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 A proposta deste trabalho é analisar a constituição de fronteiras 

identitárias (BARTH, 1976) por parte de um movimento católico conservador 

localizado numa cidade do sul do Brasil. O grupo em questão constitui um 

movimento eclesial e como tal se orienta aos setores médios instruídos dos 

centros urbanos (SONEIRA 2002, 2007), apresenta, contudo, a peculiaridade de 

uma proposta de fé de caráter congregacional e racionalista. Conforme isto, o 

grupo procura traçar suas fronteiras respeito do catolicismo de massas, por um 

lado, e respeito dos diversos grupos carismáticos, por outro, bem como procura 

se contrapor a grupos ateístas e setores arreligiosos. Em todos os casos, o 

movimento traça suas fronteiras apelando ao compromisso com a comunidade 

e a uma concepção da fé racional e racionalizada. Ora, a pesquisa mostrou que 

uma configuração semelhante é correlata de uma aproximação não explícita com 

o protestantismo de corte histórico (WEBER, 2003; TROELTSCH, 1987) e com 

diversos grupos evangélicos de tendência igualmente racionalista 

(FERNANDES, 1982; RODRIGUES BRANDÃO, 1980). Esta aproximação se faz 

evidente na importância outorgada à fé subjetiva perante o sacramento e na 

importância dada à doutrina perante a emoção, no minimalismo litúrgico, na 

intensidade da vida comunitária entendida como amizade e na cristianização da 



existência motivada pelo exercício ativo de uma atitude reflexiva no dia a dia. A 

não explicitação destas semelhanças chama a atenção para a necessidade de 

estudos transdenominacionais e comparativos, bem como coloca a pergunta 

pelos modos concretos pelos quais o chamado catolicismo conservador se 

inscreve no campo religioso. 

Palavras chaves: catolicismo, conservador, protestantismo, congregacional, 

racionalista. 

 Este trabalho procura analisar a constituição de fronteiras identitárias por 

parte de um movimento católico conservador localizado no Sul do Brasil. Antes 

de mais nada, é preciso esclarecer que a identidade do grupo em questão não 

será revelada, devido a que algumas das características que aqui se fazem 

explícitas resultam problemáticas ao interior da Igreja Católica, e inclusive entre 

os distintos níveis hierárquicos do próprio movimento. Este fato coloca em 

evidência o caráter eminentemente heterogêneo do catolicismo (CALAVIA 

SÁEZ, 2008; 2009; FERNANDES, 1982; SANCHIS, 1997), mesmo aquele 

oficialmente reconhecido como tal, que impõe uma convivência não isenta de 

tensões entre os diversos grupos, posições institucionais e propostas de fé que 

são reconhecidos e se reconhecem como parte da Igreja instituição (GIMÉNEZ 

BELIVEAU, 2003; CARRANZA E MARIZ, 2009). Assim mesmo, este fato dá 

conta de que nem mesmo aqueles grupos católicos que podem ser reconhecidos 

como conservadores se ajustam a uma definição monolítica (FERNANDES, 

1983), nem pode se supor neles a existência uma cadeia de mando que exclui a 

autonomia e a negociação por parte daqueles que obedecem. 

 O grupo considerado se inscreve no que Soneira (2002; 2005) denomina 

movimentos eclesiais. A expressão faz referência a formas de associação 

interiores à Igreja Católica que compartilham, em maior ou menor medida, uma 

série de rasgos ideal-típicos. Entre este, se conta o fato de estarem inspirados                                 

no carisma pessoal de algum sacerdote ou laico e de exceder o marco 

organizativo tanto territorial (dioceses e paróquias) quanto funcional 

(organização por setores especializados) da Igreja. Além disso, apresentam a 

tendência a predominar entre as classes médias urbanas, com preocupações 

distantes daquelas dos setores populares. Assim mesmo, o autor aponta que 

muitos deles surgem como expressão de certo grau de insatisfação com relação 



ao contexto sociocultural no qual se inserem, bem como ao modelo eclesial 

vigente, o que viria a justificar as tensões, sempre latentes, desde que se 

reivindica a pertença a Igreja Instituição. Neste mesmo sentido, Soneira avalia 

que os movimentos eclesiais tendem a ocupar o espaço deixado aberto pelas 

antigas formas de organização do laicato (como a Ação Católica) e pelas ordens 

e congregações religiosas, ambas em declínio, e que no geral se originam na 

Europa na década de 60, inspirados no Concílio Vaticano II. 

