar minha condição sexual (de ser homossexual), senti que eu 

precisava, antes de tudo, ser honesto com as pessoas que me recebiam.  Outro fato, 

era o de o Presbítero Sandro, assim como alguns interlocutores, terem conhecimento 

sobre os autores e escritos a respeito de igrejas inclusivas, teologia inclusiva. Por 

vezes, em tom de deboche, acompanhado de um largo sorriso, Sandro falava “Eu sei 

o que tú quer saber de nós... Se somos inclusivos mesmo... que aqui funciona como 

docilização dos corpos... aquela coisa toda que Foucault fala e que já escreveram... 

Somos uma igreja evangélica pentecostal com valores pentecostal já fica sabendo”.  

O Sandro vez o outra sentava e dialogava comigo sobre alguns trabalhos que 

ele já tinha lido, demonstrando que ele não era leigo no assunto e até desenvolvia 

suas próprias interpretações sobre as igrejas inclusivas e do próprio grupo, por vezes, 

eu sentia que o Sandro utilizava isso como forma de querer manipular a pesquisa ou 

conduzi-la da forma que ele imaginava (WHYTE, 2015).  

Desde a primeira observação (25 de maio de 2017) até finalização da pesquisa 

com as entrevistas (11 de novembro de 2018), eu mantinha e mantenho contato com 

alguns dos interlocutores. Nesse tempo, de mais de um ano, criamos uma relação, 

em momentos de sociabilidade do grupo, quando eu era concebido e direcionado por 

alguns como “amigo”, sendo convidado para almoço e jantares em suas casas.  

Das vezes que dialogamos e compartilhamos risos e alegrias tomando 

chimarrão, das vezes que jogamos inúmeras partidas de “uno114” em que os ouvia 

falar de seus planos e projetos de vida, onde em muitas dessas partidas eles pediam 

minha opinião sobre seus dilemas ou que eu me posicionasse sobre assuntos diversos 

(viagens, política, religião, ciência, etc.). Sandro, por vezes, viu na minha figura de 

                                            
114 O UNO é um jogo de cartas de baralho que sempre foi utilizado após o culto, como um momento de 
sociabilidade, interação e descontração entre os frequentadores. O jogo corriqueiramente era utilizado 
na sala do Pastor da Célula e contava com a presença de quatro ou seis jogadores.  
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pesquisador a possibilidade de um importante aliado e apoio de divulgação do grupo: 

“divulga lá na faculdade para os teus amigos” dizia ele. Da melhor forma possível, eu 

sempre deixava claro que meu comprometimento naquele momento era com a 

pesquisa e que os desdobramentos dela é que poderiam gerar repercussões futuras 

para o grupo. Caso semelhante aconteceu com Natividade (2008) e Weiss de Jesus 

(2012). 

Antes do termino da pesquisa perguntava-me: o que vai ser depois de finalizar 

esta etapa da pesquisa? Será que ainda teremos contato? Ou meus interlocutores 

ficarão engavetados só vindo a serem lembrados quando esta dissertação sair de 

algum lugar empoeirado ou de uma pesquisa rápida na internet por alguns 

“privilegiados” academicistas? E minha resposta era: “Ainda quero continuar 

mantendo contato com eles”. 

Não trato aqui de romantizar a relação entre pesquisador e pesquisado, trata-

se antes de tudo de seres humanos, pessoas que abrem espaços de suas vidas e 

intimidades e que inconsciente ou conscientemente se nutre por elas algum tipo de 

sentimento. Durante algum tempo fiz parte, de alguma forma, da vida daquelas 

pessoas, principalmente das que frequentavam com mais regularidade os cultos. 

Participei e fui informado de eventos importantes para o grupo e seus familiares como: 

“O arraial Gospel”, “o retiro espiritual” e “O aniversário da célula”, bem como, de todos 

os rituais realizados no grupo. 

Esses compartilhamentos de vivências e interações com as pessoas do grupo 

se deram a partir de relações de trocas mútuas e de negociações sociais entre eu e 

eles, onde eu respeitava todos os limites que me eram colocados. Isso fez com que 

em certa medida estabelecêssemos uma relação de confiança, fatos que me 

permitiram fazer parte das experiências cotidianas do grupo.  

Estas experiências só se tornaram possíveis por meio da observação 

participante que se tornou importante ferramenta de análise para a compreensão das 

minhas impressões e percepções sobre o grupo. À vista disso, recordava-me da 

importância que Weber e Beaud concediam sobre a observação e do ponto de vista 

empírico para a apreensão do social (WEBER & BEAUD, 2014), também do trabalho 

de Weiss de Jesus (2012) que revelava a importância do tempo passado no campo 

de pesquisa e das relações e vivências com os interlocutores.  

Sem dúvidas eu fui afetado, permiti-me em alguns momentos ritualísticos ser 

tomado por todas as experiências e emoções vividas em campo. Assim como, Jane 
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Favret-Saada (2005) que permitiu-se ser afetada pela “feitiçaria” em seu campo de 

investigação. Deixar-se ser afetado, para autora:  

Como se vê, quando um etnógrafo aceita ser afetado, isso não implica 
identificar-se com o ponto de vista nativo, nem aproveitar-se da experiência 
de campo para exercitar seu narcisismo. Aceitar ser afetado supõe, todavia, 
que se assuma o risco de ver seu projeto de conhecimento se desfazer. Pois 
se o projeto de conhecimento for onipresente, não acontece nada. Mas se 
acontece alguma coisa e se o projeto de conhecimento não se perde em meio 
a uma aventura, então uma etnografia é possível (FAVRET-SAADA, 2005, p, 
160). 

 

Em alguns cultos permitia-me ser afetado, deixava as emoções tomarem conta 

de mim naquelas orações que eram feitas com fervor pelos frequentadores, pelos 

louvores cantados em vozes altas e emocionadas, deixei-me ser protegido pelo “óleo 

ungido”, partilhando da “Santa Ceia”, realizando pedidos na “fogueira santa” e atingido 

pelas palavras inspiradoras proferidas pelo Sandro. 

Em algumas ocasiões, evitava fazer anotações em campo, chegava em casa e 

colocava todos esses sentimentos e percepções posteriores em um diário de campo 

que eu mantinha. Diário este no qual escrevia com detalhes todos os acontecimentos 

ocorridos durante o dia de pesquisa. Anotações estas que em seguida faziam-me 

compreender muitos questionamentos dos imponderáveis da vida real que este 

trabalho coloca (BEAUD & WEBER, 2014; MALINOWSKI 1978; CAVEDON, 1999; 

FAVRET-SAADA, 2005; WHYTE, 2015). 

Compartilho ainda com o leitor que no decorrer da realização da pesquisa eu 

estive sujeito ao processo de conversão, embora, de forma muito sutil por parte do 

presbítero Sandro. O fato de eu estar frequentando regularmente o culto aos domingos 

e me fazer presente nos eventos do grupo fizeram ele articular mecanismos de 

pertencimento ou até mesmo, por vezes dizendo “daqui a pouco tu se converte” ou 

em outras ocasiões falando aos outros frequentadores “o pesquisador vem mais que 

os fiéis, já é um membro”. O sentimento de uma tentativa de conversão também foi 

sentido por Weiss de Jesus (2012) quando etnografou a igreja inclusiva Metropolitana 

no Rio de Janeiro. 

Essa ideia da conversão dava-se principalmente: 1) por eu ser um cristão, 

porém, não vinculado a nenhuma denominação religiosa (como o Sandro dizia: “uma 

ovelha desgarrada”); 2) por eu ser jovem e homossexual e por ter levado em alguns 

cultos meu namorado na época, que tinha curiosidade em conhecer o grupo –  e tudo 

isto atrelado a ideia que ele tinha construído acerca da minha trajetória religiosa, de 
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que eu poderia ser um gay cristão que sofreu dilemas com relação as questões da 

religião e homossexualidade. 

Notei então, que a rememoração de um passado conflituoso ou de uma 

circunstância difícil, de problemas pessoais parecia ser um fator interessante que o 

Sandro acionava para uma tentativa de conversão. Por fazer parte do movimento 

religioso pentecostal, Sandro buscava analisar as trajetórias individuais dos 

frequentadores e o conjunto de símbolos que fizeram parte de suas experiências para 

acionar o mecanismo de conversão. Ele via um ponto de continuidade entre o antigo 

e o novo; um ponto de ruptura que estava atrelado às questões da homossexualidade 

e o distanciamento de espaços religiosos cristãos tradicionais, elementos que se 

tornavam importantes no processo de conversão para uma igreja inclusiva 

pentecostal, porém, ainda não eficaz, se tratando do grupo em Pelotas (MAFRA, 

2000).  

Além disso, durante algum tempo ou como aconteceram em alguns encontros, 

eu era entrevistado pelos interlocutores. Indagado, questionado. Afinal, eu lhes 

causava algum estranhamento, assim como eles causavam a mim também. Dessa 

forma, o método etnográfico e observação participante auxiliaram-me a compreender, 

a me aproximar dos interlocutores e tornar aquilo que era estranho em familiar 

(WEBER & BEAUD, 2014). 

Em nenhum momento houve qualquer tipo de resistência com a minha 

presença em campo. Do primeiro ao último contato ocorreram algumas negociações, 

como, por exemplo, o uso de câmera fotográfica e o cuidado para não fotografar e 

nem comentar sobre o nome de alguns frequentadores que ainda não eram 

“assumidos” publicamente homossexuais (WEBER & BEAUD, 2014). 

 

Conclusão do Capítulo 

Dessa maneira, o método etnográfico, a observação participante e as 

entrevistas fizeram-me captar as particularidades do grupo pesquisado, as surpresas 

que o campo constantemente me revelava. Somente a observação participante fez-

me ver de perto o locus de atuação do grupo, os rituais realizados no interior da célula 

religiosa e também as relações que os membros estabeleciam no seio do grupo.  

O olhar, ouvir e escrever, nos termos de Whyte (2015), Oliveira (1996) e Beaud 

e Weber (2014) possibilitaram-me, por vezes, ouvir informações precisas. Muito mais 

que fazer meras especulações sobre o grupo pesquisado, importava-me mostrar 
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esses interlocutores e seu universo social real, tal como é, prestar uma atenção clínica 

em suas ações e relações (WEBER & BEAUD, 2014). 

No próximo Capítulo o leitor poderá acompanhar as trajetórias religiosas 

individuais de cada um dos frequentadores da CCNEI de Pelotas, acompanhando 

seus dilemas, conflitos e suas buscas por regressarem a um sagrado cristão em que 

possam ser aceitos enquanto homossexuais e cristãos. Através da análise das 

trajetórias dos frequentadores da CCNEI de Pelotas pretendo refletir qual o papel que 

a CCNEI assumiu para a vida das pessoas que frequentaram o grupo.  
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CAPÍTULO 3: TRAJETÓRIAS RELIGIOSAS E HOMOSSEXUALIDADE NA CCNEI 

DE PELOTAS: PROJETOS, CAMPO DE POSSIBILIDADES E SENTIMENTO DE 

PERTENCIMENTO 

 
“Eu não frequento boates gays, nunca fui. Não bebo. Sempre 
frequentei igrejas evangélicas desde criança. Minha família sempre foi 
de igreja evangélica115 

 

Durante a realização da pesquisa deparei-me desde o início com um dos 

assuntos que eram corriqueiros entre os frequentadores do grupo, tratava-se, pois, de 

suas trajetórias religiosas em espaços cristãos diversos ou como eles denominavam, 

“convencionais e conservadores”. Trajetórias estas marcadas por proibições, 

rechaços e não aceitação da homossexualidade. Sejam nas conversas antes do início 

do culto ou nos momentos de descontração e festividades, alguém sempre partilhava 

de suas experiências e na maioria das vezes relatava isso com um certo menosprezo 

ou repulsa por algumas vertentes religiosas cristãs evangélicas.  

Os relatos eram variados: cura da homossexualidade, sessão de exorcismo e 

aconselhamento – estratégias utilizadas por algumas igrejas que acreditam que a 

homossexualidade estar ligada a doença ou possessão demoníaca. Em alguns 

desses relatos, confesso que fiquei muitas vezes estarrecido e sem saber o que dizer 

ao ter a dimensão do que um determinado grupo, líder religioso é capaz de fazer para 

fazer uma pessoa adequar-se as normas e crenças religiosas. Senti em momentos o 

mesmo sentimento que meus interlocutores expressavam, de revolta e indignação116. 

Neste capítulo, então, abordo as trajetórias religiosas individuais dos 

frequentadores da CCNEI de Pelotas, identificando as principais denominações que 

estes indivíduos fizeram parte, enfocando as experiências enquanto homossexuais e 

cristãos nesses outros espaços religiosos. Viso denotar ainda em que momento de 

suas vidas optaram por congregar em um grupo religioso “inclusivo”. Ademais, saliento 

o sentimento de pertencimento e de não pertencimento ao grupo da CCNEI de Pelotas 

e quais são as principais causas e circunstâncias que levam uma pessoa a se afastar 

do convívio com o grupo. O leitor também poderá visualizar neste capítulo a 

articulação da noção de trajetória, projeto e campo de possibilidades elaborada pelo 

                                            
115 Fala de um dos interlocutores em uma das conversas no momento de socialização dos 
frequentadores da célula em que o assunto era sobre pessoas que frequentam boates gays e lugares 
de socialização destinada ao público LGBT. 
116 Diário de campo 2017-2018. 
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autor Gilberto Velho (2003) e como eles podem explicar, em certa medida, as 

biografias individuais dos atores que compõe a CCNEI de Pelotas. Atrelado a este 

conceito, outras categorias analíticas irão emergir como forma de dar sustentação 

para tal discussão como: performatividade de gênero ((BUTLER, 2003; KIMMEL, 

1988; FOUCAULT, 1989) e trânsito religioso (ALMEIDA, 2001).    

Faço uma reflexão sobre observação participante e das oito entrevistas 

realizadas com os frequentadores que passaram pela CCNEI de Pelotas. As 

entrevistas foram realizadas em dias, locais e horários distintos como o leitor pôde 

visualizar na Tabela 02. Os nomes dos interlocutores não serão revelados, serão 

nomes fictícios, como já esclareci no início desta dissertação, isso faz parte de uma 

postura ética que eu adotei para preservar o anonimato das pessoas pesquisadas 

(FONSECA, 1998).   

As trajetórias religiosas dos atores que passaram pelo grupo foram marcadas 

por uma pluralidade de experimentações em vertentes religiosas distintas, muitas 

vezes conflitantes, no que diz respeito às questões de crenças e doutrinas, muitos 

deles tiveram passagens no catolicismo, pentecostalismos, grupos religiosos batistas, 

igreja presbiteriana, igreja luterana, espiritismo e umbanda. A Tabela 03, abaixo, 

evidencia a profissão, idade, como conheceram o grupo em Pelotas e as vertentes 

religiosas por quais passaram no decorrer de suas trajetórias.  
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Tabela 03: Biografia individual dos frequentadores 

Fonte: Arielson Teixeira do Carmo 
 

3.1 A noção de trajetória: projeto e campo de possibilidades em Gilberto Velho 

 

“Toda minha trajetória foi no meio evangélico pentecostal. Eu ministro 
culto na célula e também vou na igreja evangélica pentecostal mais 
tradicional, como se diz, com a minha mãe117” 

 
“Eu vejo a célula como uma oportunidade. Tive muitas experiências 
negativas em outras igrejas118” 

                                            
117 Relato do líder da célula ao falar sobre os diferentes espaços religiosos que frequenta, embora com 
perspectivas doutrinárias diferentes, ainda que todos façam parte do universo evangélico pentecostal.  
118 Fala de um dos interlocutores ao se referir à célula como uma oportunidade de continuar os trabalhos 
que desenvolvia na sua antiga igreja. 

NOME IDADE PROFISSÃO COMO CONHECEU O 
GRUPO EM PELOTAS 

VERTENTES 
RELIGIOSAS POR 

QUAL PASSOU 

 
Sandro 

 
34 Anos 

Interprete de 
Libras, Professor 

de inglês e 
estudante 

universitário 

Site de Bate Papo 
na Internet 

Catolicismo 
Umbanda 

Pentecostalismo 
Neopentecostalismo 

 

 
David 

 
29 Anos 

 
Assistente 

Administrativo e 
estudante 

universitário 

Através do 
Presbítero Sandro 

Catolicismo 
Umbanda 

Pentecostalismo 
Neopentecostalismo 

Espiritismo Kardecista 
 

 
Cleiton 

 
Entre 29 e 
32 Anos 

Suporte Técnico Através do 
Presbítero Sandro 

Catolicismo 
Pentecostalismo 

Neopentecostalismo 
Umbanda 

 

 
Marcelo 

 
26 Anos 

 
Vendedor 

Página Do Grupo 
do Facebook com 
incentivo do David 

Pentecostalismo 
Neopentecostalismo 

 

 
Cristiano 

 
32 Anos 

 
Desempregado 

Através do 
Frequentador 

Pedro 

Catolicismo 
Pentecostalismo 

Neopentecostalismo 
Umbanda 

 
Lucas 

 
20 Anos 

 
Desempregado 

Através do 
Presbítero Sandro 

Neopentecostalismo 
Pentecostalismo 

 
Israel 

 
 
 

 
Entre 27 E 
30 Anos 

 
Professor de 

Dança e 
estudante de 

Mestrado 

Página do Grupo 
no Facebook por 

intermédio do 
David 

Catolicismo 
Pentecostalismo 

Neopentecostalismo 
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A noção de trajetória é mobilizada por Gilberto Velho (2003) no livro Projeto e 

Metamorfose: Antropologia das Sociedades Complexas. As experiências e trajetórias 

individuais dos indivíduos nas sociedades modernas e complexas se constituem e se 

particularizam por serem marcadas por um intenso processo de interação entre grupos 

e segmentos diferenciados.  

Em Velho (2003), é possível compreender que o contato dos indivíduos em 

diversos domínios simbólicos e culturais geram conflitos e tensões, características que 

reforçam o nível de complexidade dos indivíduos nas sociedades modernas. 

Igualmente, para o autor, estas problemáticas estão presentes nas biografias e 

trajetórias individuais, na medida em que os indivíduos modernos crescem e vivem 

dentro de tradições particulares, como os seus antepassados de todas as épocas e 

áreas geográficas. Contudo, com um certo ineditismo, ficam expostos, são afetados e 

vivem sistemas de valores diferentes e heterogêneos (VELHO, 2003). 

A compreensão de trajetórias e biografias individuais estar imbricada com 

as noções de projetos e campo de possibilidades. Para a construção do conceito de 

projetos, Velho se valeu dos escritos de A. Schutz. Segundo este autor, projeto é a 

conduta organizada para atingir finalidades específicas (VELHO, 2003, p. 40, grifos 

do autor).   

Como pensa o autor:  

Nas sociedades onde predominam as ideologias individualistas, a noção de 
biografia, por conseguinte, é fundamental. A trajetória do indivíduo passa a 
ter um significado crucial não mais contido, mas constituidor da sociedade. 
[...] Carreira, biografia e trajetória constituem noções que fazem sentido a 
partir da eleição lenta e progressiva que transforma o indivíduo biológico em 
valor básico da sociedade ocidental moderna" (Ibidem, 2003, p. 100). 
 

Em conformidade com Velho (2003) o projeto atua como uma certa 

predestinação do futuro da trajetória do indivíduo.  O autor explicita que ao traçar o 

seu projeto, o indivíduo se vale de sua memória, passando a considerar não só os 

acontecimentos que lhe ocorrem no presente, mas também recorrendo aos 

acontecimentos do passado e os significados que eles representam.  

Já a noção conceitual de campo de possibilidades trata-se, na perspectiva de 

Velho (2003) como sendo aquilo que é: 

[...] dado com as alternativas construídas do processo sócio histórico e com 
o potencial interpretativo do mundo simbólico da cultura. O projeto no nível 
individual lida com a performance, as explorações, o desempenho e as 
opções, ancoradas a avaliações e definições da realidade. Estas, por sua vez, 
nos termos de Schutz, são resultado de complexos processos de negociação 
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e construção que se desenvolvem com e constituem toda a vida social, 
inextricavelmente vinculados aos códigos culturais e aos processos históricos 
de longue durée (VELHO, 2003, p. 28). 

 
O campo de possibilidades estar relacionado às diversas alternativas que são 

apresentadas ao indivíduo a partir do seu processo sócio histórico. Esse campo de 

possibilidade passa por diversas ressignificações dependendo do contexto no qual se 

insere o indivíduo, demonstrando o que Velho (2003) sugere ser o potencial de 

metamorfose do indivíduo. 

Nesse sentido, os projetos coletivos não devem ser vistos dentro de um todo 

homogêneo. Na visão de Velho (2003), a coletividade não garante que as informações 

serão absorvidas ou vividas da mesma forma por todos, já que os projetos são sempre 

reinterpretados. Um projeto coletivo, por exemplo, ou mais especificamente pensem 

o projeto de vida de uma família ou até mesmo de um grupo religioso, como a CCNEI 

de Pelotas que tem as pretensões de firmar-se enquanto igreja. Esses projetos podem 

não ser vividos e encarados por todos da mesma forma, eles podem não ser vividos 

de modo totalmente homogêneo por todos os indivíduos que o compartilham. Na 

concepção de Velho (2003) existem diferenças de interpretação pelas pessoas 

envolvidas e isto ocorre devido a particularidade de status e trajetórias. 

Em Gilberto Velho a trajetória pode ser lida também como:  

Um significado crucial como elemento não mais contido, mas constituidor da 
sociedade. É a progressiva ascensão do sujeito psicológico, que passa a ser 
a medida de todas as coisas. Neste sentido, a memória deste indivíduo é que 
se torna socialmente mais relevante. Suas experiências pessoais, seus 
amores, desejos, sofrimentos, decepções, frustrações, traumas, triunfos, 
etc.[...]. São os marcos que indicam o sentido de sua singularidade enquanto 
indivíduo, que é constantemente enfatizada (VELHO, 2003, p.100). 
 

Embora Velho (2003) compreenda que os indivíduos não só reproduzem a vida 

social, mas também são capazes de reinventá-la, eles também estão regidos por um 

conjunto de normas, valores e representações sociais, culturais e simbólicas. Sendo 

assim, os projetos individuais sempre irão interagir com outros dentro de um campo 

de possibilidades, ou seja, não operam num vácuo, porém decorrem de premissas e 

paradigmas culturais compartilhados por universos específicos. 

Nesse contexto, o campo de possibilidades é crucial para compreender as 

formas pelas quais os projetos se movimentam ao longo de uma trajetória de vida e 

se são conflituosos ou não. As realizações desses projetos irão depender do jogo de 

interações de outros projetos individuais ou coletivos dentro de um campo de 

possibilidades. Os projetos, assim como as pessoas, mudam. Ou as pessoas mudam 
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através de seus projetos, tendo em vista que os indivíduos são portadores de projetos 

diferentes e até contraditórios (VELHO, 2003, p. 46-48). 

  

3.2 “Ser gay e ser cristão?”: Conflitos e tensões nas trajetórias religiosas de 
homossexuais frequentadores da CCNEI de Pelotas 

 

Como já explicitei anteriormente, era unânime entre os frequentadores da 

CCNEI de Pelotas as narrativas sobre os conflitos que marcaram suas trajetórias em 

grupos religiosos cristãos pelo fato de serem homossexuais. A homossexualidade, 

encarada como abominação e pecado, era responsável por gerar conflitos internos, 

com lideranças e coletivos. Conflitos que levavam o afastamento do sagrado e 

isolamento do convívio com esses grupos.  

A maioria deles tiveram experiências mais intensas em igrejas evangélicas 

(pentecostais e protestantes históricas) e católicas. Apesar de em algum momento 

terem passado pelo espiritismo e umbanda não conseguiram permanecer durante 

muito tempo devido as crenças e os bens simbólicos dessas vertentes religiosas não 

produzirem sentindo nas suas vidas, não oferecem respostas os seus anseios 

enquanto homossexuais cristãos evangélicos. As crenças espíritas e de religiões afro-

brasileiras eram consideradas, para muitos deles, crenças profanas (DURKHEIM, 

2003). 

No que concerne as trajetórias dos frequentadores, julgo importante mencionar 

algumas narrativas que me marcaram durante a pesquisa. Me marcaram, pelo fato de 

que, durante algum tempo, aqueles relatos ecoavam na minha mente, pois me vi no 

lugar daquelas pessoas e suas angústias, durante alguns dias, tornavam-se minhas 

angústias119. 

A primeira delas foi no dia 25 de maio de 2018, no meu primeiro contato com o 

grupo. Algumas pessoas, no momento de sociabilidade do grupo, falavam sobre suas 

trajetórias individuais em outras igrejas evangélicas ou como costumavam chamar 

“igrejas de origem”. Calado e muito compenetrado estava o Pedro – que durante a 

minha presença em campo foi apenas a um culto. Pedro tinha por volta dos 43 anos 

de idade. Era um homem branco, de olhar cansado, sereno e distante. Magro, devia 

pesar no máximo 65 Kg.  Aos 43 anos de idade, Pedro ainda não era assumido 

homossexual para sua família, apenas os amigos mais próximos sabiam da sua 

                                            
119 Diário de campo, 2017-2018. 
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condição sexual. Enquanto todos falavam, Pedro permanecia calado, era muito 

observador. Então, não hesitei e perguntei a ele sobre sua trajetória religiosa, ele 

respondeu que era complicada pois os pais deles eram de uma igreja de confissão 

Luterana, muito tradicional, e que ainda viam o homossexual como “degenerado” e 

“pecador” e isso causava-lhe algum temor em revelar sua homossexualidade para 

família e para a igreja. Em entrevista recente, Cristiano (amigo mais próximo do 

Pedro), relatou que Pedro ainda não havia se assumido para a família por serem 

“crentes fervorosos” e ele temer a reação dos pais que já eram pessoas idosas120.  

As eventuais angústias de Pedro e o medo que ele tinha de se assumir perante 

a igreja e sua família, deixou-me deveras inquieto aquele dia e foi um dos motivos que 

decidi dedicar uma parte deste trabalho às trajetórias religiosas dos 

frequentadores. No entanto, a fala de Pedro não deve ser generalizada, levando-se 

em consideração que existem igrejas do protestantismo clássico e também do 

pentecostalismo que são flexíveis as questões da homossexualidade, como algumas 

igrejas luteranas e anglicanas, por exemplo (FURTADO & CALDEIRA, 2010).  

O segundo momento foi no dia 25 de abril de 2018. Primeira vez no culto que 

iriam mulheres. Não demorou para que eu entendesse que as duas mulheres eram 

um casal de lésbicas. A Luna, branca, por volta de 1,65 de altura, usava óculos, é 

técnica em enfermagem, cuidadora de idosos e garçonete. Já a Sandra era uma 

mulher branca, alta, por volta dos quarenta anos de idade, usava óculos, roupas de 

ciclista, de olhar desconfiado e atento. Era a primeira vez que a Luna ia ao culto na 

célula, ao passo que Sandra, por ser amiga do Sandro, tinha ido algumas vezes antes 

de eu iniciar a pesquisa.  

Após o culto, Luna começou a falar de suas experiências passadas, 

especificamente em três grupos religiosos, sendo dois deles evangélicos: Novo 

Território e Rio da Vida, além de um católico, onde esteve internada em reabilitação 

por ser usuária de drogas. Nas duas primeiras igrejas evangélicas, Luna relatava que 

antes de saberem que ela era lésbica todos as pessoas a tratavam com respeito e 

admiração, afinal ela pagava o dizimo e aparentemente levava uma vida dentro de 

uma moralidade exigida.  

Nessa época, Luna era casada com um homem, porém quando sua 

homossexualidade veio à tona na igreja, os pastores dessas congregações alegaram 

                                            
120 Diário de campo, 25 de maio de 2017.  
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que ela estava com um demônio e que sua vida e seu casamento precisavam ser 

restaurados.  Logo foi sugerido para Luna que ela deveria passar pelo processo de 

“cura e libertação” e que este não deveria ser feito apenas uma vez, mais diversas 

sessões até que o “demônio” fosse expulso por completo.  

Luna acreditou fielmente que estava possuída por um demônio e que os seus 

desejos por mulheres era pecado e que precisava se libertar. O relato da Luna seguiu, 

com um tom angústiasdo e um semblante melancólico acompanhado de palavras de 

revolta do mal que isso havia lhe causado. Isso tudo fez com que ela passasse por 

constantes visitas a psicólogos e psiquiatras para tentar se entender; para Luna, ao 

invés de essas igrejas lhe ajudarem, acabaram por agravar um quadro de depressão 

que ela vinha passando. Luna informava ainda que demorou para que ela entendesse 

que não era uma pessoa “anormal” e que não estava possuída por demônios e muito 

menos era doente por sentir-se atraída por pessoas do mesmo sexo121.  

Sobre sua experiência no catolicismo, Luna narrou que durante algum tempo 

foi usuária de drogas e que decidiu procurar ajuda, foi então que foi internada em um 

local que era dirigido por um padre católico. Na sua passagem por este lugar, Luna 

disse que teve por várias vezes seu celular “bisbilhotado” e “confiscado” pelo 

padre. Ainda, segundo o relato da interlocutora, esse “bisbilhotar” seu aparelho celular 

se dava por dois motivos: um era para saber se ela estava se encontrando com outras 

mulheres e outro do qual ela até compreendia, era para saber se ela não estava 

conversando com pessoas de fora da clínica que poderiam levá-la a uma recaída. 

A interlocutora Luna contou ainda que constantemente nas missas aos 

domingos o padre falava da importância da família e de uma relação entre um homem 

e uma mulher para a manutenção da vontade de Deus. Para Luna, esses “sermões” 

eram extremamente desconfortáveis e sentia que todos eles eram destinados a ela. 

Esses fatores foram cruciais para que ela saísse desse lugar e também para que ela 

não tivesse mais contato com o catolicismo. Aquele dia, 25 de abril de 2018, Luna 

estava indo ao culto na CCNEI de Pelotas pela primeira vez porque buscava uma 

palavra, um alento e gostaria de aproximar-se novamente de Deus, mas segundo ela, 

não de um Deus que pune, o que fez ela ter ido ao grupo aquele domingo foi por saber 

que ali era aberto para todos os tipos de pessoas, gays, lésbicas e heterossexuais 

evangélicos122. 

                                            
121 Diário de campo, 25 de abril de 2018. 
122 Diário de campo, 25 de abril de 2018. 
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Tanto Luna quanto Pedro projetavam no grupo religioso a possibilidade de 

fazerem parte de um projeto religioso que fosse capaz de suprir as frustrações que 

tiveram em outros espaços religiosos, muito embora eles se identificassem com o 

cristianismo, sentiam-se compelidos, agredidos por não estarem de acordo com as 

normas e buscavam um grupo cristão no qual pudessem ser aceitos. No entanto, os 

dois não seguiram frequentando o grupo “inclusivo” em Pelotas, o motivo do 

afastamento eu não pude desvendar por não ter conseguido marcar uma entrevista 

com os mesmos.  

Essas, talvez, tenham sido as narrativas que mais me surpreenderam do ponto 

de vista de vislumbrar a dimensão que o poder da religião assume na biografia 

individual dos sujeitos. Os domínios sociais religiosos por quais passaram esses 

indivíduos, atuaram controlando seus corpos, seus desejos e pulsões sexuais 

(FOUCAULT, 1988), ocasionando conflitos que extrapolam as relações sociais vindo 

a ter desdobramentos na psique dos sujeitos, que acarretam angústias, dor e 

sofrimentos.  

Ao meu ver, para esses grupos religiosos mais conservadores, não existe meio 

termo: ou adequam-se as normas sociais estabelecidas e vivam como “bons” cristãos 

ou vivem uma vida mundana e desregrada sem as “bênçãos” de Deus. A religião, na 

trajetória desses indivíduos instaurou o medo de assumir-se e aceitar-se enquanto 

homossexuais, esses aspectos poderão ser acompanhados ainda na trajetória 

religiosa dos demais frequentadores. Os trabalhos de Natividade (2008), Weiss de 

Jesus (2012) e Coelho Júnior (2014) também evidenciaram que as biografias 

individuais de pessoas homossexuais em espaços de igrejas cristãs conservadores 

foram marcadas por um sentimento de isolamento, angústias e depressão. 

Não trato aqui de generalizar, como já mencionei. Óbvio que existem vertentes 

que são mais flexíveis quanto às questões relacionadas a homossexualidade, porém, 

no século XXI, tal como já demonstrava Foucault (1988) no século XIX, hoje não nos 

escapa aos olhos e ouvidos uma série de discursos religiosos cristãos que condenam 

e reprovam a homossexualidade na esfera pública e religiosa. 

 

3.3. O manter-se em “sigilo” como forma de atenuar conflitos com lideranças 
religiosas: As trajetórias de Sandro, Cleiton e Israel.  
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Nessa continuidade, o Presbítero Sandro, que estar à frente do grupo religioso 

inclusivo em Pelotas, é um jovem de 34 anos, negro, estatura mediana, estudante de 

letras, professor de idiomas na Universidade Federal de Pelotas, interprete de libras, 

evangélico e casado a menos de um ano. Sandro também teve sua trajetória em 

grupos religiosos diversos e ainda hoje transita entre a teologia inclusiva, o evangelho 

pentecostal tradicional e suas ocupações como professor, acadêmico e a recém vida 

de casado (VELHO, 2003).  

Por mais que sua vida profissional e acadêmica fosse muito movimentada, ele 

ainda tentava manter-se firme no projeto de uma igreja inclusiva na cidade. Sandro 

afirma que a CCNEI fazia parte de um chamado de Deus a integrar um projeto religioso 

que acolhe a diversidade sexual foi uma revelação.  

Sobre sua trajetória religiosa, Sandro narra que:  

Eu fui criado no catolicismo e um pouco... como a minha mãe foi umbandista 
eu visitava algumas vezes o terreiro e eu me converti evangélico quando eu 
tinha 17 para 18 anos, em 2002 , então de 2002 a 2010 eu fui evangélico e 
convivo em igrejas convencionais... e... no ano de 2010 eu conheci a igreja 
inclusiva quando eu estava mudando para São Paulo onde eu fiquei um ano 
morando  e desde então eu faço parte da igreja inclusiva chamada Nova 
Esperança e no ano de 2015 eu senti realmente que eu deveria né... eu tinha 
um chamado, que eu creio ser Deus para trazer a nova esperança pra 
Pelotas, para Rio Grande do Sul. 

 
Como revelado na fala do Sandro, o primeiro sistema simbólico cultural 

religioso pelo qual passou foi o catolicismo, primeira experiência que teve tanto ele 

quanto sua mãe e na qual vivenciaram algumas crenças e práticas ritualísticas, mas 

estas não foram o suficiente para que eles continuassem ou seguissem na religião, o 

principal motivo que o levou ao afastamento do catolicismo foi o fato de sua mãe ter 

começado a frequentar também a Umbanda e essas duas vertentes religiosas se 

chocarem no que diz respeito as práticas e crenças; isto ocasionou alguns conflitos 

que levaram Sandro e sua mãe optarem, nessa época, por frequentarem apenas a 

Umbanda. Este fato marcou um dos períodos da vida de Sandro antes de converte-

se ao segmento evangélico pentecostal.  

