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grupos criminosos como o PCC e peque-
nas igrejas evangélicas neopentecostais. 
Naqueles dias do Congresso, na segunda 
quinzena de agosto de 2019, os jornais 
Folha de S. Paulo e O Estado de Minas 
noticiavam a descoberta pela polícia do 
Rio de Janeiro, de um “Bonde de Jesus”, 
grupo de traficantes convertidos por uma 
igreja neopentecostal que estava atacan-
do terreiros de umbanda e candomblé em 
Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. 
As investigações iniciais indicavam que 
um dos líderes do grupo e mentor dos 
ataques, Álvaro Malaquias Santa Rosa, o 
Peixão, do Terceiro Comando Puro (TCP), 
se converteu e teria sido ordenado pastor. A 
polícia do Rio prendeu oito traficantes des-
se grupo, todos convertidos, que estariam 
ameaçando mais de 200 terreiros da Baixada.

Dois meses depois, em dezembro, a 
Revista Piauí noticia uma espécie bizar-
ra de mutirão de conversão, quando em 
apenas um templo, 250 pessoas aceita-
ram Jesus entre a tarde e a noite do dia 25 

de novembro, uma segunda-feira, e a ma-
nhã da terça, dia 26. O fato aconteceu em 
Tarauacá, cidade de apenas 42 mil mora-
dores, a 450 km da capital do Estado do 
Acre, Rio Branco, vértice de uma rota de 
tráfico de cocaína na América do Sul que 
faz a ligação entre dois grandes produto-
res da região: Bolívia e Peru. O mutirão 
aconteceu como parte de uma guerra en-
tre o Comando Vermelho (CV) e Primeiro 
Comando da Capital (PCC) pelo contro-
le da cidade, então nas mãos da gangue 
local Bonde dos 13 (B13), aliada do PCC. 
Nessa segunda-feira de novembro, o CV 
enviou um recado para os “soldados” da 
B13 de que iriam invadir a cidade e dando 
um ultimato: render-se e aderir ao CV, ou 
se arrepender de todos os pecados, acei-
tar Jesus e frequentar uma igreja evangéli-
ca. Como comprovação, deveriam gravar 
um vídeo e postar nas redes sociais. A 
matéria publica o relato de um professor 
da rede pública: “A partir das três horas 
foi um pânico na escola. As alunas pro-

vel sobre todos os aspectos”, disse ao se 
apresentar para um público na sua maio-
ria não evangélico, provavelmente ateu e 
especialmente, militante; depois de infor-
mar que coordena a Frente de Evangélicos 
pelo Estado de Direito. “A gente se levantou 
para deixar claro que nós estamos tentando 
recuperar, no nosso campo é óbvio, o ver-
dadeiro sentido da nossa fé”, explicou.

ATO POLÍTICO
A frente que Ariovaldo coordena foi 

criada por ele em 2016 como um ato 
político, juntamente com a jornalista ca-
rioca Nilza Valeria Zacarias Nascimento 
e Anivaldo Padilha, também evangélico, 
sociólogo e militante por direitos huma-
nos entre os metodistas desde os anos de 
1960. Também é pai do médico Alexan-
dre Padilha, ex-ministro da Saúde. “Nos 
demos conta de que estávamos diante de 
um movimento golpista, com viés emi-
nentemente ditatorial e nos organizamos 
primeiro para fazer frente a isso como 
cidadãos e segundo, para denunciar que 
a chamada bancada evangélica (formada 
no Congresso Federal) não representava 
a todos os evangélicos como propugnava 
de Norte a Sul. Que havia um grupo con-
siderável de evangélicos que não se via 
representado por ela, não participava do 
que ela acreditava. Pelo contrário. Enten-
dia que tudo que ela acreditava era não 
Cristão”, contou. 

E mudou o pensamento de Cida, que 
já não queria mais confrontar as posições 
políticas do pastor, mas saber como ele 
lida com o mundo das drogas. Depois 
de explicar que mora em uma favela (leia 
depoimento na página\54), Cida descreve 
o cotidiano junto e misturado das ruas e 
coloca uma realidade dura, mas real, das 
periferias e do papel das igrejas entre os 
jovens.