 Quanto aos movimentos em si, que são basicamente associações de 

leigos, o autor apenas aponta que tendem a constituir unidades de sentido com 

forte identidade grupal e pertença religiosa, mas não arrisca definições sobre 

suas características internas. Com efeito, a categoria Movimentos Eclesiais 

reúne grupos de estilos e conteúdo tão díspares ao ponto de inviabilizar uma 

definição comum nestes termos. Neste caso, o movimento em questão, tal como 

observado através de um dos seus grupos locais, apresenta um perfil 

congregacional e racionalista, conforme a categorização proposta por R. C. 

Fernandes (1982). Na categorização do autor, com congregacional se faz 

referência a uma forma de religiosidade (oposta àquela de tendência sacerdotal) 

baseada na constituição de um grupo bem definido de pessoas, cujo vínculo está 

justificado na confissão de fê que partilham, e cujos membros justificam sua 

adesão em função de uma decisão voluntária e pessoal. Implica, além disso, um 

estilo de relacionamento com o sagrado que, ao menos no cotidiano, dispensa 

mediações e um conjunto ritual voltado à celebração da comunidade de fiéis, 

onde o rol do membro não se supõe dado de uma vez e para sempre mas deve 

ser periodicamente atualizado. 

 Seguindo o mesmo autor, com racionalista, alude-se a um grupo que 

procura se diferenciar, e amiúde se opõe ativamente, àqueles caracterizados 

como carismáticos. Na prática, implica uma liturgia centrada no estudo da 

doutrina (RODRIGUES BRANDÃO, 1980) e um estilo ritual de características 

mesuradas e austeras, onde prima a articulação dos argumentos por sobre a 

experiência sensorial e se evitam os excessos e as manifestações de arrebato 

emocional. Para os membros do grupo pesquisado, a experiência genuína da fê 

radica antes numa vida levada adiante consciente e constantemente segundo os 

ensinamentos cristãos (conforme a particular versão que o grupo tinha da 



teologia), do que na participação em rituais pontuais (como a assistência formal 

as missas) ou a vivência de experiências intensas de comunicação com o 

sagrado (como aquelas que acontecem através da manifestação dos dons do 

Espírito Santo ou da glossolália nos cultos pentecostais). 

 Em poucas palavras, embora o grupo pesquisado se afirmasse como 

católico e recomendasse aos seus membros o seguimento da liturgia da Igreja, 

na prática apresentava uma versão particular da teologia cristã, uma 

organização independente e uma rotina de atividades separada. O centro destas 

atividades estava constituído por reuniões semanais as quais guardavam um 

formato fixo. Estas começavam e finalizavam com breves cantos e preces, mas 

no fundamental estavam constituídas por um momento de leitura em voz alta de 

trechos de livros ou artigos redigidos pelas lideranças do movimento, seguido de 

depoimentos dos participantes dirigidos a marcar a relação entre as leituras e 

vivências concretas do cotidiano. Através de este exercício, repetido 

semanalmente, o movimento espera que seus seguidores apreendam a olhar 

para a própria vida a partir da particular perspectiva religiosa (GEERTZ, 2003) 

que o movimento propõe o que, no limite, implica viver o dia a dia, até suas 

instâncias mais banais, cientes da presença de Deus e da relação pessoal que 

se guarda com ele. 

 Contudo, o sustento desta perspectiva na vida cotidiana —na família mas 

também no trabalho e no lazer – não depende somente da participação nas 

reuniões, mas implica uma relação intensa entre os participantes, muito além 

destes encontros semanais, e de outros que porventura o movimento organize 

formalmente, como retiros espirituais. Os participantes do grupo definem a 

relação que guardam entre si como de amizade e de fato compartilham boa parte 

do tempo social e de lazer incluindo nisso suas famílias. A consolidação do 

vínculo de amizade e da adesão ao movimento configuram um processo único, 

no qual o interessado deve dar conta de um compromisso constante e crescente 

com os pares, com as atividades organizadas, formais e informais e, ademais, 

com o seguimento no dia a dia dos princípios e valores fomentados pelo 

movimento. Nesse processo, o membro conquista maior consideração dentro do 

grupo e eventualmente assume maiores responsabilidades, com as gratificações 

que estas acarretam. 



