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Deus nos livre                     
de um país evangélico 

no Contexto Brasileiro 

Avanços numéricos de evangélicos                
em algumas áreas já dão uma boa ideia         
de como seria desastroso se acontecesse        
a tal levedação radical do Brasil. 



no Contexto Brasileiro 

Um Brasil evangélico empobreceria, já que sobrariam 
as péssimas poesias do cancioneiro gospel.                   
As rádios tocariam sem parar músicas horrorosas 
como  “Vou buscar o que é meu”, “Rompendo em Fé”. 

Deus nos livre                     
de um país evangélico 



no Contexto Brasileiro 

Um Brasil evangélico não teria folclore.          
Acabaria o Bumba-meu-boi, o Frevo, o Vatapá... 
A alegria do futebol morreria; alguma lei proibiria 
ir ao estádio ou ligar televisão no domingo.        

Deus nos livre                     
de um país evangélico 



no Contexto Brasileiro 

E o racha, a famosa pelada de várzea, aconteceria 
quando? Haveria multa ou surra para palavrão? ...                                
Se, ainda minoria, a bancada evangélica na Câmara 
Federal é campeã em faltas e em processos no STF, 
imagina dominando o parlamento. 

Deus nos livre                     
de um país evangélico 



no Contexto Brasileiro 

Porque a grande maioria das “igrejas evangélicas” 
possui uma cosmovisão fundamentalista islâmica. 



no Contexto Brasileiro 

Se tivermos a maioria, teremos o poder.            
Se tivermos o poder, estabeleceremos as leis. 



no Contexto Brasileiro 

Porque a grande maioria das “igrejas evangélicas” 
possui uma cosmovisão muito semelhante              
a dos fundamentalistas islâmicos. 



no Contexto Brasileiro 

Porque o “evangelho” pregado nestas “igrejas” 
alimenta o narcisismo, o consumismo e o misticismo. 



no Contexto Brasileiro 

Os Mais Ricos Pastores Brasileiros 

1º 5º  2º  3º  4º  

US$ 65 mi US$ 125 mi US$ 150 mi 
US$ 220 mi 

- 17/01/2013 

US$ 950 mi 



Certos pastores, quer tenhamos ou não simpatia por eles, 
tem gerado um enorme prejuízo para a credibilidade                                                               
da Igreja e do Evangelho na sociedade brasileira.                 
Esta dívida terá que ser paga através da integridade 
daqueles que realmente vivem e anunciam o Evangelho. 



no Contexto Brasileiro 

Porque o “evangelho” pregado nestas “igrejas”                 
alimenta o narcisismo, o consumismo e o misticismo 



no Contexto Brasileiro 

Porque o “evangelho” pregado nestas “igrejas”                 
alimenta o narcisismo, o consumismo e o misticismo 



no Contexto Brasileiro 

Porque o “evangelho” pregado nestas “igrejas”                 
alimenta o narcisismo, o consumismo e o misticismo 



Porque este “evangelho” não possui implicações              
para a ética pessoal e responsabilidade social. 

no Contexto Brasileiro 



no Contexto Brasileiro 

Os Mais Ricos Pastores Brasileiros 
- 17/01/2013 •  Charlatanismo,  

•  Lavagem de dinheiro,  
•  Desvio de recursos públicos,  
•  Enriquecimento ilícito,  
•  Benefícios indevidos,  
•  Abuso de poder,          
•  Assédio moral e sexual. 



A mesma lógica da ética do:  
•  Filho do presidente,   
•  Filho do senador,  
•  Filho do deputado,  
•  Filho do governador, 
•  Filho do juiz do STF,   
•  Filho do desembargador, etc... 

Infelizmente, em nossa cultura brasileira,                   
poder está associado a privilégio                            

e não a responsabilidade. 





Diante dos noticiários que apontam:  
•  Aumento da miséria, 
•  Aumento da corrupção, 
•  Aumento da violência, 
•  Aumento da opressão étnica, 
•  Aumento das catástrofes naturais, 
•   etc... 

Maranata irmãos!                          
Jesus está voltando!                          

Ele disse que isso ia acontecer.  



O Evangelho de Jesus tem o poder de fazer, 
na vida de homens e mulheres, o que,              
ao longo da história, ideologias humanas         
se mostraram incapazes de realizar. 

Crescermos e fazermos diferença? 

Resgatar a centralidade do Evangelho                          
em nossas vidas e em nossos ministérios. 



A transformação gerada na vida de pessoas           
que se rendem ao Evangelho de Jesus provoca        
o redimensionamento de suas crenças, valores         
e atitudes para com o mundo (Cosmovisão). 

Crescermos e fazermos diferença? 

Resgatar a pregação e ensino do Evangelho                    
que impacta e muda a cosmovisão de nossos ouvintes. 



Homens e mulheres, transformados pelo poder gracioso        
do Evangelho de Jesus, tornam-se agentes de transformação 
na história, promovendo os valores do Reino de Deus,          
onde quer que estejam. 

Crescermos e fazermos diferença? 

Resgatar a visão de que ser igreja                                            
é fazer parte de uma comunidade em missão no mundo 


