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NEOPENTECOSTAIS: A IMPORTÂNCIA DO BATISMO 
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Resumo 

O protestantismo é um fenômeno social que tem crescido de forma significativa no Brasil, 

especialmente os ramos pentecostais e neopentecostais, o que representa a construção de 

uma identidade específica em ambos os casos, pois influenciam no comportamento dos 

indivíduos e pregam a incorporação de determinados valores. Em princípio cabe definir o 

que é pentecostalismo e neopentecostalismo e como surgiram. Para isso, este trabalho 

utiliza os autores Antonio Gouvêa Mendonça e Ricardo Mariano. Acerca do ritual do 

batismo, o mesmo configura-se como uma expressão pública dessa identidade recém-

adquirida e um marco, diante do processo que envolve a construção desse tipo de 

identidade, num indivíduo que passa a ter contato com um grupo pentecostal ou 

neopentecostal, por isso, esse exemplo é necessário, para que a construção dessa 

identidade seja analisada, o que será feito, partindo também tanto de conceituações 

antropológicas de identidade, tendo por base Paula Montero como referência, quanto as 

conceituações sociológicas, com Stuart Hall como referência, para que se possa analisar a 

construção dessas identidades, dentro desse universo religioso.  

 

Palavras-chave: Identidade. Construção. Batismo. Pentecostalismo. Neopentecostalismo. 

 

 

Abstract 

Protestantism is a social phenomenon that has grown significantly in Brazil, especially the 

Pentecostal and Neo-Pentecostal branches, this represents the construction of a specific 

identity in both cases, because influence the behavior of individuals and nail incorporating 

certain values. At first, define what it is and how Pentecostalism and Neo-Pentecostalism 

emerged. For this, this paper uses the authors Antonio Gouvêa Mendonça and Ricardo 

Mariano. About the ritual of baptism, the same set up as a public expression of this newfound 

identity and a landmark, on the process that involves the construction of this kind of identity, 

a person who happens to have contact with a Pentecostal or neo-Pentecostal group, so this 

example is taken for the construction of this identity is analyzed, which will be leaving too 

much of anthropological concepts of identity, based on Paula Montero as a reference, as the 

sociological concepts, with Stuart Hall as a reference, so you can analyze the construction of 

these identities, within this religious universe. 
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Introdução 

O protestantismo, no Brasil, tem crescido significativamente, como nos mostram os 

dados obtidos pelo Censo do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) de 20102, 

em que os evangélicos no Brasil já somam 22,2% da população, sendo que 60% deles são 

de origem pentecostal, 18,5% evangélicos de missão e 21,8% evangélicos não 

determinados. Observa-se que há um grande contingente de evangélicos pentecostais, o 

que ressalta a importância de se estudar o pentecostalismo e o neopentecostalismo, sendo 

o segundo um desdobramento do primeiro, e também porque a religião influencia no 

comportamento e inculca valores ao indivíduo. O ambiente de uma igreja, por exemplo, 

propicia um convívio social com pessoas que compartilham os mesmos credos, e também é 

um espaço de construção de identidades. O ritual do batismo é emblemático nesse 

processo. 

O surgimento do Protestantismo, bem como a posterior consolidação na forma de 

pentecostalismo e neopentecostalismo serão brevemente explanados através de uma 

revisão bibliográfica, baseada nas obras dos sociólogos Antonio Gouvêa Mendonça (2002) e 

Ricardo Mariano (2010), que escreveram sobre essas temáticas, para que, por fim, seja 

possível, juntamente com os textos A identidade cultural na pós-modernidade, de Stuart Hall 

(2005) e Globalização, identidade e diferença, de Paula Montero (1997), caracterizar e 

analisar a construção identitária desses grupos religiosos. Posteriormente, explicações 

acerca do batismo e como esse ritual simbólico se organiza, presentes na Bíblia sagrada 

(2009), num dos escritos de Martinho Lutero (2012) e no livro Imagens e símbolos de Mircea 

Eliade (1979), também serão utilizados para compor a análise, compreendendo o batismo 

como um ritual notável na construção dessas identidades. 