Cabe ressaltar que a mãe do Sandro também se converteu ao meio evangélico 

pentecostal e hoje é pastora de uma igreja na cidade de Pelotas. Não sei explicar, de 

fato, o que levou os dois a se afastarem da Umbanda, mas pode ter sido conflitos e 

tensões internas e coletivas. O Sandro vivenciou todos os projetos religiosos do qual 

sua mãe fez parte até conhecer a CCNEI e ainda hoje frequenta de forma sistemática 

a igreja que sua mãe é pastora, em um bairro periférico de Pelotas.  
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Sandro, apesar de ter transitado entre espaços de religiões diferenciadas, elas 

não foram capazes de produzir sentido a sua existência, como o pentecostalismo 

evangélico fez. Ele, por vezes, expôs no grupo certa aversão às práticas espíritas 

kardecistas; não acreditava na existência de espíritos ou reencarnação. A mesma 

coisa valia para o catolicismo que adora imagens. No catolicismo eles fazem culto e 

idolatram a imagem de diversos santos e para os evangélicos cultuar outros deuses e 

santos é considerado uma prática profana  e não agrada a Deus segundo a 

interpretação das escrituras pelos evangélicos123.  

Dessa maneira, a trajetória em grupos católicos e umbandistas não foi capaz 

de dar conta dos anseios e das necessidades de explicações sociais e espirituais dos 

quais Sandro e sua mãe necessitavam durante determinadas etapas de suas vidas, 

fazendo com que eles visualizassem no meio evangélico um campo de possibilidades 

para tais explicações.  

No entanto, após embates entre sua sexualidade e preceitos evangélicos 

tradicionais e em um momento também de crise ou liminar (TURNER, 1974), ele 

buscou as igrejas “inclusivas” pentecostais voltadas para o público LGBT onde ele 

visualizou a oportunidade de vivenciar a religiosidade cristã e sua homossexualidade 

de uma forma mais harmônica. A passo que acreditava que as experiências e 

vivências em igrejas inclusivas lhe auxiliaram a atenuar conflitos e lhe proporcionaram 

melhor entendimento sobre sua sexualidade.   

No que se refere aos conflitos com relação a sua homossexualidade em outros 

grupos evangélicos, bem como, o momento em que o Sandro resolveu congregar em 

uma igreja inclusiva, em entrevista, afirmou:  

Uma longa história, que é não é tão longa assim, ela é intensa, mas do que 
longa. De 2002 a 2009 eu sempre tive conflitos internos né... entre o que  que 
eu sentia e aquilo que eu acreditava ser correto porque até então eu nunca 
havia lido, estudado o que comumente nós chamamos de Teologia Inclusiva, 
neste processo de mudança para São Paulo, eu conheci algumas pessoas 
via internet, em redes de  bate papo... que eram homossexuais e que eram 
da igreja inclusivas e me falaram da igreja inclusiva, eu resolvi pesquisar... 
então... eu tive uma... né experiência de leitura durante  duas semanas eu li , 
reli , eu tinha acabado de voltar... eu fiz intercambio durante dois anos em 
Londres, então tinha acabado de voltar de Londres e eu estava... eu... estava 
traduzindo muitas coisas do inglês para o português e neste processo 
também fui a uma igreja que eu visitava na época e pedi.... O que os 
evangélicos chamam de uma testificação ou uma revelação... eu pedi que 
aquele pastor viesse até mim e testificasse que... o que eu estava fazendo 

                                            
123 “Não deves fazer para ti imagem esculpida, nem semelhança de algo que há nos céus em cima, ou 
do que há na terra embaixo, ou do que há nas águas abaixo da terra. Não te deves curvar diante delas, 
nem ser induzido a servi-las, porque eu, Jeová, teu Deus, sou um Deus que exige devoção exclusiva” 
(Êxodo 20:4, 5).  

https://www.jw.org/pt/publicacoes/biblia/biblia-de-estudo/livros/%C3%8Axodo/20/#v2020004-v2020005
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era de Deus, então ele veio até mim no meio do culto... e sem saber se eu 
havia feito essa oração ele disse: então, Deus aprova teu projeto... então por 
eu ser uma pessoa que crer nessa questão do divino , eu entendi que... que 
realmente era uma confirmação de Deus, porque eu já havia lido e já havia 
concordado com a teologia inclusiva, mas eu tinha um receio de aceitar 
realmente , então... eu precisava de uma prova que era realmente de Deus, 
não era eu, não era minha emoção querendo enganar a mim mesmo... 

 

Sandro afirma que os conflitos pelos quais passou foram muito mais internos 

do que propriamente com lideranças religiosas e esses conflitos internos foram 

sanados a partir do conhecimento e da compreensão que ele teve sobre sua 

homossexualidade e com os escritos e contato com a Teologia Inclusiva dos quais lhe 

possibilitaram esclarecimentos sobre a possibilidade de vivências de sua identidade 

sexual e religiosa.  

Na entrevista Sandro quis demonstrar uma postura: “ não quero falar coisa 

muito de crente, quero ser bem técnico” e isso fez com ele não aprofundasse em 

questões relacionadas as vertentes religiosas por quais passou e por questões 

relacionadas aos conflitos entre ele e lideranças religiosas.  

Aproveito ainda esse espaço para frisar que durante a realização da pesquisa 

observei três distintas fases do Sandro: A primeira,  no início da pesquisa, onde ele 

parecia desmotivado em liderar o grupo; uma fase mais militante ou como ele dizia 

“milituda” que compreendia os meses de abril a julho de 2018 na qual manifestava-se 

mais nas redes sociais e se posicionava a respeito de temas polêmicos como aborto 

e sexualidades e divulgava mais abertamente seu posicionamento sobre ser gay e ser 

cristão. 

Nesta fase ele afirmava que estava mais preparado para estar à frente da obra. 

Fase que também marcava seu empenho em conseguir um lugar no centro da cidade 

para a sede do grupo; e uma última fase já no final da pesquisa, no qual via-se 

novamente um líder desmotivado para dar continuidade aos projetos, dada as 

circunstâncias sociais de sua vida com o trabalho, casamento, universidade e também 

pela falta de comprometimento das pessoas que frequentavam, mas ainda assim ele 

tentava manter as reuniões do grupo, que passaram a ser realizadas uma vez por 

mês. 

No entanto, alguns pontos podem ser questionados sobre o posicionamento do 

Sandro. Durante o tempo em que esteve em igrejas evangélicas ele não se assumiu 

publicamente gay; o Sandro sempre manteve uma postura “discreta”, como forma, 

talvez, de ser aceito pelo grupo e atenuar conflitos. Os conflitos, ainda que internos, 



103 

 

foram também ocasionados pela forma como as denominações que ele fez parte 

tratavam a homossexualidade. Diversas vezes no culto, Sandro afirmava que as 

igrejas “convencionais” afastavam pessoas homossexuais de seus espaços e que ele 

tinha passado por isso também.  

A condição para Sandro permanecer fazendo parte durante algum tempo de 

ministérios de igrejas tradicionais, foi o de perfomar sua sexualidade, ou seja, manter 

uma postura “discreta” e não se assumir enquanto homossexual. Ter reprimido sua 

homossexualidade no início de sua trajetória religiosa, embora não percebida por ele 

mesmo, estava relacionado a um discurso que tinha como principal foco regular sua 

sexualidade (BUTLER, 2003; FOUCAULT, 1989) para adequar-se a uma norma 

estabelecida pelos grupos cristãos que ele frequentava e das quais ele buscava aderir 

aos projetos.  

Assim como Sandro, Cleiton também passou por este processo de “manter-se 

em sigilo” como forma de evitar conflitos. Tanto Sandro quanto Cleiton fizeram parte 

de uma mesma congregação – da Igreja Pentecostal Brasa. Cleiton relatou que 

nesta época, nem ele e nem Sandro eram homossexuais assumidos, mas segundo 

ele: “ um já sabia que o outro era”. Cleiton, embora exponha os conflitos existentes 

por ser homossexual e cristão na igreja que ele fez parte, estes foram sanados pela 

sua “discrição”, fazendo com que sua homossexualidade não fosse percebida pelos 

pastores e membros das igrejas das quais ele congregou no decorrer de sua trajetória.  

A performance de uma suposta heterossexualidade, do portar uma 

masculinidade aparentemente hegemônica pautadas em figura que estar ligada a 

força, a virilidade, o modo de falar “grosso” e não demonstrar comportamentos que 

seriam femininos como “falar fino” e expressar sensibilidades e emoções (KIMMEL, 

1988) ou o “manter-se no sigilo” durante algum tempo marcaram as trajetórias do 

Sandro e do Cleiton como forma de não sofrerem discriminação ou até mesmo de não 

serem rechaçados nesses espaços religiosos. 

Dessa forma, entendo que a performatividade de gênero conforme Butler 

(2003) pode dar-se em qualquer corpo e estar dissociada da premissa que um corpo 

corresponderia apenas um gênero. Assim, para Butler, o corpo não pode mais ser 

compreendido como um dado natural, e sim como uma superfície politicamente 

controlada. Dessa maneira, compreendo que a valorização do que seriam atributos 

masculinos e femininos servem para consolidar o que seria o comportamento aceitável 

em determinados grupos religiosos cristãos. Para Burtler (2003), a legitimação de uma 
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ordem pautada no binarismo de gênero, masculino e feminino, enquanto aceitáveis 

socialmente constituem-se pelas repetições dos atos, gestos e signos, próprios da 

cultura.  

O Israel, de 27 anos, jovem, professor de dança, que se identifica enquanto 

negro, de família evangélica e que foi a apenas um encontro do grupo, tem sua 

trajetória também marcada por não “aparentar ser homossexual” fazendo com que ele 

não vivenciasse conflitos com outras pessoas na igreja que ele frequentava, em 

contrapartida, ele admite, que as crenças de seus familiares o levavam a acreditar que 

estava possuído por demônios:  

Tive muitos mais conflitos internos né até pelo fato de acreditar que a religião 
entende a homossexualidade como algo que... não agrade a Deus....então 
isso me incomodou bastante quando eu me descobri homossexual... eu... 
é.… foi bem problemático assim... né... eu tive um tempo pra tentar... 
acreditava que eu tinha um demônio em mim ou enfim alguma coisa 
relacionada a isso... porque essa era a crença da minha família dentro da 
religião né...  então eu demorei pra entender minha... pra entender que eu 
não tinha nenhum demônio que não tinha nada relacionado com isso que era 
algo completamente natural... mas dentro da minha ignorância naquele 
momento eu não sabia ...acredito que com 16 anos eu já tive clareza pra mim 
o que eu era e eu já tinha certeza que não combinava com a igreja... então 
eu tenho toda minha família a minha mãe é evangélica não praticante mas... 
meus tios são evangélicos sempre foram... então meus primos...enfim todos 
os que estão mais próximos de mim e são evangélicos ne... e eu sempre 
nunca tive conflito muito grande um embate grande com as pessoas... a não 
ser meu irmão, mas eu sempre defendi causas que eram causas LGBT’s... 
sempre foi polêmicas onde eu estava e até hoje eu ainda causo um pouco de 
polêmica por essas questões. 
 

A manutenção de atributos de “parecer ser homem”, “se vestir como 

homem” e de se “comportar como homem” foram acionados constantemente pelos 

três em suas ações durante suas trajetórias. O portar masculinidade eram estratégias 

negociadas e renegociadas para que assim pudessem permanecer em projetos 

religiosos com um código cultural, moral e religioso com regras já estabelecidas. 

Nesse sentido, Almeida (2000) sustenta que: 

Na interação social, nas construções ideológicas, nunca se reduz aos 

caracteres sexuais, mas sim a um conjunto de atributos morais de 
comportamento, socialmente sancionados e constantemente reavaliados, 
negociados, relembrados. Em suma, em constante processo de construção 
(ALMEIDA, 2000, p. 128). 
 

Os comportamentos tanto do Cleiton, quanto de Sandro e Israel, mesmo 

quando se assumiram homossexuais nas igrejas convencionais que faziam parte, não 

foram, de certa forma tão hostilizados, como seriam se fossem homossexuais com 

postura mais “afeminadas” ou travestis, pois, os mesmos continuaram tendo posturas 

que eram condizentes com o que era esperado deles pelos grupos dos quais fizeram 
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parte. As trajetórias de vida e religiosa desses três atores foram marcadas pela ideia 

de serem homossexuais, porém “mais reservados” e isso não só em espaços 

religiosos, mas também em outros espaços de socialização dos quais eles fazem 

parte. 

 

3.4 Os conflitos com lideranças religiosas evangélicas nas trajetórias religiosas 
de David, Marcelo e Lucas 
 

Se alguns frequentadores da CCNEI de Pelotas não enfrentaram conflitos com 

lideranças religiosas em suas trajetórias, por outro lado, outros não só enfrentaram 

conflitos internos por serem homossexuais, como também foram compelidos a não 

participar de ministérios ou rituais religiosos por lideranças pelo fato de serem 

homossexuais, além de terem sido sugestionados diversas vezes a passarem pelo 

processo de cura e libertação da homossexualidade. Experiências que lhes traziam o 

sentimento de vazio, solidão e depressão (NATIVIDADE, 2009).  

De mais a mais, algumas lideranças religiosas de igrejas convencionais os 

fizeram passar por constrangimentos públicos. Junto a esses fatores, surgiram, nas 

entrevistas, alguns conflitos com a família, no ambiente de trabalho e escola. E 

também embates por fazerem parte de um projeto de uma igreja que acolhe pessoas 

LGBT’s. Analisarei aqui em especial as entrevistas realizadas com Marcelo, David e 

Lucas que frequentaram durante algum tempo os cultos na célula religiosa.  

Marcelo foi, durante muito tempo, o frequentador mais assíduo, o braço direito 

do presbítero Sandro. Lucas, primo do presbítero, frequentou durante algum tempo e 

todos viam nele alguém com potencial de dar vida a um ministério de louvor, fato que 

não se concretizou. Já o David, que frequentava com mais assiduidade nos meses 

iniciais do grupo, se afastou e frequentava os cultos e eventos de forma esporádica, 

mas mantinha relações de amizade com Sandro e outros frequentadores.  

David tem 29 anos, é pelotense, homossexual assumido, estudante 

universitário e trabalha na prefeitura da cidade. O David define-se como um cristão, 

porém, atualmente, afastado de igrejas. David é um jovem negro, comunicativo, 

extrovertido; possui trejeitos “afeminados” entre os frequentadores. Gosta de ir às 

baladas, de dançar, dedicado nas coisas que se propõe a fazer, gosta muito da 

Matemática e mais ainda da licenciatura, da ideia de dar aula e ser professor, pois 

acredita que essa é a forma que ele tem de contribuir para uma sociedade melhor e 

igualitária.  
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Nas comemorações ou eventos promovidos pela CCNEI de Pelotas, David 

sempre estava presente, como por exemplo, no aniversário do grupo, no mês de abril 

e no arraial gospel realizado no mês de junho. Já durante os cultos semanais ele não 

demonstrava assiduidade. O vi em um dos cultos apenas no início da pesquisa em 

2017. Nos eventos, David é sempre recebido com muita alegria e carinho de todos. 

As primeiras experiências do David foram no  meio evangélico, em uma igreja 

chamada Igreja do Evangelho Quadrangular124 na qual sua mãe e seu irmão 

congregavam. Desde muito pequeno, até a sua adolescência, David frequentou esta 

igreja, porém, quando os conflitos com o pastor começaram, ele decidiu afastar-se:  

Ah a religião! ã ... a minha mãe nos criou sempre na Igreja do Evangelho 
Quadrangular e... ta... até então foi indo... foi indo... a minha 
homossexualidade era uma coisa meio que camuflada pela minha 
infantilidade, eu era uma criança assim sabe, meio que não davam bola... 
era só uma criança “mais delicada” eles ficavam pensando assim e aí eu fui 
crescendo e não cabia mais dentro... eu estar ali sabe, já não me identificava 
mais com aquela igreja... não com aquela igreja, mas com aquele meio 
social sabe e aí começou o grupo de jovens e aí começaram a se formar os 
“casalzinhos” e tipo eu não me sentia mais... não era mais eu, não tinha 
ninguém como eu ali e se tinha disfarçava muito bem, aí foi que... meus 
trejeitos já foram me condenando e aí eu me lembro até hoje que teve um 
pastor, eu estava, estava de boas na... na... assim de boas assistindo o culto 
nas cadeiras da frente e eu me lembro que o pastor no meio da pregação 
do nada , parou o que ele estava falando e dizia que: ele me olhava e via 
uma mulher botando a língua pra ele e ele meio que falou ah, é a Pomba 
gira e eu não sabia o que que era Pomba gira naquela época (você tinha 
que idade nessa época?) Não lembro... mas eu acho que tinha menos de 
quinze eu acho ou quase quinze e aí aquilo me chocou sabe, porque eu 
estava assistindo a pregação assim... tava parado, quieto assim sabe e aí 
começaram as perseguições dentro da igreja, mas era do pastor assim o 
pastor ele volta e meia dizia que eu estava com algum espírito alguma coisa 
e eu dizia... sempre fui muito debochado desde pequeno e dizia que saco 
sabe... quem é essa tal de pomba gira que não sai da minha volta (risos) eu 
dizia pra mãe, ai mãe reza pra essa mulher ir  embora e aí eu estava de boa 
só queria estar ali, minha mãe, meu irmão iam ali e eu tinha uns amigos ali 
também e eu queria continuar ali e aí foi que eu disse não vou mais nessa 
igreja. 

 

Como é possível perceber, David afastou-se deste grupo religioso quando 

                                            
124 No Brasil, a Igreja do Evangelho Quadrangular foi fundada na cidade de São João da Boa Vista, 

estado de São Paulo, em 15 de novembro de 1951, pelo missionário integrante da Foursquare Gospel 
Church, Harold Edwin Williams, natural de Los Angeles, EUA, o qual teve o auxílio de Jesus Hermírio 
Vasquez Ramos, natural do Peru. O termo “Evangelho Quadrangular” foi inspirado pela fundadora da 
igreja, Aimée Semple McPherson, durante uma campanha evangelística em Oakland, Califórnia, em 
1922. “Evangelho Quadrangular” representa o que é igualmente equilibrado por todos os lados, 
estabelecido e resistente. Tal confiança no poder do evangelho é expressa em Hebreus 13:8, o que é 
apresentado nas igrejas quadrangulares como “Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será 
eternamente”. O termo ainda representa os quatro pilares do ministério de Jesus na Terra: O Salvador; 
o Médico dos médicos; o Batizado com o Espírito Santo, o Rei que há de vir. Ver: 
http://www.portalbr4.com.br/materias/12. Acesso em 22 de novembro de 2018.  

http://www.portalbr4.com.br/materias/12
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começou a sentir que já não mais pertencia ao grupo e nem a um sistema de crenças 

das quais ele já não via mais sentido para a forma da qual ele estava existindo no 

mundo. Diferentemente do Sandro e do Cleiton, o David era, em suas palavras, 

“claramente gay” e desde criança na sua família, sua mãe, seu pai e seu irmão já 

notavam seu comportamento homossexual. No entanto, David afirma que em 

nenhum momento sofreu repressões ou discriminação em casa. Na escola, outro 

espaço de socialização. Ele buscou mecanismos para driblar o preconceito e a 

discriminação.  

Na igreja também não era diferente, todos já sabiam da sua condição sexual, 

por que ele não se preocupou em esconder ou como ele dizia: “manter a linha 

discreta”. O David relata, sobre os olhares “estranhos” que eram lançados sobre ele 

e os julgamentos por parte do pastor e demais membros dessa denominação que, 

em um culto público, o pastor deu a entender que ele estava possuído por 

demônios e forças espirituais malignas devido aos seus trejeitos mais 

“afeminados”.   

O mesmo aconteceu com o Marcelo, de 26 anos, pardo, estudante de 

farmácia, atualmente vendedor e companheiro de Cleiton, que também frequentou a 

CCNEI. Ao contrário do David que gosta de frequentar bares e boates, o Marcelo 

relatava que até frequentava barzinhos na companhia dos amigos, mas não gostava 

de frequentar boates, segundo ele, suas experiências nesses lugares não foram 

atrativas e não faziam parte das coisas que ele acreditava ser “certo” para um cristão. 

O Marcelo tem o perfil de liderança, comunicativo, muito engajado para as atividades 

da igreja e muito receptivo.  

Marcelo também fala dos conflitos que teve com lideranças religiosas, 

notadamente da Assembleia de Deus125, igreja em que conviveu boa parte de sua 

vida. Marcelo foi criado em um lar evangélico, depois do, ele é um dos que mais 

costumava levar a “religião a sério”. Levar a “religião a sério” era ir todos os 

domingos ou durante a semana nos cultos, orar com assiduidade, jejuar quando 

                                            
125 As explosões religiosas pentecostais iniciadas nos Estados Unidos, em 1906, rumaram para o Brasil 
os missionários fundadores da AD os suecos Daniel Berg e Gunnar Vingren. Nos escritos de Conde 
(2000) a data de suas chegadas ao Brasil foi em 19 de novembro de 1910, na cidade de Belém, no 
Estado do Pará. Estreitaram relações com o pastor metodista Justos Nelson, que os apresentou ao 
responsável pela Igreja Batista Adriano Nobre no qual passaram a congregar-se e morar nas 
dependências da igreja. Até aquele momento, os missionários pertenciam à Igreja Batista americana. 
(CONDE, 2000)  
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fosse preciso e acreditar nas promessas de Deus.  

A trajetória religiosa do Marcelo como ele relata foi influenciada fortemente 

pelo meio evangélico cristão pentecostal: 

Eu vim de berço evangélico... a minha avó é pastora, desde pequeno eu fui 
criado pela minha avó, meu avô também era pastor na igreja, minhas tias 
todas elas tem cargos eclesiásticos dentro da igreja, então desde pequeno 
nos ensinou a nós a caminhar na fé, então a partir daí eu cresci... meus 
irmãos saíram da igreja eu fui o único que continuo de sete assim, fui o único 
que continuou, então sempre fui com a minha avó sempre levei minha avó 
na igreja, sempre gostei desse negócio de movimento assim... e depois eu 
sai da igreja... da igreja que a minha avó pertencia a Família de Deus lá em 
Bagé e depois eu fui para Igreja Assembleia de Deus que é um pouco mais 
tradicional e lá na Igreja Assembleia de Deus comecei a me dispor mais para 
a obra...  Me dispor mais para obra... 

Para o Marcelo os conflitos na igreja Assembleia de Deus que ele frequentava 

foram muito intensos, fazendo com que ele desistisse de cargos que ele ocupava 

dentro da igreja, a exemplificar, ministérios de jovens: 

Oh... na igreja tradicional eu era tido como pecador, eles acreditam que 
homossexual é pecado... é uma abominação e dentro de mim sempre tive 
um conflito... 
Ai quando eu entreguei o último trabalho que eu tava que era o ministério de 
dança e teatro eu entreguei e finalizei em novembro com uma festa e ai eu 
entreguei para o meu líder que era o líder dos jovens na época entreguei 
para o meu líder e falei eu estou saindo da igreja por que eu sou gay... “não 
por  que a gente tem que conversar”... eu não tenho mais nada para 
conversar por que eu já me decidi se eu estiver errado ou em pecado eu vou 
me ver com deus... eu não conhecia o movimento inclusivo nessa época... 
“não por que isso é uma abominação e um monte de coisas”... entreguei o 
trabalho e falei para os jovens fui bem franco com os jovens naquela época 
comecei com seis e com um ano entreguei com 36 jovens. 
 

Para além desses conflitos nos espaços da igreja, Marcelo enfrentou conflitos 

com as tias em casa que, no início, quando ele assumiu sua condição sexual, não 

aceitavam bem a ideia ter uma pessoa homossexual na família. Essas mesmas tias, 

sendo cristãs e evangélicas, não concediam o status de legitimidade para igrejas 

inclusivas como igrejas cristãs.  

Para as tias do Marcelo a igreja inclusiva é uma igreja falsa e de falsos profetas 

e falavam isso embasadas em algumas passagens bíblicas.  O que as Tias do 

Marcelo não compreendiam é que não se tratava de ser uma igreja “verdadeira” ou 

não, trata-se antes de tudo das produções de sentidos, simbologias e significados 

que o Marcelo encontrava nas igrejas inclusivas. Dessa maneira, como compreende 

Durkheim (2003) não existem religiões falsas, cada uma atende a necessidades e 

anseios humanos específicos.  

Marcelo expõe que nos primeiros contatos que teve com igrejas inclusivas ele 
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já sentia a diferença delas para as outras igrejas evangélicas que ele já havia 

frequentado. O mais diferente que o Marcelo viu na CCNEI foi o acolhimento de 

pessoas homossexuais que ele não via em outras igrejas evangélicas que tinham 

marcado sua trajetória: 

A questão do acolhimento... mais de ter um teti a teti direitinho com as 
pessoas... muita gente vem de fora com duvidas dentro de si e com conflitos 
que viveu no passado, então nós sempre visamos explicar... quando eu 
comecei a ir na CCNEI foi eu e o Pedro que antigamente ia e agora estar 
indo recentemente de novo. O Pedro explicou a teologia inclusiva mais a 
fundo que eu só sabia pela internet e a partir daí que eu comecei a me 
envolver mais na questão do movimento... 
 

Já o Lucas, evangélico, jovem negro de 19 anos, ex-soldado do exército e que 

atualmente não estuda e nem trabalha, por que decidiu “dedicar-se a obra”, também 

nasceu em uma família evangélica e sua trajetória religiosa foi marcada por 

frequentar igrejas neopentecostais. “O dedicar-se para a “obra”  implica em estar à 

frente de trabalhos da igreja, no qual é exigido do fiel compromisso e 

responsabilidade, no caso do Lucas, ele se dedica as atividades de música na igreja 

Internacional da Graça de Deus126, sua igreja de origem, da qual se afastou por um 

tempo e voltou recentemente a integrar o ministério de louvor, fatos que poderão ser 

acompanhados a seguir. 

O perfil do Lucas não se diferencia do Marcelo, ambos jovens dedicados a 

“obra” e de uma vida pautada nos valores cristãos, além de serem jovens 

carismáticos e comunicativos, vivem com muita devoção a fé cristã evangélica. 

Ambos não frequentam festas e boates LGBTs, não consomem bebidas alcoólicas e 

afirmam ir em barzinho no mercado público da cidade apenas para acompanhar e 

conversar com os amigos. O Lucas também nasceu em “berço” evangélico e passou 

toda a sua vida dentro de igrejas evangélicas, como ele costumava dizer. 

Além dos conflitos internos que o Lucas enfrentou por conta de ser gay e 

cristão, travou duros embates com lideranças religiosas na igreja Internacional da 

Graça de Deus quando descobriram que ele era homossexual, esses conflitos 

acabaram levando Lucas a se afastar dessa denominação por algum tempo e 

congregar na CCNEI. 

Sobre sua trajetória religiosa, Lucas informa que: 

Desde pequeno eu fui, desde pequeno... na verdade, meus pais são de lares 
cristãos, então, desde pequeno tive aquela coisa da palavra, palavra, palavra, 
palavra! Só que eu não entendia nada e quando eu comecei a tomar as 

                                            
126 Igreja Neopentecostal fundada em 1980 no Rio de Janeiro (MARIANO, 2004). 
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minhas decisões, quando eu comecei a tomar as minhas percepções de vida, 
do que eu queria, do que eu gostava, eu comecei a ter uma erupção de 
pensamentos dentro de mim que eu não sabia! Eu vou pela palavra ou pelos 
meus sentimentos sabe? E por... por muito tempo isso me deixou em contrito 
porque eu não sabia realmente o que eu queria. Eu sabia que dentro de mim 
alguma coisa me dizia: “não, mas tá, não tá fechando ainda”. Mas a palavra 
dizia outra coisa, então a minha forma de o meu crescimento foi essa! Eu 
sempre tinha duas coisas no meu coração sabe? Eu tinha palavra e eu tinha 
o meu eu, e eu não sabia o que eu ia fazer?  E eu até me perguntava:  
“imagina quando eu tiver 20 anos, o quê que eu vou fazer da minha vida? Eu 
cresci na Universal, mas nada de entendimento, porque eles não têm aquela 
coisa de palavra né. Nós sabemos que existem igrejas e igrejas. E na verdade 
assim, até os meus 12 anos, 13 anos que já era pra eu ter uma base bem boa 
da palavra e eu não tinha nada, porque era só aquela coisa “sai pra lá sai pra 
cá”, então quando eu descobri o ministério da igreja da graça sim nossa, a 
palavra abriu os meus olhos e eu vi que não era bem assim do jeito que eles 
acreditavam, então a gente nem precisava ficar procurando assim sabe? E 
não ficar pulando de galho em galho! É bom a gente se firmar numa coisa só 
pra gente ter uma base sólida porque se não a gente vai ter uma base cheia 
de ... 

 

Os relatos do Lucas sinalizam para duas experiências que marcaram sua 

trajetória religiosa, a primeira delas na Igreja Universal do Reio de Deus (IURD) e 

depois disso na Igreja Internacional da Graça de Deus. A Igreja da Graça foi onde 

ele se sentiu mais confortável e decidiu criar laços mais sólidos e era a primeira vez 

que ele parecia estar integrado em um grupo que ele se identificava, segundo Lucas, 

na Igreja Universal ele não tinha o “entendimento”, lá ele não conseguia entender o 

que era ser um “cristão de verdade” e por vezes não conseguia mais ver-se como um 

cristão evangélico da Igreja Universal.  

Por mais que Lucas afirmasse ter encontrado diferenças de uma denominação 

para a outra, as diferenças podem ter sido muita mais em questões de acolhimento, 

do que em questões teológicas propriamente ditas, tendo em vista que tanto a IURD 

quanto a Igreja Internacional da Graça de Deus fazem parte de um mesmo movimento 

religioso – o neopentecostalismo – e possuem os mesmos princípios doutrinários e 

teológicos.  

Para Mariano (2004), no plano teológico, essas duas denominações se 

particularizaram pela a guerra espiritual contra o Diabo e seus representantes na terra, 

pela Teologia da Prosperidade – difusora da crença de que o cristão deve ser 

próspero, saudável, feliz e vitorioso em seus empreendimentos terrenos e por rejeitar 

usos e costumes de santidade pentecostais – tradicionais símbolos de conversão e 

pertencimento ao pentecostalismo (MARIANO, 2004, p. 123). Dessa forma, essas 

duas denominações que marcaram a trajetória de Lucas, ainda assimilam, em certa 

medida, a questão da homossexualidade como pecado, como evidenciarei adiante. 
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Sobre os conflitos com lideranças após dar sinais de sua homossexualidade, 

Lucas expõe que:  

Eu fiz parte no Ministério da dança, eu fiz parte do ministério do coral, louvor, 
louvor para os cultos de tudo, mas eu trabalhei na obra, era líder do Ministério 
jovem, e simplesmente isso... num piscar de olhos quando eu falei que eu 
queria ajuda eu não tava ainda assumindo a homossexualidade. Eu falei que 
eu gostava assim, tinha atração, mas o que eu queria era ajuda porque 
naquele instante eu entendia que era errado e que eu precisava... então 
quando eu falei aquilo, simplesmente os ministérios pra mim se fecharam!!  
“Não, tu não pode mais isso, tu não pode mais aquilo, tu vai ficar como 
membro, e direto pro banco”, eles não queriam mais nem conversa, e aquilo 
me deixou muito mal, e depois dessa última conversa que eu tive... 
Eu:  E você foi proibido de cantar?  
Lucas:  De tudo, de tudo! De tudo mesmo, e eu fui pro banco!! 
Eu : Quem fez essas proibições?  
Lucas: Pela minha líder  
Eu:   Pastora?  
Lucas:  Era a esposa do pastor. E aí eu fiquei um bom tempo relutando com 
isso sabe? Me rejeitando, me rejeitando só que não adiantava eu me rejeitar 
por uma coisa que estava inserida no meu ser, que estava inserida no meu 
ser, como é que eu ia relutar com isso? Eu até vou te dizer para ti que eu 
tentei gostar de mulheres pra ver se não... e não ia e não ia e não ia, eu não 
conseguia até que chegou uma hora que eu me frustrei. E acabei saindo da 
igreja totalmente, fui pro mundo, fiz tudo de errado que tu possas imaginar 
muitas coisas erradas! Porque? Porque é uma pessoa que eu pedia ajuda, a 
primeira pessoa que eu pedi ajuda, que eu abri meu coração me disse um 
“não” sabe? Então é esse tipo de trabalho que eu quero ter com jovens? 
Porque tem muito jovem que estar se matando hoje em dia por causa 
disso. Que quer estar com Deus e não estar por causa dessas pessoas que 
negam a eles. E eu queria assim, que se a palavra diz que Deus não faz 
acepção de pessoas então eles já tão errado por esse fato, por que eles 
fizeram acepção da minha pessoa. 
 

O conflito com a sua principal liderança, pessoa da qual o Lucas teve confiança 

a ponto de procurar ajudar quando ele esteve com conflitos sobre sua condição 

sexual, foi a mesma pessoa que não lhe entendeu e o privou de realizar as atividades 

que ele habitualmente realizava, como fazer parte do ministério de música e louvor. 

Essas privações levaram o Lucas a nutrir um sentimento de frustrações frente o que 

era pregado nesta igreja e fez ele se perguntar, se era de fato, ali que ele deveria 

estar. Chegando novamente a duvidar e a entrar em crise sobre ser cristão. 

Esse período de afastamento da religião fez com que o Lucas tivesse outras 

experiências religiosas fora do domínio do sagrado e do espaço da igreja da Graça. 

Esse episódio em sua vida foi o momento em que ele esteve “no mundo”, levando 

uma vida mundana e profana, do qual ele caracterizou esse momento como: uma 

provação que Deus lhe colocava. Ao rememorar essa fase de sua vida o Lucas 

elenca esta como uma das piores da sua vida, onde sua fé estava sendo colocada à 

prova, onde ele se via sendo testado por Deus.  
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Assim, enquanto estava na igreja, a vida do Lucas e de outros frequentadores 

da CCNEI de Pelotas era mantida por uma certa sacralidade, uma proteção divina, 

muito embora fossem homossexuais, em espaços sagrados eles estavam em 

“comunhão com Deus” ao sair da porta da igreja para fora, e começaram a fazer 

como Lucas afirmou “ coisas erradas e que desagradam a Deus e a igreja” eles 

estavam diretamente expostos e em contato com o mundo profano, e para o Lucas 

esse é o momento em que “a fé é posta à prova e é o momento se você decide ou 

não voltar para Deus, para igreja”. Sendo um jovem evangélico, o sagrado e profano 

constituíam na vida do Lucas a forma de ele ser e estar no mundo (ELIADE, 1992).  

 

3.5 Processos de cura e libertação na trajetória religiosa dos frequentadores da 
CCNEI de Pelotas 
 

No tocante ao processo de cura e libertação da homossexualidade, os três 

jovens, David, Marcelo e Lucas foram sugestionados por suas lideranças religiosas, 

tanto no pentecostalismo, como no neopentecostalismo a passarem pelo ritual de 

cura e libertação como forma de expulsar o “demônio” da homossexualidade, para 

as lideranças dessas igrejas, segundo os interlocutores o demônio da 

homossexualidade era também o demônio responsável pelos vícios das drogas e da 

prostituição (NATIVIDADE, 2008).  

O processo de cura e libertação também era um mecanismo de negociação 

que as denominações religiosas se utilizavam para que esses jovens pudessem 

permanecer ocupando cargos dentro da igreja. Processos que poderiam levar 

semanas, anos até a completa expulsão do demônio. Era uma espécie de um 

tratamento espiritual que demandava tempo, aconselhamento e entendimento.  