 Ora, dizer que um grupo que se reconhece e é oficialmente reconhecido 

como católico apresenta um perfil congregacional e racionalista equivale a 

afirmar que o grupo se diferencia de formas outras de viver a fé dentro e fora do 

campo católico.  Assim, apelando para a importância das amizades do 

movimento para o sustento da fé e para uma concepção da mesma que é 

indissociável do compromisso com o movimento no dia a dia, os membros do 

grupo procuram frequentemente tomar distância explicitamente da pertença 

meramente nominal ao catolicismo e daquilo que tem se denominado “igreja de 

massa, composta de uma  multidão heterogênea e dispersa sem inserção 

eclesial” (STEIL, 1998, p. 61). Com efeito, o grupo –e em particular sua liderança 

em se dirigindo aos novos membros- frequentemente lembra que para eles ser 

cristãos implica muito mais que compromissos de frequência semanal a horários 

fixos, embora não os exclua. 

 Com efeito, se os líderes do movimento recomendam a assistência a 

missa e o seguimento do calendário litúrgico da Igreja, não colocam ai o que há 

de essencial na vivência do movimento, nem emprestam a própria estrutura ao 

serviço desse fim. Na prática, os membros do movimento efetivamente assistem 

regularmente a missa e observam as obrigações  básicas prescritas pela Igreja 

instituição, mas não o fazem em grupo, nem em qualidade de membros do 

movimento. Assistem como bons cristãos, com suas famílias, à paróquia do 

bairro onde moram ou outra da sua preferência, regularidade que acontece em 

paralelo e à margem do compromisso com o movimento. Quanto a este, o 

fundamental, aquilo que constitui o alfa e ômega da proposta de fé que leva 

adiante, é o reconhecimento e a experiência de Deus no dia a dia, o qual se 

figura como indissociável do reconhecimento e a experiência da comunidade de 

fiéis. Para o movimento como instituição, e para os seguidores identificados com 

este, ser cristão consiste em uma vida levada adiante ciente da presença de 

Deus, a todo momento o lugar, o qual implica que este não apenas se faz 

presente nas paróquias, nos momentos de celebração ou perante um padre, mas 

na vida cotidiana, bem ali onde a priori não caberia supor transcendência 

alguma. 

Conforme estas concepção, a tarefa do fiel é, precisamente, saber 

reconhecer essa transcendência dentre a aparência mundana da vida cotidiana 



e viver, a todo momento, ciente dela. Para tanto, e como já se apontou acima, a 

vivência e o compromisso com o grupo é fundamental, seja porque é através do 

grupo que o reconhecimento se realiza, seja porque o grupo presta o sustento 

necessário para os momentos de fraqueza ou de “esquecimento”, bem como 

facilita um contexto propício para o modo de vida reflexivo e carregado de 

transcendência que o movimento propõe. Neste sentido, a comunidade local de 

seguidores do movimento por vezes pode ser entendida como uma comunidade 

de virtuosos ou eleitos (TROELTSCH, 1987, WEBER, 1974), que se distingue da 

massa de fieis por uma experiência integral e consequente da fé. Ser membro 

do movimento é um compromisso que não reconhece dias e horários, embora 

exista uma agenda de atividades marcadas, e tende a colonizar o conjunto da 

existência daqueles que se entregam, isso sem implicar uma renúncia ao mundo 

ou a reclusão num convento. Trata-se de fieis que trabalham e formam família, 

que interagem a diário em contextos seculares, logo, tanto mais necessário o 

sustento da amizade daqueles que se identificam com o mesmo “caminho”. 