 

Surgimento e Características do Protestantismo: O Pentecostalismo e o 

Neopentecostalismo 

Primeiramente, o chamado Protestantismo ou Reforma Protestante foi um 

movimento que surgiu no século XVI, contrário à Igreja Católica, que era a crença 

dominante naquela época. O precursor deste movimento foi um sacerdote agostiniano e 

professor de teologia alemão chamado Martinho Lutero. Ele se incomodou com os vícios do 
                                                
2 Fonte: http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=2170&id_pagina=1 
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clero e a pregação de doutrinas e crendices que não compactuavam com os princípios 

cristãos. Ele então redigiu o que ficou conhecido como as 95 Teses, que consistiam em 

críticas a tudo com o que ele não concordava, dentro da Igreja Católica, originando 

repercussões. Assim, o que era para ser apenas um movimento reformador, tomou 

proporções maiores e uma nova religião foi fundada.  

Outros teólogos e ex-padres, com suas convicções e crenças, assim como as de 

Lutero, serviram de base para a criação de diversas doutrinas e consequentemente igrejas, 

como por exemplo, o francês João Calvino. A doutrina calvinista é inclusive uma das bases 

de boa parte das igrejas protestantes brasileiras. Isso ocorreu e continua acontecendo, 

porque o protestantismo se tornou amplo e, até hoje, engloba diversas doutrinas e teologias.  

Apenas no século XIX, o protestantismo de fato se inseriu no Brasil, devido ao 

incentivo governamental à imigração europeia, mas apesar dessa influência, somente nos 

anos de 1850 é que essa nova religião foi se popularizando no país, pois nessa época, 

chegaram ao Brasil os primeiros missionários protestantes, com o objetivo de propagar a 

sua fé. Esse tipo de protestantismo é o chamado missionário ou protestantismo de missão, e 

através desse movimento, a Igreja Episcopal, a Presbiteriana e a Metodista (igrejas 

pertencentes ao ramo do protestantismo tradicional) se instalaram no Brasil.  

A doutrina propagada por esses missionários se baseava na teologia calvinista, que 

têm como características as concepções de reino de Deus e de povo escolhido. Segundo 

essa doutrina, que marcou a segunda fase da Reforma Protestante, na Europa, e criada por 

João Calvino (diferentemente de Lutero, que tinha como objetivo reformar a Igreja Católica), 

havia a proposta da criação de uma nova igreja, similar à Igreja Primitiva (referência às 

primeiras comunidades cristãs, que surgiram após a ressurreição de Jesus Cristo, segundo 

o relato presente na Bíblia Sagrada).  

A doutrina da predestinação é aspecto importante da teologia de Calvino e sempre 

foi muito polêmica, pois segundo a mesma, o ser humano perdeu a relação bem-sucedida 

que tinha com Deus, por causa do pecado. Segundo essa doutrina, Deus escolheu alguns 

indivíduos para serem salvos e obterem a vida eterna, por isso, a denominação que os 

calvinistas fazem de si mesmos, como o povo escolhido. É importante ressaltar também as 

ideias que Weber (1999) desenvolve no livro A ética protestante e o espírito do capitalismo, 

em que discorre sobre a importância do calvinismo e sobre o sucesso econômico do mesmo 

no período de consolidação do capitalismo. Nessa obra, compreende-se que os indivíduos 

buscavam uma ética do trabalho, procurando através disso, alcançar a salvação. Isso 

acontecia, porque segundo a visão dos mesmos, Deus se encontrava presente em todas as 

atividades desenvolvidas pelo homem, inclusive no trabalho, por exemplo, que se torna de 
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certa forma sacralizado, legitimando assim a sua obrigação. Isso foi importante no 

fortalecimento do capitalismo, pois valorizou o trabalho. Entretanto, retomando a doutrina 

calvinista, ela não invalida a concepção-chave de Lutero, em que o indivíduo seria salvo 

pela fé, ou seja, ela continua como base, pois o escolhido será salvo pela graça, sem a 

participação das boas obras, dessa forma ele deverá ter fé, para ser salvo, e ter direito a 

entrar no reino de Deus. Outro ponto importante, segundo Calvino, é o fato de compreender 

que Deus atua na vida do homem como um todo (dimensão espiritual, intelectual, sagrada 

ou profana), assim, tudo o que acontece é resultado dos planos de Deus (soberania 

absoluta de Deus). Logo, a vida do homem como um todo é uma espécie de culto a Deus, 

justamente devido à presença do mesmo em todos os espaços e atividades, que o indivíduo 

desenvolve.  