Na trajetória religiosa do David na Igreja Quadrangular o pastor insinuou que 

ele estaria possuído por demônios por conta de seus trejeitos mais “afeminados”, na 

Igreja Universal do Reino de Deus – IURD, não foi diferente, de acordo com o David 

a sua rápida passagem pela igreja universal não foi positiva e novamente conflituosa, 

devido mais uma vez ele ser induzido a passar pelo processo de cura e libertação da 

homossexualidade. O David relata esse episódio: 

É… eu fui a um ou dois cultos em uma outra igreja, esqueci o nome, mas 
não era do Evangelho Quadrangular. E… ah ta! Na Universal e aí foi a 
mesma coisa também. Ah eu me lembro que foi bem engraçado (Risos). Ai 
que horror! Eu sempre com esses bafos, né. Eu fui e aí eu fui bem no dia 
que era de libertação. E aí eu ah quando o cara falou que era noite da 
libertação eu pensei: - Vai sobrar pra mim (Risos). Aí ele chamou todo 



113 

 

mundo lá pra frente e tá eu fui, não vai acontecer nada, né (Risos). Aí tipo, 
tá… aí foi num, foi noutro, né… orando. Aí chegou a minha vez ele botou a 
mão na minha cabeça e começou: “- Que não sei que! Esse espírito que 
induz esse jovem a prostituição! ” E eu fiquei pensando, mas que 
prostituição. “- Que não sei o que! Que induz ele ao homossexualismo. ” E 
eu ah, mas que saco, sabe? Eu fiquei pensando. E ele queria porque queria 
me jogar no chão. Botei o pé atrás e não deixei ele me derrubar. E aí é isso 
que eu acho que eles associam o pessoal. Homossexualidade a 
prostituição, a drogas, a rock rol, sabe? Essas coisas. 
 

Na experiência do Marcelo além de conviver com conflitos acerca da 

homossexualidade, ele convivia com os discursos proferidos pelo pastor no púlpito 

sobre associar a homossexualidade a uma possessão demoníaca que levou o 

Marcelo a fazer um “curso para libertação” oferecido pela denominação do qual 

ele fez parte: 

Eu fiz uns cursos para libertação, mas eu nunca falei assim perante aberto 
do que eu queria me libertar, mas dentro de mim eu sabia... meu deus isso 
é pecado não posso, deus isso é pecado gostar de outra pessoa do mesmo 
sexo isso é pecado... aí a partir daí eu comecei a fazer cursos de libertação 
campanha de libertação, jejum e cura e nessa busca eu comecei a ver algo 
estar estranho... eu faço, faço e faço e não dá certo... e as pessoas dizem 
que é algo demoníaco então eu não estou com o demônio, gente não tem 
motivo para dizer que isso é demônio...  
 

A homossexualidade para os pastores dessas igrejas estavam assimilada como 

doença ou possessão demoníaca127 no qual o ritual de cura seria responsável pela 

expulsão e libertação do demônio da homossexualidade, no meio religioso evangélico, 

nos termos de Birmam (1997;2003) existe a “cultura da possessão”, elementos que 

marcaram as trajetórias dos  frequentadores da CCNEI de Pelotas. 

Para algumas denominações evangélicas pentecostais e neopentecostais o 

demônio da homossexualidade estar ligado a possessão por “entidades” de religiões 

afro brasileiras, como a “pomba-gira’. Nesse contexto, Mariano (1995) esclarece que 

os deuses e guias próprios dos cultos afro-brasileiros e espiritas são encarados por 

muitos evangélicos como entidades demoníacos, que precisam ser exorcizadas128.  

Já para Camargo (2002) a libertação no pentecostalismo não se refere apenas 

a expulsão dos demônios, mas também a liberação de caminhos amarrados por 

bruxarias, feitiçaria, “macumbaria” e inveja, por exemplo. Além disso o fiel é ainda 

libertado das alucinações, de vozes em sua cabeça e dos vultos que enxerga 

(CAMARGO, 2002). No entanto, o que se assiste, por parte de muitos grupos 

                                            
127 Para esclarecimentos sobre a “cultura da possessão” no meio religioso evangélico ver os estudos 
de Birman (1997;2003). 
128 Sobre as práticas de exorcismo no pentecostalismo, os trabalhos de Fonseca (2003,2004); Machado 
(2001) ilustram a importâncias de tais práticas para o segmento religioso evangélico.  
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religiosos evangélicos  é uma teologia da intolerância, pautada no combate aos cultos 

de religiões afros129 como forma de justificação e legitimação da fé evangélica. 

Tanto para o David, quanto para o Marcelo o processo de cura e libertação não 

foram eficazes, pelo contrário, isso gerou nos dois o sentimento de revolta e aversão 

à essas práticas e as denominações religiosas que as praticavam. Isso levou os dois 

a tomarem a decisão de não compactuarem com projetos religiosos que visavam a 

cura da homossexualidade sejam por qual mecanismo fosse, os dois tomaram 

consciência de que suas condições sexuais não se tratavam de doença e muito menos 

de possessão demoníaca e se queixavam que muitas igrejas ainda fazem esse tipo 

de prática e também lamentavam por muitos jovens gays cristãos que estão sujeitados 

a passarem por esse tipo de coisa por falta de “entendimento” de suas condições 

sexuais e religiosa.  

Os dois também não compactuavam com as negociações das lideranças – de 

que passando por este processo podiam permanecer na igreja. Os dois jovens 

seguiram com suas práticas homoeróticas, assumindo-se publicamente 

homossexuais e não deixando de confessar a fé cristã, em nenhum momento eles 

assumiram posturas de serem ex-gays e sempre em tom de deboche falavam que a 

cura e libertação não tinham lhes causado nenhuma eficácia, pois continuavam “ 

mais gays do que nunca”. 

 Essa forma de controle ou até mesmo de uma imposição a confissão pública 

da homossexualidade foram fatores que marcaram a trajetória religiosa de 

frequentadores da CCNEI de Pelotas que saíram dessas denominações e buscaram 

experiências em outros domínios simbólicos, sociais e culturais religiosos até 

conheceram a CCNEI.  

 
3.6 “As práticas mundanas”, campos de possibilidades, projetos e outras 
experiências religiosas: Aproximações com a CCNEI de Pelotas 
 

O que levou muitos frequentadores a conhecerem a CCNEI de Pelotas foi 

justamente as experiências desagradáveis que tiveram em outras denominações 

religiosas cristãs no decorrer de suas trajetórias religiosas, principalmente de 

vertentes evangélicas pentecostais e neopentecostais. 

                                            
129 Cf: Oro, 1997. 
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As aproximações com a CCNEI de Pelotas davam-se através das redes de 

relações pessoais e de amizade, onde o que possuíam em comum era o fato de serem 

homossexuais e cristãos evangélicos. Ir a um encontro da CCNEI de Pelotas dava-se 

mediante as redes relações que alguns dos frequentadores possuíam com presbítero 

Sandro, seja de amizade de longa data, do ambiente de trabalho, da universidade ou 

de terem conhecido o Sandro em algum momento de suas vidas. Outros acionavam 

redes de relações afetivas: sejam com pessoas das quais estavam se relacionando 

no momento –  um “ficante”, namorado, familiares e amigos próximos.  

Todas as pessoas que compunham essa rede tinham em comum o fato de 

serem gays e cristão que buscavam um projeto religioso que lhes oportunizassem o 

regresso ao sagrado cristão. Haja vista as experiências turbulentas que marcaram 

suas trajetórias em outros grupos religiosos. Contudo, esclareço de antemão que 

Conhecer a CCNEI, não implica necessariamente em permanecer e aderir aos 

projetos de uma igreja inclusiva, como demonstrarei a seguir. 

Assim sendo, essas redes de relações ficavam restrita a um grupo seleto de 

homossexuais cristãos evangélicos do sexo masculino. Os homossexuais que 

frequentavam o grupo não se envolviam com o movimento da cidade e alguns deles 

consideravam espaços de sociabilidade LGBT’s, tais como boates e bares como 

ambientes profanos e “do mundo”, bem como não eram favoráveis a manifestação 

pública de carinho entre pessoas do mesmo sexo.  

O campo de possibilidades vislumbrado pelos atores da CCNEI em outros 

espaços religiosos diversos não evangélicos não ofereciam bens simbólicos religiosos 

e materiais para que esses indivíduos pudessem nutrir algum tipo de pertencimento 

por estes grupos. Os frequentadores da CCNEI de Pelotas passaram por grupos 

religiosos diversos: católicos, umbandistas, espiritas kardecista e candomblé. Essas 

denominações não ofereceram respostas suficientes ou convincentes para o 

momento de crises que se encontravam após terem se afastado de espaços religiosos 

evangélicos. O David relata a sua rápida passagem pela Umbanda e Espiritismo: 

Depois fui para o centro espírita, umbandista , da linha branca que se diz 
era todo mundo de branco até tinha os tambor tudo, mas era... eu sentia que 
aquilo ali era bem mais ã... como é que diz ... era uma coisa voltada para o 
intelectual, o intelecto... eles te exigiam que tu estudasse, tive vontade de 
entrar para a corrente e ai o responsável maior ele disse... não, tu tens que 
ver bem, tu tens que estudar bem o espiritismo, o Umbandismo até pra 
entender o que que tu vais fazer ai... porque eu achava tudo muito 
“glamoroso” ali as pessoas ali girando e dando passe e tudo, mas não é só 
isso, tem todo uma coisa por trás. Tem que estudar o espiritismo, tem que 
ver que é tudo uma questão de caridade e é tudo uma questão de 



116 

 

desenvolvimento, todos nós somos médiuns uns mais que os outros aí tu 
tens que ver o nível da tua mediunidade, não sei o quê... e aí eu disse 
assim... ah legal! e aí eu me lembro que era uma coisa bem mais voltada 
para o intelecto, que era bem diferente... não tô criticando a igreja assim 
sabe, até porque lá tem pessoas maravilhosas, a igreja , eu adoro tudo 
assim, seu eu me sentisse bem , eu até continuaria indo, mas eu me lembro 
que tinha muitas pessoas que eram meio que ignorantes... começando pela 
minha mãe assim sabe... tipo elas não entendia e julgava horrores as 
pessoas... e pra minha mãe assim , eu me lembro ã... a minha mãe e meu 
pai nunca tiveram uma relação muito boa desde que me entendo por gente 
assim... nunca vi meus pais se beijar na boca, por exemplo, namorar , eles 
moravam na mesma casa, mas tipo era bem dividido... pelo meu pai não ir 
na igreja, parece que as pessoas que não iam na igreja pra minha mãe elas 
não acreditavam em Deus, elas não eram de Deus então... eu vi que no 
espiritismo não era assim sabe...ã... era diferente assim... mas , eu gostei 
muito do espiritismo ã... se eu pudesse continuar indo na igreja, porque eu 
gosto também de ah... do trabalho social que tem na igreja ã... que eles 
fazem campanha assim do agasalho, altruísmo, filantrópica, que eu não vejo 
muito na Umbanda, já no Espiritismo até a gente ver, na Umbanda a gente 
não ver muito... aí quando eu descobrir a igreja inclusiva foi muito bom pra 
assim nesse sentido assim sabe… 

 

Antes das experiências com a CCNEI de Pelotas o David frequentou vertentes 

religiosas não evangélicas, como as de matriz africana e também pelo Espiritismo 

Kardecista, momento em que David viu-se “deslocado” e buscava outras 

possibilidades de se relacionar com o sagrado. A trajetória do David também foi 

marcada por divergências em sua família, devido ao fato de ele e seu pai 

frequentarem religiões de matriz africana e sua mãe e seu irmão frequentarem igrejas 

pentecostais. O David teve experiências em centros Umbandistas pela influência do 

pai que já frequentava a algum tempo e travava duros embates com a esposa por 

conta da religião que escolheu frequentar. Para a mãe do David frequentar centros 

Umbandistas era estar em um lugar “demoníaco”. A mãe do David mostrava-se 

intolerante com as crenças religiosos de matriz africana, suas atitudes sinalizavam 

para algo recorrente no Brasil que é a aversão de denominações pentecostais e 

neopentecostais às práticas religiosas de religiões africanas (ORO, 1997). 

No período em que David frequentou esta vertente religiosa ele ouvia de sua 

mãe que quem frequentava esses lugares não “herdaria o reino dos Céus”, que era 

um herege e pecador. Para repudiar as idas do David à espaços religiosos 

umbandistas a mãe do David valia-se de uma certa teologia de combate às religiões 

afro-brasileiras130. Embora David tenha gostado das experiências que teve na 

Umbanda, ele se afastou. Hoje, sempre que pode, ainda vai em algumas cerimônias 

umbandistas, mas não é mais um frequentador assíduo. 

O fato do David ter optado em conviver algum tempo na Umbanda foi devido, 

                                            
130 Cf: O artigo: Neopentecostais e Afro-Brasileiros: Quem vencerá esta guerra de Ari Pedro Oro, 1997. 



117 

 

segundo ele, ser uma religião que acolhe com maior flexibilidade pessoas LGBT’s 

sem julgamentos prévios. O Cristiano também narra sua experiência religiosa na 

Umbanda da seguinte forma:  

Na verdade, o que que acontece? Você visita né... um pessoal que tem uma 
orientação sexual diferente, tá, tipo assim... um exemplo básico, se ela 
frequenta um centro de umbanda, ah! Vai ser bem recebida por que o pessoal 
lá do centro da umbanda ele não vai te discriminar... assim.... No centro de 
umbanda você já não sofre discriminação pela sua orientação sexual 
diferente... um dia até por curiosidade você resolver visitar uma igreja 
evangélica das tradicionais e aí você revela orientação sexual diferente ah! 
Ai outros quinhentos, pow... é bem aquela questão que eu te falei ... por 
exemplo, você vai visitar uma igreja evangélica tradicional se você fala da sua 
orientação sexual diferente, pow, muitos só vão te querer jogar na fogueira, 
se é que você me entende? 

 

Os relatos do Cristiano demonstram maior acolhimento pelas religiões afro-

brasileiras às pessoas homossexuais. Assim, os trabalhos de (LANDES, 2002; FRY; 

1982; BIRMAM, 1995; SEGATO, 1995) também evidenciaram a flexibilidade que os 

cultos de religião afro-brasileiras têm em aceitar a homossexualidade em seus 

espaços de cultos religiosos. 

As pessoas LGBTs que frequentaram a CCNEI procuraram os cultos de 

religiões afros em algum momento de suas trajetórias com a intenção de se encaixar 

em um grupo religioso das quais pudessem viver suas sexualidades, vivenciarem 

momentos de sociabilidades com outros homossexuais e também por encontrarem-

se em um momento de conflito com outras vertentes cristãs. Contudo, tratando-se de 

homossexuais de postura evangélica e com vivências mais intensas com práticas e 

crenças cristã evangélicas, os espaços de religiões afros e os bens sagrados e 

práticas ritualísticas oferecidas não foram suficientes para que permanecessem 

nessas religiosidades, na medida que seus projetos sendo eles destinados ao meio 

evangélico não possuíam afinidades com outras vertentes.  

Após essas experiências religiosas conturbadas, o David conheceu o grupo 

da CCCNEI de Pelotas através do presbítero Sandro. Na época em que o Sandro 

requentava boates LGBT’s: 

Pelo um amigo meu, o “Sandro”, já faz mais de… faz uns 10 anos que a gente 
se conhece. Da noite eu conhecia ele. E aí ele sempre teve esse projeto, 
assim ele sempre foi muito religioso e ele sempre me convidava, sempre me 
convidava até um dia que eu quis ir. Aí eu fui e gostei muito, sabe? Que era 
bem o que eu via lá na minha infância, a gente lia a bíblia… Todo o processo 
lá. Era uma igreja evangélica só que com gays, sabe? E aí eu gostei muito, 
sabe por essa questão: não tinha julgamento assim. Parece que gay era… 
assim a gente é igual a todo mundo, sabe? Mas era… a gente esquecia que 
todo mundo era gay, assim, porque todo mundo é igual perante a Deus como 
a bíblia explica, né, ela ensina né, que a gente é todo mundo igual. 
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Assim, os projetos que o David vislumbrava para sua vida após sair de igrejas 

cristãs evangélicas não forem correspondidos de forma satisfatória, tanto pela 

Umbanda com pelo Espiritismo, fazendo com que ele buscasse conhecer a CCNEI 

de Pelotas, fato que também ocorreu com outras pessoas que relatavam tais 

experiências.  

No caso do Marcelo e do Israel o que fez com que eles se aproximassem da 

CCNEI de Pelotas foi uma “pesquisa na internet”. Na época chamava a curiosidade 

de ambos a existência de uma igreja inclusiva em Pelotas. Foi especificamente na 

rede social Facebook que os dois tiveram os primeiros contatos. Em seguida tanto o 

Marcelo, quanto o Israel conheceram o David em ocasiões diferentes em suas vidas 

e foi através do David que eles fizeram a primeira visita ao grupo em Pelotas. No 

caso do Marcelo ele conheceu o David via Facebook porquê estava receoso de ir 

sozinho a célula, já o Israel, depois de ver a página do grupo no Facebook conheceu 

o David em uma boate destinada ao público LGBT da cidade, neste contato com o 

David surgiu o convite para que o Israel fosse conhecer o grupo.  

Nos relatos do Marcelo:  

Eu conheci o grupo aqui em Pelotas através do Zambom que era lá de Porto 
Alegre aí perguntei pra ele se tinha um movimento inclusivo em Pelotas ai ele 
não me respondeu pesquisei na internet as fotos, vi as fotos e esse pastor da 
igreja tradicional disse que conhecia o pastor daqui ai ele me apresentou eu 
achei interessante sabe  
Eu: o Zambom era pastor da igreja CCNEI?  
Marcelo: Em Porto Alegre só que nesse instante fiz o convite para David, eu 
não queria ir sozinho eu nunca tinha visto o David na vida, o David me falou... 
não mais eu vou lá contigo e tudo... nunca tinha falado com o Sandro também, 
o David disse vou lá vai ter um café, não sei o que... vamos eu te encontro lá 
no big131...  a gente se encontrou, a gente foi e fiz amizade com o pessoal lá 
gostei...  Gosto desse movimento inclusivo. 

 

Já o Israel falava da necessidade que estava tendo de voltar a estreitar os laços 

com sagrado como uma das motivações de ir conhecer o grupo:  

Eu conheci pelo Facebook eu... vir um perfil eu fiquei curioso né pra saber 
como que como que uma instituição sendo evangélica e ter essa outra visão 
né da homossexualidade. Então foi um pouco de curiosidade e também a 
questão de querer me aproximar mais das coisas de Deus. 
 

O David informa ainda as circunstâncias em que conheceu o Israel e o convite 

que fez para conhecer a CCNEI em Pelotas.  

Até mesmo tem o Israel é um guri que ia lá na célula. Eu encontrei assim bem 
deprimido numa festa gay e eu convidei ele pra ir numa igreja inclusiva. Ele 
foi em alguns encontros e ele me fala até hoje que foi muito bom assim pra 
ele. A questão dele se encontrar espiritualmente, tipo… foi um alicerce-se pra 
ele, tava bem mal assim… 
 

                                            
131 Supermercado que fica nas proximidades da CCNEI de Pelotas e as vezes serve como referência 
para localizar o endereço do grupo.  
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Tanto o Marcelo quanto o Israel conheceram a célula da CCNEI em Pelotas 

quando encontravam-se em um momento que estavam buscando uma religiosidade 

da qual pudessem suprir a falta que eles sentiam de voltar a ter relações com o 

sagrado, tendo em vista todos os conflitos por quais os dois passaram em outras 

denominações evangélicas. O David que naquela época tentava voltar ao encontro 

com o grupo foi figura central para uma primeira aproximação dos dois.  

A trajetória do Israel na CCNEI foi muito curta, tendo ido apenas em um 

encontro, o Marcelo permaneceu por mais tempo, mas já no final da pesquisa afastou-

se para congregar em uma outra denominação inclusiva e o David recentemente fiquei 

sabendo que ele estar voltando aos encontros com o grupo.  

No caso do Cristiano ele também conheceu a CCNEI em Pelotas através da 

amizade de longa data que tinha com o Pedro. O Pedro foi apenas em alguns cultos 

e no final da pesquisa voltava ao convívio do grupo. O Cristiano é um jovem que se 

identificava enquanto agnóstico, segundo ele não possuía uma “religião fixa”, ou 

seja, não criava vínculos de pertencimentos, ele não vislumbrava fazer parte de 

projetos religiosos específicos. A trajetória do Cristiano foi marcada por frequentar 

distintas denominações religiosas, inclusive a igreja Luterana que seu amigo Pedro 

frequentara, espiritismo e umbanda. O Cristiano foi apenas em um encontro na CCNEI 

de Pelotas no qual o convite surgiu por parte do Pedro. Ele esclarece como conheceu 

o grupo religioso em Pelotas: “A igreja inclusiva aqui em Pelotas, eu conheci pela 

indicação de um amigo... um amigo, que é o Pedro”. 

Já no caso do Cleiton e do Lucas as aproximações com a CCNEI de Pelotas 

deram-se através do presbítero Sandro e das relações que ambos mantinham com o 

mesmo. No caso do Cleiton ele e o Sandro eram amigos de longa data. Já o Lucas 

era primo do Sandro, que na época da pesquisa haviam tido uma aproximação, já que 

não eram tão próximos por conta dos conflitos familiares e divergências que existiam 

entre o Sandro e os país do Lucas, divergências estas que eram tanto religiosas, 

quanto pela condição sexual do Sandro.  

O Lucas me informou que os seus país não viam com bons olhos as 

aproximações dele como o Sandro e um dos motivos era por conta do Sandro ser 

homossexual e também por estar à frente de uma igreja voltada para o público LGBT. 

Para o Lucas o conhecimento de uma teologia inclusiva deu-se: 

O meu primo Sandro ele é pastor da igreja inclusiva né e até um tempo atrás 
eu não era muito chegada falar com eles até porque a minha mãe, a minha 
mãe me afastava, a família se afastava um pouco deles por causa disso. Já 
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por causa do fato deles, de toda família ser cristã, e a minha tia ter um filho 
homossexual que era pastor de uma igreja inclusiva. Então, quando eles 
descobriram isso, que ele era pastor de uma igreja inclusiva ficaram 
arrasados e a minha mãe mais que depressa, já me afastou do grupo porque 
ela já sabia que eu tinha tendência a isso então... então foi bem 
constrangedor sabe? Até, porque quando eu fui falar com ele, eu estava 
assim, passando por muita dificuldade lá em casa porque a minha mãe estava 
jogando na minha cara. “ah, por que tu não fica com mulher, não sei o quê, 
porque tu não vai ter filhos, e tu precisa trabalhar e não sei o quê, te sustentar. 
E queria porque queria que eu tivesse uma mulher, uma namorada e me 
jogava várias coisas na cara sabe? E eu não me sentia à vontade sabe de ter 
uma mulher não me atraía e não me atrai até hoje. E aí eu ficava pensando 
até quando eu vou ficar vivendo a minha vida assim com a minha mãe falando 
essas coisas, eu não vou falar as palavras, mas... mas ela falava tipo, coisas 
bem baixas e eu ficava pensando “meu Deus do céu, o quê que eu vou fazer? 
” Sendo cristã, ela me falava isso. E eu ficava não sei o que eu vou fazer. E 
aí eu me lembrei do Samir, “ah eu vou fala com Sandro, aí talvez...” e aí foi 
que eu descobri que ele era pastor da igreja inclusiva que ele me deu a 
palavra que ele me explicou. 

 

No caso do Cleiton ele relata que:  

Na verdade, eu já tinha recebido... conheci pelo Sandro a gente é amigo de 
anos, a gente congregou na mesma igreja a muito tempo, a gente se 
conheceu na Brasa de Pelotas né, então a gente tem um vínculo de amizade 
já de anos e ele trouxe essa igreja inclusiva para pelotas e já tinha alguns 
anos que ele tinha me convidado para ir lá e frequentar e tal né, pra participar 
mas eu acabava não indo né. Achava meio tipo.... Ficava... na época eu 
estava casado com outra pessoa que não frequentava que era mais de 
umbanda e tal, tipo, ficava neutro não ia nem em uma e nem em outra, ficava 
meio que na minha assim e aí eu fiquei um tempo afastado da igreja normal, 
da tradicional né e tal... dá cristão, a Brasa né, eu fiquei um tempo fora e no 
decorrer do tempo passou conversando com o Sandro, um dia a gente saiu 
para conversar né... nesse tempo de dois anos e aí eu acabei indo num 
almoço lá, conhecer, conheci o pessoal que frequentava e aí eu fui me 
adaptando, achei legal né... a visão que trouxe pra mim ... Tipo trazendo 
embasamento bíblico... e que a gente não ta fazendo nada de errado né, 
Deus ama a todos né da forma que a gente é... então ficou mais clara essa 
visão né pra mim... 

 

Os relatos do Lucas e do Cleiton reiteram que a procura pela CCNEI de Pelotas 

deu-se a partir das redes de relações afetivas, nesse caso, com o Sandro. Além disso, 

a proposta de uma teologia que tem em seus discursos a aceitação da 

homossexualidade também contribuiu para que os dois se aproximassem do grupo.  

O Cleiton e o Lucas durante algum tempo ficaram afastados de denominações 

religiosas pelo fato de acreditarem que: “ser gay e cristão ao mesmo tempo” era muito 

conflituoso, nesse contexto, a CCNEI de Pelotas marcava para eles o período em que 

puderam vivenciar a possibilidade de uma igreja voltada para o público LGBT.  O 

Cleiton, relata que muito embora, ele estivesse afastado de igrejas e casado com 

alguém que frequentava religiões afro, ele nunca procurou se envolver como ele dizia: 
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“nesses tipos de práticas religiosas”, justamente por toda sua trajetória religiosa ter 

sido marcada pelo contato com o sagrado cristão evangélico.  

O contato com a CCNEI de Pelotas também foi importante na vida do Cleiton 

porque ele conheceu o Marcelo e logo começaram a namorar e não demorou para 

que os dois resolvessem morar juntos. Recordo-me do início da pesquisa e das 

primeiras idas do Cleiton ao grupo, especificamente no culto em que o Marcelo 

ministrou. Na ocasião estiveram presentes apenas eu, o Cleiton e o Marcelo. Além da 

frustração do Marcelo por ter ministrado um culto em que apenas duas pessoas 

estiveram presentes eu observei certa proximidade entre os dois e trocas de afeto, foi 

então que percebi que os dois estavam iniciando uma relação132.  

No caso do David também nas primeiras aproximações com o grupo ele 

conheceu um rapaz e começaram a namorar, o término deste namoro foi um dos 

fatores que fez com que o David se afastasse do grupo, delinearei o afastamento dos 

membros a seguir. Assim o início ou termino de uma relação também contribuía para 

a permanência ou afastamento de pessoas do grupo.  

Evidencio que tanto o Cleiton como o Lucas no tempo que estiveram afastados 

de espaços cristãos eles consideraram que suas vidas não estavam indo da forma 

como gostariam, decepções amorosas, conflitos internos e familiares marcaram este 

período, por isso consideraram a aproximação com a CCNEI de Pelotas de forma 

positiva, pois esta lhes oferecia de certa forma uma reaproximação com o sagrado 

evangélico, além da possibilidade de fazer amigos, se relacionarem e compactuarem 

de dilemas similares (WEISS DE JESUS 2012; COELHO JÚNIOR, 2014). Como 

explica o Lucas:  

Uma das primeiras coisas que eu vi foi que o pessoal era amigo de verdade. 
Isso é muito difícil, tu conseguir uma amizade de verdade, mesmo tu não 
conhecendo a pessoa. Se tu for em qualquer ministério de agora, ministério 
novos, tu vai ver que o pessoal vai te dar apoio, te dar bom dia, boa tarde, 
boa noite, e tu vai embora e eles nunca mais vão perguntar por ti se tu não 
voltar. Nunca mais! Então essa foi uma das primeiras coisas que eu vi, a 
ligação que eles tem pelo fato deles já todos terem passado pelo mesmo 
processo de sofrimento de aceitação, eles tem aquela ligação, isso é uma 
coisa que deixa as pessoas mais próximas de Deus querendo ou não!! 
Porque é o amor né? Então isso é uma das coisas que eu mais percebi assim 
de início, a ligação que eles tinham, amizade, o respeito que muitas pessoas 
acham que: “ah, é a igreja inclusiva! Um bando de gay, vamos fazer lá mil e 
uma coisas, tudo putaria...  E não é, não é! É por Deus que eles estão lá, eles 
têm respeito, tem amizade, sabe? e sabe isso é uma das melhores coisas 
que tem no meio inclusivo sabe o respeito, a forma como eles pregam o 
Evangelho  de forma aberta pras pessoas, pregando amor, porque a palavra 
fala que Deus é amor e que ele quer que a gente pregue o amor e não a raiva 

                                            
132 Diário de campo, 25 de junho de 2017.  
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de pessoas, então essa foi uma das primeiras coisas assim que eu vi nossa, 
sabe? 
 

É de bom tom fortificar que a trajetória dos atores que passaram pela CCNEI 

Pelotas é marcada pelo contato com diversas expressões religiosas, os atores 

transitaram e transitam em diversas outros espaços religiosos e sociais diferenciados 

dos quais não mantém um vínculo de pertencimento duradouro e em cada um desses 

espaços os frequentadores visualizavam campos de possibilidades e projetos distintos 

que as vezes colidem com outros projetos, como por exemplo, fazer parte de uma 

igreja inclusiva evangélica e frequentar bares e boates ou ainda frequentar com 

assiduidade a CCNEI de Pelotas e ao mesmo tempo frequentar uma igreja tradicional 

evangélica que a família congrega. Observei que não existe um sentimento de 

pertencimento por parte dos frequentadores a CCNEI de Pelotas, pois eles estão em 

um constante trânsito religioso e interação com outros grupos (ALMEIDA, 2000).  

Nessa acepção, por eu comparar a CCNEI como uma espécie de communitas, 

que não é o mesmo que comunidade, os vínculos se dão muito mais pelas relações 

sociais, alimentadas pelas práticas religiosas, do que com o grupo CCNEI 

propriamente dito, possuidor de um espaço geográfico determinado (TURNER, 

1974;2005). 

 

3.7 O afastamento da CCNEI Pelotas e o não pertencimento ao grupo 

Constatei que na CCNEI Pelotas que a presença dos frequentadores no espaço 

de culto religioso é sempre muito fluida, ou seja, não existia por parte dos 

frequentadores do grupo religioso o sentimento de pertencimento ao grupo. Diversas 

pessoas passaram pelo grupo, mas até o final da pesquisa muitos se afastaram e 

outros passaram a frequentar os cultos de forma esporádica, indo a encontros 

específicos, como festividades, retiros e almoços.  

Dessa forma, muitos frequentadores em algum momento não se sentirem mais 

integrados ao grupo por diversas circunstâncias. A primeira delas dava-se ao fato de 

que alguns deles frequentavam e também vislumbravam outros projetos de outras 

denominações religiosas que não compactuavam com as mesmas ideias pregados na 

CCNEI gerando alguns conflitos e tensões. As trajetórias religiosas dos 

frequentadores eram marcadas por outras experiências religiosas que os oportunizava 

outras possibilidades de vivências e interações. Como aponta a fala do Marcelo e do 

Cleiton: 
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Marcelo: ...frequento também a comunidade Graça e Vida no parque 
navegantes, o pastor também sabe que eu sou homossexual, nunca eles tipo 
me maltratam, participo da ceia... quando estava trabalhando não tinha tempo 
de ir na casa do Sandro, eu participava lá na igreja comunidade Graça e Vida 
sempre fui muito bem aceito muito bem recepcionado, o pastor e pastora 
Henrique são uns amores de gente e carinhosas, porem eles tem aquela 
rejeição de dizer que homossexual não pode participar de algum cargo 
eclesiástico dentro da igreja tradicional por que até um dia falei para o rapaz, 
se tiver que ir numa igreja tradicional eu vou de boa não vejo problema 
nenhum, como a gente tem um chamado desde pequeno, quem foi chamado 
tem que prestar contas com deus lá no futuro na igreja inclusiva você pode 
prestar pode expressar teu chamado com liberdade, na igreja tradicional tu 
não presta o chamado ele é retido, mas você não é impedido de frequentar o 
culto.  
 
Cleiton: Às vezes eu vou na brasa, onde eu ia, minha mãe continua indo, o 
meu irmão vai de vez em quando também, ele também andava meio afastado 
e tal... conflito e tal mas ele as vezes vai ,minha mãe continua indo e então 
de vez em quando eu vou na apresentação de dança da minha mãe, da minha 
sobrinha de dança e eu acabo indo, eu conheço muita gente lá , então ficaram 
amizades boas e quando eu vou lá eu gosto de conversa com o pessoal, ficou 
esse vínculo né, eu não frequento como membro digamos, mas de vez em 
quando  eu vou lá e visito. A outra que eu vou de vez em quando é aqui no 
Navegantes eu vou sempre com o Marcelo durante a semana eu gosto de ir 
durante a semana porquê parece que tu já fez a tua obrigação ali e tem teu 
domingo livre... 
 

As trajetórias desses indivíduos são marcadas por um constante transitar entre 

experiências religiosas diversas. A noção de trânsito religioso que marca a trajetória 

religiosa dos frequentadores, refere-se ao fluxo constante de pessoas de uma religião 

para outra, por exemplo, do catolicismo para o espiritismo, de religiões afro para o 

pentecostalismo ou até mesmo do pentecostalismo para o neopentecostalismo no 

qual cada denominação oferece bens simbólicos e materiais que se mostrarão 

eficazes ou não para gerar o sentimento de pertencimento (ALMEIDA, 2001). 

No caso dos indivíduos da CCNEI de Pelotas, eles transitam entre a CCNEI, 

outras igrejas inclusivas e denominações pentecostais com distintas posturas 

doutrinárias ou outras vertentes evangélicas tradicionais, como a Presbiteriana, Igreja 

Batista e Luterana.  O trânsito religioso, de acordo com Almeida (2001) é devido à 

concorrência religiosa, que possibilita a cada instituição oferecer bens sagrados para 

satisfazer grupos e opções religiosas diversas. 

Outro motivo estava relacionado com as tensões internas ao grupo, 

afastamento de pessoas do grupo religioso já se deram por término de 

relacionamentos amorosos, onde uma pessoa deixou de frequentar porquê o local lhe 

trazia lembranças afetivas das quais ele evitava ter ou até mesmo por divergências de 

ideias entre o presbítero e um dos frequentadores, que faziam com que este 

vislumbrasse fazer parte de outros projetos religiosos inclusivos. 
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Além disso, houveram pessoas que disseram ter se afastado por conta da 

distância, da falta de tempo e por terem outras ocupações como trabalho e faculdade. 

A distância, os horários de realização do culto, a falta de convite para voltar ao grupo 

e o número reduzido de pessoas frequentando também figuram como motivos de 

afastamento. 

No caso do David , os motivos que os levaram a se afastar do grupo e a 

frequentar somente nos momentos de festividade do grupo, foram: o término de seu 

relacionamento com um dos antigos frequentadores que fez com ele se sentisse 

desconfortável, cuja lembranças o faziam reviver os momentos que teve ao lado do 

parceiro do qual ele buscava evitar; a faculdade e o trabalho; por levar uma vida da 

qual ele compreendia como “mundana” – o David apreciava frequentar boates LGBT 

e bares da cidade , como ele dizia “ eu sou da noite”. O David relata seu afastamento 

da seguinte forma: 

Eu acho que é mais por questão de tempo sabe? Como eu falei eu faço 
faculdade né (ênfase no modo de falar, como algo importante) e às vezes eu 
tenho que tá sempre fazendo listas e listas de exercícios e mais pelo horário 
também. E como...estar tem tipo também ela não é uma… apesar da gente 
divulgar bem ela nas redes sociais ela não… ela ainda tipo… não tem muitas 
pessoas ainda que aderiram né a igreja inclusiva então… tipo vai poucas 
pessoas ali sabe? Aí às vezes fazer tipo um encontro mais tipo informal 
durante a semana a gente encontrava o “ Sandro”, a gente conversava 
sobre… lia a bíblia essa coisas, mas tipo a aquele encontro ali no sábado e 
no domingo pra mim era quase que raro assim eu ir ... mas é...o grande 
motivo, o grande motivo foi a função do meu ex, eu associe o meu ex aquele 
lugar ali e ficou assim ah não... foi ali onde tudo começou né e ai... foi isso 
assim. 
 