Ora, se o grupo toma distância do fiel que se limita a ir a missa e leva uma 

vida escindida de sua condição de cristão, também procuram se distinguir, e o 

fazem de fato com maior veemência, daqueles grupos que podem reivindicar 

uma fé de conteúdo substantivo e o compromisso forte com um grupo, mas 

outorgam importância central à manifestação exaltada e teatral do louvor a Deus, 

ou mais ainda, conforme o juízo crítico dos participantes, que confundem a fé 

com a manifestação performática da fé. Com efeito, é clara a tentativa de marcar 

as diferenças com os diversos grupos carismáticos, sejam evangélicos ou 

mesmo católicos, e em geral com o estilo pentecostal em si, que veem permear 

os diversos espaços da Igreja na sua interação com os fiéis (por exemplo, a 

missa da paróquia do bairro), em linha com o que os pesquisadores tem 

chamado de pentecostalização do catolicismo  (CARRANZA, 2009) e do campo 

religioso em geral (VELHO, 1997, MOREIRA SMIDERLE, 2011). 

Para os membros do movimento em questão, as manifestações de louvor 

carismáticas, com sua impronta barulhenta e ostensiva e toda sua intensidade 

emocional se figuram como artificiais e excessivas, desviadas do seu propósito 

original. Para eles, “louvar a Deus” não consiste em anunciar publicamente esse 

louvor, nem em se deixar levar por momentos de êxtase, mas na perseverança 



numa atitude consciente e reflexiva no cotidiano vital e num compromisso 

reafirmado dia a dia e semana a semana com  os amigos que partilham da 

mesma fé. Honrar a Deus é, em definitiva, uma questão de atenção e reflexão, 

de paciência e de julgamento, de imersão no dia a dia. Porque a presença de 

Deus prescinde de excessos, não é ostensiva ou exultante, Deus se revela 

dentre a aparência normal do cotidiano corriqueiro, simplesmente “está aí” para 

aqueles que “sabem ver”. Ele se encontra de certa forma implícito no curso banal 

do cotidiano, em casa, na escola, no trabalho, na rua. Do que se trata é do cultivo 

da atitude atenta e a abertura mental necessárias para saber reconhecê-lo e com 

isso perceber como tudo o que é e acontece é e acontece com relação a Deus. 

Logo, compreende-se que para este grupo não façam sentido os cultos 

com musica alta, as performances espetacularizadas, os momentos de êxtase 

ritual, a euforia na expressão do amor a Deus. Os encontros e celebrações do 

movimento se caracterizam por um estilo moderado e calmo, por momentos se 

parecem a salas de aula, onde os participantes escutam atentamente a um 

orador, leem textos e conversam sobre seu sentido. Se o reconhecimento da 

presença de Deus produz sim, nos testemunhos dos membros, alegria e 

plenitude, se trata sempre de emoções que não autorizam a perda da 

compostura nem fazem concessões aos excessos. Antes, reafirmam que o 

caminho a seguir é o da mesura, a moderação, a razoabilidade. Do que se trata 

é de manter uma atitude reflexiva e consciente no dia a dia, não de se deixar 

levar por impulsos corriqueiros e impressões de momento. 

Por outro lado, se uma proposta de fé como a descrita conduz a olhar o 

cotidiano secular a partir de uma perspectiva religiosa, traçam também suas 

fronteiras com relação a setores da sociedade que identificam como “ateus”, por 

vezes precisados como grupos “marxistas” com fronteiras e projetos definidos, 

por vezes identificados com uma tendência difusa presente na sociedade de hoje 

em dia como um todo. Aqui é notável o diagnóstico da situação espiritual atual, 

a de uma época superficial e vazia, carente de sentido porque ignora longa e 

crescentemente a Deus. Perante este cenário se veem como um grupo de 

excepcionais vivendo e lutando contra a corrente, tentando resgatar os princípios 

cristãos ali onde se encontram mais desvalorizados, resgatando a família, as 



amizades sólidas e duradouras, o compromisso, a condena a leviandades, 

excessos e futilidades, e uma visão transcendente e densa do mundo. 

Assim mesmo, é notável a alusão a grupos ateus que se supõem de 

identidade definida, ideologia de esquerda  (a rigor “marxista” e “ateu” eram 

usados como sinônimos) e o projeto explícito e operante de apagar a Deus da 

sociedade dos homens, e perseguir os que ainda o reconhecem. Contudo, a 

alusão a estes grupos nunca ia acompanhada de especificações sobre seus 

nomes, sobre os lugares onde estariam estabelecidos e sobre seu acionar 

visível, embora por vezes os ligassem aos cursos e faculdades de ciências 

humanas. Aqui o caráter concreto e quase conspirativo que se lhes dava no 

discurso convivia com referências vagas que não permitiam identificar grupos 

semelhantes no contexto da cidade, do estado ou no dia a dia dos participantes, 

locus primordial da experiência da fé. Tratava-se sempre de ateus e marxistas 

sem rosto, sorte de vanguarda de uma sociedade secularizada e dos quais, 

enquanto cristãos, é preciso se defender. 