Apesar da influência calvinista, a principal teologia adotada pelos missionários norte-

americanos foi:  

[...] desenvolvida nos movimentos de reavivamento, era de João Wesley, 
originada de uma variação do calvinismo, que ganhara corpo na chamada 
Era Metodista. Ao contrário do agostinianismo calvinista, o mecanismo da 
salvação consistia na consciência de culpa seguida de ato voluntário de 
aceitação da oferta de salvação, sucedido pela justificação e pela 
santificação progressiva. A fé era determinada pela experiência pessoal e 
emotiva. A teologia conversionista missionária consistia num processo 
diferente de mudança cultural. A conversão era individual e consistia no 
rompimento abrupto do indivíduo com seu meio cultural através da adoção 
de novos padrões de conduta opostos àqueles em que havia sido criado. 
(MENDONÇA, 2002, p. 32) 

O metodismo, fundado por John Wesley, foi um movimento de avivamento iniciado 

no começo do século XVIII na Inglaterra, portanto em plena crise social, marcada pela 

Revolução Industrial e com condições precárias de trabalho, para os operários das fábricas. 

Sua teologia é simples, está centrada na conversão e santificação pessoal, numa relação 

íntima do homem com Deus. Essa teologia tem como "pano de fundo" a Igreja Anglicana, de 

onde surgiu, e que tem uma teologia não muito dogmatizada. Seus bispos e pastores 

possuem maior liberdade teológica do que os mesmos de outras denominações. Devido à 

influência anglicana, os metodistas possuíam uma liturgia formal e elaborada, o que pode 

ser observado nos primeiros manuais de culto, que os mesmos produziram no Brasil. 

Porém, a maioria dos missionários que vieram ao Brasil adotaram a linha antilitúrgica das 

Igrejas livres, dos movimentos de avivamento. Desse modo, a Igreja Metodista do Brasil 

seguiu o mesmo caminho das demais igrejas brasileiras. 

O pentecostalismo brasileiro, um dos ramos do protestantismo, resultou de um 

movimento que surgiu nos Estados Unidos, em 1906, que por sua vez, tem sua origem no 
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avivamento metodista do século XVIII. Esse avivamento, encabeçado por John Wesley, 

introduziu uma segunda obra da graça diferente da salvação, chamada por Wesley de 

perfeição cristã. Posteriormente, também o batismo no Espírito Santo. Um dos sinais do 

batismo no Espírito Santo seria a glossolalia (falar em línguas estranhas), que se refere a 

uma passagem da Bíblia sagrada (2009). Segundo o Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 

dois, versículos um a quatro, cinquenta dias após a ressurreição de Jesus Cristo,  

Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo 
lugar; de repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e 
encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas 
entre eles, línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. 
Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras 
línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem.  

Segundo essa passagem, durante a festa de Pentecostes ocorreu um fenômeno, 

uma experiência religiosa em que houve a manifestação do Espírito Santo (entidade 

mediadora do contato do fiel com Deus e vice-versa) em várias pessoas, resultando na 

reprodução de línguas estranhas (glossolalia). Esse fenômeno é fundamental para 

compreender no que se baseia o movimento pentecostal. Dessa maneira, o pentecostalismo 

busca reviver esta experiência relatada na Bíblia (2009), de falar línguas estranhas e de se 

parecer mais com as primeiras comunidades cristãs.  

O pentecostalismo, geralmente, aparece dividido em três correntes pelos estudiosos. 

Neste trabalho, a classificação adotada e a principal referência teórica será aquela feita pelo 

sociólogo Ricardo Mariano (2010) no livro Neopentecostais, sociologia do novo 

pentecostalismo no Brasil, no qual o autor leva em conta a dinâmica histórico-institucional e 

a mudança ocorrida na mensagem religiosa, bem como também se baseia em 

classificações de outros autores. Segundo essa divisão, o Pentecostalismo se subdivide em: 

Pentecostalismo Clássico, Deuteropentecostalismo e Neopentecostalismo.  