Já nos relatos do Lucas percebi algumas tensões e conflitos que ocorreram por 

ele frequentar a CCNEI e ao mesmo tempo a Igreja Internacional Graça de Deus e 

tensões dentro de sua casa entre ele e seus pais por frequentar a CCNEI; isso foi um 

dos motivos que o levaram o David a se afastar do grupo religioso inclusivo por algum 

tempo. Os pais do Lucas não aprovavam a relação de amizade dele com o Sandro e 

muito menos o fato do David frequentar uma igreja para “gays”.  

Os cultos em que o Lucas estava presente, principalmente no início. Eu o 

observava como alguém que estava bem empenhado em fazer parte de um projeto 

religioso como a CCNEI, inclusive de estar à frente do ministério de louvor caso o 

grupo atingisse o estatuto de igreja. Nos cultos em que o Lucas esteve presente ele 
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liderava o louvor, cantava sempre com fervor e devoção, esse período em que o Lucas 

cantava os louvores não se fizeram uso da plataforma de vídeo online Youtube133. 

O Lucas explicita seu momento de afastamento da CCNEI de Pelotas:  

Por questões de... de preservar os meus pensamentos e principalmente, eu 
queria ter tempo pra digerir tudo aquilo que estava acontecendo. Por causa 
que quando tu tem uma ebulição de pensamentos e de coisas concretas e 
que as pessoas acreditam, e querem te impor, tu fica, meu Deus! O quê que 
eu vou acreditar agora? Então eu, preferi me afastar por um tempo e 
maquinar, formular, um pensamento concreto na minha mente, porque se tu 
não tem um pensamento concreto de quem tu é, qualquer pessoa te 
manipula, qualquer pessoa fala: “ah, vamo lá fazer tal coisa”, “vamos, mas 
não”, “vamos sim”.  Então eu tive que ter um tempo pra mim sozinho, pra 
pensar, “não, eu vou fazer tal coisa”, “eu vou fazer isso”, “eu vou falar isso, 
se me perguntarem isso”, “eu vou falar daquilo, se me perguntarem daquilo”, 
então esse foi o tempo que eu tive pra poder me consertar de novo comigo 
mesmo sabe, ter princípios. 
 

O afastamento do Lucas do grupo deu-se nesse momento de conflito internos 

e externos, onde ele buscou avaliar tanto a CCNEI como a igreja da Graça do qual ele 

também se afastou devido as pressões que sofreu pelo fato de estar assumindo-se 

homossexual e congregando na CCNEI que não agradava muito as lideranças da 

igreja. Este período marcava na vida do Lucas uma espécie de desintegração a ambos 

os grupos (DURKHEIM, 2008;2002; TURNER, 1974), os laços de solidariedade que 

os unia aos grupos viam-se fragmentados e ele já não nutria o sentimento de pertença 

nem a CCNEI e nem com a igreja da Graça estando sujeito a novos processos de 

experimentações sociais, como já evidenciei, foi o momento em que ele esteve 

“fazendo coisas mundanas”.  

Contudo no caso do Lucas, a igreja da Graça arrumou mecanismo de trazê-lo 

novamente para igreja. Um desses mecanismos foi apelar para o sentimento da 

emoção. Momento de fragilidade emocional do Lucas, em que sua líder alegava que 

ele iria fazer muita falta caso deixasse a igreja.  

No caso da CCNEI de Pelotas não existia por parte do líder nenhum tipo de 

mecanismo eficaz que o chamasse novamente para frequentar o espaço. Nem para 

trazer o Lucas e nem de qualquer outro frequentador que haviam se afastado do 

                                            
133 Lembro-me do culto do dia 4 de fevereiro de 2018 em que o ritual do louvor ficou a cargo do Lucas. 
Pela primeira vez no grupo alguém conduzia o louvor ao invés de ser colocadas exibições de vídeos 
de louvores gospel na plataforma de vídeo online Youtube. Na apresentação do louvor o Lucas fazia 
um desabafo, dizia que na igreja da Graça que ele congregava, ele cantava por cantar, lá ele não sentia 
a presença de Deus. Ele dizia em voz alta o quão importante era cantar e fazer o que dizia o louvor, 
porque para ele, muitas pessoas não fazem isso, e ele via muito isso na igreja da Graça. O Lucas tem 
a figura de um bom pregador, convincente, sua entonação de voz e similar à de um pastor, ele fala com 
fé, com devoção, além de ser muito carismático. O Lucas cantou neste dia dois louvores e parecia 
muito entusiasmado em estar fazendo parte daquele momento do grupo. 
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grupo. Como o próprio Sandro relatava “as pessoas precisam vir por livre e 

espontânea vontade, não fico pressionando”.  

O momento de dúvidas por qual passou o Lucas sobre frequentar a CCNEI de 

Pelotas e ao mesmo tempo a igreja da Graça, também passaram outros 

frequentadores, em conversas informais me relatavam sobre como outras igrejas e 

mesmo seus familiares não concebiam a CCNEI como uma igreja “cristã verdadeira”. 

Algumas denominações religiosas evangélicas julgam que as igrejas inclusivas são 

uma afronta, um “ataque ao cristianismo tradicional134 . Esses também foram os 

questionamentos que fizeram o Lucas se isolar e refletir sobre a veracidade da fé 

inclusiva. Na igreja da Graça que ele frequentava, ele afirmava que as pessoas não 

compreendiam direito o fato de ele frequentar uma igreja que era destinada ao público 

LGBT: 

A reação deles, quando eu contei isso pra minha líder, por que eu sempre 
presava em contar isso só pra minha líder, porque os outros não iam me 
ajudar, eles iam perguntar porque que eu ia mudar, e iam me parar. Então eu 
sempre falava pra minha líder que já tinham pensamento maior sobre isso 
sabe? E quando eu contei pra ela simplesmente ela se escandalizou, como 
assim? Tu tá indo em dois ministérios? Como assim? Igreja para “gays”, 
existe isso? e começou a julgar assim... no momento ela ficou totalmente 
escandalizada meu Deus do céu, aí eu perguntei assim pra ela, parei, olhei 
bem nos olhos dela e disse: Tu já foi lá, porque que tu estars questionando e 
aí ela parou e pensou sabe? E aí depois ela começou a entender.  Mas ela 
relutava pelo que ela acreditava que estava na palavra. Então sabe, é bem 
complicado isso das pessoas aceitarem porque desde pequenas, as pessoas 
têm uma formação da palavra formada dentro delas e que ninguém tira isso 
delas aquilo estar marcado nelas e pra alguém mudar isso dentro de uma 
pessoa é muito difícil. A pessoa tem que desconstruir o pensamento 
daquela... que aquela pessoa teve desde pequena e construir um novo 
pensamento e depois a aceitação que aquela pessoa vai ter com 
entendimento que ela teve da outra coisa, do outro pensamento, tem que ter 
ser muito maior do que daquela outra pessoa. Então, eu entendo lado deles 
de que é difícil, que é difícil pra eles entenderem porque eles já nasceram 
com aquele pensamento diferente de nós... 

 

Na entrevista realizada com Lucas, notei uma pequena reaproximação com o 

grupo da CCNEI em Pelotas, ele mostrava-se muito interessado em ir ao retiro de 

carnaval que iria ser realizado no mês de fevereiro de 2019 em São Paulo, relatava 

que tinha ido a um último culto que havia sido realizado e também dizia sobre sua 

reaproximação com o primo Sandro e sua tia, mas, deixava claro que ainda 

permanecia na igreja da Graça e que tinha voltado para o ministério de música e louvor 

da instituição e que naquele momento estava mais preparado para “servir a obra”.  

                                            
134 Ver: http://bereianosagrado.com.br/igrejas-inclusivas-um-ataque-ao-cristianismo/. Acesso em 01 de 
fevereiro de 2019.  

http://bereianosagrado.com.br/igrejas-inclusivas-um-ataque-ao-cristianismo/
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Um fato interessante é que o tempo em que alguns frequentadores, 

principalmente os mais religiosos como O Sandro, o Lucas e o Marcelo, passaram 

tendo “experiências mundanas” ao retornarem para o domínio do sagrado cristão 

marcava um período em que eles se consideravam mais maduros para estarem a 

frente de cargos eclesiásticos e ministérios, como eles costumavam dizer de “servir 

a obra”. Afinal o período de afastamento de grupos religiosos tornava-se um período 

de reflexão e autoanalise que lhes faziam crer que eles não poderiam viver sem a 

“presença de Deus em suas vidas”, ainda que não tivessem frequentando nenhuma 

denominação, eles nunca deixariam de ser cristãos.  

O Marcelo foi uma figura emblemática durante a pesquisa, ele era um dos 

frequentadores que mais frequentava as reuniões do grupo e mostrava-se sempre 

muito empenhado com projeto da CCNEI de Pelotas e em expandir o movimento 

religioso na cidade. O Marcelo quase chegou a ser consagrado diácono pelo Sandro 

devido a dedicação que ele tinha ao grupo. O Marcelo cuidava de aspectos mais 

burocráticos do grupo, ele quem mantinha a página do grupo no Facebook atualizada 

com publicações sobre os cultos e informações necessárias e foi ele quem se 

empenhou numa tentativa de alugar um local para a sede do grupo, indo a imobiliárias 

e mobilizando os demais frequentadores para a concretização desse objetivo, que 

ainda não veio a ser realizado.  

O Marcelo no início da pesquisa mostrava-se disposto em dar continuidade nos 

seus projetos de liderar jovens, assim como fazia no passado na igreja Assembleia de 

Deus. Por algum tempo ele acreditou que o contato com a CCNEI fazia parte da 

realização de uma profecia de Deus que estava se cumprindo na sua vida – que era 

de dar continuidade a sua liderança e trabalhos com jovens. O Marcelo acreditava que 

a CCNEI de Pelotas lhe oportunizaria isso. Mas não demorou para esse seu projeto 

ruir, quando começou a ter os primeiros embates com o presbítero Sandro. Assim, o 

Marcelo mostra-se desmotivado com a falta de compromisso de outros membros e 

com as dificuldades do grupo em captar mais pessoas e se institucionalizar.  

Em diversos encontros do grupo, ocorreram diálogos acerca do aluguel de um 

prédio para sediar a CCNEI em Pelotas. Os diálogos eram liderados pelo Sandro e o 

Marcelo. Houve um período que estava tudo se encaminhando, mas esbarraram em 

algumas burocracias e dificuldades financeiras. O aluguel ficaria a cargo dos dízimos 

e ofertas do Sandro, Marcelo, Cleiton e do Gustavo. Nesse período o Gustavo já não 

ia mais nas reuniões do grupo com frequência e o Sandro parecia estar ocupado 
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demais com o trabalho, faculdade e os preparativos para o seu casamento foram 

momentos cruciais para despertar no Marcelo o sentimento de frustração e 

desmotivação para continuar na CCNEI. O Marcelo afirmava que nem todos estavam 

tão empenhados assim em concretizar o feito de ter uma sede própria, estruturada e 

bem localizada e esta foi uma das razões que o desmotivou em fazer parte de um 

projeto religioso inclusivo da CCNEI de Pelotas. A mesma frustração do Marcelo era 

compartilhada pelo seu namorado, o Cleiton – a falta de “compromisso das pessoas”. 

Porém apesar desses conflitos internos ao grupo, o Marcelo não deixou de manter 

relações de amizade com Sandro e demais frequentadores. O Marcelo expõe que o 

seu afastamento do grupo se deu devido:  

Eu vou confessar para o meu pesquisador hoje que me dou super bem com 
o Sandro, hoje não faço mais parte da CCNEI... não sei se ele já comentou 
contigo, hoje não faço mais parte, a gente migrou a gente frequenta hoje uma 
outra denominação inclusiva, que não tem no rio grande do sul, só tem em 
fortaleza, filhos da luz, a gente acompanha muitos eles pela internet, que a 
gente participa de células online... uma,  porque eu tenho certo pensamento 
que eu carrego comigo, desde o movimento... tem o movimento inclusivo... 
mesmo jovem eu era líder, mesmo quando eu era líder de ministério e líder 
de jovem eu sempre entreguei meu ministério muito tipo acima da expectativa 
sabe, eu não queria fazer para mim sempre tive o intuito de fazer buscar para 
Deus, as coisas para Deus fazer perfeição para Deus... o meio inclusivo eu 
percebo que tipo é muito complicado gente tipo tu faz um projeto parece que 
as pessoas não te dão muito tipo apoio... isso quanto no meio tradicional 
quanto no meio inclusivo ou neo pentecostal parece que isso meio que frustra 
sabe e sai decepcionado, mas contudo porem todavia sempre deixei muito 
bem claro com o presbítero que sempre se deu bem, eu tenho minha opinião 
ele tem a dele a gente não se... Nas opiniões... a gente continua super amigos  
Eu: Me fala um pouco mais dos motivos que fez você sair? 
Marcelo: eu acho que foi mais essa questão de pensamento, tipo eu tenho 
um pensamento e acima de tudo sempre aprendi a respeitar as... se não, se, 
sim, sim... se ele dizer Marcelo vai lá e faz amém eu vou lá é faço, não 
Marcelo tem liberdade, mas nós vamos continuar junto contigo nós queremos 
entender esse teu projeto nós queremos crescer junto contigo... tinha um 
projeto em Bagé que eu vou relatar aqui bem rapidinho que era ir aos Asilos 
de Bagé então a gente reunia nosso grupo de teatro e nós começamos em 
expandir de uma tal forma que tipo a gente não tinha mais agenda que a 
gente iria ministrar nas congregações a gente tinha que dividir o grupo em 
quatro para poder cuidar de tudo e ir visitar os Asilos as creches visitar os 
orfanatos tipo de menina não podia, não entra menino, então tipo sempre tive 
o auxílio dos líderes, um projeto louco dava certo então nós vamos engajar 
todo mundo juntos e isso estava cada vez mais difícil na célula... vou e 
confessar assim não foi fácil eu orei muito então eu resolvi migrar para filhos 
da luz então um dos principais motivos para eu sair e eu deixei isso claro para 
o Sandro foi quando a gente estava vendo prédios da célula, foi uma história 
que me deixou frustrado sabe de uma coisa eu não quero, não vou me 
procurar me estressar não vou procurar fazer nada, vou orar ver o que deus 
quer... eu fui com esses meninos que me apresentaram e hoje faço parte já 
ministro na célula online graças a Deus tipo a pastora que cuida da célula a 
pastora Poli ela me deu muito oportunidade desde que entrei na célula de 
ministrar e conversar...  
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O Cleiton, namorado do Marcelo também demonstra seu sentimento de 

frustração com o grupo da CCNEI em Pelotas: 

 
Eu dei uma parada, não tô indo tanto... Porque? O que acontece?  Aquele 
fluxo na igreja quando eu comecei a ir, iam algumas pessoas... eu não 
entendo o que acontece que as pessoas se afastam vão uma vez e não vão 
mais , isso é uma coisa que me incomoda um pouco... Pow a gente ta aqui 
aberto as pessoas , pow... as vezes as pessoas estão com problemas não 
tem quem ouvir e a gente ta aqui aberto, disposto né a ajudar né... a gente 
tem um projeto para crescer né, mas as pessoas também não engajam né ... 
na mesma visão, eu não sei o que se passa no público LGBT nesse quesito 
porquê parece que tem um preconceito deles contra a religião , por que a 
maioria deles recorre a umbanda , o espirita outras religiões  que aceitam, 
digamos, assim né a opção sexual âââ eu não sei se tem esse preconceito 
né... acho que é um pouco de tabu, eles não conseguem acreditar que Deus 
é bom, que Deus te ama do jeito que é , eu não sei se eles não conseguem 
sentir esse amor de Deus realmente na vida deles, então esse entrar e sair 
me incomoda um pouco, desse fluxo de pessoas e eu pensei assim... pow, 
eu ir pra lá e ficar so nós ali... quantas vezes você já foi e estavam ali só eu, 
tu , o Sandro e o Marcelo, pow a gente queria que fossem mais pessoas, 
pessoas que realmente precisavam estar ali escutando uma palavra de 
crescimento, de melhorar na vida, enfim né... trazer coisas boas 
psicologicamente falando, então isso me incomoda um pouco do 
acompanhamento com os irmãos, faltou um pouco isso de estar caminhando 
junto e ao mesmo tempo... eu entendo que lidar com pessoas, ainda pessoas 
da nossa classe, pessoas que já tem esse bloqueio né, então já um 
pouquinho mais difícil de acessar ai discutem , qualquer coisinha que tu diga 
contra já não gostam ou acreditam que vão na célula por ser cristão gay, 
acham que as pessoas vão lá pra pegação, não sei o que que passa na 
cabeça deles assim, eu tento entender o que acontece... eu oro a Deus pela 
vida deles para dá entendimento, mas eu sei que tem muita gente que acaba 
procurando por um lado não tão legal que é pra ta ali procurando pessoas, 
digamos assim, então foge um pouco do foco e isso te incomoda um pouco 
né... por que a gente vai ali de todo coração, buscar Deus uma palavra legal, 
uma palavra construtiva que possa agregar na tua vida né e tal , então isso é 
uma coisa que me levou a me afastar um pouquinho, isso da CCNEI, eu tô 
participando de uma outra igreja inclusiva que é  A Filhos da Luz, a gente vai 
em fortaleza a gente vai visitar o pessoal... Eu tenho participado com eles eu 
tenho me sentido bastante confortáveis com eles, é on line, então a gente 
participa da célula ali no grupo e tal, assiste os cultos on line, então eu tenho 
me sentido muito mais próximo em função desse cuidado que eu vejo que 
eles têm , entendeu? Como pessoas entende? Não só comigo, mas digo no 
contexto geral de trazer unidade, a preocupação com outro, entende? Então 
eu vejo que isso acontece muito e parece que tem uma cobertura pra eles 
enquanto a isso entende? O que eu não sentir aqui, eu senti o Sandro muito 
sozinho aqui entende? Sem essa cobertura do pessoal de Porto Alegre, de 
São Paulo, enfim entendeu, parece que largou aqui e vamos ver o que que 
dá, mais ou menos assim, então não teve essa cobertura, não teve esse 
conceito entende e lá eu vejo que tem sido diferente entende? Eu tenho me 
aproximado a eles em função disso da visão ser muito parecida, de cuidar de 
estar junto, de ajudar... não autoajuda de esta toda hora colado no outro né, 
mas é ajuda tipo: ta aí precisa de alguma coisa, vamo orar, vamo estar junto... 
entendeu? Nesse sentido de estar preocupado um com o outro. Então isso 
me aproximou muito, é uma coisa que me prendeu.  

 
Tanto o Cleiton quanto o Marcelo compartilhavam do mesmo sentimento de 

frustração e decepção ao se darem conta dos esforços que empreenderam para ter 
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feito parte do projeto da CCNEI e de no final de tudo os esforços não terem sido 

correspondidos da forma que esperavam, eles viam seus projetos ruírem e isso gerava 

o sentimento de decepção (VELHO, 2003). 

O Marcelo reclamava principalmente da falta de apoio e de empenho, tanto do 

Sandro quanto dos demais membros. O Marcelo por ter uma característica de um 

líder, demonstrava-se sempre muito frustrado quando algo planejado não dava certo. 

Em outras igrejas ele liderava projetos dos quais ele orgulhava e dos quais conseguia 

captar número considerável de pessoas e na CCNEI ele parecia não atingir esse 

objetivo, um dos seus maiores desejos, logo que entrou para a CCNEI era liderar um 

grupo de jovens e iniciar um ministério de teatro e continuar seu trabalho com jovens.  

As tentativas de alugar um local para sede e falta de apoio dos outros fizeram 

cada vez mais o Marcelo ir compreendendo que ele não poderia fazer parte de um 

grupo onde não existe o empenho dos outros em realizar projetos. No caso do Cleiton 

a falta de assistência, de preocupação com outro e principalmente da falta de um 

maior número de pessoas LGBT no espaço da célula, da rotatividade e da falta de 

membros fixos frequentando fizeram ele se afastar e se frustrar. Esses fatores fizeram 

o casal de namorados migrarem para uma outra denominação religiosa inclusiva a 

Filhos da Luz da qual ambos estão entusiasmados e as poucos aderindo os projetos 

dessa denominação. 

De fato, os relatos do Marcelo e do Cleiton sinalizam que a CCNEI em Pelotas 

não cria e muito menos preocupa-se em formular mecanismo de pertencimento ou 

mesmo criar redes de solidariedades fortes entre os frequentadores para que possam 

nutrir sentimento de pertencimento sólido e duradouro. Diferente de outras vertentes 

Pentecostais, como a Assembleia de Deus, por exemplo, a CCNEI em Pelotas não 

aciona redes de apoio e solidariedade, valorização da pessoa, de ajuda mútua e de 

estabelecimento de laços fortes e duradouros (ALMEIDA, 2011). 

Muito embora o espaço atue como um lugar de sociabilidade para pessoas 

LGBT’s cristãs, alimentadas pelas crenças e práticas ritualísticas que possibilita de 

alguma forma a reintegração com os domínios sagrados cristãos por si só ele não é 

capaz de gerar ou fortificar laços de pertencimentos. Os frequentadores sempre 

visualizam outras possibilidades, outros projetos, haja vista que se tratando de 

espaços religiosas, existiam outras ofertas pentecostais ou evangélicas semelhantes 

a CCNEI em Pelotas das quais eles podem negar ou assimilar.  
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Assim, essas experimentações em diversos grupos religiosos e sociais (igreja, 

família, faculdade, trabalho, bares, boates) que marcaram as trajetórias individuais 

dos frequentadores da CCNEI de Pelotas demonstram que eles estão em constantes 

mudanças em seus processos identitários e de pertencimento, experimentados e 

vivenciando outras experiências que necessariamente não serão únicos e definitivos 

em suas vidas. Tentarão sempre buscar uma espécie de “adaptação ou comodidade” 

quando sentirem-se frustrados, deslocados ou quando verem seus projetos ruírem. A 

contemporaneidade proporciona a esses atores o transitar em diversos mundos 

sociais (VELHO, 2003) ou também nos termos de Abib, “[...] O sujeito é um si ou uma 

relação entre o eu e o si, que é sempre atividade, processo, fluxo” (ABIB, 2009, p. 29). 

 

Conclusão do Capítulo 

Neste capítulo então, demonstrei que as trajetórias dos frequentadores da 

CCNEI foram marcadas por experimentações em distintas vertentes religiosas e que 

o contato com a CCNEI deu-se a partir de experiências negativas em igrejas 

evangélicas que não eram flexíveis a aceitação da homossexualidade. Evidenciei que 

o acesso a CCNEI dar-se a partir das redes pessoais e de amizade e que não existe 

o sentimento de pertencimento solido ao grupo religioso por parte dos frequentadores. 

No próximo capítulo a partir de um diálogo com Victor Turner e seus estudos 

sobre o ritual pretendo expor ao leitor como os rituais realizados na CCNEI de Pelotas 

através de suas simbologias produziam significados para os frequentadores, além, de 

analisar como esses rituais foram responsáveis em um determinado período de suas 

vidas a volta ao domínio do sagrado evangélico pentecostal.  
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CAPÍTULO 4: SÍMBOLOS RITUAIS E AS POSSIBILIDADES DE REINTEGRAÇAO 
AO SAGRADO EVANGÉLICO PENTECOSTAL NA CCNEI DE PELOTAS 
 

Dedico este capítulo para abordar os principais rituais realizados no espaço 

religioso da CCNEI em Pelotas, evidenciando os sentidos, significados e eficácia 

simbólica que os símbolos rituais assumiam para as pessoas que frequentavam o 

grupo. Analiso os principais rituais dos quais estive presente durante a realização da 

pesquisa: O culto, os louvores, a Oração em Línguas, a Santa Ceia, Culto da Fogueira 

e o ritual do óleo ungido.  

Para este capítulo, buscando um diálogo com os dados empíricos, valo-me dos 

estudos de rituais religiosos a partir da superação de conflitos e crença na sua eficácia 

simbólica a partir dos principais conceitos mobilizados por Victor Turner (1974; 2005) 

dentre eles: liminaridade, communitas e símbolo ritual.  

Durante toda a pesquisa um dos elementos que também foram marcantes, 

além das trajetórias religiosas dos indivíduos na CCNEI de Pelotas. Sem dúvidas 

figurou a realização dos rituais e a importância simbólica que eles assumiam para os 

frequentadores, elementos que os faziam reaproximar-se do domínio sagrado 

evangélico. Tendo em vista que muitos deles acreditavam que os gestos e outras 

ações realizadas durante o ritual eram capazes de lhes deixar mais “próximas de 

Deus”, lhes auxiliariam na cura de enfermidades e lhes concederiam a realização de 

algum desejo pessoal.  

Como relatei certa vez no diário de campo: Todos os frequentadores da CCNEI 

de Pelotas cantavam com fervor os louvores gospel que tocavam, liam as passagens 

bíblicas: novo testamento e Salmos. Alguns oravam em línguas estranhas (Glossolália 

ou Xenoglassia)135 outros, com os braços levantados ou no peito entonavam em voz 

alta de gratidão e louvor ao “senhor jesus cristo”. Além disso, as referências a coisas 

sagradas e profanas eram constantemente acionadas e presentes nos rituais: sejam 

a benção pelo óleo ungido, o culto da fogueira ou a Santa Ceia. Elementos ritualísticos 

evangélicos pentecostais que proporcionavam certa unidade ao grupo , promoviam 

em certa medida a reintegração entre os frequentadores com o domínio do sagrado  

e os faziam crer na sua eficácia136. 

                                            
135 Glossolalia é um termo do Novo Testamento que faz referência ao “DOM” que os Apóstolos 
receberam através da descida do Espírito Santo em Pentecostes, e eles, por sua vez, transmitiram a 
outros que também creram na promessa, por imposição das mãos para poder falar fluentemente 
idiomas estrangeiros sem ter aprendido, como no Pentecostes.   
136  Diário de campo, 21 de maio de 2017.  
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Assim, para Segalen (2002): 

 

Os ritos devem ser considerados sempre como um conjunto de condutas 
individuais ou coletivas relativamente codificadas, com suporte corporal 
(verbal, gestual e de postura), caráter repetitivo e forte carga simbólica para 
atores e testemunhas. Tais condutas são fundadas numa adesão mental – de 
que o ator eventualmente não tem consciência – a valores relativos a 
escolhas sociais consideradas importantes e cuja eficácia esperada não 
advém de uma lógica puramente empírica que se esgotaria na 
instrumentalidade técnica da ligação causa-efeito (2002, p. 32). 

 

Assim, me restringirei ao conceito de ritual elaborado por Victor Turner137 

estando embasado em  a duas de suas obras138  que abordam o símbolo ritual. “ O 

Processo Ritual – Estrutura e Anti Estrutura” de 1974 e “ Florestas de Símbolos (2005). 

O interesse por essas duas obras se deram especificamente por serem os trabalhos 

em que o conceito de símbolo ritual é examinado como apreensão etnográfico do 

sentido do ritual por Turner (CAVALCANTI, 2012).  

Desta maneira em Turner (1974) os rituais assumem uma sequência 

estereotipada de atividades que envolvem gestos, palavras e objetos (Grifos meus). 

Nos quais são realizados em um local isolado e são projetados para influenciar 

entidades ou forças sobrenaturais em prol dos objetivos e interesses das pessoas 

envolvidas. 

Na esteira do pensamento de Durkheim (2003) Turner confere aos rituais o 

caráter religioso pois os mesmos celebram e são detentores de um poder 

sobrenatural. Peirano (2002) ratifica que no pensamento de Turner o ritual se 

apresenta como a crença em entidades e poderes místicos, além de serem fixos e 

rotinizados e serem extremamente relevante para os nativos (PEIRANO, 2003).  

Por fim, ao mobilizar estudos clássicos, como os de Victor Turner, penso, assim 

como Alexander (1999) e Botelho (2012)  que os debates dos clássicos139  assumem 

                                            
137 Para Peirano (2003): Aluno de Gluckman, Turner fez pesquisa de campo entre os ndembu da antiga 
Rodésia (hoje Zimbabwe) e seguiu seu mestre na contestação dos sistemas sociais baseados em 
modelos estáticos. O primeiro livro que publicou enfatizava os conflitos que resultam dos dois princípios 
estruturais que havia identificado entre os ndembu: a matrilinearidade (descendência pela linha 
materna) e a virilocalidade (costume de, após o casamento, a mulher mudar-se para a aldeia do 
marido). Depois de realizar um estudo microssociológico em que cunha a expressão “drama social” 
para analisar os conflitos, Victor Turner opta pelo estudo dos rituais. Nessas sequências de eventos 
conflitivos que Turner chamou de “dramas sociais”, observam-se processos de ruptura, crise, reparação 
e reintegração. 
138 A obra de Victor Turner (1920–1983) é tão vasta quanto multifacetada. Richard Schechner (1987, p. 
7), ao comentar os últimos trabalhos do autor, já indicou sua “característica incompletude” 
(CAVALCANTI, 2012. p. 104) 
139 Para Alexander (1999) ao definir o que seria um clássico o autor aponta que: Um clássico é o 
resultado do primitivo esforço da exploração humana que goza de status privilegiado em face da 



134 

 

importância cruciais para as ciências sociais contemporânea, principalmente a partir 

de uma leitura “analítica” proposta por Alexander (1999). Essa leitura “ analítica” 

propõe voltar aos textos clássicos diretamente a partir de questões próprias do (nosso) 

presente (BOTELHO, 2012, p. 13). Ainda, em concordância com as conclusões de 

Botelho (2012) o uso de um clássico nesta dissertação implica: 

A leitura dos clássicos, por isso, certamente nos ajudará a ter uma visão mais 
integrada e consistente da dimensão do processo social que o nosso 
presente ainda oculta. O que é uma condição imprescindível para divisarmos 
e imaginarmos futuros possíveis, mesmo que ainda hoje menos intangíveis 
(BOTELHO, 2012, p. 29). 

 

De acordo com Alexander (1999) as obras clássicas são assim chamadas por 

disponibilizarem contribuições singulares e permanentes as ciências sociais. Porém, 

muito mais que apenas utilizar os clássicos, é preciso ter em mente como sugere 

Alexander (1999) que eles também devem ser criticados, relidos e redescobertos ou 

igualmente como informa Ortiz (2012) utilizar um clássico não significa anacronismo, 

são datados e não superados e isso que o configura como clássico. Na perspectiva 

de Ortiz (2012):  “Nossos clássicos são datados, mas a eles não se aplica inteiramente 

a noção de superação. Pode-se lê-los ou relê-los a partir do presente e sob óticas 

diferentes” (ORTIZ, 2012, p. 15). 

 

4.1 Os estudos dos rituais religiosos em Victor Turner140: liminaridade, 
comunitas e símbolo ritual. 

 

O fato de eu ter escolhido Victor Turner para tecer discussões com os dados 

empíricos desta pesquisa deram-se a partir dos rituais que aconteciam na CCNEI de 

Pelotas. Não demorou para que eu pudesse notar a importância que eles 

desempenhavam para o grupo e para os frequentadores que acreditavam nas suas 

eficácias simbólicas. Como: deixar-se protegido pelo óleo ungido, a crença de ter um 

pedido atendido no culto da fogueira, acreditar que as orações após os cultos 

poderiam ajuda-las a arrumar um trabalho, conseguir um namorado e até a curar 

enfermidades físicas e espirituais, ou seja, os rituais com todas suas simbologias 

                                            
exploração contemporânea no mesmo campo. O conceito de status privilegiado significa que os 
modernos cultores da disciplina em questão acreditam em poder aprender tanto com o estudo dessa 
obra antiga quanto com o estudo da obra de seus contemporâneos. 
140 Victor Tunner (1920-1983) antropólogo britânico é um dos atores que dedicou seus estudos sobre 
os rituais religiosos, simbologias e sua importância para as relações sociais. 
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possuíam deveras importância para o grupo e os indivíduos que deles participavam 

(TURNER, 1974).  

Nesse segmento, foi neste momento que tive contato com as duas já citadas 

obras de Victor Turner “O Processo Ritual – Estrutura e Anti Estrutura (1974)” e 

“Florestas de Símbolos (2005)”. Foi quando cheguei à conclusão de que essas duas 

obras serviriam como uma bússola que me auxiliariam a dialogar com os dados 

coletados em campo.  

De acordo com Peirano (2003) Turner é um dos autores que figuram como um 

dos mais importantes para os estudos de rituais e seus simbolismos, nesse sentido a 

autora aponta que:  

Reconhecido desde a década de 1970 como um dos mais conceituados 
especialistas na análise de rituais. Embora tenha estabelecido em 1958 que 
ritual é um “comportamento formal prescrito para ocasiões não sujeitas à 
rotina tecnológica, referindo-se a crenças em seres ou poderes místicos”, 
felizmente sua contribuição etnográfica ultrapassou esta definição limitada 
(PEIRANO, 2003, p. sp). 
 

De início as obras de Turner me saltaram aos olhos. Em cada página eu 

conseguia, de certa maneira associar alguns elementos ao meu campo de 

investigação empírica, ao mesmo tempo me via dentro de suas narrativas, sendo 

convidado a viver e a me envolver nos rituais ndembu141, grupo pesquisado pelo autor, 

na região da África Central.  

De antemão, deixo claro que não pretendo aqui fazer e apresentar de forma 

exaustiva todos os rituais dos quais Turner (1974;2005) acompanhou e investigou em 

seu campo de investigação e muito menos pretendo discutir epistemologicamente 

                                            
141  Segundo Turner: Existem cerca de 18 mil Ndembu no distrito de Mwinilunga, dispersos em aldeias 
com cerca de 12 cabanas, espalhadas por cerca de sete mil milhas quadradas de floresta temperada, 
cortada por centenas de rios e cursos d'água que correm para o Zambezi. Os Ndembu vivem a oeste 
do rio Lunga, que corta o distrito de norte a sul, e os Kosa vivem a leste dele, e ambos os grupos 
chamam a si próprios de Lunda, c dizem ter vindo da terra de Mwantiyanvwa, grande chefe do Congo[...] 
Os Ndembu são um povo matrilincar, virilocal, com um alto grau de mobilidade espacial. Eles habitam 
pequenas aldeias com grupos de homens ligados por parentesco matrilinear, que são geralmente 
lideradas pelo membro mais velho da geração mais antiga. Entre os Ndembu, não apenas as aldeias, 
como também os indivíduos e as famílias, têm alto grau de mobilidade. Os homens, por vontade própria, 
c as mulheres, pelo casamento, divórcio e novo casamento - cada etapa, geralmente, levando a uma 
mudança de domicílio - estão constantemente se mudando de uma aldeia para outra, sendo que os 
homens geralmente vão para os locais onde têm parentes. Isto é possível porque os grupos de 
parentesco estão dispersos pela região. Temos então uma sociedade cujas aldeias se movem larga e 
frequentemente no espaço e recorrentemente tendem a se dividir, ou mesmo se fragmentar, ao longo 
do tempo. Os indivíduos circulam continuamente através destas aldeias móveis. Não é de se estranhar 
que os estudiosos da África Central, que trabalham nessas áreas, caracterizadas pela grande 
mobilidade residencial, tivessem se interessado por problemas de dinâmica social e por processos de 
ajustamento, adaptação e mudança (TURNER, 2005, p. 30-31).  



136 

 

toda sua vasta obra. Trabalhos de Cavalcanti (2007;2012;2013) dão conta desse 

recorte.  