A vitória de Jair Bolsonaro, um can-
didato que se diz representante da ala 
mais conservadora e direitista dos evan-
gélicos, fortaleceu um movimento que já 
vinha crescendo nas favelas, envolvendo 
uma espécie de parceria macabra entre 

levantado a questão que perturbava a to-
dos ali: “confesso, pastor Ariovaldo, que 
vim pensando assim: eu vou descer o pau 
naquele pastor direitista! Vim com essa 
ideia, com esse pensamento, porque es-
tou traumatizada. Não sou nem católica, 
nem evangélica; mas tenho uma religião, 
uma doutrina, que é o evangelho de Jesus 
que o senhor citou aqui. Então quando al-
guém fala para mim: - Vai prá cuba! Vejo 
a imagem de Jesus partindo o pão, divi-
dindo. E então eu penso: perdoa, pai, que 
eles não sabem o que fazem”. 

Armadas pelas redes sociais e apoia-
das nos microfones de rádio e TV, igre-
jas evangélicas se consolidaram como 
um poder político relevante, ascendente 
e ligado à extrema direita na eleição que 
iria se definir de forma favorável a esse 
grupo pouco mais de um mês depois de 
terminado o Congresso. Essa igreja de 
posições e valores radicais e retrógra-
dos, misógina, homofóbica e machista 
que traumatizou Cida, além de ter ajuda-
do a eleger o atual presidente, colocou 
a discussão sobre o papel da religião na 
disputa política mais uma vez no centro 
do debate. É pauta de todos os jornais, 
alimentada pela ação política, como a do 
ex-presidente Luíz Inácio Lula da Silva. 
Sua primeira proposta, depois de sair da 
prisão que muitos consideram arbitrária, 
ocorrida por motivações políticas, foi es-
treitar as relações com os evangélicos.

Pastor Ariovaldo começa a tratar da 
questão reconhecendo erros. “A huma-
nidade é um sonho não realizado. E não 
está realizado por causa das segregações, 
por causa dos racismos. É lamentável 
quando você percebe que a religião co-
-operou com isso. Que o que deveria ser 
uma busca comum pela transcendência, 
passou a ser uma disputa sobre deuses 
e uma guerra de deuses. Isso é lamentá-

A HUMANIDADE POLICROMÁTICA ASSIM COMO ELA É: QUANDO AS 
ÁGUAS SE ENCONTRAM: Roda de conversa com a youtuber drag queen 
Rita Von Hunty; Cleyton Abreu, coordenador da Cáritas; o cartunista An-

tonio Junião, que mediou a conversa; Izabel Loureiro Maior, militante dos 
direitos de Pessoas com Deficiência (PCD) e o pastor Ariovaldo Ramos
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A política e o pastor

“Só contamos mesmo com a 
igreja, que dá um pouco de 
comida e roupa. Mais nin-

guém”, disse a manicure enquanto mos-
trava para o repórter o quarto inundado 
do bebê, prestes a nascer. “Perdi tudo, o 
enxoval, berço. Nem trabalhar estou con-
seguindo, porque meu equipamento de 
trabalho...”, lamenta, e aponta novamen-
te para a água suja do Tietê que ocupava 
toda a casa.  O comentário dela, exibido 
na TV depois da primeira chuva do verão 
de 2020 na maior e mais rica cidade do 
País, é uma expressão clara e didática da 
crise de representatividade de governos, 
sindicatos e partidos políticos, que neste 
século marcado pela expansão da inteli-
gência de máquina, veem seus espaços 
sendo ocupados cada vez com mais for-
ça pela igreja. Principalmente pela igreja 
evangélica e perigosamente, pelas cha-
madas neopentecostais. 