Ora, se “ateus e marxistas” faziam uma sorte de limite externo ao grupo, 

e a religião mesma, formas religiosas como as afro-brasileiras e indígenas 

apontam para outro limite, implícito mas não menos evidente. Implícito porque 

religiosidades como estas quase que permaneceram inteiramente ausentes do 

trabalho cotidiano de traçado e retraçado de fronteiras e de marcação e 

remarcação de diferenças. Na prática, aqueles outros do campo religioso dos 

que parecia ser necessário se distinguir eram invariavelmente outros cristãos. 

Assim, o grupo não teve respostas para um novato que chegou mencionando 

uma experiencia num culto que a pesquisadora identificou como pertencente ao 

Caminho Vermelho, mas poderia ter sido igualmente a Umbanda ou o Santo 

Daime. Apenas a afirmação repetida ad nauseam do convencimento próprio, 

expressado em termos subjetivos, de que eles sabem que encontraram ali o 

caminho certo para eles, no sentido de traçado por Deus, porque acharam ali a 

felicidade, a plenitude, aquilo que lhes faz bem. Sobre  caminhos, felicidades e 

convencimentos alheios (isto e, não cristãos) não se expedem. 

Neste ponto, se faz preciso chamar a atenção sobre um aspecto: um 

grupo que se coloca dentro do catolicismo, e do cristianismo como um todo, nos 

termos descritos acima acaba se assemelhando, em virtude das definições que 



estabiliza e do modo em que calibra suas diferenças e similitudes com o entorno, 

àqueles grupos dentro do cristianismo que igualmente se caracterizam por um 

perfil congregacional e racionalista, isto é, com o que a literatura denomina 

protestantismo histórico ou de imigração no Brasil e com alguns setores do 

campo evangélico. A rigor, a distinção entre religiões congregacionais e 

sacerdotais por um lado, e entre religiões racionalistas e carismáticas por outro 

é empregada, por R. C. Fernandes (1982) para categorizar a diferença entre as 

denominações protestantes e evangélicas e a Igreja Católica, incluindo ali o 

catolicismo popular. 

Seguindo este autor, é possível afirmar que no movimento, de modo 

similar ao mundo evangélico, as hierarquias constituídas são justificadas como 

se fossem associações voluntárias, livres da inércia ritual e expressivas de uma 

decisão pessoal. Assim mesmo, se existe burocracia, esta resulta irrelevante 

para a vida religiosa das bases, desde que a síntese da comunidade de fiéis se 

realiza no nível da congregação e não da autoridade. E de fato, o grupo em 

questão entende o movimento de que faz parte, bem como o cristianismo 

mesmo, como uma rede de relações concretas entre pessoas individuais. Para 

eles, o cristianismo consiste no encontro de sujeitos concretos que travam um 

relacionamento efetivo entre si, e não na filiação a uma instituição nem em 

vínculos difusos entre desconhecidos. 

Por estas mesmas particularidades, é possível reconhecer no grupo 

estudado alguns traços definidores do tipo-seita, tal como conceitualizado por 

Troeltsch (1987), em oposição a ao tipo-igreja. Tratar-se-ia de associações 

voluntárias de tamanho relativamente pequeno, que aspiram à perfeição interior 

do indivíduo e ao mesmo tempo promovem um companheirismo pessoal entre 

os membros. Assim,  combinam o individualismo radical com um 

companheirismo baseado num ideal de amor. Trata-se de grupos em que cada 

indivíduo mostra que tem o direito de pertencer pelos serviços que presta à 

comunidade e ao mesmo tempo a comunidade depende desta cooperação, já 

que o vínculo que a une é diretamente realizado nos relacionamentos individuais, 

e não conferido indiretamente através da posse comum da graça divina. No caso 

sob estudo, a definição do vínculo como uma amizade, com a consequente 

realização prática dessa amizade no cotidiano, através de uma relação de 



proximidade, conhecimento e solidariedade mútuas sustentam este traço, bem 

como a importância que se outorga aos momentos de confraternização como 

necessários para o “crescimento da comunidade”, nos termos da liderança local. 