De tal forma, Cavalcanti (2012) acredita que as obras de Turner:  

Seus textos caracterizam-se pela presença de um pathos que interpela muito 
diretamente o leitor e o convida a experimentar uma certa communitas com o 
autor, um lugar de despojamento e de compartilhamento de aspectos 
universais da experiência humana – o fluxo do tempo, a finitude, a doença, 
as aflições, a cura, o sofrimento, as contradições e tensões e, sempre, a 
empatia e as afeições (CAVALCANTI, 2012, p. 104, 105). 
 

É negável as contribuições de Turner para as ciências sociais como um todo. 

Nas suas obras e/ou póstumos trabalhos (Turner, 1982;1985;1986;1987) 

desenvolveram um intenso diálogo interdisciplinar entre antropologia, as artes cênicas 

e narrativas, notadamente para os estudos de performance (CAVALCANTI, 2012, p. 

105).  

Para a sociologia, especificamente, considero a importância do autor por trazer 

discussões acerca da função social dos rituais religiosos para integração e 

reintegração de pessoas em grupos sociais.  

Nos inicios de suas abordagens, Turner (1974) esclarecia que não era sua 

intenção abordar especificamente a função do ritual entre ndembu, o contato inicial 

com autores como Lewis Henry Morgan (1818-1881) que não tinha interesse nos 

estudos de religião também respingavam sobre ele.  

Turner escreve que: “Morgan, ainda que tivesse registrado fielmente muitas 

cerimônias religiosas, tinha acentuada aversão a dar ao estudo da religião a mesma 

penetrante atenção que devotou ao parentesco e à política” (TURNER, 1974, p. 13).   

Assim, Turner durante algum tempo partilhava das ideias de Morgan e 

mostrava-se interessado nas relações de parentesco e políticas. Contudo, conforme 

avançava na pesquisa de campo e o contato que estava tendo, na época, com os 

trabalhos de Mônica e Godrey Wilson provocaram mudanças nos paradigmas e nas 

abordagens pretendidas por Turner. Após o contato com os trabalhos de Mônica e 

Wilson Turner decidiu dedicar seus estudos para os aspectos dos rituais ndembu, nos 

quais percebia a importância dos rituais para integração da vida cotidiana, no caso 

específico, para sociedades pré-letradas das quais ele se ocupava em investigar. 

Turner (1974) narra os momentos que o levaram aos estudos dos rituais:  

Sentia-me, no entanto, insatisfeito, como se estivesse sempre do lado de fora 
olhando para dentro, mesmo quando passei a fazer uso do vernáculo sem 
nenhuma dificuldade. Isto porque percebia constantemente o batuque dos 
tambores do ritual na vizinhança do meu acampamento, e as pessoas que 
conhecia despediam-se frequentemente de mim para passar dias assistindo 
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a ritos de nomenclatura exótica, tais como Ñkula, Wubwang’u e Wubinda. 
Finalmente, fui forçado a reconhecer que, se de fato pretendía conhecer o 
que significava até mesmo um mero segmento da cultura ndembo, teria de 
vencer meus próprios preconceitos contra o ritual e começar a investigá-lo 
(TURNER, 1974, p. 20) 
É verdade que já no início de minha estadia entre os ndembos tinha sido 
convidado por eles para assistir as frequentes realizares dos ritos de 
puberdade das moças (Nkang'a), e tentara descrever o que havia visto com 
a exatidão possível. Mas urna coisa é observar as pessoas executando 
gestos estilizados e cantando canções enigmáticas que fazem parte da 
prática dos rituais, e outra é tentar alcançar a adequada compreensão do que 
os movimentos e as palavras significam para e/as) para obter 
esclarecimentos recorri inicialmente a Agenda Distrital, urna compilação de 
apontamentos feitos ao acaso pelos oficiais da Administração da Colônia 
sobre fatos é costumes que lhe pareceram interessantes. La encontrei breves 
relatos sobre a crenças dos ndembos em um Deus Supremo, em espíritos 
ancestrais e sobre diferentes espécies de ritos (ibd, p. 20). 

 

Desse modo Turner expõe ainda que:  

A vida "imaginativa" e "emocional" do homem é sempre, e em qualquer parte 
do mundo, rica e complexa. Faz parte de minha incumbência exatamente 
mostrar quanto pode ser rico e complexo o simbolismo dos ritos tribais. 
Também não é inteiramente correto falar da "estrutura de urna mentalidade 
diferente da nossa". Não se trata de estruturas cognoscitivas diferentes, mas 
de urna idêntica estrutura cognoscitiva, articulando experiências culturais 
muito diversas (TURNER, 1974, p. 19). 
 

Turner (1974) passou então a observar que alguns rituais realizados entre os 

ndembu, principalmente aqueles que não tinham datas previstas, estavam geralmente 

associados aos momentos de crise da comunidade. O ritual entre os nbembu estava 

relacionado a ideia de um retorno ao equilíbrio espiritual de um indivíduo ou grupo que 

estavam passando por um momento de crise ou perturbação. Como a infertilidade de 

uma mulher ou nascimento de gêmeos. Turner (1974) também evidencia as 

particularidades que assumiam cada ritual e as referências que eram dadas a eles.  

No que concerne a importância dos rituais Turner (1974) apud Wilson (954) 

considera:  

Os rituais revelam os valores no seu nível mais profundo... os homens 
expressam no ritual aquilo que os toca mais intensamente e, sendo a forma 
de expressão convencional e obrigatória, os valores do grupo é que são 
revelados. Vejo no estudo dos ritos a chave para compreender-se a 
constituição essencial das sociedades humanas (p. 241, ibden, p. 19). 

 

Turner (1974;2005) pretende demonstrar com o conceito de ritual a partir dos 

ndembu, são as relações subjacentes e as simbologias que essas práticas assumem 

à atividade humana. Demonstrarei adiante como os frequentadores da CCNEI de 

Pelotas compreendiam a realização de cada ritual e como cada um deles eram 

importantes para momentos em que se encontravam em crises ou com algum 

problema de ordem sentimental, material e espiritual e como bem já evidenciei a 
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própria procura pela CCNEI de Pelotas por alguns frequentadores se dava em um 

momento de crise e conflitos (internos e externos).  

Contudo, para se entender as questões que envolvem as simbologias dos 

rituais é necessário compreender, antes de tudo, os principais conceitos mobilizados 

nas obras de Turner. A noção de communitas, liminaridade e símbolo ritual. Turner 

recorre primeiramente ao conceito “liminar” de Arnold Van Gennep (2011). Gennep 

(2011) utilizou primeiro esse conceito para demonstrar uma das três fases que 

caracterizavam um rito de passagem em sua obra “ Ritos de Passagem142” .  Para 

melhor demonstrar esse conceito e a apropriação deste por Turner (1974) é 

necessário que eu exponha, ainda que de forma resumida, as três fases que compõem 

os ritos de passagem em Gennep (2011).   

Gennep (2011) sublinha os ritos de passagem a partir de três categorias ou 

faces distintas: Os “ritos de separação” (pré-liminares), “ritos de margem” (liminares) 

e “ ritos de agregação” (pós-liminares), para o autor essas seriam as fases importantes 

para se compreender as passagens que se manifestam nos rituais.  Cada uma dessas 

fases para Gennep (2011) representa aspectos específicos dessa passagem. Os ritos 

de nascimento, por exemplo, estão diretamente ligados a agregação, os ritos 

funerários, por sua vez, a separação. Já a fase da margem caracteriza-se pela 

realização de cerimônias que assume uma etapa autônoma.  

Desse modo, para Gennep (2011) os ritos de margem (liminares), seriam o 

espaço intermediário existentes entre os ritos de passagem material, que se 

caracteriza por ser marcado por algo concreto, delimitados por espaços físicos de 

interdição e proibições, como por exemplo, os limites intermediários das fronteiras 

entre o mundo profano e o mundo sagrado, ou seja,  nessa fase o sujeito passa por 

diversas experimentações do qual não se identifica ou lhe é concedido status e 

privilégios, podendo ser interpretado como um momento de crise, em resumo, essa 

fase liminar marcaria um estado impreciso, onde o sujeito estar em contato com o 

sobrenatural e o  mundo terreno. 

Turner (1974) ao falar dessas etapas evidenciadas por Gennep escreve que:  

A primeira fase (de separação) abrange o comportamento simbólico que 
significa o afastamento do indivíduo ou de um grupo, quer de um ponto fixo 
anterior na estrutura social, quer de um conjunto de condições culturais (um 

                                            
142 Para Gennep (2011), os ritos de passagens marcam um período temporário do qual o sujeito 
enfrenta um momento de incerteza e de crise, ou seja, é o período que possibilita o sujeito refletir sobre 
a sua existência no mundo.  
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"estado"), ou ainda de ambos. Durante o período "limiar" intermédio, as 
características do sujeito ritual (o "transitante") são ambíguas; passa através 
de um domínio cultural que tem poucos, ou quase nenhum, dos atributos do 
passado ou do estado futuro. Na terceira fase (reagregação ou 
reincorporação), consuma-se a passagem. O sujeito ritual, seja ele individual 
ou coletivo, permanece num estado relativamente estarvel mais uma vez, e 
em virtude disto tem direitos e obrigações perante os outros de tipo 
claramente definido e "estrutural", esperando-se que se comporte de acordo 
com certas normas costumeiras e padrões éticos, que vinculam "Os 
incumbidos de urna posição social, num sistema de tais posições (TURNER, 
1974, p, 116:117). 

 

Grosso modo, o que Gennep (2011) salienta é que o indivíduo passa por 

diversos grupos e que em algum momento ele se sente estranho ao grupo, com a 

sensação de não pertencer, ora ele mostra-se como parte integrante do grupo, ora 

separado de todo os outros. Para Damatta (2000) esse conceito de liminaridade 

aponta que: 

A noção de liminaridade leva-nos ao reino dos ritos de passagem e aos 
costumes exóticos dos grupos tribais; a ideia de individualidade, ao domínio 
da filosofia política, ao universo do mercado e do capitalismo, enfim, ao nosso 
próprio cotidiano, ao nosso universalismo implícito e inconsciente — aos 
nossos hábitos do coração. O primeiro termo liga-se ao nome de Arnold Van 
Gennep e, naturalmente, à obra de Victor Turner que — ao lado de Mary 
Douglas, Max Gluckman e Edmund Leach — é o principal responsável por 
seu resgate, caracterização e popularização nos estudos antropológicos 
modernos. O segundo termo remete à obra de Maine, Morgan, Sabine, 
Tocqueville (que, como se sabe, inventou, em 1842, a expressão 
individualismo) e, naturalmente, às ideias críticas de Max Weber e de Louis 
Dumont. Isso para não mencionar os pais fundadores do pensamento crítico 
e dos valores modernos: Maquiavel, Adam Smith, Hobbes, Locke e Rousseau 
(DAMATTA, 2000, p. 8). 

 
Nessa acepção, para Turner (1974) o conceito liminaridade corresponde a um 

momento de ritos de passagem na qual os sujeitos estão indeterminados, como se 

estivessem passando por um processo transitório de “morte social”, após esse 

processo, os sujeitos passariam por uma espécie de “renascimento” e reintegrariam-

se a estrutura social. De tal modo, Turner (1974) deixa claro que o conceito de 

liminaridade estão relacionados as condições transitórios por quais passam os 

sujeitos e dos quais ficam destituídos de posições sociais anteriores, ocupando como 

sugere Turner (1974) um entre lugar indefinido.  

Nas próprias palavras de Turner sobre os rituais que se realizam numa fase 

liminar (1974):  

Os atributos de liminaridade, ou de personae (pessoas) liminares são 
necessariamente ambíguos, urna vez que esta condição e estas pessoas 
furtam-se ou escapam à rede de classificações que normalmente determinam 
a localização de estados e posições num espaço cultural. As entidades 
liminares não se situam aqui nem lá; estão no meio e entre as posições 
atribuídas e ordenadas pela lei, pelos costumes, convenções e cerimonial. 
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Seus atributos ambíguos e indeterminados exprimem-se por uma rica 
variedade de símbolos, naquelas várias sociedades que ritualizam as 
transições sociais e culturais. Assim a liminaridade é frequentemente 
comparada à morte, ao estar no útero á invisibilidade, a escuridão, a 
bissexualidade, as regiões selvagens e a um eclipse do sol ou da lua 
(TURNER, 1974, p. 117). 

 

Este então, é o momento liminar, em primeiro momento ocorre a separação no 

qual o sujeito é separado da vida cotidiana, após esse momento liminar acontece o 

período de segregação, depois disso o indivíduo reintegra-se a sociedade. De acordo 

com Turner (1974) durante a realização de um determinado ritual religioso nem o 

espaço, nem o tempo e muito menos os sujeitos sociais envolvidos são os mesmos 

de suas vidas cotidianas.  

Conforme Turner (1974) é este momento em que o sujeito estar a margem que 

lhe chama atenção, justamente, este é o momento em que o sujeito se desvela em 

potencialidades. Este momento liminar é responsável por trazer os indivíduos ou 

grupos envolvidos no ritual possibilidades de transformações que não se encontram 

somente na esfera da religiosidade, mas nas camadas mais profundas e divergentes 

das culturas (TURNER, 1974; COSTA, 2013).   

Nesse contexto, Turner explicita que:  

O que existe de interessante com relação aos fenômenos liminares no que 
diz respeito aos nossos objetivos atuais é que eles oferecem urna mistura de 
submissão e santidade, de homogeneidade e camaradagem. Assistimos, em 
tais ritos, a um "momento situado dentro e fora do tempo", dentro e fora da 
estrutura social profana que revela, embora efemeramente, certo 
reconhecimento (no símbolo, quando não mesmo na linguagem) de vínculo 
social generalizado que deixou de existir, contudo simultaneamente tem de 
ser fragmentado uma multiplicidade de laços estruturais. São os laços 
organizados em termos ou de casta, classe ou ordens hierárquicas, ou de 
oposições segmentares, onde não existe o Estado, tão estimados pelos 
antropólogos política no, justapostos e alternantes. O primeiro é o da 
sociedade tomada como um sistema estruturado, diferenciado e 
frequentemente hierárquico de posições político-jurídico-económicas, com 
muitos tipos de avaliação, separando os homens de acordo com as noções 
de "mais" ou de "menos". O segundo, que surge de maneira evidente no 
período liminar, é o da sociedade considerada como um "comitatus" não-
estruturado, ou rudimentarmente estruturado e relativamente indiferenciado, 
uma comunidade, ou mesmo comunhão, de indivíduos iguais que se 
submetem em conjunto à autoridade geral dos anciãos rituais. (TURNER, 
1974, p.119). 

 

Para Turner (1974) este momento liminar é onde o sujeito estar despido de 

suas indumentárias sociais, de seu status social, as pessoas envolvidas nos rituais 

possuem forte inclinação a desenvolver o sentimento de pertencimento ao grupo, além 

de promover sentimento de união e igualdade entre os sujeitos envolvidos, neste 

momento vaidades relacionadas aos status sociais deixam de existir. 
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A própria noção de status não se aplica no momento de realização do ritual 

(COSTA, 2013). Desta forma, conforme explicita Turner (1974) este sentimento de 

integração e igualdade é definido por Turner como “ communitas”, termo derivado do 

latim “communitas”, que se diferencia de comunidade para que se possa distinguir 

esta modalidade de relação social de uma área de vida em comum” (TURNER, 1974, 

p. 119).  

Nas próprias palavras de Turner:  

De tudo isso, concluo que, para os indivíduos ou para os grupos, a vida social 
é um tipo de processo dialético que abrange a experiência sucessiva do alto 
e do baixo, de comunistas e estrutura, homogeneidade e diferenciação, 
igualdade e desigualdade. A passagem de urna situado mais baixa para outra 
mais alta é feita através de um limbo de ausência de "status". Em tal processo, 
os opostos por assim dizer constituem-se uns aos outros e são mutuamente 
indispensáveis. Ainda mais, como qualquer sociedade tribal é composta de 
múltiplas pessoas, grupos e categorias, cada urna das quais tem seu próprio 
ciclo de desenvolvimento, num determinado momento coexistem muitos 
encargos correspondentes a posições fixas, havendo muitas passagens entre 
as posições. Em outras palavras, a experiência da vida de cada indivíduo o 
faz estar exposto alternadamente a estrutura e a communitas, a estados e a 
transições. (TURNER, 1974, p. 120). 
 

É então, e partir desse conceito de liminaridade emprestado de Gennep (2011) 

e refinado mediante as análises das práticas dos rituais ndembu que Turner (1974) 

forja o conceito de “communitas” para demonstrar os períodos conflituosos que 

surgem na vida social. Para Turner (1974) a vida social estaria sujeita a um processo 

dialético entre estrutura e anti-estrutura que são alimentadas pelas práticas 

ritualísticas, muito embora Turner não estabeleça uma relação de dependência entre 

os conceitos de “communitas” e liminaridade eles apresentam elementos comuns. E 

é pontualmente esses elementos que desenvolvem o que o autor define de “Anti-

estrutura”, ou seja, os instantes transgressores da ordem social estabelecida, que tem 

como função remoldar a estrutura social a partir destes instantes de negação da 

própria estrutura (COSTA, 2013).  

Nessa acepção, Turner (1974) compreende a estrutura como sendo redes de 

posições, institucionalizações, persistência no tempo de instituições sociais que 

também podem estar associados aos sistemas políticos, econômicos e legal. Já a anti-

estrutura seriam eventos práticos e valores que estão à margem da sociedade 

institucionalizada, elementos presentes na vida social, porém, desafiam e 

transformam a estrutura, dando origem às communitas. 

Turner (1974) busca delinear melhor essa noção de communitas explicitando 

que:  



142 

 

Prefiro a palavra latina communitas a comunidade, para que se possa 
distinguir esta modalidade de relação social de uma "área de vida em 
comum". A distinção entre estrutura e "communitas" não é apenas a distinção 
familiar entre "mundano" e "sagrado", ou a existente por exemplo entre 
política e religião. Certos cargos fixos nas sociedades tribais têm muitos 
atributos sagrados; na realidade toda posição social tem algumas 
características sagradas. Porém este componente "sagrado" é adquirido 
pelos beneficiários das posições durante os "rites de passage", graças aos 
quais mudam de posição. Algo da sacralidade da transitória humildade e 
ausência de modelo toma a dianteira e modera o orgulho do indivíduo 
incumbido de urna posição ou cargo mais alto (TURNER, 1974, p. 119). 
 

Analisando assim as práticas ritualísticas dos ndembu, Turner (1974) 

demonstrava que os sujeitos considerados liminares seriam agrupados pela 

communitas na qual estaria sujeito numa relação de submissão, silêncio e isolamento, 

essa fase marcaria uma nova posição social a ser assumida após a realização dos 

ritos de passagem (DAWSEY; MÜLLER; HIKIJI & MONTEIRO, 2003).  

Cabe, entretanto, esclarecer que muito embora a compreensão de liminaridade 

e communitas tenha sido analisado por Turner (1974; 2005) em rituais religiosos de 

uma sociedade pré-letrada o autor deixa claro que esses conceitos podem ser 

analisados para além das fronteiras clássicas dos estudos de rituais analisados na 

Antropologia. Nesse segmento, Turner (1974) cita os movimentos hippies e 

movimentos milenaristas religiosos como sendo communitas diversas que agrupam 

sujeitos liminares (que estão à margem das estruturas sociais).  

Turner (1974) explica que:  

Entre as mais extraordinárias manifestações da "communitas" encontram-se 
os movimentos religiosos, chamados milenaristas, que surgem no meio das 
massas que Norman Cohn (1961) denominou "massas desarraigadas e 
desesperadas, na cidade e no campo... vivendo a margem da sociedade" (p. 
31-32) (isto é, da sociedade estruturada), ou onde sociedades anteriormente 
tribais são postas sob o domínio estranho e absoluto de sociedades 
complexas e industriais [...] (TURNER, 1974, p. 136). 
 
Na moderna sociedade ocidental, os valores da "communitas" estão 
surpreendentemente presentes na literatura e no comportamento do 
fenómeno que veio a ser conhecido como a "geração 'beat'", a que se 
sucederam os "hippies", os quais, por sua vez, têm uma jovem divisão 
conhecida como o "teeny-boppers". São os membros "audaciosos" das 
categorias de adolescentes e jovens adultos — que não têm as vantagens 
dos rites de passage nacionais — que “optaram” por fugir da ordem social 
ligada ao "status" e adquiriram os estigmas dos mais humildes, vestindo-se 
como "vagabundos", ambulantes em seus hábitos, "populares" no gosto 
musical e subalternos em qualquer ocupação casual de que se incumbam. 
Valorizam mais as relações pessoais do que as obrigações sociais, e 
consideram a sexualidade instrumento polimórfico da "communitas" imediata, 
ao invés de tomá-la por base para um vínculo social estruturado e duradouro 
(TURNER, 1974, p. 137, 138). 
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Nestes exemplos evidenciados por Turner (1974) pode-se ver que sujeitos 

liminares são aqueles que desafiam uma estrutura social como única forma de 

organização social possível. Contudo os momentos liminares podem ser transitórios, 

durável até o momento em que as profecias que as pessoas do grupo acreditam se 

realizem, quando as produções de símbolos nos rituais já não causam eficácia tem-

se o afastamento da communitas. Como por exemplo, nos movimentos milenaristas. 

De tal modo comparo a CCNEI de Pelotas como uma espécie de communitas 

que desafia uma estrutura social religiosa hegemônica e milenar e agrega indivíduos 

que se viam à margem dessas estruturas – pessoas homossexuais que se viram em 

momentos de crises e conflitos em outros grupos religiosos.  Reintegração alimentada 

a partir das práticas ritualísticas que ocorrem no seio do grupo.  

Uma vez considerados, por muitas igrejas cristãs como pecadores e 

compelidos a não professar a fé cristã e participar de rituais religiosos  em espaços 

religiosos tradicionais, como já explicitado, os frequentadores da CCNEI de Pelotas, 

viam-se a margem de estruturas sociais religiosas institucionalizadas, hegemônicas e 

buscavam na CCNEI em Pelotas uma forma de reintegração,  de um regresso ao 

sagrado, além de serem homossexuais, compactuavam o fato de serem evangélicos 

e com trajetórias de exclusão de espaços religiosos tradicionais por conta de suas 

condições sexuais. No entanto, como demonstrei no capítulo 3, nem todos os 

frequentadores mesmo estando em um momento liminar, não nutriam sentimento de 

pertencimento ao grupo e afastavam-se por diversos motivos e buscavam integrar-se 

a outros grupos religiosos e sociais.  

Por tanto a possibilidade de criação dos símbolos rituais se dariam 

frequentemente nos estados liminares, onde os ritos seriam responsáveis por extrair 

uma estrutura expressa num conjunto de padrões, assim, para Turner esses 

processos rituais seriam de suma importância para compreender o pensamento, o 

sentimento dos indivíduos e também os ambientes dos quais eles são realizados 

(TURNER, 1974). 

Nas acepções de Turner (1974) ao analisar um ritual ndembu 

Como são encontrados no Isoma, os símbolos e suas relações não são 
somente um conjunto de classificações cogniscitivas para estabelecer a 
ordem no universo ndembo. São também, e talvez de modo igualmente 
importante, um conjunto de dispositivos evocadores para despertar, canalizar 
e domesticar emoções poderosas tais como ódio, temor, afeição e tristeza 
[...]. Finalmente, o Isoma não é "grotesco", no sentido de que seu simbolismo 
seja caricato ou incongruente. Cada elemento simbólico relaciona-se com 
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algum elemento empírico de experiência conforme claramente revelam as 
interpretações indígenas dos remédios e vegetais (TURNER, 1974, p. 60). 
 

O que Turner buscava evidenciar com sua definição de ritual é que essas 

representações simbólicas só podem ser possíveis através de elementos e artefatos 

utilizados em uma sessão ritualística e em um lugar que se diferencia da vida cotidiana 

que envolvem ações como: gestos, danças, os movimentos e máscaras especificas. 

Para o autor o entendimento dos símbolos rituais só são possíveis a partir da 

decodificação de sua representação simbólica (TURNER, 1974;2005).  

Além do “Processo Ritual – Estrutura e anti-estrutura (1974) ” outra obra de 

Victor Turner que sem dúvidas traz reflexões acerca do símbolo ritual é “ Floresta de 

Símbolos: Aspectos do Ritual Ndembu (2005) ”. Nesta obra, Turner (2005) dá 

continuidades nas suas discussões acerca das especificidades dos rituais ndembu. 

Turner (2005) fortifica que a realização, manifestação de rituais religiosos estar 

carregada de simbologias e representações que explicam tanto a sociedade ndembu 

como o cotidiano de sociedades contemporâneas.  

Nesse seguimento, Turner (2005) elenca alguns dos principais rituais ndembu, 

suas simbologias e significados. Dentre os rituais: ritual de circuncisão, rituais de crise 

de vida e rituais de aflição. Cada um desses rituais e seus elementos marcavam 

determinado grau de importância para o grupo e para as pessoas que deles 

participavam. 

Segundo Turner (2005) nos rituais de circuncisão, que tinham papel 

fundamental na vida de um menino ndembu. Os laços de solidariedade masculinas 

eram estreitados, principalmente entre parentes masculinos, entre pais com filhos e 

entre irmãos (TURNER, 2005). Nesse ritual Turner esclarece a importância da figura 

paterna para sua realização:  

O pai tem um papel importante no ritual. Ele deve se abster de relações 
sexuais até as feridas de seus filhos estarem cicatrizadas. Diz-se que no 
passado um homem mataria o circuncidador que mutilasse seu filho. Por 
outro lado, a relação entre o irmão da mãe e o filho da irmã não é ritualizada 
em todas as circuncisões, nem o irmão da mãe tem de praticar a abstinência 
sexual até que as feridas da circuncisão estejam fechadas (TURNER, 2005, 
p. 34).  
 

Os rituais de caça também eram marcados por uma forte presença masculina. 

Embora os ndembu não vissem a caça como uma atividade econômica, este ritual era 

marcado por um chamado sobrenatural aos jovens, que eram convocados a este 

exercício através de uma mensagem nos sonhos, sobre a sombra de um parente 

caçador. Acompanhar este parente adivinho fazia com que o jovem se dessa conta 
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que a sombra exigia dele tornar-se um caçador e que era exigido dele entrar no culto 

dos caçadores (TURNER, 2005).  

No que concerne a presença masculina e feminina e sua importância para os 

rituais:  

Os rituais de caça também enfatizam os laços entre pai e filho. Como eu disse 
antes, vejo em tudo isto um elemento patrifocal em uma sociedade 
basicamente matrilinear. Existe um ideal masculino, nunca realizado 
completamente na prática, de uma comunidade de parentes masculinos, 
consistindo de irmãos, suas mulheres e filhos. No entanto, a matrilinearidade, 
que é fortemente ritualizada na cerimônia de puberdade das meninas e em 
muitos cultos ligados à fertilidade feminina, previne uma completa realização 
prática deste modelo ideal. Os Ndembu dizem que eles traçam a 
descendência pelas mulheres, porque "o sangue da mãe é evidente e claro, 
enquanto não se pode ter certeza sobre quem é o genitor". A matrilinearidade 
oferece uma base mais segura para se traçar a descendência, pois sabe-se 
inquestionavelmente quem são os parentes maternos de alguém (TURNER, 
2005, p. 34).  

 

Enquanto que os meninos eram iniciados coletivamente; as meninas, por sua 

vez, individualmente. A passo que iniciação dos meninos era inculcar-lhes valores 

tribais, habilidades de caça e instruções sexuais que lhes eram ensinados na floresta 

(atividade produtiva). Já as meninas eram preparadas para o casamento, em 

ambiente doméstico (Atividade reprodutiva) (TUNER, 1974). 

Sobre os rituais de crise de vida Turner (2005) explicava que este ritual 

desempenhava importante papel para o desenvolvimento físico e social do indivíduo, 

como o nascimento, a puberdade ou a morte. Nas interpretações de Turner (2005): 

Nas sociedades mais simples do mundo, e também em muitas sociedades 
"civilizadas" existe uma série de cerimônias ou rituais destinados a marcar a 
transição de uma fase da vida ou do status social para outra. Nós, por 
exemplo, temos o batismo e as cerimônias de formatura: o primeiro para 
indicar a chegada de uma nova personalidade social à cena humana; as 
segundas para celebrar o resultado bem-sucedido de um longo e 
frequentemente árduo processo de aprendizado e o lançamento de um novo 
trabalhador. Estas cerimônias de "crise" não dizem respeito apenas ao 
indivíduo que ocupa o lugar central nelas, mas também marcam mudanças 
nas relações de todas as pessoas ligadas a ele por laços de sangue, 
casamento, dinheiro, controle político e muitas outras formas. Quando uma 
mulher Ndembu tem sua primeira criança, digamos que seja um menino, ela 
pode estar presenteando seu irmão, um líder da aldeia, com um herdeiro, ao 
mesmo tempo em que. o marido se torna pai, e sua mãe se torna avó, com 
todas as mudanças de comportamento e status associadas a estas novas 
relações. Logo, a própria sociedade sofre mudanças junto com sua 
importante passagem de jovem esposa à mãe. Qualquer que seja a 
sociedade na qual vivemos, estamos ligados uns aos outros, e nossos 
"grandes momentos" são "grandes momentos" para os outros também 
(TURNER, 2005, p. 36). 
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No que diz respeito aos rituais de aflição de acordo Turner (2005) são aqueles 

que identificavam o tema principal da vida religiosa ndembu. Este ritual tinha como 

significado atenuar e eliminar espíritos causadores de problemas diversos:  

O que consideramos aqui como "rituais de aflição"? A resposta a esta questão 
identifica o tema principal da vida religiosa Ndembu. Por alguma razão, os 
Ndembu associaram má sorte na caça, problemas reprodutivos femininos e 
várias formas de doença aos espíritos dos mortos. Além disso, quando se 
diagnostica que um indivíduo foi "apanhado" por tal espírito, ele ou ela se 
torna o objeto de um elaborado ritual, o qual atrai muitas pessoas das 
cercanias e de lugares distantes. O ritual é destinado a simultaneamente 
apaziguar e eliminar o espírito que estar causando o problema. Estas 
afirmações dão margem a outra série de questões. Que tipos de "espíritos" 
são considerados causadores da aflição nos vivos: os de parentes, de 
estranhos, "espíritos da natureza" ou demônios? A resposta é simples e 
direta. Eles são os espíritos dos parentes mortos. O termo Ndembu para tais 
espíritos é mukishi, no plural, akishi. Gostaria de esclarecer que akishi, 
"espíritos", não deve ser confundido com makishi (singular ikishi, Lwena 
likishi), que significa "dançarinos mascarados nas cerimônias de iniciação ou 
funerárias" ou os trajes nos quais eles se apresentam. Por motivos práticos, 
usarei o termo "sombra", cunhado pela professora Wilson, em vez de 
"espírito" ou "espírito ancestral", para definir mukishi. Certo ou errado, 
"espírito ancestral" sugere para a maioria das pessoas um "ancestral remoto 
ou distante", enquanto estes atormentados habitantes de um "túmulo sem 
sossego" sempre são os espíritos daqueles que tiveram um papel importante 
na vida das pessoas que eles estão atrapalhando (TURNER, 2005, p. 38:39). 

 

No ritual de aflição, Turner (2005) destaca que apenas três tipos de pessoas 

participavam: homens e mulheres que já haviam participado como pacientes em 

determinado ritual e podiam atuar como curandeiros principais ou secundários 

(aiymbuki); os parentes matrilineares e patrilineares da mulher e do marido e outros 

ndembu que podem não ter laços de parentesco com pacientes, porém partilhavam a 

dança e a bebida.  

Nesse sentido, cada ritual, principalmente na sua fase final, tratava-se nada 

mais do que uma celebração pública, uma reunião tribal geral que podia reunir 

pessoas de várias chefias diferentes (TURNER, 2005).  

Ao apresentar alguns aspectos dos rituais investigados por Turner, enfatizo que 

os rituais são repletos de simbologias, apresentam significados diversos e são 

responsáveis por dar unidade ao grupo através de suas práticas e representações. 

Sejam através da dança, dos gestos, da música e entonações de vozes. De acordo 

com Turner (2005, p. 50) “Num ritual Ndembu, cada símbolo torna visível e acessível 

para a ação pública certos elementos da cultura e da sociedade Ndembu”. 

Assim, para Turner (2005), o símbolo assume um caráter polifônico e 

multivocal, nas palavras de Turner podem assumir “várias significações, sendo capaz 

de mover os homens simultaneamente em muitos níveis psicobiológicos” (TURNER, 
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1974, p. 156:157).  Em Cavalcanti (2012) “a construção polifônica da narrativa de 

Turner deve-se à sua originalidade teórica, à densa elaboração do conceito de símbolo 

ritual em uma direção hermenêutica e à formulação de um método interpretativo geral 

(Manning, 1990) ” (CAVALCANTI, 2012, p. 119). 

Para Cavalcanti (2012) os símbolos na literatura de Turneriana expressam 

objetos concretos que, situados com outros símbolos, funcionam plenamente no 

contexto ritual. A autora compreende ainda que o ritual em Turner é um contexto 

sociocultural e situacional característico, onde o ambiente de realização do mesmo 

passa ser impregnado de crenças e valores, nesse ponto, os símbolos exercem sua 

eficácia plena como articuladores de percepções e classificações, “tornando-se 

fatores capazes de impelir e organizar a ação e a experiência humanas e de revelar 

os temas culturais subjacentes” (CAVALCANTI, 2012, p, 119). Desse modo, Turner 

(2005) considera o rito enquanto vinculado à crença em seres ou poderes místicos 

(PEIRANO, 2000) 

Em “Floresta de Símbolos” Turner deixa claro ainda a importância de uma 

profunda leitura na metodologia da análise simbólica do ritual (CAVALCANTI, 2012). 

Nesse contexto, a análise simbólica proposta por Turner (2005) abarcam: 1) a 

descrição da forma externa e concreta do símbolo, de sua materialidade; 2) a exegese 

nativa; 3) os contextos de uso observados pelo pesquisador, onde se situam dimensão 

operacional, ou seja, a maneira como se usa o símbolo no curso da ação; e aquela 

posicional – a maneira como se usa o símbolo com outros símbolos rituais.  

Ainda nessa conjuntura, para Cavalcanti (2012) essa atenção dada por Turner 

(2005) a sequência concreta das ações, á exegese nativa seguida por comentários do 

pesquisador e especialmente à materialidade dos objetos manipulados é de profunda 

importância para se compreender as simbologias presentes nos rituais.  Ainda nas 

assertivas de Cavalcanti (2012) “ O primoroso manejo dessa metodologia trouxe 

incontestarvel riqueza às análises de Turner, ao associar-se a uma maneira muito 

detalhada de apresentar e trabalhar os dados relativos ao manuseio de símbolos em 

contextos rituais” (CAVALCANTI, 2012, p. 118). 

Outro ponto da obra de Turner (2005) são os aspectos psicanalíticos e 

psicossociais que envolvem os rituais e suas simbologias, pois, de acordo com 

Cavalcanti (2012) essa interlocução de Turner (2005) com a psicanálise pressupõe 

entender que há latência no símbolo, em outas palavras, atitudes inconscientes, 
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coisas em processo de elaboração, coisas sobre que não se fala, mas que a 

observação da ação e o contexto sugere.  

Cavalcanti (2012) ao analisar este aspecto da obra de Turner evidencia que:  

Turner (2005) fala no artigo de 1958 (o primeiro capítulo de FS) em psicologia 
profunda, e dialoga com o trabalho de diversos psicanalistas (entre eles 
Bettelheim e Jung). Explicita em RD143 como “todo o meu trabalho recente é 
quase inteiramente influenciado pelas perspectivas de Jung e de Freud […]” 
(Turner, 1975, p. 29, tradução minha). Oring (1993), entretanto, já 
demonstrou de modo convincente o quanto a teoria do símbolo ritual de 
Turner deve diretamente às formulações de Freud acerca da simbolização 
onírica, que datam do começo do século XX (Freud, 1965, 1976). 
(CAVALCANTI, 2012, p. 120). 
 