“Sou petista, sou cristã, mas muitas 
vezes sinto que nós nascemos de 
uma raiz, nós nos tornamos uma 
árvore frondosa sobre essa raiz. 
Ganhamos prefeituras, ganha-
mos as ruas, ganhamos o gover-

no federal, mas a raiz a gente não 
identifica mais. A árvore não iden-

tifica mais a sua raiz e a sua raiz não 
identifica mais o topo da árvore como 
sendo a mesma árvore”, resumiu Cecília, 
profissional da saúde do trabalhador 
em São Paulo, no debate que se seguiu 
à mesa A sociedade policromática como 
ela é: onde as água se encontram, e que 
tratou do tema, a partir da participação 
do pastor Ariovaldo Ramos. 

Antes dela, Josefina Aparecida San-
tos, a Cida, cidadã portadora e militan-
te de lerdort, bacharel em Ciências do 
Trabalho e presença constante desde as 
primeiras edições do Congresso, havia 
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curaram a coordenação dizendo que pre-
cisavam sair, que precisavam gravar um 
vídeo, estavam chorando. Já perto das 
quatro horas a direção da escola achou me-
lhor encerrar a aula tanto à tarde quanto à 
noite. Outras escolas fizeram o mesmo.”

O pastor não dá uma resposta prag-
mática para a pergunta da Cida (leia de-
poimento ao lado), mas aponta um ca-
minho que já tinha sido destacado pelo 
economista Marcio Pochmann na edição 
anterior do Congresso, em 2018, quando 
afirmou que atualmente no Brasil, só “a 
igreja e o PCC tem representatividade”, 
porque conseguem estar próximos das 
pessoas (leia na edição de 2018 da Revis-
ta do Congresso). 

Ariovaldo diz que a Frente está espa-
lhada por todo o país, reúne mais de 100 
mil membros e adeptos, que fizeram a 
opção de estar preferencialmente nas fa-
velas e ocupações do Movimento de Tra-
balhadores Sem Teto (MTST). “Por uma 
razão muito simples, o que nós estamos 
assistindo não é só o empobrecimento, é 
uma política de extermínio. Então a gente 
tem que estar lá. A bíblia diz: - Sustenta 
aquele que está para morrer. A gente tem 
que estar lá. E não é simples, não é fácil, 
a gente está tentando”, disse, para em 
seguida reclamar da ação criminosa do 
Estado. “A gente tem contra nós, antes e 
acima de tudo, o próprio Estado, esse sis-
tema escravista, para quem esses garotos 
e essas garotas não significam absolu-
tamente nada, são buchas de canhão. É 
para morrer mesmo”.

ENTRE A CRUZ E A CALDEIRINHA
Antes, durante a rodada de conversa 

sobre a diversidade proposta pela mesa, 
o pastor falou sobre o preconceito e os 
impedimentos que tem entre companhei-
ros de fé, pela direita, e de militância po-
lítica pela esquerda. “Fizemos (os com-
panheiros da Frente) um racha no nosso 
campo”, disse. Por conta dessa divisão, 
muitos dos que aderiram e se posiciona-
ram como evangélicos de esquerda foram 
sumariamente expulsos das suas igreja, 
segundo o pastor. “O pessoal transfor-
mou as premissas capitalistas, nazistas, 

essa loucura toda, em confissão de fé. Aí 
não dá, né? Uma coisa é o sujeito dizer: - 
não penso como você. E outra é: - Por que 
você não pensa como eu, você vai para o 
inferno”, afirmou o pastor, que também 
teve dificuldades em se aproximar da es-
querda. “A esquerda não sabe reconhecer 
um aliado quando vê e isso é muito com-
plicado. Quantas e quantas vezes eu tive 
que chegar em alguns ícones da esquer-
da e dizer: - Companheiro, companheira, 
pelo amor de deus, sei que você não acre-
dita em Deus, mas estamos lutando pela 
mesma causa. Estamos juntos”. 