Por outro lado, Troeltsch aponta que as seitas têm necessidade de uma 

renovação constante do ideal, na medida em que a seita enfatiza a realização 

subjetiva dos efeitos da graça e não a garantia objetiva de sua presença. Por 

isto, “a seita não se alimenta dos milagres do passado nem da natureza 

milagrosa da instituição, e sim do milagre constantemente renovado da Presença 

de Cristo e da realidade subjetiva do domínio do indivíduo sobre a existência” 

(TROELTSCH, 1987, p. 143). No grupo em questão este traço se faz evidente 

no fato de que aquilo que se procura, acima de tudo, não é uma graça de tipo 

sacramental (embora também não a despreze), mas o reconhecimento de Deus 

na vida prática e rotineira, todos os dias, constantemente, e  também se faz 

evidente no lugar central que o testemunho de tais reconhecimentos assume nos 

encontros semanais que constituem o eixo central da atividade do grupo. 

Finalmente, segundo Troeltsch, na medida em que a seite reúne um grupo 

seleto de eleitos e os coloca em oposição ao mundo, a atividade final da 

comunidade consiste na “austeridade prática de uma atitude puramente religiosa 

em relação à vida” (TROELTSCH, 1987, p. 141), o que deriva num “tipo particular 

de ascetismo” caracterizado por um distanciamento do mundo, a redução dos 

prazeres mundanos ao mínimo e o desenvolvimento o mais elevado possível do 

“companheirismo do amor”. Com relação a este ponto, é possível acrescentar 

alguns paralelos com o ascetismo das seitas protestantes descritas por Weber 

(2003). Aqui e preciso chamar a atenção para a valorização ética do 

cumprimento dos deveres mundanos como novidade trazida pela Reforma, para 

a ideia de que a passagem do estado natural para o estado de graça se realiza 

mediante uma transformação do sentido da vida em cada hora e em cada ação, 

o que vem a significar que a bem-aventurança só se consegue por meio da 

reflexão constante. No mesmo sentido, Weber aponta que a condução de uma 

vida clara e consciente é o único modo de acabar com o gozo despreocupado 

da espontaneidade vital, que desvia o homem do propósito religioso na vida 

prática. 



E com efeito, o grupo pesquisado outorga um sentido religioso ao 

cumprimento dos “deveres mundanos” seja cuidar da família, trabalhar ou ir à 

escola. Ao mesmo tempo, ao propor advertir a Deus no desenrolar cotidiano dos 

acontecimentos, acaba estimulando uma atitude alerta, clara e consciente 

perante a vida cotidiana. Se tal propósito, contudo, não implica uma 

sistematização do modo de condução de vida, sim resulta eficaz ao colocar freio 

aos afetos e impulsos, o que vem a coincidir com a redução dos prazeres 

mundanos da que fala Troeltsch. Por último, a concepção da amizade entre os 

membros como condição necessária para se aproximar do ideal, quando não é 

tida pela realização mesma desse ideal, acaba por superpor ambas as 

definições. 

Em termos gerais, é possível afirmar que o grupo sob estudo faz uma 

espécie de “culto à mesura” tanto no estilo de vida que incentiva quanto no modo 

em que se entende e se coloca em prática a doutrina. O movimento e a 

participação no movimento ha de ser, ante tudo, razoável, sem excessos, nem 

exageros, nem obsessões. Se é possível verificar uma racionalização da 

religiosidade e da vida que distingue um grupo de virtuosos do mundo, não se 

deixa de efetuar compromissos com este. Assim, se se reivindicam 

explicitamente como uma excepção perante as visões de mundo e os estilos de 

vida imperantes na sociedade, não se propõe um afastamento deste contexto. 

Justamente, do que se trata e de levar adiante a perspectiva religiosa proposta 

pelo movimento no mundo, na sociedade em que se vive, com todas as 

exigências e dificuldades que esta apresenta. 