A autora continua explicando que: 
 

Nessa interlocução, sobressai-se a distinção manifesto versus latente em que 
se baseia a ideia da estrutura tripartida do símbolo turneriano – em parte 
material, em parte semântica, em parte sociocultural. No símbolo, há 
múltiplos significados codificados que devem ser desvendados pela análise 
antropológica; subjacente a eles, encontram-se temas e valores culturais. 
Oring (1993, p. 279) demonstrou como essa elaboração pode ser diretamente 
derivada da distinção freudiana entre o conteúdo manifesto do sonho 
(objetos, ações, cenários retidos pela memória), os conteúdos latentes (os 
referentes inconscientes dos conteúdos manifestos) e os pensamentos 
inconscientes que motivaram o sonho (subsumidos na busca de realização 
do desejo). Ao mesmo tempo, trata-se de elaborar ferramentas analíticas 
para a decodificação da multiplicidade de sentidos abrangida na estrutura do 
símbolo e, para tanto, Turner apropria-se também dos mecanismos 
inconscientes de simbolização desvendados por Freud: condensação, 
deslocamento, sobredeterminação, e outras formas de transformação de 
elementos nos sonhos, responsáveis pelo que Freud (1965, p. 311-374) 
denominou de “o trabalho do sonho”. Turner os refraseia, entretanto, como 
“propriedades do símbolo” (Turner, 2005, p. 50-56): 1) os símbolos têm 
múltiplos referentes; 2) o símbolo promove a unificação desses sentidos 
diversos através de analogias, deslocamentos e cadeias associativas; 3) os 
símbolos condensam diferentes ações, objetos e representações; 4) os 
diferentes significados do símbolo tendem a se organizar em torno da 
polaridade orético versus ideológico. (CAVALCANTI, 2012, p. 120:121). 
 

Dessa maneira é perceptível a importância das análises dos símbolos rituais 

em Turner (2005) para compreensão de aspectos socioculturais de um determinado 

grupo ou sociedade e o que eles realmente buscam expressar através de seus 

significados.  

Assim ao ter optado pela teoria do símbolo ritual desenvolvida por Turner 

possibilitou a compreender o papel que os rituais religiosos evangélicos 

desempenhavam para o grupo e para os frequentadores.  Atento ainda que as 

interpretações acerca dos rituais analisados por mim nesta dissertação partiram em 

boa parte de uma observação atenta a todos os rituais realizados na CCNEI de 

                                            
143 A autora refere-se a obra Revelation and divination (Turner, 1975). 
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Pelotas, bem como participação em alguns deles. No próximo item deste capítulo o 

leitor poderá compreender as simbologias e os significados de cada ritual realizado na 

CCNEI de Pelotas. 

Ao tomar preferências pelas investigações dos símbolos rituais na CCNEI de 

Pelotas, acredito, assim como Cavalcanti (2014) que os rituais são capazes de: “nos 

trazerem sempre para o solo vital e concreto da experiência humana – feita de cores, 

sabores, cheiros, visualidades, danças, gestos, vocabulários, pensamentos, melodias, 

interações e relações, processos, conflitos e tensões, sentimentos, emoções e 

afeições” (CAVALCANTI, 2014, p. 10). 

 
4.2 Os rituais religiosos e seus significados na CCNEI de Pelotas  
 

[...] então esses rituais são simbólicos né, ele traz uma simbologia 
dentro do ambiente que a gente vive né, declarando a fé naquilo que 
a gente tem, naquilo que a gente não vê né [...] (Relatos do interlocutor 
Cleiton sobre o sentido dos rituais para ele) 

 
Durante o tempo que estive em campo, interagindo e participando com os 

interlocutores, dos momentos de sociabilidade, dos cultos e principalmente dos rituais 

que eram realizados, eu percebia a dimensão que eles assumiam para aquelas 

pessoas e a fé que elas depositavam na sua eficácia, assim com Turner (1974;2005) 

percebeu entre os Ndembu. 

Além disso, os momentos de realização dos rituais, o espaço transformava-se 

em um importante espaço de interação para os frequentadores e em alguns momentos 

para seus familiares que participavam de determinadas sessões ritualísticas. Esses 

momentos proporcionavam-lhes verdadeiros encontros com o sagrado no qual 

sentiam-se protegidos, compartilhavam sentimentos e emoções.  

Nas realizações dos rituais era onde os frequentadores da CCNEI de Pelotas 

depositavam suas esperanças de conseguir um trabalho, um namorado ou alcançar 

algum tipo de desejo. Para alguns ir na CCNEI de Pelotas ouvir, cantar o louvor ou 

orar era o momento em que eles podiam estar na presença de Deus.  

Frequentar um culto da CCNEI era importante para algumas pessoas na 

medida que acreditavam que isto era responsável por elas terem uma boa semana, 

melhorarem relações pessoais e de amizade, além de ser um momento em que 

podiam orar pela família, pedir proteção e tudo isto de forma leve, sem medo da 
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condenação proferida por outras denominações conservadores evangélicas com 

relação a homossexualidade, como muitos interlocutores relatavam144. 

A procura pela CCNEI de Pelotas por homossexuais evangélicos se dava, 

como bem já demonstrei no decorrer desta dissertação, a partir do momento em que 

eles, se viam alijados de espaços religiosos hegemônicos que não eram tolerantes 

com relação a homossexualidade em seus espaços religiosos, como explicitei, no 

Capítulo 3.  

Quando, pessoas homossexuais da cidade de Pelotas buscavam a CCNEI 

estavam passando por momento de crise, um momento em que necessitavam de uma 

reaproximação com domínio religioso evangélico e suas práticas religiosas. Muitos 

frequentadores, encontravam-se como sugere Turner (1974;2005) em um processo 

de morte social, pois alguns deles, sentiam-se “perdidos”, “deslocados” e em 

constantes conflitos com a família, amigos e igreja que frequentavam quando optarem 

por assumir-se publicamente gays. Assim, esses conflitos eram responsáveis por um 

afastamento desses espaços. Espaços religiosos cuja crenças produziam sentido 

para as suas existências, a não aceitação ou proibição nesses grupos despertavam 

neles o sentimento de desprezo, angústias de não serem dignos de “louvar a Deus”, 

como me relatou certa vez o Lucas e o Marcelo, questão já bem delineada no capítulo 

3 desta dissertação.  

Assim sendo, os frequentadores viam-se em um momento liminar (TURNER, 

1974), no qual os conflitos e as crises os traziam para um grupo religioso em que 

podiam ser aceitos enquanto homossexuais e continuarem vivenciando o sagrado 

cristão evangélico sem toda carga proibitiva posta sobre suas sexualidades. Isto 

marcava um período de transição na vida desses homossexuais, onde, passavam a 

ser aceitos ainda que fossem homossexuais. Nessa acepção a CCNEI atuava como 

uma espécie de communitas que buscava agregar homossexuais que se viam à 

margem de uma estrutura religiosa hegemônica e socialmente legitimada (TURNER, 

1974). 

Assim, a CCNEI enquanto uma igreja destinada ao público LGBT, juntamente 

com outras igrejas inclusivas, desafiam estruturas religiosas seculares que por muito 

tempo utilizam de passagens bíblicas como forma de legitimação de uma única 

sexualidade aceita e tolerável no domínio do sagrado cristão – a heterossexualidade. 

                                            
144 Diário de Campo, 13 de março de 2018. 
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A CCNEI de Pelotas possibilitava em certa medida, a reintegração de homossexuais 

a vida religiosa cristã, principalmente por manter práticas religiosas e ritualísticas 

próprias do meio religioso cristão evangélico pentecostal.  

Os frequentadores da CCNEI Pelotas em algumas igrejas cristãs, 

principalmente evangélicas foram proibidos de realizarem ou participarem de algum 

ritual quando suas condições sexuais vinham a público, especificamente aqueles 

rituais que envolviam certas prescrições sobre estar de acordo com as leis e 

mandamentos de Deus. Simbólica e materialmente alguns deles foram compelidos a 

não participar do ritual da Santa Ceia realizados também nessas igrejas e que é um 

importante ritual para um cristão evangélico. Além de terem sido sugestionados a 

deixar cargos dos quais eles compreendiam como uma profecia, um Dom de Deus 

para suas vidas, como conduzir o louvor, por exemplo. Como o caso do Lucas, 

evidenciado no Capítulo 3. 

Certa vez, ao indagar o Israel se ele sentia que os rituais realizados na CCNEI 

eram capazes de uma reaproximação como o sagrado, ele sem excitar respondeu: 

“eu acredito que sim. Acho que sim, com certeza. Eu senti isso lá por eu ser cristão! ” 

Sobre a proibições em rituais por igrejas “mais conservadoras” o interlocutor 

Marcelo explicita que:  

Algumas te tratam assim com exclusão então tipo parti o pão da ceia muitos 
já não deixam tu participar não é que eles vão dizer que tu não podes 
participar, mas na hora que eles estão passando pelo pão, tu estar aqui e teu 
irmão estar à direita e da esquerda e tu que estar no meio não recebe é isso 
que acontece, exclusão tipo..., por mais que tu querias participar de algo, tu 
sente essa exclusão. 
 

O Lucas também relata sobre as proibições de um homossexual realizar ou 

participar de rituais em igrejas “tradicionais” evangélicas, mas o Lucas acredita que 

nenhuma igreja, qualquer que seja pode proibir pessoas de participarem de rituais, 

sejam eles quais forem, porquê para o Lucas os ritos assumem um caráter sobre-

humano, é divino e não é homem que vai proibir. O interlocutor Lucas informa que: 

As igrejas em si, todas as igrejas, tanto os protestantes e as contemporâneas, 
não vou dizer das outras porque eu já não estudei todas, mas a quadrangular, 
assembleias, as evangélicas, as igrejas cristãs tradicionais, o quê que 
acontece? Tu pode muito bem chegar na igreja, e dizer... bom sou 
homossexual, vou na igreja Batista que é cristã, que é evangélica, vou na 
igreja Batista, vou me sentar lá no culto, não tenho o Espírito Santo, não sou 
batizado nas águas, eu posso muito bem sim ser batizado nas águas do 
Espírito Santo ali naquele culto, eles não podem te dar esta restrição, porque 
esta restrição não vem deles, não é eles que te colocam a unção, é Deus, e 
se Deus decidir que quer te colocar ele vai te colocar a unção. O que que a 
pessoa vai fazer? Vai embora, mas pô, um pastor lá que tem um 
entendimento, pô homossexuais, pra mim tanto faz mas eles precisam 
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conhecer a Deus. Aí o Homossexual vai se sentar e vais se sentir bem, e 
pode muito bem ser batizado, com sinceridade.  O importante para ser 
batizado é ser sincero com Deus. Então eles não podem... eles não podem 
proibir ninguém de nada..., mas mesmo eu dizendo isso, alguns fazem. 
Colocam restrições, mas isso é absurdo.  

 

O Batismo do qual o Lucas se refere é um momento ritualístico importante para 

a vida de um cristão evangélico, que é o momento em que ele aceita jesus como seu 

“salvador” e passa a ser membro efetivo de um determinado grupo religioso. Pode-se 

encarar esse momento enquanto, também, um rito de passagem (GENNEP ,2011). 

Na CCNEI de Pelotas não aconteceu nenhuma cerimônia de Batismo porquê a maioria 

dos frequentadores já haviam sido batizados em outras denominações evangélicas 

pentecostais ou no catolicismo.  

O Marcelo relatou que apesar de algumas igrejas evangélicas que ele 

frequentava nunca proibissem alguém publicamente de participar ou realizar de 

rituais, ele afirma que simbolicamente os pastores e outras lideranças davam a 

entender qual era o lugar de uma pessoa homossexual, como ele relatava ter ouvido 

certa vez de um pastor “ Quem vive em pecado, deve-se livrar dos pecados para 

serem dignos das coisas de Deus”.  

Nesse sentido, conflitos internos marcaram a trajetória do Marcelo, gerando em 

muitos momentos dúvidas se ele era “digno” ou não de realizar pregações. O Marcelo 

relata essas interdições da seguinte forma: 

Quando eu estava na congregação. A congregação é um distrito ou um bairro 
que igreja cuida e administra... quando muitas vezes me chamavam para 
pregar ou ministrar, “Marcelo tu pode pregar?”Gente estava namorando 
escondido com um homem, vivendo em pecado, gente eu não posso, “como 
você não pode o que que estar acontecendo contigo”? Não estar 
acontecendo nada comigo, eu só não posso... a eles falavam “ah não irmão 
a gente não tem quem contactar”, você pode ir? Aí eu dizia ta bom posso, lá 
eu fazia jejum e consagrava, eu ficava tão apaixonado por esse Deus que eu 
ficava pasmo o que deus fazia naquele lugar quando a gente fazia culto, eu 
não sou nada não sou ninguém, Deus fez tanta coisa eu sou pecador, Deus 
ainda me usa... misericórdia tem alguma coisa e a partir daí, comecei abrir a 
minha visão e ampliar mais sabe, ver que o homem não podia me proibir de 
nada... 
 

Embora, simbolicamente lideranças religiosas dessem a entender que ser 

homossexual era “ser indigno” de vivenciar o sagrado e as benesses de Deus. O 

Marcelo, assim como Lucas, acreditava que os significados dos rituais ou de qualquer 

prática religiosa que permitia o contato com o divino estavam além de proibições 

meramente humanas. Contudo, ser afastado do convívio do grupo religioso por conta 

de suas condições sexuais gerava entre os frequentadores da CCNEI de Pelotas o 
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sentimento de angústias e aflição. Pois, antes de acreditarem que os rituais eram 

operados por forças sobrenaturais, existia a coletividade que também era importante 

para a concretização e realização de alguns rituais.  

O interlocutor Cleiton, por sua vez, relata que em nenhum momento foi proibido 

de estar presente ou participar de algum ritual por ser homossexual. Porém, no caso 

do Cleiton, na época em que frequentava sua antiga igreja, ele não era assumido gay 

perante os membros da igreja, performava uma suposta heterossexualidade, como 

forma de ser aceito. Fatos já explicitados no Capítulo 3. 

O Cleiton relata que: 

Não, não nunca tive esse problema nesse quesito, por que eu nunca fui tão 
transparente da opção sexual e tal, por isso eu não tenha tido esse problema, 
mas eu sei que existe esse problema né, de não ter acesso a tudo em função 
da tua opção sexual. Eu vi algumas pessoas passarem por isso e até ser 
afastada da igreja né... 

 

A fala do Cleiton sinaliza para compreender que a partir do momento em que a 

homossexualidade de uma pessoa é descoberta ou assumida publicamente em 

algumas igrejas cristãs, colocam-se restrições e proibições aos bens sagrados. Dentre 

esses bens sagrados estão cargos eclesiástico e sessões ritualísticas que exigem do 

fiel não estar “vivendo em pecado”.  

Nesse sentido, ao terem contato com a CCNEI de Pelotas pessoas 

homossexuais podiam participar de rituais cristãos evangélicos sem sentirem-se 

culpados ou indignos. Não há dúvidas que durante algum tempo a CCNEI de Pelotas 

reintegrava esses sujeitos e os oportunizava o reencontro com o domínio do sagrado. 

Este reencontro era marcado justamente pela oportunidade de poderem ser 

homossexuais, evangélicos pentecostais e continuarem vivenciando as crenças e 

práticas típicas desse movimento.  Haja vista, como já demonstrei a CCNEI não se 

diferencia do meio religioso evangélico pentecostal e possui em sua estrutura práticas 

e crenças ritualísticas realizadas em muitas dessas denominações.  

Na CCNEI como evidenciada no quadro abaixo (TABELA 4) realizou durante a 

pesquisa os seguintes rituais: 

 

Tabela 04: Rituais, simbologias e aspectos dos rituais realizado na CCNEI 
Pelotas 

 
RITUAIS ASPECTOS DOS RITUAIS QUANDO SÃO REALIZADOS 

LOUVOR Manifestação do amor e do 
culto à Deus. Adorar à Deus 
e sentir sua presença. 

Realizados com regularidades em todos 
os cultos. São tocados ou cantados até 3 
louvores antes do início da palavra 
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Momento de preparação da 
alma para ouvir a palavra. 

ministrada pelo líder do grupo ou alguém 
indicado por ele. 

PALAVRAS E ORAÇÕES Realizada no início e no final 
de cada culto é destinada a 
pedir benção diversas ao 
divino. Seja para arrumar um 
trabalho, conseguir um 
relacionamento, prover 
saúde, pela família, amigos e 
outros. 

Realizados com regularidades em todos 
os cultos. Geralmente antes do louvor e 
no final de cada culto. 

ORAÇÃO EM LINGUAS É um dom do espirito santo. 
Quem a recebe estar agindo 
sobre o poder do espirito 
santo. Quem o recebe fala 
várias coisas em diferentes 
línguas, as vezes indefinidas. 
A pessoa que recebe diz 
coisas muitas vezes 
incompreendidas, porquê as 
palavras ela vem do coração, 
do espirito e do coração de 
Deus. É a prova de Deus 
operando naquele lugar e na 
vida do cristão. 

Não é sempre que acontece, acontece 
em um momento de efervescência 
religiosa, geralmente em meio a orações 
e louvores e aparentemente apenas as 
pessoas mais religiosas e com anos de 
experiências em igrejas consegue 
manifestar o dom de orar em línguas. 

SANTA CEIA Momento de comunhão com 
Deus. Come-se o pão e bebe-
se o vinho como celebração 
para a volta de Jesus Cristo. 

Realizada no mês de abril em 
comemoração à pascoa que marca a 
morte e ressureição de Jesus Cristo. 

CULTO DA FOGUEIRA Realiza-se uma fogueira. 
Após isso em um papel 
escreve-se um pedido, em 
seguida ele é queimado na 
fogueira visando ser 
atendido. Após isso todos 
oram ao redor da fogueira. 

Acontece no mês de junho, junto com o 
aniversário e arraial junino da CCNEI 
Pelotas. O culto da fogueira também foi 
realizado em um retiro de carnaval no 
mês de fevereiro. 

ÓLEO UNGINO É um óleo aromatizado em 
que a pastor passa nas mãos 
e na testa dos 
frequentadores. O óleo 
destina-se a proteção e a 
cura de enfermidades para 
quem o usa. 

Enquanto estava no grupo, não era 
realizado com regularidade. Aconteceu a 
unção por meio do óleo ungido no mês 
de julho. Mas pelo que constatei ele pode 
ser usado sempre que o líder da célula 
religiosa considerar necessário. 

Fonte: Arielson Teixeira do Carmo 

 

Cada um desses rituais possuía simbologias, significados específicos e eram 

realizados com regularidades ou em ocasiões específicas. Sublinho que o próprio 

culto se trata de um ritual, pois ele acontece com uma certa regularidade e possui 

gestos e atos que são repetitivos (TURNER, 1974;2005).  

Todos esses rituais mencionados (Tabela 4), estão embasados em passagens 

bíblicas e são muito importantes para que os envolvidos se reconheçam enquanto 

cristãos evangélicos que comungam com a forma de ser e estar no mundo. Os 

significados e os símbolos definem muitas das vezes suas ações no cotidiano, como 

dizia o Lucas “ Não adianta vir aqui e adorar a Deus e lá fora levar uma vida mundana”.  
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As ações durante os rituais diferenciavam-se de uma para o outra. Algumas 

exigiam o silêncio, palavras, oração e compenetração; já outros as entonações de 

vozes, danças e gesticulações são importantes. Assim como cada objeto utilizado.  

No primeiro contato com o grupo eu pude observar como o culto desempenhava 

uma função social importantíssima para a integração e sociabilidade entre os 

frequentadores.  Durante as cerimônias, muitos compenetrados os frequentadores 

manifestavam diversas reações no momento em que o presbítero Sandro iniciava o 

culto fazendo as orações iniciais, durante o louvor e nas orações finais.  

Os frequentadores fechavam os olhos e oravam, na hora do louvor 

gesticulavam e em algumas ocasiões aconteciam a manifestação de oração em 

línguas estranhas e isso era possível graças, como eles informavam, a presença de 

Deus naquele lugar. Alguns dos frequentadores nos momentos de socialização 

falavam o quanto sentiam-se confortáveis ao ouvir a palavra e outros diziam que por 

mais que amigos, familiares e conhecidos também evangélicos não reconhecessem 

a CCNEI enquanto uma “igreja legitima”, naquele momento de realização dos cultos 

e dos rituais eles eram capazes de sentir, que ali era sim uma igreja verdadeira e não 

uma igreja de falsos profetas, como corriqueiramente ouviam em alguns outros 

espaços religiosos.  

Nesse sentido, o Cleiton expressa os significados que os rituais assumiam para 

a sua vida enquanto um cristão evangélico: 

Esses rituais são simbólicos né, ele traz uma simbologia dentro do ambiente 
que a gente vive né, declarando a fé naquilo que a gente tem, naquilo que a 
gente não vê né... são atos proféticos né que a gente faz para mostrar a nossa 
vê naquilo que a gente não toca, aquilo que não é visível aos olhos. Esses 
atos, a questão de orar em línguas, mostra aquela questão do espirito do 
santo que estar presente conosco e então... eu entendo como um ato 
profético né a gente ta declarando nossa fé e buscando a Deus, orando a 
Deus para que possa estar nos escutando e de alguma forma estar mais 
próximo de Deus, buscar jesus né, buscar esse entendimento com mais 
clareza esse é o processo da oração ta unificando e buscando a Deus de 
alguma forma e chegando o mais perto possível daquilo que Deus almeja 
para vida da gente. 

 

4.3 A palavra, as orações e suas simbologias 

As regularidades dos cultos eram marcadas, primeiramente pela presença dos 

frequentadores que ficavam reunidos em círculos, vezes de pé e oras sentados nas 

cadeiras plásticas de cor branca com suas bíblias em mãos. O Presbítero Sandro, 

como líder do grupo, ficava posicionado na frente deles em uma pequena mesa, 

também com uma bíblia em mãos. O início do culto era marcado, vezes pela leitura 
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da palavra e outras por louvores.  A leitura da palavra geralmente era acompanhada 

de falas, cantadas, gritadas ou murmuradas (SHAUL, 1999). O termino das palavras 

vinham sempre acompanhados de um: “aleluia” ou “gloria a Deus”.  

A leitura da palavra eram passagens bíblicas especificas que tinham o intuito 

de trazer algum tipo de “ensinamento moral” e faziam com que os frequentadores 

pudessem nutrir algum tipo de sentimento pela mesma, as palavras na maioria das 

vezes ficavam a cargo do Sandro, em raras ocasiões elas foram proferidas pelo 

Marcelo ou Lucas.  

No que concerne a palavra exponho fragmentos de meu diário de campo dos 

dias 21, 28 de janeiro e 04 de fevereiro:  

A palavra foi ministrada pelo Marcelo, ao invés do Sandro. Segundo o 
Marcelo a palavra que ele iria ministrar, ele já tinha ministrado na CCNEI de 
Porto Alegre. A palavra era “ A mulher do fluxo de Sangue” que estar na 
passagem bíblica Mateus 9:20. Enquanto o Matheus ministrava a palavra, o 
Sandro interpretava em libras para o Guilherme. A bíblia que estava sendo 
utilizada naquele dia era uma versão traduzida de Joyce Meyer (usada com 
frequência nos cultos). Outros acompanhavam no aparelho celular esta 
passagem, através do aplicativo bíblia on-line. Foram lidos também neste dia 
de culto os provérbios de Salomão. O Marcelo novamente relatou sobre ter 
uma missão na igreja inclusiva e falou sobre o passado de opressão que viveu 
em algumas igrejas evangélicas. Relatou sobre ter fé e a importância da fé 
na vida de um cristão. Utilizou uma outra passagem bíblica, desta vez, em 
Hebreus 11:16 “ Não desanimarás” (DIÁRIO DE CAMPO, DIA 21 DE 
JANEIRO DE 2018) 
Naquele dia, o Sandro não havia escolhido uma palavra para o culto, então, 
bem descontraído ele disse que iria improvisar. O Sandro ministrou uma 
palavra que já havia sido ministrada em alguns dos cultos “ Deus chama 
das trevas para a luz”. Nesta palavra, o Sandro falou sobre serem 
“inclusivos” e de como Deus chamou muitos gays das “trevas” para a “luz”. 
Isso estava diretamente ligado na perspectiva dele sobre um chamado para 
viver um novo tempo. Da necessidade que muitos gays tinham de buscar a 
Deus e ter um relacionamento com ele. Nesta pregação o Sandro enfatizou 
ainda sobre sua trajetória religiosa, estigmas e opressões que sofreu em 
igrejas cristãs tradicionais e como estas viam homossexuais como 
pecadores. Para o Sandro, Deus os já conhece, Deus conhece cada um de 
nós. Enfatizou que os gays, gays cristãos tem os mesmos direitos das 
pessoas heterossexuais de vivenciarem o sagrado cristão (DIÁRIO DE 
CAMPO, DIA 21 DE JANEIRO DE 2018). 
A palavra ministrada pelo Sandro neste dia foi “ Não desistir dos sonhos”. O 
Sandro pediu para que todos de pé aplaudissem o senhor e assim todos 
fizeram. A palavra que o Sandro ministrou era bastante parecida com outras 
que já haviam sido ministradas. Sobre “aceitar Jesus porque ele transforma 
vidas”. “ Jesus habita nas nossas vidas”. “ Buscar a paz com Jesus”. Essas 
palavras eram interpretadas a partir da passagem: “ Vaso da unção de Deus” 
e nas passagens de Mateus 8 e Tessalônicos 5:2 (DIÁRIO DE CAMPO, 04 
DE FEVEREIRO DE 2019). 
 

Essas palavras tinham o objetivo de transmitir a mensagem de Deus aos 

frequentadores sobre: a importância de terem esperanças, superar as angústiass, 

problemas e dificuldades. Algumas delas eram utilizadas frequentemente e 
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repetidamente quando alguém vinha ao grupo pela primeira vez ou quando alguém 

retornava depois de um período afastado.  

As palavras tinham sempre conotações morais e estavam ligadas diretamente 

às situações de angústias e dilemas próprias do cotidiano dos frequentadores. 

Sociologicamente, as leituras dessas palavras, assim como veremos com os louvores 

e outros rituais, buscavam antes de tudo explorar o emocional das pessoas, fazendo 

com elas pudessem se ver naquele momento e acreditar que elas precisavam ouvir 

aquelas palavras, pois as mesmas atenuavam momentos de aflição ou condiziam 

como alguma situação difícil vivida no momento cuja palavra direcionada os faziam 

crer que ela revelava (ações presentes) ou previa (ações futuras). 

A interlocutora Luna por exemplo, ao ir pela primeira vez em um culto da 

CCNEI. Ouvia atentamente as palavras ministradas pelo Sandro. Observei que as 

palavras proferidas pelo Sandro lhe tocavam, como:  “lutar pela família”, “não desistir 

dos sonhos de vida” e “ ficar mais tempo com quem se ama”. A Luna durante o culto 

falava baixinho para Sandra: “ essas palavras são para mim”. O principal motivo da 

ida da Luna aquele dia era porquê ela estava sentindo-se afastada de Deus, por 

contas de problemas pessoais e emocionais, já evidenciados no Capítulo 3 desta 

dissertação.  

Nessa assertiva, Souza e Magalhães (2002) consideram que o meio evangélico 

pentecostal tem uma doutrina centrada no emocional, nas vivências e experiências 

com o sobrenatural, no qual os milagres, profecias, palavras, curas, exorcismos e o 

dom de falar em línguas estranhas são elementos importantíssimos para a 

manutenção e reprodução de sua doutrina. 

Para além disso, Shaul (1999) acrescenta que a palavra vai além de um 

sermão, complementando-se nos demais atos do culto (orações, louvores) e significa 

mais do que puramente a exegese de um texto bíblico. 

No caso das orações elas sempre aconteciam com regularidade, realizadas no 

final do culto. Observei que raras foram as vezes que as orações foram realizadas no 

início do culto. As orações destinavam-se a fazer pedidos. Ao termino de cada culto 

o Sandro sempre perguntava se alguém tinha algum pedido de oração para fazer e 

assim surgiam diversos: Oração pela família, para se conseguir um trabalho, um 

relacionamento, pela saúde dos enfermos e amigos. Após isto, todos fervorosos, 

oravam de olhos fechados e ao mesmo tempo em tom de voz moderado e 

exclamavam frases do tipo: “prover pela minha família” “pelos meus amigos oh! Pai!”, 
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“prover pelos enfermos”, “pela nação”, “me dê discernimento oh! Pai!”. Nos momentos 

das orações, o Sandro era uma espécie de divisão entre o mundo espiritual e o 

terreno, como se fosse um representante de Deus, encarregado de receber os pedidos 

de orações. 

Um dos frequentadores que mais pedia orações, em quase todos os cultos dos 

quais estive presente, era o Guilherme e suas orações eram especificamente para ele 

arrumar um namorado.  O Guilherme era um homem branco, de mais ou menos um e 

noventa de altura, por volta dos quarenta anos de idade e deficiente auditivo. Durante 

a pesquisa, eu sentia uma certa frustração por não conseguir me comunicar com o 

Guilherme, pelo fato de eu não saber fluente as línguas de sinais. Assim como eu, ele 

também se esforçava ao máximo para nos comunicarmos. O Sandro sempre foi o 

tradutor do Guilherme durante os cultos, fazendo as orações, os louvores e 

intermediando a comunicação com os outros frequentadores – através das Línguas 

Brasileira de Sinais (LIBRAS).  

A solidão do Guilherme e a vontade dele em ter um namorado os faziam 

acreditar no poder das orações sobre a sua vida e as palavras ministradas pelo 

Sandro eram responsáveis por gerar nele o contentamento da espera. Observei que 

durante os cultos em que o Guilherme esteve presente e pedia orações pela sua vida 

afetiva, o Sandro aproveitava para fazer algumas prescrições sobre a importância de 

se levar um relacionamento conforme os “designíos de Deus e que a espera fazia 

parte da vontade de Deus”. Essas prescrições que eram feitas pelo Sandro faziam 

parte de um código de conduta moral, próprias da CCNEI, pois a instituição 

recomendava a seus frequentadores a importância de um relacionamento estarvel e 

monogâmico, evitando assim, o sexo casual e a promiscuidade.  

Na etapa final da observação, o Guilherme havia arrumado um namorado e 

ficou um período afastado da CCNEI de Pelotas. Isso foi uma surpresa para o grupo, 

recordo-me que certa vez ao perguntar por ele, o Marcelo falou: “tú nem sabe? O 

Guilherme arrumou um namorado, menino as orações foram fortes”. O fato do 

Guilherme ter arrumado um namorado justificava a eficácia de orar e “esperar em 

Deus”, como dizia o Sandro. Além, é claro de legitimar a força da oração para aqueles 

que acreditavam nelas.  

O período de afastamento do Guilherme da CCNEI de Pelotas gerava 

comentários desagradáveis sobre ele por parte de outros frequentadores. Quando a 

mãe do Sandro notou a falta do Guilherme nas reuniões ela comentava: “o problema 
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é que as pessoas depois que conseguem aquilo que querem, esquecem de Deus”. 

Este comentário da mãe do Sandro foi dentro de um contexto especifico em que 

tinham apenas três pessoas na reunião do grupo e ao perguntar pelo Guilherme 

informaram a ela que ele provavelmente poderia estar com o namorado.  

É inegável a felicidade do Guilherme em ter conseguido um namorado, mas 

também é indiscutível que algumas pessoas que frequentavam o grupo na época 

vissem o seu comportamento de afastamento como ingratidão a Deus, pois alguns 

acreditavam, que ele deveria ser grato ao poder da oração e nada mais justo do que 

ele continuar congregando e porque não levar seu namorado. Em informações 

recentes, fiquei sabendo que o Guilherme retornava para as reuniões do grupo.  

É importante sublinhar que acreditando ou não nas orações o Guilherme 

poderia arrumar um namorado, porquê era da vontade dele se relacionar e estava 

procurando um namorado. Contudo, no momento em que ele depositava sua fé na 

eficácia de um ritual, os feitos que aconteciam em sua vida passavam a ser atrelados 

ao “poder da oração” e em uma “força sobrenatural”.  

À vista disso, não se tratava apenas de conseguir o feito almejado, a partir do 

momento em que a eficácia do ritual se materializava, era importante manter as 

regularidades nos cultos e orando fora do espaço do ritual como forma de 

agradecimento ao desejo alcançado. Pois, embora os rituais fossem simbólicos, as 

forças sobrenaturais que eles possuíam eram capazes de ter implicações diretamente 

na vida social, extrapolando os espaços de realização das cerimônias religiosas. 

Assim, alguns acreditavam que para o relacionamento do Guilherme se manter 

conforme a vontade de Deus, ele deveria continuar orando e mantendo-se na 

presença de Deus.  

Do mesmo modo, as palavras e orações enquanto elementos rituais vão além 

de simples palavras e gestos. Elas atingem a psique dos envolvidos despertando 

sentimentos de esperanças, sonhos e os auxiliem como lidar com os problemas 

pessoais, emocionais e matérias da vida cotidiana (TURNER, 1974;2005). O ato de 

orar e seguir as palavras do líder fazia com que muitos dos homossexuais que 

frequentavam a CCNEI de Pelotas pudessem ter mais discernimento em tomar 

decisões e no trato com as pessoas do dia-a-dia. Nas palavras do interlocutor Lucas: 

“ é graças as orações que eu me livrei de uma vida mundana” ou nas do Sandro “ as 

orações, as palavras e o jejum sempre me fazem ter mais clareza nas decisões”. 
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Mas cabe frisar que para algumas pessoas as orações por exigir tempo para 

além daquelas feitas no seio do grupo, tornava-se um processo cansativo, fazendo 

com que eles duvidassem de sua eficácia. Como no caso do Demétrio que chegou a 

me relatar sobre estar desacreditado “ah é tanta oração, tanta oração e eu não consigo 

um emprego, as vezes orar cansa também”.  O Demétrio frequentou pouquíssimos 

encontros do grupo e logo se afastou.  

 

4.4 O louvor e a manifestações de orações em línguas 

Tanto a palavra, as orações, os louvores e orações em línguas eram rituais que 

integravam o culto da CCNEI de Pelotas realizados aos domingos. Alguns aconteciam 

com regularidades como a palavra, as orações e os louvores. Já as orações em 

línguas aconteciam em um momento de efervescência e de emoção religiosa 

(DURKHEIM, 2003) onde apenas alguns eram capazes de manifestar esse Dom do 

espirito Santo. Os que oravam em línguas acreditavam estarem em contato direto com 

o divino, nesse caso, com o Espirito Santo, como evidenciarei a seguir. Contudo, tanto 

o louvor como as orações eram rituais importantes para a manifestação do fenômeno 

de orar em línguas estranhas (Glossolália ou Xenoglassia) e eram elementos 

importantes que definiam a cultura cristã evangélica pentecostal.  

No que diz respeito ao louvor ele geralmente era tocado antes da palavra. O 

louvor caracterizava-se como sendo o momento de preparação do espirito para 

receber a palavra de Deus. Eles, os louvores, aconteciam com regularidade e todos 

podiam participar, porém, eram conduzidos pelo Sandro ou por alguma outra pessoa 

indicada por ele na hora do culto. Eram cantados pelos menos três louvores antes da 

pregação.  