Mesmo assim, Ariovaldo comemora 
algumas vitórias, como o recuo de 12% 
nas intenções de voto em Bolsonaro por 
evangélicos nas eleições de 2018, que o 
Ibope credita à ação de grupos como a 
Frente, que é citada no relatório. Lembra 
também que venceram a prefeitura de 
Niterói, impedindo que a polícia muni-
cipal recebesse permissão para portar 
arma de fogo. O pastor diz que a Fren-
te trabalhou muito, porque entenderam 
que havia uma paralisia na militância da 
esquerda e que não poderiam permitir 
que Bolsonaro ganhasse com 70, 60 por 
cento dos votos. “Ele iria solapar tudo. 
Então nós fomos para rua”, contou. E 
rua, garante ele, é a praia dos evangéli-
cos.

No Acre, o pastor de Tarauacá que 
recebeu a adesão do maior número de 
jovens, José Geraldo Borges, da Assem-
bleia de Deus, disse à revista Piauí que 
a conversão em massa foi intervenção 
divina, e não uma imposição do narco-
tráfico. “Foi por esse momento que es-
tivemos orando”, declarou. Seguindo a 
mesma lógica, a maior parte dos líderes 
de igrejas evangélicas da Baixada Flu-
minense condenam os ataques coman-
dados pelo colega, o Pastor Peixão, em 
Duque de Caxias. O delegado da dele-
gacia de Crimes Raciais e Delitos de In-
tolerância (Decradi), Gilbert Stivanello, 
explicou que os traficantes convertidos 
“distorcem a doutrina religiosa e agri-
dem outras religiões, sobretudo as de 
matriz africana”.

“O que aconteceu com a igreja evan-

gélica brasileira de modo geral é que 
transformou as propostas neonazistas 
em confissão de fé. Só Cristo não basta, 
então agora nosso grande trabalho é o 
trabalho de formação”, afirma Ariovaldo. 
O objetivo agora da Frente, segundo o 
pastor, é evitar que “as próximas elei-
ções encontrem os evangélicos tão ma-
nipuláveis como encontrou na última. 
Principalmente porque os evangélicos 
crescem de forma assustadora, para sur-
presa de nós todos, que achávamos que 
esse excesso de escândalos iria diminuir 
as adesões. Isso não aconteceu. Talvez 
seja essa coisa da força do povo, do con-
junto, a força do grupo, do movimento 
de massa, sei lá. Os acadêmicos é que 
devem saber o que é isso”, disse.  
Leia ao  lado os principais trechos da pa-
lestra do pastor. 

DÁ PARA MORRER
“O cara pode simplesmente dizer: 

- ‘não dava para fazer nada’. Dá, dá para 
morrer. A fé cristã é cheia de mártires por 
causa disso. Quando não dá para fazer 
nada, dá para morrer pelo que é justo. Os 
mártires disseram: não dá para fazer nada, 
vamos resistir até eles nos matarem. Se 
conseguirem, lógico, por que nós também 
temos essa devoção, de que decidimos 
não morrer. Nossa organização tem como 
objetivo reexaminar tudo isso, recuperar 
esse valor cristão do acolhimento, do per-
dão, da misericórdia, da compaixão, do 
arrependimento, que é um dos problemas 
sérios da cristianização do Brasil. Tivemos 
uma cristianização que não se arrepende, 
não pede perdão e que não perdoa e isso 
não está só no colo da igreja de Roma. A 
igreja protestante foi no mesmo caminho. 
E é o que estamos assistindo. A gente cha-
maria de ‘corrupção no mais profundo do 
seu sentido’, que é a corrupção da alma. A 
negação daquilo que jura pregar.”

A RUA É NOSSA PRAIA
“Escrevi uma carta para o (João Pedro) 

Stédile (fundador do Movimento Sem Terra 
– MST) e para o Gilberto Carvalho (ex-mi-
nistro dos ex-presidentes Luiz Inácio Lula 
da Silva e Dilma Rousseff). Disse: fizemos 
a nossa lição de casa. Eu disse prá você que 
a gente ia prá rua e que a gente não ia sair 
da rua até começar a reverter o quadro e 
esse negócio de rua é com evangélico mes-
mo. Entendeu? A gente sai, a gente canta, 
a gente toca violão, a gente prega, a gente 
faz esquete, a gente faz teatro. Rua é nossa 
praia. Então nós vamos para a rua.”