Ainda cabem algumas palavras a respeito do caráter racionalista, no 

sentido de R. C. Fernandes da teologia e a liturgia proposta pelo movimento. 

Com efeito, ao postular que é possível reconhecer a Deus no desenrolar da vida 

cotidiana, sem necessidade de preparações rituais, nem delimitações espaciais 

ou temporais, o movimento pesquisado abre a porta para a ocorrência de 

prodígios e milagres. No  grupo onde foi realizada a pesquisa, tais milagres ou 

acontecimentos, se variavam em envergadura, e eram as vezes mais ou menos 

corriqueiros, mais ou menos contranatura ou dissimulados na normalidade das 

coisas, eram sempre sutis, austeros, de modo de contrastar com as bençãos 

pentecostais, mas também com os milagres do catolicismo popular. Nisto, 



assemelhavam-se mais das graças das igrejas evangélicas “de mediação” 

(RODRIGUES BRANDÃO, 1980), nas quais igualmente se reserva o momento 

central do culto para que os presentes deem seu depoimento das graças 

recebidas. O tipo de graças que costuma se relatar nestes casos guarda uma 

similitude de conjunto com os relatos dos membros do grupo aqui abordado, 

como os testemunhos de solução de aflições por intervenção divina depois de 

uma oração, ou a iluminação recebida para tomar uma decisão difícil, justamente 

o que Reed (1985) descreve para a Congregação Cristã no Brasil, igreja de 

mediação segundo Rodrigues Brandão. 

Ao mesmo tempo, esta característica pode ser colocada em relação com 

alguns apontamentos de Weber sobre as seitas protestantes. Com efeito, ao 

caracterizar as seitas calvinistas, o autor afirma que se estas eliminaram 

qualquer traço  de magia, qualquer resquício da agência do homem sobre Deus, 

incluíram a necessidade de comprovação do estado de graça por parte do fiel. 

Neste sentido, as provas cada vez mais minuciosas, claras e objetivas do estado 

de graça que o protestante de inspiração calvinista devia buscar implicavam, na 

prática, uma cristianização de toda a existência. Analogamente, os seguidores 

do movimento estudado devem comprovar sua fé, e o fazem através do 

reconhecimento da presença de Deus nos fatos do mundo empírico. Quanto 

menor o fato que serve de certeza de Cristo, maior a inteligência do fiel, mais 

forte sua fê, e esse de fato é o ideal a alcançar aquilo ao que aspiram, uma 

situação na qual todo e qualquer elemento da realidade lembra de Deus e serve 

de garantia de sua presença. 

Ora, se as conceitualizações e descrições ligadas ao universo protestante 

e inclusive evangélico são pertinentes para a descrição do grupo católico 

pesquisado, esta similaridade de conjunto ou homologia geral não é explicitada 

pelos sujeitos em sua interação cotidiana. Não parecia haver no grupo 

considerado, uma percepção definida com relação aos protestantes, como sim 

a havia com relação aos pentecostais, nem existir com relação àqueles a 

necessidade de se distinguir ou marcar distância. Havia ali uma sorte de ponto 

cego, que pode ser tomado como indicador de semelhanças inconfessas ou 

proximidades incomodas. A rigor, na linguagem do dia a dia e na literatura do 

grupo, não se fala tanto de catolicismo quanto de cristianismo, baseada numa 



afirmação da tradição cristã, iniciada com a vinda do filho de Deus ao mundo. 

Ainda, é ao interior do campo cristão que interessa marcar as diferenças e traçar 

os limites, quanto estes referem ao contexto secular ou a religiões não cristãs, a 

fronteira e em certo sentido se torna abstrata, obvia, ou menos interessante. 

Partindo deste fato, não haveria diferenças de fundo entre católicos e 

protestantes e no geral, o tratamento da diferença interna ao catolicismo não é 

diferente do tratamento da diferença interna ao cristianismo como um todo, 

excepto pela afirmação de alguns elementos tipicamente católicos, como o culto 

a Nossa Senhora e os Santos. Com efeito, os membros reivindicam o culto aos 

santos, inclusive aos santos populares não oficialmente canonizados, em nome 

de uma experiência cristã de reconhecimento da santidade da pessoa em 

questão que prescinde de autorizações e legitimações vindas de cima. Nesse 

sentido, reivindicam as práticas do catolicismo popular, como atos de inteligência 

religiosa básica, embora não se apeguem aquilo que este tem de mais 

exagerado e teatral na manifestação da devoção. Ao todo, tal reivindicação se 

apresenta como uma afirmação da autonomia da experiência do fiel perante a 

autoridade dos líderes de Igreja, característica coerente com o caráter 

congregacional do grupo. 