No início da pesquisa, os louvores eram colocados para tocar na plataforma de 

vídeo online Youtube tendo em vista que o grupo ainda não possuía um ministério de 

louvor ou uma pessoa que pudessem canta-los – como comumente ocorre em igrejas 

“convencionais”. As músicas geralmente eram de cantores gospel conhecidos do 

grande grupo, como Ana Paula Valadão e Damares.  

Nos cultos do dia 04 e 28 de fevereiro o louvor tinha sido cantado pelo Lucas. 

Nesse período tinha o que se pode ser encarado como uma tentativa de fundar um 

ministério de louvor, que ficaria a cargo do Lucas, haja vista que o Lucas estava 

afastado da igreja que congregava e de onde fazia parte do ministério de música e 

louvor. Neste período o Lucas tentava na CCNEI de Pelotas dar seguimento aos seus 
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projetos de cantar e “louvar ao senhor”, mas como já demonstrei no Capítulo 3, o 

Lucas também se afastou por um tempo do convívio com o grupo da CCNEI, alegando 

estar passando por alguns conflitos em casa e na igreja.   

Como era corriqueiro acontecer, antes do culto, eram tocados dois louvores 

gospel no computador ou cantado pelo Lucas, no tempo em que frequentava o grupo. 

Esses louvores marcavam sempre o início do culto. De pé, todos cantavam os 

louvores em voz alta. Alguns fechavam os olhos. Neste momento, era como se as 

canções dos louvores invadissem seus corações e eles eram tomados por uma onda 

de fé e emoção. Alguns gesticulavam com os braços erguidos, outros colocavam as 

mãos sobre o peito e cantavam com muita emoção. O Sandro, o Marcelo e o Lucas 

sempre eram os que mais se emocionavam durante o louvor, devido, como já 

mencionei os que levavam a questão da religião “muito a sério”.  

O Sandro era também responsável por interpretar o louvor em Libras para o 

Guilherme, então, as encenações do Sandro durante o louvor também eram 

motivadas com a preocupação de que o Guilherme também pudesse sentir e entender 

o que dizia o louvor.  

Rapidamente, todos deixavam-se invadir pelas palavras que diziam o louvor. Até 

os mais tímidos começavam a cantar em voz em alta. Uma espécie de balé, com 

passos não tão sincronizados tinha início. O aceno das mãos, a movimentação do 

corpo de um lado para outro era a demonstração de adoração à presença de Deus no 

espaço da CCNEI de Pelotas145. 

Para o Lucas o momento de louvor e principalmente o momento em que voltava 

a cantar na CCNEI depois de um tempo afastado da Igreja Internacional da Graça 

marcava um período importante na sua vida, momento em que ele se via novamente 

parte de um grupo religioso cristão evangélico.  

Além de despertar emoções, ele sentia paz e a presença de Deus, além de poder 

se sentir entusiasmado em estar cantando novamente. O Lucas expõe os significados 

e as simbologias que o louvor assume para ele:  

A presença!!! É bem interessante isso por causa que no início, quando eu 
passei por essa fase de aceitação, porque antes eu tinha muita vergonha de 
cantar, principalmente lá no Ministério que eu tô voltando agora. Tem um altar 
grande, tem um microfone, eu tenho que usar microfone, eu tenho que usar 
fones de ouvido pra poder escutar, o salão enorme, então a minha voz sai em 
todo o salão, diferente quando eu cantava lá na CCNEI. Mas o quê que eu 
sinto quando eu canto? Eu sinto paz, e essa paz é a certeza que Deus estar 
comigo naquele momento sabe? De sentir que as pessoas, tu olhar pra cara 

                                            
145 Diário de campo, 2017-2018.  
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daquelas pessoas tu ver, ela chorando com o que tu estar cantando com que 
tu estar louvando no caso, e tu ver que elas estão sentindo a presença de 
Deus, elas se arrepiam, elas sentem, então tudo é sentimento?  Sabe, não 
que Deus se manifeste por sentimentos, se ele se manifesta é porque ele é 
Deus, mas ele também se manifesta por sentimentos, no arrepio, no choro, 
sentia presença dele. Então aquilo me motivava ao mesmo tempo que ele 
sentiu eu estava sentindo e Deus estava confirmando no meu coração que 
era dele. Então é esse o sentimento que nós temos, é o sentimento de paz, de 
alegria. de calma, claro que no início dar aquele nervosismo porque tu fica, 
bah,  eu tenho que cantar .  Se eu errar, seu eu desafinar, existe tudo isso, 
mas na hora, tipo, tudo se acalma tu só ficas com aquela presença assim, 
aquela presença contínua, e é essa, esse é o sentimento que nós sentimos. 
 

Dessa forma, o louvor desempenhava um papel crucial de um momento intimo 

com Deus. Para os frequentadores os louvores eram sem dúvidas um dos elementos 

centrais na vida de um cristão evangélico. A ideia da presença de Deus era 

constantemente acionada na ora do louvor, pois o louvor servia exatamente para sentir 

que Deus estava por perto e ele sentia todos os sentimentos do fiel que canta.  Para 

sentir a presença de Deus basta acreditar e fazer o que diz o louvor para além dos 

espaços sagrados. Ações que deveriam ser realizadas no dia-a-dia.  

Para o Marcelo, por exemplo: “o louvar faz parte mais de uma adoração, um 

culto de adoração, adorar a Deus e buscar a Deus, atrair a presença de Deus mais 

para perto de nós”. 

Dessa forma, os louvores para o Sandro e para a CCNEI de Pelotas enquanto 

um grupo evangélico pentecostal representa:  

O louvor para nós é muito importante né... nós cremos que o louvor é o 
momento de uma manifestação do nosso amor, do nosso culto a Deus e é ali 
que nos cremos que... o espirito santo né que nos cremos que o espirito santo 
ele vai estar presente no nosso meio... através do louvo nós convidamos né... 
o espirito santo a estar conosco, então o louvor ele é muito importante então 
nos cremos que o louvor é o momento de preparar nosso espirito, nossa alma 
para a palavra que virá logo após... 

 

Para o Cleiton o louvor, com todas as suas simbologias significa: 

 
Uma das coisas que eu sempre gostei na igreja... que sempre me chamou 
atenção foi o louvor é uma coisa tipo que ao meu ver me aproxima de deus, 
eu sinto ainda que na célula ali, na CCNEI, eu ainda fico um pouco tímido, 
poucas pessoas tipo, ainda fico um pouquinho preso nesse sentido mas eu 
busco, oro, louvo ali a Deus nesse sentido por estar numa igreja por ter 
poucas pessoas, eu ainda fico meio tímido... mas numa igreja com maior 
número de pessoas tem mais liberdade de cantar... mas né ficar mais à 
vontade, então nesse sentido eu ainda fico um pouco tímido até então, mas 
me sinto bem é uma coisa que traz paz pra mim é uma realização muito 
pessoal. O ritual do louvor é para começar bem a semana ela já fez ali teu 
tributo a Deus, ela já agradeceu a Deus pela tua vida, pela tua família, então 
é uma forma pra te energizar pra seguir a tua vida, independente da tua luta, 
tua batalha do dia-a-dia que a gente tem ai né e me traz paz, me traz 
tranquilidade. 
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O ritual do louvor além da aproximação com divino na CCNEI de Pelotas fazia 

com que os indivíduos entendessem que a adoração de louvores é algo que 

ultrapassa a vivência do grupo propriamente dito, viver o que diziam as canções dos 

louvores na vida social cotidiana era um mecanismo que os auxiliavam na superação 

de pequenos conflitos do dia-a-dia. O simbolismo do louvor como Presença de Deus 

assumiam nas práticas cotidianas o sinônimo de força e ânimo para saber conduzir 

problemas reais que a vida coloca.  

Aquele que cantava o louvor , era  dotado de um Dom146 concedido por Deus 

e essa pessoa cantaria para alegrar e despertar as emoções nos outros. De acordo 

com Lucas, o fato dele cantar e tocar era um dom de Deus:  

Deus dá... me esqueci, me fugiu a palavra agora. Deus dá um dom pra cada 
pessoa, basta a pessoa decidir se ela aceita o dom que Deus deu a ela 
porque ela sempre vai ter com ela o dom. o dom de Deus é irrevogável na 
vida da pessoa ela vai sempre ter, ou ela vai aquecer ele ou ela vai esfriar 
ele. Então se tu quiser, por exemplo, Deus me deu o dom de cantar, e de 
tocar vários instrumentos. Eu toco teclado, toco violão, toco bateria, toco o 
que tiver , O que tiver pra tocar eu toco, então Deus me deu esse dom. Eu 
toco simplesmente com facilidade qualquer tipo de instrumento, me da um 
teclado que então...  Então que que acontece? Esse dom que Deus te dá não 
é pra ti, o dom que Deus te dá, é pras pessoas, pras pessoas receberam de 
Deus através da tua vida, e isso  no caso é o entendimento que nós temos 
no meio cristão no geral. Né porque a CCNEI é uma igreja inclusiva mas ela 
é uma igreja cristã. Esse é o entendimento que nós temos no geral. Na parte 
dos louvores então quando a gente cantar um louvor a gente estar entonando 
a nossa voz, a gente não estar cantando pras pessoas e ainda estar cantando 
pra Deus. E as pessoas nos acompanham em adoração a ele. Essa é uma 
das partes mais bonitas que existem no culto por causa que, é com louvor 
que as pessoas conseguem desenvolver mais com Deus. Muitas das vezes 
falar uma coisa que estar incomodando elas, que estar deixando elas pra 
baixo, é um dos louvores que vai fazer elas irem pra frente, que vai motivar 
elas, que nem todas as músicas. As músicas dependendo da música, faz tu 
chorar, faz tudo ficar feliz, então é a mesma coisa com louvor só que é mais 
intenso, aquilo te puxa, aquilo te traz mais, faz tu sentir mais a presença de 
Deus. 
 

No tempo em que o Lucas passou na CCNEI de Pelotas, de fato, ele sempre 

cantou com muita emoção. Sua voz, em tom alto e emocionado faziam com que todos 

também se emocionassem e cantassem com fervor os louvores que ele cantava. Por 

vezes, elogie a forma emocionada e envolvente de cantar do Lucas. Aquele momento, 

                                            
146 Os dons espirituais possuem quatro conjuntos de classificação encontrados na Bíblia: 1) apóstolo; 
2) profeta; 3) doutores; 4) dons de operar milagres; 5) dons de curar; 6) socorros; 7) governos, dons 
administrativos; 8) variedade de línguas (I Coríntios, 1995, Cap.12 vers. 28). O segundo conjunto 
apresenta esses outros dons: 1) palavra da sabedoria; 2) palavra da ciência; 3) fé; 4) dons de curar; 5) 
operação de maravilhas; 6) profecia; 7) discernimento dos espíritos; 8) variedade de línguas; 9) 
interpretação de línguas (I Coríntios, 1995, Cap.12 vers. 8-10). O terceiro é assim organizado: 1) 
profecia; 2) ministério; 3) ensino; 4) exortação; 5) contribuição; 6) liderança; 7) misericórdia (Romanos, 
1995, Cap. 12 vers. 6-8). Para finalizar, o quarto conjunto: 1) apóstolo; 2) profeta; 3) evangelista; 4) 
pastor; 5) doutor (Efésios, 1995, Cap. 4, vers. 11) (RICCI, 2007, p. 57).  
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cantando na CCNEI de Pelotas para o Lucas era o momento em que ele se sentia 

“usado por Deus”, que “era um instrumento de Deus” para alegrar e emocionar 

pessoas.  

Nos primeiros encontros do Lucas na CCNEI de Pelotas ele aparentava estar 

animado em continuar cantando e até falavam em um ministério de louvor coordenado 

por ele, quando a igreja viesse a ter uma sede própria. O espirito de liderança do 

Lucas e sua “dedicação a obra” faziam com que muitos vissem nele como a pessoa 

que daria vida a um ministério de louvor. 

Porém, a passagem do Lucas na CCNEI de Pelotas foi rápida. Não demorou 

para que ele duvidasse do próprio estatuto da CCNEI de Pelotas como uma igreja 

cristã legitima. Fato que fez o Lucas então, voltar para a igreja Internacional da Graça 

de Deus sua igreja de origem, relatei esse ocorrido com o Lucas no Capítulo 3.  

O ritual do louvor também era realizado em eventos especiais promovidos pelo 

grupo, como por exemplo no retiro de carnaval ocorrido no mês de fevereiro de 2018 

ou no arraial gospel no mês de junho de 2018. Nessas comemorações especificas, 

por se tratarem, de eventos em que contava com a participação de familiares e 

amigos, os louvores tomavam outra forma.  

Por exemplo, durante o retiro de Carnaval. Evento que reuniu familiares, 

amigos e antigos frequentadores. Os louvores eram mais “agitados”, então tocavam 

segundo o Sandro, funk gospel, sertanejo gospel e eletrônica gospel. Esses louvores 

buscavam reproduzir a mesma batida desses ritmos musicais, mas com letras, que 

remetiam ao “encontro com Deus” e “ a importância de Deus na vida de um cristão”. 

De acordo com o Sandro eram músicas para um cristão se “divertir e se animar”. 

“Nada de letras promiscuas e depravadas”, esclarecia ele. Assim, o louvor tornava-

se um instrumento de integração, onde todos podiam cantar, dançar e socializar.  

Na festa do arraial gospel da CCNEI de Pelotas alguns louvores assumiam 

letras que remetiam ao ritmo de forró. Durante a festa junina do grupo, ocorreu o ritual 

do culto da fogueira e o louvor foi cantado pela esposa do Pastor de uma igreja 

pentecostal da Cidade, que é amigo da família do Presbítero Sandro e sempre que 

podia fazia algumas pregações e participava de algumas festividades da CCNEI de 

Pelotas.  

Para esse pastor era importante que a igreja dele se aproximasse do grupo da 

CCNEI em Pelotas “e o mais importante ainda é que as igrejas pentecostais se 

aproximem dos homossexuais. Deus deve amar a todos e deve haver apenas uma 
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igreja, aquela que acolhe a todos”, dizia ele.  No entanto, a aproximação desse pastor 

com o grupo de Pelotas, tratava-se muito mais de um mecanismo que buscava 

também atrair adeptos para a igreja que este pastor administrava. Alguns dos 

frequentadores da CCNEI de Pelotas aos poucas também começavam a frequentar a 

congregação desse pastor.  

O ritual do louvor funcionava como importante momento de integração e 

socialização das pessoas do grupo, dos quais as simbologias se expressavam através 

do canto, dos gestos, música e da dança. Eram responsáveis pelo sentir da presença 

de Deus, emoção e manifestação do espirito santo, que poderia vir de várias formas, 

como a orações em línguas, por exemplo. 

 

A orações em línguas e o privilégio do dom 

A oração em línguas147 é um dos dons que Deus concede a um cristão 

evangélico pentecostal. O dom da língua – trata-se do poder de orar em diversas 

línguas ou línguas estranhas (glossolalia ou xenoglossia). Um importante marco para 

a cultura evangélica pentecostal. Quando uma pessoa estar orando em línguas ela 

pode: cair sem avisar, deitar-se no chão, pular, rolar, dar cambalhotas, sentir uma 

grande emoção, alegria, exultação ou transbordamento (CAMPOSJR, 1995; 

CORTEN, 1996; MARIANO, 1999; ORO, 1996).  

A manifestação desse dom também estar embasada em passagens bíblicas 

que afirmam que o dom de orar em línguas trata-se de uma promessa de Deus para 

os últimos dias, se caracteriza pele fusão do espirito santo com a pessoa que ora. 

Estas passagens estão principalmente em Joel 2:28 e Apóstolos 15:17). 

No que concerne a glossolalia, pra Baptista (1989) é uma manifestação na qual 

o falante é tomado pelo êxtase, capaz de produzir uma linguagem emocional, ritmada, 

silábica, quase-melódica. As características são expressivas e não intelectivas, bastas 

os sons e os gestos (BAPTISTA, 1989).  

O interlocutor Sandro, líder da CCNEI de Pelotas, relata sua crer nas orações 

em línguas:  

Nos cremos nas orações em línguas, mas...  existe um cuidado óbvio em não 
fazer uma ora... um culto apenas orado em línguas mas nos cremos em orar 
em línguas porquê é bíblico  e nos cremos realmente na bíblia né ... eu 
sempre costumo dizer isso , nos cremos totalmente na bíblia mas apenas em 

                                            
147 Para uma discussão sobre orações em línguas no pentecostalismo ver: CAMPOS JR, 1995; 
CORTEN, 1996; MARIANO, 1999; ORO, 1996; Ricci, 2007.  
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temos... que há um contexto, aliás todos os cristão acreditam em contextos 
eles só não aceitam que há contextos para a homossexualidade  , mas nós 
aceitamos que tem um contexto, como eu anteriormente havia dito da 
bacanália e da pederastia não estar relacionada a homoafetividade é outro 
viés mas nos cremos em orar em línguas, como qualquer outro cristão 
pentecostal... 
 

Para a CCNEI de Pelotas e seus frequentadores, as orações em línguas com 

todas as suas simbologias revelava um importante elemento para que o grupo 

continuasse a se representar enquanto, um grupo religioso evangélico pentecostal. A 

manifestação da oração em línguas nos cultos sinalizava que Deus estava ali e não 

os tinham abandonados, como muitas igrejas tentavam fazê-los crer.  Certa vez, após 

uma sessão ritual de orações em línguas, o Marcelo disse “ eu sou tomado pelo poder 

Deus e ele me faz orar, se Deus não gostasse de mim por ser homossexual ele não 

vinha e manifestava”.  

Destarte o dom de orar em línguas na CCNEI de Pelotas também se tratava de 

um momento em que quem orava estava emanado pelo poder do espirito santo e era 

instrumento dele. Observei que a pessoa que orava em línguas começava a falar 

coisas indefinidas e incompreendidas. Para o Marcelo e o Sandro, depois de uma 

espécie de transe eles diziam que não sabiam explicar. A única coisa que sabiam 

dizer era que: “as palavras não eram deles, elas vinham do coração, vinham do 

espirito santo e do coração de Deus”.  

As manifestações de orações em línguas na CCNEI de Pelotas davam-se em 

momentos específicos e nem todas as pessoas eram capazes de recebe-las ou eram 

possuidoras desse dom. Os que manifestavam o dom línguas era apenas o Lucas, o 

Marcelo e o presbítero Sandro. O curioso é que os três eram o que mais “levavam a 

religião a sério” e “dedicavam-se a obra” como costumavam dizer.  

Os três eram, dentre os outros, era os que se consideravam mais religiosos. O 

Lucas, o Marcelo e o Sandro, embora tivessem sofridos conflitos internos e com 

lideranças, eles nunca se afastaram por completo do sagrado. Todos eles foram 

engajados em ministérios e lideranças religiosas, como demonstrei no capitulo 3. 

Assim, o tempo de dedicação e a devoção nos princípios doutrinários evangélicos, 

tornavam-se fatores importante para a manifestação da oração em línguas e estar 

concedia a quem orava certo privilégio em relação aos demais. 

Com sugere Aubrée (1985), p. 1071):  

Um dos vários dons sobrenaturais que Deus outorga aos crentes para 
recompensar o bom seguimento dos preceitos da doutrina. O “falar em 
línguas” é um dos mais comuns e, sobretudo, o mais procurado pelos novos 
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adeptos porque, dum lado, representa uma prova tangível de interesse do 
Espírito Santo pela pessoa, e que tem repercussões positivas a nível de 
estruturação individual e, do outro lado, constitui uma pressão implícita sobre 
o grupo no sentido da aceitação cada vez maior de dita pessoa (AUBRÉE, 
1985, p. 1071). 
 

A manifestação da oração em línguas dava-se em momentos específicos, em 

um momento de efervescência e emoção religiosa que tomavam conta de todos no 

local. Como relatei no meu diário de campo dia 28 de janeiro de 2018:  

Antes do culto, foram tocados dois louvores gospel no computador, como de 
costumo. De pé, todos cantavam os louvores em voz alta. Todos estavam de 
olhos fechados. Era como se as palavras dos louvores invadissem suas 
almas e eles rapidamente eram tomados por uma onda de fé. O Marcelo que 
cantava o louvor em voz alta, com uma mão no peito e a outra na testa 
começava a falar algumas coisas estranhas, dizendo algumas palavras que 
eu não sabia identificar. Logo, não demorou para que o Sandro também 
começasse a fazer a mesma coisa. Os outros normalmente seguiam 
cantando o louvor. 

 

Consequentemente, as manifestações de oração em línguas estranhas só 

eram possíveis em um momento forte de oração ou adoração de louvores. A oração 

em línguas para o grupo sinalizava para a presença de Deus, pois quem orava estava 

tomado pelo espirito santo, estava falando em nome dele, era intervenção de Deus 

naquele lugar, uma forma de comunicação do sobrenatural com mundo terreno. Para 

o Marcelo “orar em línguas é falar com os anjos, é falar com Deus”. 

Importante ressaltar que só poderia orar em línguas quem já tinha sido batizado 

no espirito santo, que simbolizava, o máximo esforço de comunhão com Deus para 

um cristão, o momento em que o fiel aceita jesus “como único salvador”. 

O Lucas explica o ritual da oração em línguas da seguinte forma: 

Se nós não temos Jesus hoje, e era ele que nos dava força que nos dava o 
entendimento... a oração em línguas é dada quando tu recebe o Espírito 
Santo, fui batizado no Espírito Santo, estou falando em línguas. O falar em 
línguas, é pra te edificar o teu próprio tempo. É simplesmente pra isso, pra te 
ter base em Deus. Por exemplo, vou pra um culto, vou falar em línguas, que 
é pra me edificar, é a edificação de si mesmo. Falar em línguas é a edificação 
de si mesmo, tu vai estar falando em línguas com os ministérios e com Deus 
e Deus vai estar te mandando unção. É esse o significado de falar em línguas. 
 

Nessa continuidade, na prática ritualística de orar em línguas é possível 

observar duas dimensões. Uma humana – aquele quem a recebe. E outra não 

humana, representada pelo espirito santo – que fala. As duas entram em sintonia, se 

condensam e isto é verificado nas ações durante o ritual dos que são tomados por 

esse ente “espirito santo”. Nessas simbologias, opera-se, uma espécie de 

comunicação entre Deus e os fiéis.  
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Cabe explicitar ainda, que essa comunicação entre o espirito santo e quem 

recebe a oração em línguas vai além do momento ritual, ele se estende para ações 

da vida cotidiana. Onde Deus manda constantemente sinais, através dos sonhos – 

profecias, sons estranhos durante uma determinada hora do dia e sensações como 

angústiass e desconfianças repentinas. O Marcelo em tom reflexivo dizia certa vez: “ 

depois que eu orei em línguas, no outro dia eu tive um sonho que eu ia conseguir um 

emprego, tipo um pressentimento sabe”. 

Além, da glossolalia assumir um caráter individual, onde nem todos em uma 

sessão ritual eram capazes de desenvolver, ela revela também um caráter coletivo, 

quando todos se envolviam naqueles sons ou o que Baptista (1989) concebe como 

“uma comunidade sonora” todos que participavam sentiam algum tipo de emoção que 

é transmitida por quem ora.  

Os emaranhados de sons emitidos pela oração em línguas, faz com que os que 

estão de fora possam ouvir e ela desperta olhares curiosos e a vontade de ter aquela 

experiência. O David, por exemplo, era um dos frequentadores que ficava muito 

intrigado com a oração em línguas e com aqueles que recebiam e dizia, em tom de 

ironia, “um dia eu também quero ser possuída assim, não sei como eles conseguem 

sabe”. 

 

4.5 O ritual do óleo ungido e o ritual da fogueira: sociabilidade e integração 

Os rituais do óleo ungido e da fogueira marcavam um momento importante de 

sociabilidade e de reintegração de homossexuais ao domínio do sagrado cristão 

evangélico pentecostal na CCNEI de Pelotas. Ambos realizados em ocasiões 

especiais ou quando o líder do grupo considerava necessário. Essas duas sessões 

rituais foram realizadas no mês de junho e agosto de 2018 e contou com a presença 

de amigos e familiares.  

 

O culto da fogueira e a queima dos pedidos  
 

Figura 10: Preparação da fogueira para a realizaçao do ritual 
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Fonte: Arielson Teixeira do Carmo                                                  

 

Figura 11: Preparação da fogueira para a realizaçao do ritual 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Arielson Teixeira do Carmo 

 

O Culto da Fogueira foi realizado no dia 28 de agosto de 2018 na CCNEI de 

Pelotas. Tratava-se de um ritual realizado sempre em festividades especiais do grupo. 

o culto marcava a festa de Arrail do grupo que acontecia no mês de julho – porém em 

2018, por conta de alguns compromissos o Sandro decidiu realizar no mês de agosto. 

Além da festa junina do grupo o ritualo, havia sido realizado também no retiro de 

carnaval em fevereiro de 2018 na cidade de São Lourenço do Sul-RS. Eram nestas 

festividades amigos, familiares e antigos frequentadores participavam, revelando 

nestas ocasiões a importância que este ritual tinha para reencontros e sociablidades 

das pessoas.  

Na festa em questão, o Arrail gospel – era realizado em comemoração a 

passagem de festas juninas, melhor momento, segundo o Sandro para: “ realizar uma 

fogueira e festejar com as pessoas amadas”. Foi nesta festividade que eu pude 

observar e participar do ritual do culto da fogueira, onde as principais simbologias do 

momento ritualistico eram: a fogueira e a queima de pedidos. 

Na festividade, além das pessoas que frequentavam com mais assiduidade a 

CCNEI de Pelotas como: o Guilherme, Marcelo , Cleiton, o Sandro e sua mãe. 
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Estavam também o Demétrio,  David acompanhado de um amigo, a Sandra e Luna 

que vieram prestigiar o evento depois de um tempo afastadas do convivio com o 

grupo, uma amiga do Sandro com suas duas filhas pequenas, a mãe do Cleiton, um 

pastor de uma igreja pentecostal da cidade e sua esposa. As pessoas reunidas 

aproveitavam para conversar, rir, comer e se divertir. Na mesa algumas comidas , 

bolos, tortas , salgadinhos e quentão148  –  feito com suco de uva. Eram servidos para 

os convidados. Porém, o que roubava a cena no local era alguns pedaços de madeira 

amontoados ques estavam nos fundos da casa e que iriam ser utilizadas para o ritual 

da fogueira149. 

O culto da Fogueira ou ritual da fogueira , como alguns chamavam, aconteciam 

tradicionalmente entre o mês de junho e julho. Realizava-se uma fogueira. Antes, em 

um pedaço de papel escrevia-se um pedido e em seguida ele era queimado na 

fogueira com o objetivo de atender o desejo pretendido. Que podiam ser tanto de 

ordem material, sentimental e espiritual.  

Antes da realização do ritual, tinha o culto normal, orações , a palavra , os 

louvores e oração final e só depois realizava-se a famosa “queima dos pedidos”.  A 

fogueira e as orações realizadas ao redor dela eram importantes ainda para 

“queimar” tudo aquilo de ruim que atormentava a vida de um cristão e também um 

momento de “expiação dos pecados” – a presença de uma entidade espiritual 

(Jesus, Deus, espirito santo) levava para longe os pecados e aquilo que dificultava a 

vida de um cristão evangélico no mundo material.  

Todos, após o culto dirigiam-se para ao redor da fogueira – que havia sido 

acessa com a ajuda da mãe do cleiton, depois de inumeras tentativas sem êxito do 

Marcelo e do Sandro. O Sandro avisava à todos que tinham alguns papeis sob a mesa 

é que todos poderiam escrever os seus pedidos, ele alertava, que eles deveriam 

serem escritos com fé e com a esperança de que Deus iria realizar. Timidamente 

alguns foram chegadando a mesa e escrevendo os seus pedidos, inclusive eu. Todos 

dirigiram-se para a fogueira que já encontrava-se acessa e aquecia à todos naquele 

dia frio. Em circulos ao redor da fogueira todos ouviam o Sandro que realizava as 

orações “pedindo proteção as familias , “aos amigos” “ pedindo que todos os pedidos 

fossem realizados” e também expressava seu sentimento de gratidão por todos 

                                            
148 Bebida à base de vinho, servido quente. Tradicionalmente integra as festas juninas.  
149 Diário de campo, 28 de agosto de 2018. 
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estarem ali reunidos e celebrando. Terminada a oração, uma pessoa de cada vez, 

jogava o papel com seu pedido ao fogo na esperança que fossem atendidos150.  

A importância de fazer o pedido com fé e esperança eram as primeiras 

recomendaçoes que o Sandro esclarecia a todos. Pois a eficácia do ritual do culto da 

fogueira só poderia ser possível que aquele crer soubesse aquilo que lhe angústiasva, 

aquilo que lhe aflingia – espiritual e  material. Após indentificar era de suma 

importância depositar fé e acretidar que entidades sobrenaturais realizariam o pedido. 

Novamente neste ritual aspectos emocionais e psicos, complementavam-se com as 

ações empregadas pelos participantes. Assim sendo, para os que participavam desta 

seção ritual, a fogueira era um elemento crucial para que ele pudessem se reconhecer 

enquanto evangélicos e nas crenças que o culto da fogueira podiam operar em suas 

vidas. 

Para o interlocutor Marcelo, o ritual da fogueira representa: 

Em relação aos cultos que a gente faz no caso simbólicos, tipo o da fogueira 
que a gente fez a queima dos pedidos. Nós sabemos que para as pessoas 
terem fé, elas precisam, ... a palavra de Deus fala que a fé você tem das 
coisas que não se vê, é a certeza, por exemplo, tem um copo aqui... pô tem 
um copo aqui, mas se eu não estou vendo o copo e Deus estar me dizendo 
que tem um copo, mas eu não estou vendo, então eu tenho que tentar 
acreditar em Deus que aquilo estar ali mesmo não estando! Isso é fé, é tu 
tentar acreditar numa coisa que não estar mais aqui, mas Deus fala que estar 
e Deus fala com certeza no teu coração, e tu tem certeza daquilo. E aí o que 
acontece?  Quando a gente faz, por exemplo o pedido no caso daquele dia 
foi colocar tudo aquilo que eu não queria pra tua vida, aquilo foi um ato de fé, 
a gente sabe que aquilo ali depois de queimado não ia sumir né? Em 
instantes, mas com um ato de fé aquilo faz a tua fé aumentar e se tú tens fé 
é possível sim, através do milagre aquilo acontecer, então aquilo é uma 
simulação de fé. Os envelopes tudo aquilo que a gente fez foi fazer com que 
as pessoas estimulassem a fé delas dentro delas. E quanto mais fé mais 
coisas são possíveis! 
 

O que se observa a partir da fala do Marcelo é que para muitos o ritual da 

fogueira era sinônimo de esperança, de fé e de crença que aqueles pedidos ali 

queimando iriam se realizar, embora estando cientes de que a fogueira e a queima 

dos pedidos tratavam-se de algo puramente simbólicos. Porém, os significados 

empregados nesses simbolos atrelados ao emocional e as esperanças nas soluçoes 

dos problemas diários assumiam na vida desses individuos importante momento onde 

podiam dividir, ainda que de forma silenciosa, angústiass e desejos que existiam no 

mundo objetivo e que muitas das vezes geravam desespero e inquietações. 

Compartilhando desses momentos no culto da fogueira, os que participavam, se 

                                            
150 Diário de campo, 28 de agosto de 2018. 
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davam conta que não estavam sozinhos em suas buscas por soluções de problemas 

e conflitos.   

De tal forma, o simbolismo da fogueira, do fogo, eram emblemáticos, pois como 

dizia o Sandro, “o fogo é vida é renovação”. O culto da fogueira envolvida com 

sinestesia do grupo demonstrava a importância de se viver e acretidar nas coisas 

sagradas como forma de obter o que se deseja. Os simbólicos faziam com que 

aquelas pessoas estivessem compartilhando , embora, desejos diferentes, o fato de 

crer que a representação da queima dos pedidos era um passo para a obtençao da 

coisa desejada, pois a força que operava na queima da fogueira, era uma força divina, 

sobrenatural.  

No entanto , existiam algumas ações que deveriam ser realizadas após o ritual. 

O presbitéro Sandro recomendava que todos ao  voltassem para as suas casas 

acretidando, mas não era só acretidar, era orar e “fazer por merecer e que todos 

acretidasse no temor do senhor, temor no sentido de respeitar”.  Assim, no seu dia-a-

dia as pessoas não deveriam apenas esperar que os pedidos fossem ser realizados 

sem os esforços, era necessário oração, leitura da biblia e a presença na igreja. A 

expiaçãodos pecados , o pedido só se concretizaria na vida cotidiana se houvesse 

práticas e ações que impulsionasse isto. Como mencionou  o Sandro na finalização 

do ritual “ o trabalho não vai vir até você , se você não sair para procurar”. Desta 

maneira, o ritual se extenderia para além das fronteiras do espaço sagrado , deveriam 

continuar na realidade objetiva e as ações recomendadas deveriam tornar-se práticas 

corriqueiras.  

 

O óleo ungido: Proteçao e cura de doenças  

No que diz respeito ao ritual do óleo ungido durante um ano de pesquisa de 

campo, ele foi realizado apenas uma vez no dia 22 de julho de 2018. O ritual do óleo 

ungido não era realizado com frequência, apenas em ocasiões especificas ou quando 

o Sandro considerava necessário. A unção pelo óleo ungido, biblicamente, só poderia 

ser feita por um sacerdote , nesse caso no espço da CCNEI de Pelotas o único que 

poderia ungir as pessoas era o Sandro, pois ele figurarava como o principal lider do 

grupo ou a sua mãe que era pastora de uma igreja pentecostal. Na literatura biblica o 

óleo ungido era utilizado para ungir e consagrar tantos objetos como pessoas. 

No culto de realização do óleo ungido estavam presentes além de mim, o 

Marcelo , o Sandro e sua mãe. O culto seguia a liturgia de costume – palavra, louvores 
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e oração. Neste culto percebia que encima da mesa , juntamente, com uns envelopes 

escritos “dizimos151” estava também uma bandeja em aluminio com alguns 

guardanapos brancos e um pequeno vidro , com uma substãncia liquida – que mais 

tarde eu saberia que tratava-se do óleo ungido.  

Terminado o culto , todos os presentes sentavam-se em circulos na sala. O 

sandro abriu o pequeno frasco e foi passando nas mãos e nas testas de cada um. Era 

um liquido meio viscoso, transparente e aromatizado. Tive a sensação de estar 

sentindo um cheiro de insenso e depois de perfurme. Sobre o óleo, o Sandro relatava 

que era um óleo que se comprava em casa de cosméticos. Contudo, um tempo depois 

eu encontrei óleo semelhante em uma loja que vendia artefatos religiosos de matriz-

africana.  

O uso do óleo ungido no ritual, tinham duas finalidades: proteçao e cura de 

doenças (BIRMAN, 1996). Aquele que era ungido estava protegido pelo espirito santo, 

que protegia  suas “vidas” dos males que viesses lhe acontecer na vida cotidiana e 

também era importantes para a cura de enfermidades diversas, tanto fisicas, como 

espirituais e mentais. Importante ressaltar que o ritual do óleo ungido também é 

utilizado no pentecostalismo, neopentecostalismo e em alguns vertentes catolícas152. 

No caso da CCNEI de Pelotas o Sandro explicava que por serem pentecostais eles 

utilizavam o óleo porquê acreditavam no seu poder curativo. Deixar-se ser ungido pelo 

óleo durante a ação ritual era depositar a crença de que os problemas e as crises 

seriam curados e superados.  

Embora todos fossem ungidos era importante ter em mente que o óleo por si 

não os protegia, era necessário seguir algumas recomendações como por exemplo: 

ser ungido não significava para de “orar para jesus” e para o “espirito santo”; o óleo 

só protege aquele que acretida, o crente que tem fé nos “feitos de Deus”. Desse modo, 

a efícacia  no óleo ungido só era possível se após o ritual seguissem as devidas 

prescrições. 