NA CONFLAGRAÇÃO
“Nós entramos nas favelas e nas ocu-

pações. Em alguns casos fomos recebidos 
com tiros pela polícia. Sempre faço todos 
os protocolos exigidos para avisar da nossa 
presença, o que a gente vai fazer, etc etc. 
E fui orientado que, uma vez cumprido o 
protocolo, a polícia não invadiria enquanto 
estivéssemos lá. Eram dois batalhões que 
se revezam ali, nas invasões. Bom, os dois 
batalhões entraram e nós ficamos cinco 
horas sob tiroteio. Me lembro que fui fa-
lar com a Secretaria de Segurança Pública, 
pedi uma audiência e levei os documen-
tos. Botei na frente da pessoa responsável 
e disse: pode me explicar o que eu fiz de 
errado aqui? E a pessoa não soube expli-
car. Disse: - Bom, vocês estão numa con-
flagração, não é isso? 

 É que a questão da droga é cada dia 
mais imperiosa e não é por causa da favela. 
Recentemente apreenderam um navio da 
JP Morgan que carregava US$ 1 bilhão em 
cocaína. O que isso tem a ver com o garo-
to e com a garota lá na favela? O senador 
tinha o helicóptero que caiu porque estava 
carregado demais com cocaína (Em 24 de 
novembro de 2013, um domingo, numa fa-
zenda de Afonso Cláudio, no Espírito Santo. 
O helicóptero pertencia a uma empresa da 
família do senador Zezé Perrella, do PDT). 
O ex-ministro, o avião saiu carregado de co-
caína da fazenda dele. (Em junho de 2017, 
a FAB interceptou um avião com 500 qui-
los de cocaína que havia levantado voo 
da fazenda do ministro da Agricultura, 
Blairo Maggi). Quando é que nós vamos 
dizer a verdade? A cocaína é um negócio 
fantástico, dominado pelo capitalismo 

internacional, que tem seus agentes no 
Brasil e não passa pelo jovem desespe-
rado da favela. Eu estava lá debaixo de 
cinco horas de tiroteio, tinha uma reunião 
com pastores da comunidade e levamos 
médicos, educadores e advogados etc e aí 
quando começou o tiroteio, a gente aco-
modou as pessoas dentro da igreja. Eu e 
os pastores saímos para fora. E era mui-
to interessante, os jovens passavam com 
armas que nem imaginava que existia. E 
eles olhavam para nós e o pastor dizia: 
- Deus te abençoe e cuide de você. E ele 
baixava a cabeça e dizia: - Amém pastor, 
ore por mim. 

Eu fui vendo aquilo, vendo o olhar 
daquele jovem perdido! Ele sabe que vai 
morrer. Ele só não sabe em qual esquina. 
Eles passavam por nós, olhando e dizen-
do com os olhos: pastor, eu vou morrer. 
A senhora que veio da favela sabe exata-
mente, o quadro é muito mais intenso do 
que a imprensa consegue dizer, mesmo a 
imprensa mais engajada.”

CRISTIANISMO RACISTA
“O protestantismo veio em dois movi-

mentos para o Brasil. O primeiro era aboli-
cionista, representado pelos congregacio-
nais, ingleses. Eram em pequeno número. 
Para ser batizado, exigiam dos convertidos 
que desse alforria aos seus escravos e os 
indenizasse. Logo depois chegaram os ame-
ricanos, em maior número, separatistas. 
Vieram derrotados e trazendo seus es-
cravos. Porque aqui no Brasil ainda tinha 
escravidão. Fizeram coro a esse cristia-
nismo racista, que abençoava os senho-
res de escravo.”