O ponto que quer se destacar aqui é o ponto cego com relação aos 

protestantes e com os setores evangélicos mais próximos a estes, ligada a 

similaridade formal que se verifica entre o movimento católico pesquisado e 

estes grupos. Entende-se aqui que o fato é sugestivo de certas formar assumidas 

por aquilo que vagamente se reconhece como “catolicismo conservador”, seja 

em função do público que convoca, classes médias instruídas, seja em função 

da proclamada obediência à instituição eclesial com suas autoridades. Ora, o 

que se verifica antes é um grupo com um considerável margem de autonomia, 

que reivindica uma proposta de fé que, no essencial, prescinde da mediação 

institucional e coloca a base da religiosidade nas vivências substantivas do dia 

a dia e na comunidade concreta de fiéis que partilham esse dia a dia. 

Neste caso, e possivelmente em outros, aquilo que se tem por 

conservador configura antes um grupo protestantizado, no sentido de ter 

adotado os principais traços que caracterizam a estes grupos exteriores ao 

catolicismo, isso sem renunciar nem questionar explicitamente a filiação a Igreja 



Católica. Mais ainda, assim como diferentes pesquisadores observaram dentro 

do provadamente heterogêneo e cambiante campo católico um movimento de 

pentecostalização em grande escala, é possível sugerir, a modo de hipótese, um 

movimento análogo, mas de sentido oposto e muito menor escala, de 

protestantização de determinados setores do catolicismo. Aqui o estilo austero e 

sutil do grupo, tanto no que tem a ver com a doutrina quanto com a liturgia e em 

geral o modo de vida que se propicia nos seguidores não se apresenta como um 

fato menor, a despeito do seu minimalismo. Pelo contrário, tal vez resida neste 

minimalismo, nesta faculdade de passar desapercebido, tanto o que evita 

fricções com a hierarquia da Igreja -malgrado o considerável grau de autonomia 

de que o grupo goza e o potencial de questionamento implícito presente nas 

suas concepções da fé- quanto o que faz com que resulte um grupo esquivo ao 

interesse dos pesquisadores. Contudo, tal vez esteja nesta qualidade de não 

chamar a atenção, na sua sutileza e mesura uma das chaves de leitura do campo 

católico e religioso contemporâneo. Grupos como o colocado em discussão são 

representativos de contra-tendências, que embora não hegemônicas se 

apresentam como bem enraizadas e persistentes no tempo. Se grupos como 

estes não resultam interessantes pela elaboração ritual, a profusão cosmológica 

ou a exoticidade do modo de vida que propiciam, sim o são precisamente por 

aquilo que deixam de lado, que evitam ou condenam. 

Ora, para mesurar o alcance de homologias como a aqui sugeridas, se 

fazem necessários estudos que incorporem dentro do seu escopo mais de uma 

denominação, de modo a advertir similitudes e diferenças, proximidades e 

afastamentos, alinhamentos e desvios, principalmente ali onde estes não são 

ostensivos ou evidentes. Mais em geral, se fazem necessários ao estudo das 

dinâmicas de traçado de fronteiras identitárias, fenômenos amplamente 

reconhecidos como relacionais e contextuais (BARTH, 1976). Em termos gerais, 

aponta-se aqui para os limites de uma abordagem antropológica da religiosidade 

recortada segundo denominações e grupos específicos, tal como encontrados 

no campo. Sugere-se que, contra o que é de praxe, recortes transversais, 

baseados em conceitos (como o de seita, por exemplo) ou em contextos (nos 

que seria possível observar o jogo de definições mutuas) seriam susceptíveis de 

fazer dialogar os estudos abocados a grupos e religiões tidas por diferentes, 



questionar os fundamentos de tal concepção da diferença, bem como informar 

aqueles trabalhos panorâmicos que procuram delinear as tendencias do campo 

religioso em conjunto. 
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