Birman (1996) expõe a utilizaçao do óleo ungido por crentes evangélicos no 

dia-a-dia, para além dos espaços religiosos e ritualisticos, sendo estes usados para 

curas de doenças , espirituais e para a expulsão de vozes da cabeça, demônios e 

                                            
151 Segundo o Sandro os envenlopes eram apenas ilustrativos , pois eles, não exigiam a oferta do 
dízimo , “ofertava que quissesse”. Contudo, aqueles envelopes poderiam ter sido utilizados com as 
doações do Marcelo e do Cleiton que naquele periodo estavam engajados e ajudando financeiramente 
na tentativa de alugar um espaço para a sediar o grupo na cidade.  
152 Ver por exemplo: Oro, (2005; 2006) e Birman (1997).  
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entidades sobrenaturais malignas. Birman (1996) evidencia ainda que mesmo os fieis 

evangélicos longe dos espaços físicos de igrejas, acretidavam na eficácia do óleo 

ungido.  

O presbítero Sandro afirmava utilizar de forma recorrente o óleo ungido. 

Principalmente nos momentos de “afliçao”. Momentos marcados por problemas de 

ordem emocionais e sociais difícies de lidar. O óleo ungido simbolizaria a proteçao e 

a superaçao dessas “afliçoes”. Além disso o Sandro dizia já ter utilizado o óleo em 

amigos e conhecidos que passavam por problemas de saúde e espirituais e todos 

essas pessoas, segundo o Sandro, foram curadas (BIRMAN, 1996). A crença na 

eficácia do óleo ungido em muitas igrejas pentecostais e neopentecostais é um dos 

elementos centrais da doutrina, em alguns casos, transforma-se até em um bem 

sagrado comercializavél ( MARIANO, 1999) 

 

4.6 O ritual da Santa Ceia: a crença na volta de Jesus Cristo  

Para finalizar este capítulo apresento ao leitor,  o ritual da Santa Ceia , um dos 

rituais que figuravam como um dos mais importantes para alguns frequentadores da 

CCNEI de Pelotas. Esse ritual era importante porquê durante muito tempo esse ritual 

marcou suas trajetórias religiosas e para alguns era um dos rituais que não poderiam 

faltar na CCNEI de Pelotas, pois representava uma das bases doutrinárias do 

pentecostalismo evangélico – que é a crença na volta de Jesus cristo.  

Como já relatei arteriormente (  capítulo 3) , alguns frequentadores diziam ter 

presenciado em algum momento de suas trajétorias religiosas, pessoas sendo 

proibidas simbolicamente de não participar do ritual da Santa Ceia por serem 

homossexuais assumidos perante a igreja  e outros, que por conflitos internos, não 

sentiam-se dignos de “comer do pão e beber do vinho que simbolizava a volta de 

cristo”.  

Para o Marcelo por mais que ele estivesse numa igreja inclusiva para pessoas 

LGBT’s uma das coisas que não poderiam faltar era o ritual da Santa Ceia, pois para 

o Marcelo é“ o principal culto do ser humano cristão”.  

Nesse seguimento, o interlocutor Marcelo explica a Santa Ceia como sendo:  

A Santa Ceia é algo muito sagrado, para mim desde pequeno, por que eu 
aprendi com a minha avó que o principal culto do ser humano, o principal culto 
de um cristão hoje é a comunhão com deus é a Santa Ceia,  então tipo eu 
sempre tive aquele vinculo muito grande com a Santa Ceia, então sempre 
carreguei aquilo comigo sabe de dizer eu sou crente e aprendi assim... um 
dia eu falei para o pastor daqui de pelotas, eu falei que, por mais que eu esteja 
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na igreja inclusiva, eu ainda carrego comigo certos princípios que desde 
pequeno que eu aprendi, eu não vou mudar, que eu aprendi assim certos 
princípios e um deles é a Santa Ceia é falar em línguas... dom de línguas,  da 
profecia por que a nossa igreja é uma igreja pentecostal. 
 

Dessa maneira, o ritual da Santa Ceia assumia papel central da vida de um 

cristão e assume importante papel na continuidade da fé pentecostal (ANDRADE, 

2014). No caso do Marcelo é um dos rituais que marca sua vida e de sua família, 

afinal, como ele sempre deixava claro “era de berço evangélico”. Participar então de 

um ritual da Santa Ceia, tem um papel primordial na vida de um cristão, pois é o 

momento da comunhão com Deus, momento em que se espera o retorno de cristo. 

 

Figura 12: Objetos e alimentos que integravam o ritual da Santa Ceia na CCNEI de Pelotas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Arielson Teixeira do Carmo 

  

O ritual da Santa Ceia ou também chamado culto da Santa Ceia foi realizado 

no dia 1 de abril de 2018. Esta prática ritualística marcava a passagem da Páscoa, 

que para os cristãos representa a ressureição de cristo três dias após sua crucificação. 

O ritual foi realizado justamente por ser domingo de páscoa. Neste dia estiveram 

presentes eu, Marcelo, Demétrio, Sandro, Guilherme e Gustavo este dia também 

marcava a primeira vez que o culto estava sendo realizado na sala da casa do Sandro, 

por ocasião, ele e seu noivo já estavam hospedados no espaço que antes se realizava 

as reuniões do grupo.  

Como escrevi no meu diário de campo em 1 de abril de 2018:  

Uma curiosidade era que o culto estava sendo realizado na sala da casa do 
Samir. No centro da sala tinha uma mesa de madeira, dois sofás e cadeiras. 
Na sala tinha ainda uma estante com algumas fotos e uma televisão. O culto 
estava sendo realizado na sala porque o noivo do Sandro já estava no Brasil 
e estava hospedado na casa dos fundos onde era realizado antes os 
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encontros da célula. Todos tomavam chimarrão. Sobre a mesa, bíblias e no 
computador tocava alguns louvores. Todos estavam concentrados e de olhos 
fechados. O Marcelo como sempre, cantava com fervor os louvores. Além do 
chimarrão, que não podia faltar nos cultos, tinham algumas bolachas 
recheadas. Este era o segundo encontro que o Demétrio ia. Neste dia foi 
realizado um ritual em passagem da pascoa, eles chamavam de ritual da 
Santa Ceia. Sobre a mesa, em uma bandeja, alguns pedaços de pão 
cortados em pequenos pedaços e uns copinhos com um líquido vermelho 
dentro.  O Demétrio ouvia a palavra introspectivo, calado, de olhos fechados. 
O Sandro explicava que no copo era suco de uva e que aquilo era simbólico 
para comemorar a páscoa, simbolizava a Santa Ceia, dizia ele. Então o 
Sandro iniciou o culto com a palavra que estava em Romanos 8:11 “ A cruz 
estar vazia” “ Deus ressuscita”. Sobre jesus ressuscitar.  Sobre jesus ser 
templo do espírito santo. “ Andemos no espírito e não na carne”, dizia o 
Sandro. O Sandro sempre fala do relacionamento com Deus da importância 
dele e da igreja como autoridade para se chegar a Deus é preciso de uma 
autoridade, a autoridade é a igreja. Neste momento, atrasado, chega o 
Guilherme. O Sandro continuou falando sobre “ ressuscitar o que estar 
morrendo”. Aquele dia seria o dia de celebrar a ressurreição de cristo. De 
reavivar o que estar morto. Antes da ceia o Sandro pediu para que todos 
orássemos, enquanto ele interpretava parte do culto para o Guilherme. Todos 
em silêncio oravam. O Marcelo orava com fervor. Em seguida o Cleiton o 
acompanhava. Adoravam com emoção, com fervor com uma voz intensa 
começavam a chorar. Tocava o louvor, nesse momento o Marcelo começou 
a orar em línguas. Em seguida o Sandro também começou a orar em línguas. 
Confesso que neste dia algo estranho tomou conta de mim, enquanto todos 
oravam, sentir uma certa emoção, que não sei bem explicar ao certo153. 
 

Estes escritos no diário de campo evidenciavam o dia de culto da realização do 

ritual da Santa Ceia. Nesse ritual todos podiam participar, geralmente é realizado 

durante o mês de abril, no domingo de páscoa. O ritual remete a morte e ressureição 

de Jesus, baseado nos textos bíblicos da última ceia – que foi o momento em que 

Jesus reuniu os apóstolos e os deixava cientes de sua morte. Após esse momento 

Jesus dividiu pão e vinho para os discípulos. O ritual da Santa Ceia remontava a esta 

passagem.  

Antes da realização do ritual, o Sandro leu a seguinte passagem bíblica:  

Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei: Que o Senhor Jesus, na 
noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse: 
“Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês; façam isto em memória 
de mim”. Da mesma forma, depois da ceia ele tomou o cálice e disse: “Este 
cálice é a nova aliança no seu sangue; façam isso sempre que o beberem em 
memória de mim”. Porque, sempre que comerem deste pão e beberem deste 
cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo 
aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será cada 
um a si mesmo, e então como do pão e beba do cálice (I carta de Paulo à 
igreja de Coríntios 11;23). 
 

Em cima da mesa, em uma bandeja de cor prata, reuniam cinco copos 

pequenos com suco de uva – que simboliza o vinho e alguns pedaços de pão – 

                                            
153 Diário de campo, 1 de abril de 2018. 
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simbolizando o mesmo que Jesus dividiu entre os discípulos. O ritual da Santa Ceia 

foi realizado após o culto e da oração final, o Sandro pedia para que todos nós 

comêssemos o pão e bebêssemos o vinho (podei comei, podei bebei).  

Esses dois elementos no ritual simbolizavam o corpo e sangue de cristo, por 

fim, ele realizou a oração pela ceia, verbalizando que aquela representava “a 

comunhão com Deus” e “ressureição de jesus”. Que todos bebessem e comecem 

porquê a ceia simbolizava a ressureição em tudo aquilo que um cristão acredita, se 

ele acredita que jesus ressuscitou, “ele acredita nos sonhos e nos planos que jesus 

tem para vida de cada um, falava o Sandro finalizando o ritual”. Ouvia-se sussurros 

entre os frequentadores de um “amém”, “glória Deus” e “Deus é maravilhoso”.  

O trabalho de Andrande (2014) em uma igreja pentecostal também revelava o 

protagonismo que assumia a Santa Ceia na vida de um cristão pentecostal. Ao se 

debruçar sobre as investigações sobre o ritual da santa ceia o autor demonstrou a 

importância que este assumia para a unidade de um grupo religioso evangélico 

pentecostal.  

A eficácia simbólica do ritual da Santa Ceia só é possível se o fiel comer o pão 

e beber do vinho (suco de uva) e estar na igreja, entre os amigos e familiares. Embora 

todos ali saibam que todos os elementos são simbólicos, os significados que eles 

assumem, se traduz na fé que eles possuem e na crença de que jesus irá retornar um 

dia, então realizar o ritual é manter viva a promessa de que Jesus fez, que um dia 

voltaria. Pois o vinho representa, antes de tudo, a aliança entre Deus e os homens e 

a volta de cristo as esperanças de salvação (ANDRANDE, 2014).  

A Santa Ceia representava para o grupo esse importante momento de 

comunhão, interação e pelo fato de estarem “louvando” a ressurreição de cristo 

tornava-se um importante momento para que o espirito santo pudesse operar e falar 

entre eles através das orações em línguas (ANDRADE, 2014). Manifestada no 

Marcelo e no Sandro. 

A Santa Ceia também marcava o momento da separação do fiel e do infiel. 

Demarcava uma clara separação entre o “mundo profano” e o “mundo sagrado” 

(TURNER, 1974;2005; DURKHEIM, 2003). Todos que estavam ali reunidos naquela 

sessão ritual podiam ser consideradas pessoas que estavam buscando livrar-se de 

seus pecados, enquanto aqueles que “estavam lá fora”, que não vieram ou não 

estavam celebrando a ressureição de cristo pagariam por seus pecados, acertariam 

as contas com jesus quando ele retornasse a terra.  
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O simbólico da Santa Ceia também estava atrelado a separação de “puro” e 

“impuro” (TURNER, 1974; DOUGLAS, 1976), além de reafirmar a identidade do grupo 

enquanto pentecostal. O diferencial da Santa Ceia na CCNEI de Pelotas é que lá eles 

podiam não ser considerados impuros, mesmo sendo homossexuais, pois em outras 

igrejas “convencionais”, eles se sentiam culpados ou não merecedores em participar 

da Santa Ceia, pois viviam em pecados, eram considerados “doentes”, “degenerados” 

e “indignos” por conta de suas condições sexuais. 

Ademais, o ritual da Santa Ceia, assumia na CCNEI um importante instrumento 

de coerção e unidade do grupo. Na medida que era responsável por fazer com que as 

pessoas que dele participavam atribuíssem seus significados a crenças evangélica 

pentecostal, gerando o sentimento de sentirem-se em momentos reintegrados a uma 

estrutura cristã.  

 

 

Conclusão do Capítulo 

De tal forma, apoiado nos estudos de rituais de Victor Turner como superação 

de conflitos e sua eficácia simbólica o leitor pode acompanhar neste capítulo os 

principais rituais, simbologias e os significados que eles assumiam na CCNEI de 

Pelotas e seus frequentadores. Evidenciei que esses rituais faziam com que as 

pessoas que frequentavam o grupo pudessem, de alguma forma, durante algum 

tempo voltarem a estreitar os laços com sagrado, reintegrando-se, ainda que te forma 

temporária ao evangélico pentecostal, onde podiam agora ter acesso aos bens 

simbólicos, que muitas vezes lhe foram negados em igrejas convencionais por serem 

homossexuais.  

Os rituais, alguns deles, aconteciam com regularidade e eram importantes para 

interação e momento de socialização do grupo com familiares e amigos. As 

simbologias e seus significados também eram responsáveis por engendrar suas 

ações, não somente no momento do ritual, mas também nas suas vidas cotidianas 

atuando com uma esperança de superação de conflitos e aflições (TURNER, 1974; 

2005). O poder do ritual representava para o grupo aquilo que eles que eles 

acreditavam. Produzindo significações que conduziam suas vidas, suas relações 

sociais, pessoais e emocionais.  

 
 



179 

 

CONCLUSÃO  

Sendo fruto de um árduo trabalho etnográfico e de observação participante de 

um pouco mais de um ano, esta pesquisa, desde primeiro contato com o grupo da 

Comunidade Cristã Nova Esperança de Pelotas até sua finalização, contribuiu antes 

de tudo para meu amadurecimento cientifico enquanto pesquisador. No sentido que 

fez-me compreender como se conduz uma investigação desta natureza cientifica – a 

etnografia. A pesquisa também me motivou a continuar meus estudos a partir de 

abordagens interdisciplinares, acreditando que um projeto de conhecimento é possível 

a partir da reconstrução e de diálogos compartilhados com outras disciplinas.  

Este trabalho contribuiu ainda para que eu pudesse ter a noção da 

complexidade que é a concretização de um estudo científico quando envolvem o 

contato direto entre pesquisador e pessoas pesquisadas. O tempo passado com o 

grupo e as interações em campo fizeram-me entender que eu não fazia parte do 

grupo, mas ao mesmo tempo, não me isentava de sentir e viver as emoções que o 

campo apresentava.  

A pesquisa, no sentido de adentrar o campo, não teve dificuldades; o processo 

de negociação e renegociação desde o início deram-se de forma harmônica entre eu 

e as pessoas pesquisadas, tudo isso graças, em grande parte, a flexibilidade, empatia 

e alteridade entre as pessoas envolvidas.  

Eventuais dificuldades surgiram quando via meu projeto de conhecimento ruir 

e ficava um tanto quanto desnorteado, principalmente quando me via diante de fatos 

e situações que teorias e conceitos não davam conta de explicar em relação à 

realidade empírica do microcosmo social investigado – fazendo com que eu visse meu 

projeto de conhecimento desmoronar. Constantemente tive que reformular hipóteses 

e objetivos. Além disso, diversas vezes precisei mudar posturas teóricas e conceituais 

até chegar aos estudos dos significados e eficácia simbólica dos rituais.  

Concluía, entretanto, que determinadas teorias e conceitos não são capazes 

de dar conta da complexidade das relações sociais que se operam em determinados 

contextos micro sociais. É necessário abrir mão das generalizações para entender 

realidades específicas, em contextos e locais específicos quando envolvem ações de 

indivíduos singulares.  

Assim sendo, tomando como ponto de investigação um grupo social religioso 

que traz em seu bojo o discurso de inclusão e aceitação de pessoas LGBTs em seus 

espaços, busquei demonstrar, em um primeiro momento, a relação conturbada entre 
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religião cristã e homossexualidade e a emergência de igrejas cristãs para o público 

LGBT tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil; em um segundo momento, minhas 

reflexões concentraram-se nas minhas percepções acerca do trabalho de campo e do 

método adotado – onde apresentei uma das principais características do grupo 

pesquisado; e, por último, concentrei abordagens no que concerne as trajetórias 

religiosas dos frequentados da CCNEI de Pelotas e os principais rituais realizados, 

bem como, seus eventuais significados e simbologias.  

Historicamente, apresentei ao leitor que desde os tempos mais remotos até os 

dias atuais as religiões cristãs se utilizam de passagens bíblicas como forma de 

repudiar as práticas homoeróticas, sendo contrárias a aceitação da homossexualidade 

em seus espaços de culto ao sagrado. Dessa maneira, as religiões cristãs 

conservadoras, no que diz respeito a aceitação da homossexualidade em seus 

discursos e prescrições sobre as práticas sexuais toleráveis, estigmatizaram e 

rechaçaram pessoas homossexuais e suas experiências com o sagrado cristão. 

Acusados por essas igrejas de “pecadores” e “degenerados”, pessoas 

homossexuais se veem compelidas e proibidas de ter acessos aos bens simbólicos e 

materiais religiosos em espaços de igrejas cristãs conservadores. Foi então que, no 

século passado, notadamente na década de 1960, surgiram as primeiras igrejas 

voltadas para o segmento LGBT. A reivindicação de uma teologia “gay”, que ao invés 

de excluir aceitava pessoas homossexuais e demais identidades sexuais não 

heterossexuais em seus cultos, surgia exatamente como forma de contrarreação a um 

movimento cristão conservador e moralizador de condutas.  

Essas igrejas “gays” materializavam um discurso de inclusão e aceitação da 

homossexualidade em seus espaços de culto e contato com o sagrado cristãs. Dessa 

forma, essas igrejas tinham como principal argumento romper com um paradigma 

cristão secular que condenava relações homoafetivas e práticas homossexuais.  

Nesse contexto, demonstrei que essas igrejas inclusivas que surgiram na 

década de 1960 nos Estados Unidos, atravessaram as fronteiras, e chegaram ao 

Brasil e em outros países da América Latina, como a Argentina, para citar um exemplo. 

Esse movimento religioso inclusivo no Brasil teve seu apogeu nos anos de 1990 e não 

se diferenciava da proposta inicial surgida nos Estados Unidos.  

No Brasil, essas igrejas também traziam na bagagem o discurso de inclusão e 

aceitação da homossexualidade, garantido que homossexuais, antes alijados de 

espaços conservadores cristãos, pudessem vivenciar e ter experiências com o 



181 

 

sagrado cristão sem toda carga proibitiva e pecaminosa posta sobre suas condutas.  

Nesta acepção, estas igrejas inclusivas diferenciam-se de outras igrejas cristãs 

justamente pelo discurso da inclusão de identidades LGBTs. Contudo, evidenciei que 

muitas dessas igrejas ainda mantêm, em sua liturgia e doutrina, aspectos de um 

código de conduta moral cristão – muito embora, diversas denominações cristãs, 

dentre elas as evangélicas, não concebam essas igrejas inclusivas como legítimas; 

elas sim, são cristãs e fazem parte de um fenômenos típicos da religiosidade moderna, 

que são as “cismas” e os “rachas”.  

De tal modo, estas igrejas inclusivas têm seus pastores egressos de religiões 

cristãs – na sua maioria de igrejas evangélicas pentecostais e neopentecostais. Elas 

podem também ser consideradas como um movimento religioso moderno, porém, que 

ainda atua com uma ética cristã evangélica, na qual as práticas ritualísticas, doutrinas 

e condutas dos fiéis em quase nada difere-se de denominações cristãs evangélicas e 

católicas carismáticas. 

Nesse contexto, esse fenômeno de igrejas inclusivas no Brasil – que é um 

fenômeno religioso recente, de pouco mais de vinte anos – passou a ser privilégio de 

investigações científicas a partir dos anos 2000. De lá para cá, as investigações 

acerca deste fenômeno passaram a ser preocupação de antropólogos, sociólogos, 

cientistas da religião e psicólogos, que buscaram demonstrar as especificidades 

desse recente movimento religioso no cenário brasileiro – que notadamente tem a 

maioria de seus adeptos pessoas que auto se declaram homossexuais católicos e 

evangélicos.  

Dessa maneira, as pesquisas de maior visibilidade que foram realizadas nessa 

área de discussão preocuparam-se centralmente com as questões que envolviam a 

aceitação da homossexualidade, sociabilidade nos espaços dessas igrejas, trajetórias 

religiosas e questões da diversidade de gênero. Diferentemente, minhas abordagens 

centralizaram-se nos estudos sobre a eficácia simbólica dos rituais religiosas para 

pessoas homossexuais evangélicas.  

As pesquisas acerca de igrejas inclusivas demonstraram que os espaços 

sociais dessas igrejas possibilitam a homossexuais de compartilharem vivências, 

experiências e angústias. Denotaram ainda, que as trajetórias religiosas de 

homossexuais que frequentam essas igrejas foram marcadas por proibições e acesso 

aos bens sagrados cristãos, além de sinalizarem que algumas delas são mais flexíveis 

no que diz respeito a relação e aceitação da diversidade de gênero – mulheres 



182 

 

lésbicas, travestis e dragqueens. Além disso, evidenciaram que essas igrejas não são 

tão inclusivas quanto discursam ser, pelo contrário, em algumas delas assiste-se uma 

extensão de uma lógica heteronormativa cristã, como por exemplo a prescrição para 

o sexo monogâmico, a preservação da família e o casamento.  

O leitor pôde acompanhar no decorrer desta pesquisa que as investigações de 

maior fôlego como as teses de doutorado de Marcelo Natividade e Fátima Weiss de 

Jesus centraram-se em capitais como Rio de Janeiro e São Paulo, onde essas igrejas 

têm maior número de adeptos e suas sedes oficiais localizadas, com enfoque para as 

intersecções entre questões de sexualidades, gênero e religião.  

Nessa acepção, ao deslocar o eixo de discussão para o Rio Grande do Sul, eu 

viso ampliar horizontes de novas possibilidades de se pensar essa religiosidade na 

região sul do Brasil, onde algumas dessas denominações tem tentado expandir a 

religiosidade inclusiva – outras regiões também merecem investigações apuradas 

como Norte e Nordeste do Brasil.  

Durante a pesquisa constatou-se que a CCNEI de Pelotas também atua como 

uma extensão de uma lógica heteronormativa cristã de conduta de seus 

frequentadores – recomendações acerca de ter um relacionamento estarvel, evitar ir 

em lugares considerados promíscuos; a importância de relações monogâmicas era 

constantemente acionada pelo líder em forma de recomendações para os 

frequentadores.  

Os frequentadores eram majoritariamente homossexuais do sexo masculino e 

suas trajetórias religiosas foram marcadas por exclusão de espaços cristãos 

evangélicos; o espaço da CCNEI de Pelotas atua como um importante espaço de 

sociabilidade onde os frequentadores compartilham emoções, dramas e anseios. 

Outrossim, na CCNEI de Pelotas era unânime a presença de homossexuais 

masculinizados e mulheres lésbicas, não havendo uma preocupação em atrair outras 

identidades de gênero.  

Assim, ao privilegiar como foco de investigação um grupo inclusivo na cidade 

de Pelotas-RS, de uma denominação ainda pouco estudada – a Comunidade Cristã 

Nova Esperança Internacional, o principal objetivo desta pesquisa foi de compreender 

se os rituais pentecostais (louvor, orações em línguas, óleo ungido, culto da fogueira 

e Santa Ceia) realizados na CCNEI de Pelotas possibilitam que homossexuais sejam 

reintegrados ao sagrado evangélico. Ao tomar como ponto de análise os rituais e sua 

eficácia simbólica como forma de reintegração do sagrado cristão nos espaços de 
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igrejas inclusivas eu evidencio possibilidades de investigações para além daquelas já 

pesquisadas. 

Desta feita, com a problemática aludida e as hipóteses que nortearam as 

investigações desta pesquisa. Busquei estabelecer um diálogo profícuo com a teoria 

do símbolo ritual de Victor Turner e também a noção de trajetória, campos de 

possibilidades e projetos, de Gilberto Velho. Os dois autores e suas respectivas teorias 

e conceitos figuraram de certa forma como centrais para os diálogos com os dados 

coletados em campo. 

Nesse contexto, a problemática que se levantou neste trabalho foi a de saber 

se os rituais pentecostais realizados na CCNEI de Pelotas possibilitavam à 

homossexuais que tiveram suas trajetórias marcadas por exclusão de alguns espaços 

religiosos cristãos evangélicos a reintegração com o sagrado.  

Mediante este cenário, as conclusões que esta pesquisa aponta recaem 

especificamente sobre algumas questões: sendo em sua maioria homossexuais 

evangélicos, os frequentadores da CCNEI de Pelotas durante algum tempo veem-se 

reintegrados a uma estrutura cristã evangélica pentecostal na qual as práticas 

ritualísticas são as principais responsáveis por esta reintegração. Uma vez que suas 

trajetórias religiosas foram marcadas por afastamentos de espaços religiosos cristãos 

por conta de suas condições sexuais, tendo muitos deles, sido sugestionados a passar 

pelo processo de cura e libertação da homossexualidade e proibidos de participar e 

realizar alguns rituais em igrejas cristãs tradicionais. Neste caso, o espaço da CCNEI 

de Pelotas atua como um reencontro com o sagrado cristão evangélico pentecostal, 

porém, ele é transitório. 

Dessa forma, a partir das compreensões de Turner e os diálogos com os dados 

empíricos, a CCNEI de Pelotas atuava como uma espécie de communitas que 

reintegrava em algum momento pessoas homossexuais que se viram em momentos 

de crises e conflitos. Reintegração alimentada a partir das práticas ritualísticas que 

ocorriam no grupo.  

As simbologias e seus significados também eram responsáveis por engendrar 

suas ações, não somente no momento do ritual, mas também nas suas vidas 

cotidianas atuando como superação de conflitos e aflições. Para alguns 

frequentadores, o poder do ritual representava para o grupo aquilo que eles 

acreditavam, produzindo significações que conduziam suas vidas, suas relações 

sociais, pessoais e emocionais; já para outros, apesar de essas práticas ritualísticas 
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em algum momento funcionarem como uma reintegração ou regresso ao mundo do 

sagrado – concebo como reintegração temporária, flutuante em trânsito –  elas não 

eram suficientes para manter um sentimento ou vínculo duradouro de pertencimento 

ao grupo.  

Pessoas afastavam-se por diversos motivos: por conflitos internos ao grupo, 

questões pessoais, por transitarem em outros espaços religiosos e sociais diversos e 

também pelas descrenças nas eficácias simbólicas dos rituais – alguns dos 

frequentadores reclamavam do tempo que levavam para um ritual fazer efeito em suas 

vidas, levando o cansaço e exaustão, fatos que contribuíam para que pessoas 

buscassem outras opções religiosas ou voltassem para suas igrejas de origem.  

Essa reintegração temporária, flutuante em trânsito trata-se justamente dessa 

não fixação ou pertencimento ao grupo que marcava as ações dos frequentadores. 

Eles sentiam-se reintegrados temporariamente, contudo, outros espaços sociais e 

religiosos cristãos e não cristãos ofereciam outras diversas experimentações que se 

tornavam atrativas mediante suas vontades individuais. Por exemplo, se os rituais 

evangélicos pentecostais realizados na CCNEI de Pelotas não atendiam suas 

necessidades, eles buscavam outras denominações cristãs ou espaços sociais que 

se tornavam contraditórios e conflitantes com o que era pregado na CCNEI de Pelotas, 

gerando afastamento.  

Além do mais, a CCNEI de Pelotas não investe em um proselitismo forte e 

atuante. O proselitismo da CCNEI Pelotas é fraco no que se refere a atrair adeptos, 

diferentes de outras igrejas pentecostais, eles não atuam com o encontro face-a-face 

com as pessoas, como por exemplo, indo nas periferias da cidade, em locais de 

sociabilidade homossexual e estreitando laços com o movimento LGBT local.  

A CCNEI de Pelotas se diferencia da Sede oficial em São Paulo e da Igreja 

Metropolitana que realizam panfletagem durante a realização da Parada do Orgulho 

LGBT e no caso da Metropolitana que estreita relações com o movimento LGBT e a 

política partidária. Falta na CCNEI de Pelotas políticas de enfrentamento e 

engajamento frente a homofobia e atividades sociais e culturais voltadas para o 

público LGBT e principalmente para o LGBT cristão. 

Ademais, considero importante explicitar algumas limitações que este trabalho 

coloca. A primeira delas é em relação às questões teóricas, principalmente no que 

concerne aos diálogos com outros autores; devido limitações, faltou um diálogo 

consistente com autores que, além de Victor Turner, se debruçaram nos estudos sobre 
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rituais e seus significados. Dentre eles podemos citar Marcel Mauss, Arnold Van 

Gennep e Stanley Tambiah que deram devidas atenções para os estudos dos rituais 

e seus desdobramentos sociais. Além disso, este trabalho deixou a desejar em uma 

abordagem sobre “performances rituais”, deixando essas lacunas para trabalhos 

futuros e para quem desejar abordar estudos de rituais em igrejas inclusivas.  

Academicamente, este trabalho contribui para os estudos de igrejas inclusivas 

no Brasil, principalmente tratando-se de abordagens a níveis regionais, como no caso 

da região sul. Para além disto, traz reflexões pertinentes acerca da relação dos 

frequentadores de igrejas inclusivas com os rituais realizados nestes espaços e como 

eles podem explicar a reintegração com o sagrado de pessoas homossexuais e suas 

ações no cotidiano. Socialmente, este trabalho buscou demonstrar a importância que 

a religiosidade inclusiva assume para pessoas homossexuais excluídas de espaços 

religiosos tradicionais e contrários a homossexualidade. Evidenciou, ainda, a 

possibilidade de uma cidadania e vivência religiosa para homossexuais cristãos 

evangélicos. 

Por fim, é importante ressaltar as dificuldades que igrejas inclusivas têm em 

algumas regiões do Brasil em expandir seu número de adeptos, como na região Sul, 

por exemplo; assim, investigações que priorizem identificar as causas do não 

crescimento em números de adeptos por região se fazem necessárias. Mapear as 

principais denominações e suas características com a finalidade de traçar um 

panorama dessa religiosidade atualmente no Brasil também figuram como temáticas 

de pesquisas importantes a se pensar.  
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APÊNDICE A 

ROTEIRO DAS ENTREVISTAS SEMIESTRUTURADA PARA AS PESSOAS QUE 

DEIXARAM DE FREQUENTAR O GRUPO DA CCNEI DE PELOTAS 

1) Pode se apresentar falar um pouco de você. Nome, idade, profissão o que 

costuma fazer nas suas horas de lazer? Você costuma sair para bares, boates? 

2) Pode relatar um pouco da sua trajetória religiosa e de vida? 

3) Em algum momento você teve algum conflito nas igrejas cristã que frequentou 

por conta da sua homossexualidade? Podes falar um pouco sobre isso. 

4) Em que momento você conheceu a teologia inclusiva? E o grupo da CCNEI 

aqui em Pelotas? 

5) Poderia relatar um pouco da sua experiência com o grupo da CCNEI de Pelotas 

e o que de diferente você viu que não tinham em outras igrejas cristãs?  

6) Sobre os rituais que se realizam na CCNEI de Pelotas (orações, louvores, ritual 

do óleo ungido, santa ceia e o culto da fogueira), poderia me relatar qual a 

importância desses rituais para você? 

7) Você acredita que esses rituais pentecostais realizados na CCNEI de Pelotas 

possibilitam que homossexuais voltem a aproximar-se do sagrado cristão? 

8) O que fez com que você se afastasse da CCNEI de Pelotas? 

9) Você ainda mantém relações com as pessoas que frequentaram e frequentam 

a CCNEI de Pelotas? 
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APÊNDICE B 

ROTEIRO DAS ENTREVISTAS SEMIESTRUTURADA PARA AS PESSOAS QUE 

ESTAVAM FREQUENTANDO O GRUPO DA CCNEI DE PELOTAS 

1) Pode se apresentar falar um pouco de você. Nome, idade, profissão o que 

costuma fazer nas suas horas de lazer? Você costuma sair para bares, boates? 

2) Pode relatar um pouco da sua trajetória religiosa e de vida? 

3) Em algum momento você teve algum conflito nas igrejas cristã que frequentou 

por conta da sua homossexualidade? Podes falar um pouco sobre isso. 

4) Em que momento você conheceu a teologia inclusiva? E o grupo da CCNEI 

aqui em Pelotas? 

5) Poderia relatar um pouco da sua experiência com o grupo da CCNEI de Pelotas 

e o que de diferente você viu que não tinham em outras igrejas cristãs?  

6) Sobre os rituais que se realizam na CCNEI de Pelotas (orações, louvores, ritual 

do óleo ungido, santa ceia e o culto da fogueira), poderia me relatar qual a 

importância desses rituais para você? 

7) Você acredita que esses rituais pentecostais realizados na CCNEI de Pelotas 

possibilitam que homossexuais voltem a aproximar-se do sagrado cristão? 

8) Você ainda mantém relações com as pessoas que frequentaram e frequentam 

a CCNEI de Pelotas? 
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APÊNDICE C 

ROTEIRO DAS ENTREVISTAS SEMIESTRUTURADA PARA O PRESBÍTERO 

SANDRO – RESPONSAVÉL PELA CCNEI DE PELOTAS 

1) Pode se apresentar falar um pouco de você. Nome, idade, profissão o que 

costuma fazer nas suas horas de lazer? Você costuma sair para bares, boates? 

2) Você pode me falar desse processo de sua ordenação de missionário para 

fundar a CCNEI em Pelotas? 

3) Pode relatar um pouco da sua trajetória religiosa e de vida? 

4) Em algum momento você teve algum conflito nas igrejas cristã que frequentou 

por conta da sua homossexualidade? Podes falar um pouco sobre isso. 

5) Em que momento você conheceu a teologia inclusiva? E o grupo da CCNEI? 

Poderia relatar um pouco da sua experiência com o grupo da CCNEI e o que 

de diferente você viu que não tinham em outras igrejas cristãs? Me relata um 

pouco sobre a trajetória no grupo na cidade de Pelotas e tuas experiências? 

6) Sobre os rituais que se realizam na CCNEI de Pelotas (orações, louvores, ritual 

do óleo ungido, santa ceia e o culto da fogueira), poderia me relatar qual a 

importância desses rituais para você? 

7) Você acredita que esses rituais pentecostais realizados na CCNEI de Pelotas 

possibilitam que homossexuais voltem a aproximar-se do sagrado cristão? 

8) Você ainda mantém relações com as pessoas que frequentaram e frequentam 

a CCNEI de Pelotas? 
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APÊNDICE D 

DIÁRIO DE CAMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



199 

 

ANEXOS 

Anexo 1 – Envelopes da oferta do dízimo 
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Anexo 2 – Material em Libras que o Sandro se utilizava para evangelizar o 

Gabriel deficiente auditivo. 
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