Público

O público do Congresso é composto majo-
ritariamente por trabalhadores e represen-
tantes de entidades civis e públicas voltadas 
para o atendimento do trabalhador, como 
magistrados, procuradores e advogados 
trabalhistas; auditores fiscais do extinto 
Ministério do Trabalho, que podem ser 
engenheiros, médicos ou advogados; pro-
fissionais da saúde, da academia e ligados 
ao movimento sindical. Como Cecília. E 
também, em menor número, porém com 
forte participação, cidadãos e cidadãs como 
Josefina Aparecida Santos, a Cida Lerdort, 
como ficou conhecida por sua luta por infor-
mação a respeito da sua doença e direitos. 
Essa busca se transformou em militância 
franca, livre e espontânea, que ela justifica 
assim: “Sou cidadã e a gente tem que es-
tar envolvido com todas as situações que 
acontecem no nosso país. Não pertenço 
a nenhuma entidade, nenhum órgão, mas 
eu participo, sim. Para ter um aprendizado 
e levar para aqueles que não têm esse privi-
légio de poder estar aqui”. Nos debates, o 
público vai até o microfone e se identifica. 
Mantivemos aqui, a identificação confor-
me foi feita no evento. Por isso os nomes 
não são completos.
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os mais velhos, são doutrinados. Enquanto isso, o jo-
vem está lá na tal biqueira. E aí eu falo para o senhor o 
seguinte: essa frente do senhor estuda para que essas 
igrejas recuperem esse jovem? Traga para aprender mú-
sica, para fazer algum trabalho, desenvolver um grupo 
terapêutico. É isso que eu acho que é o papel da igreja. 
Tem só uma igreja católica na região. E eu até achei inte-
ressante, que eu fui numa missa de sétimo dia, porque 
a minha doutrina é aberta a todas. Então eu frequento 
todos: candomblé, umbanda, onde me chamar para al-
guma atividade, eu vou. Sou muito democrática. O pa-
dre, no sermão, invocou São Francisco de Assis, que eu 
adoro. Sou apaixonada por São Francisco de Assis. Ele 
diz assim: 

- Quem disser que no nosso país não existe fome, 
está mentindo. E falou: - Ele não. 

Achei tão maravilhoso, por que quando passo e ouço 
pregação da pentecostal, eu subo assim ouvindo uns ab-
surdos sobre os progressistas. Ouço, não entro, mas eu 
ouço. Às vezes dou uma paradinha, que tem umas ladei-
ras, fingindo que estou descansando, e ouço os absurdos 
que eles falam. Então é isso pastor, queria saber o que 
está fazendo para cuidar desse rebanho tão jovenzinho.”

“Moro numa região que foi uma ocupação, como 
todas as ocupações nos ambientes periféricos. Não 
gosto muito dessa coisa (de dizer) ‘comunidade’. 
Moro numa favela, porque é favela mesmo. E depois, 
aprendi que favela é o nome de uma flor. E quando 
aprendi que essa palavra veio lá de Canudos, junto 
com os negros, os poucos que sobreviveram, e que 
chegando no Rio de Janeiro deram esse nome de fa-
vela (aos morros onde foram viver), então eu passei a 
amar e gosto de legitimar a minha situação enquanto 
favelada mesmo. O que acontece lá é que tem muitas 
igrejas, pastor. Pastor, em cada esquina é um salão 
de cabeleireiro, um boteco em uma igreja. É verdade! 
Aí você vira na outra rua, é o mesmo: salão de cabe-
leireiro, um boteco e uma igreja pentecostal, inclusi-
ve. E tem as biqueiras. Para quem não sabe, são os 
pontos em que se compra os tais pinos de cocaína. 
Nunca pesquisei isso, estou falando enquanto mora-
dora do lugar. E aí eu vejo uma situação, porque tenho 
familiares que participam dessas igrejas e com todo o 
respeito, a doutrina eu acho maravilhosa. Só não gos-
to muito porque eles - lá pelo menos - vão muito no 
velho testamento e eu não, não bebo dessa 
fonte. Eles vão, alguns dos familiares, 

AS RELIGIÕES NO BRASIL 
SEGUNDO O CENSO

Tudo junto e 
misturado
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