 O movimento pentecostal teve sua implantação no Brasil através de missionários, 

que vinham ao país com a finalidade de se estabelecer e fundar uma igreja, nos moldes da 

sede norte-americana. O Pentecostalismo Clássico abrange a chegada das primeiras igrejas 

(1910 a 1950), no país. A Congregação Cristã e a Assembleia de Deus foram as duas 

primeiras igrejas pentecostais fundadas no Brasil, em São Paulo no ano de 1910 e em 

Belém no ano de 1911, respectivamente. Apesar da proximidade de tempo em que foram 

criadas, essas duas igrejas apresentavam distinções eclesiásticas e doutrinárias, que 

culminaram em estratégias de evangelização3 e inserções sociais diferentes.  

                                                
3 Evangelização: Prática comum e incentivada a princípio no protestantismo de missão, mas, posteriormente 
também nas igrejas pentecostais e neopentecostais, em que um fiel deve “pregar”, isto é, através dos 
ensinamentos da bíblia, incentivar um indivíduo a se converter e se tornar evangélico. 
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Mariano (2010, p. 29) escreveu que as duas igrejas citadas se configuram em um: 

[...] ferrenho anticatolicismo, por enfatizar o dom de línguas, a crença na 
volta iminente de Cristo e na salvação paradisíaca e pelo comportamento de 
radical sectarismo e ascetismo de rejeição do mundo exterior. 

 É importante destacar no que consiste, exatamente, esse comportamento sectário. 

Os pentecostais clássicos foram muito influenciados por diversas doutrinas, que podem 

exigir um comportamento e um modo de se vestir específico (exemplos: mulheres não 

podem cortar os cabelos, devem usar saias compridas, não podem usar maquiagem, 

mulheres sentam de um lado da igreja e homens de outro). Enfim, desde o início do 

convívio, com o grupo, numa igreja pentecostal, determinados modos de se vestir e de se 

comportar são incentivados. A conversão e o batismo confirmam isso publicamente para o 

grupo, o que seria uma forma de ressaltar uma identidade recém-incorporada, diferente da 

identidade de um indivíduo mundano, mostrando a rejeição, ao mundo exterior. Contudo, 

atualmente, isso não é uma realidade para todas as igrejas pentecostais, uma vez que 

algumas delas absorveram características neopentecostais. 

A segunda vertente do pentecostalismo, o Deuteropentecostalismo, teve início no 

ano de 1950, em São Paulo, com o trabalho de dois missionários norte-americanos, Harold 

Williams e Raymond Boatright, pertencentes à International Church of the Foursquare 

Gospel. Eles baseavam seu evangelismo na cura divina, o que ocasionou uma aceleração 

do crescimento e diversificação institucional, do pentecostalismo no Brasil. As grandes e 

emblemáticas denominações da segunda vertente pentecostal continuam enfatizando este 

dom, visto que a cura é parte constitutiva de seus poderosos recursos proselitistas.  

Sobre a teologia do Deuteropentecostalismo, não há muita distinção entre a primeira 

vertente e a segunda, apenas em relação à ênfase que cada uma faz a um determinado 

dom do Espírito Santo, ou seja, enquanto a primeira prioriza o dom de falar em línguas, a 

segunda enfatiza o dom da cura divina. Na segunda vertente, a identidade assumida pelo 

indivíduo possui as mesmas características da primeira vertente. 

O Neopentecostalismo se refere a terceira vertente pentecostal, iniciada na segunda 

metade de 1970, que cresce e se consolida ao longo das décadas de 1980 e 1990. A partir 

da Igreja Nova Vida, fundada no Rio de Janeiro em 1960, pelo missionário canadense 

Robert McAlister, segundo Mariano (2010), por exemplo, é de onde surgiram igrejas, tais 

como: a Universal do Reino de Deus, fundada no Rio de Janeiro em 1977, a Igreja Cristo 

Vive, também no Rio de Janeiro em 1976 e a Internacional da Graça de Deus, criada em 

1980. Além dessas, a Igreja Renascer em Cristo, originada em São Paulo, em 1986, dentre 
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outras, foram as principais igrejas que se formaram nesse período. Neopentecostal é um 

termo adotado há certo tempo, para classificar as novas igrejas pentecostais.  

Ricardo Mariano (2010, p. 36) destaca três aspectos fundamentais, dentre as 

características principais do neopentecostalismo:  

1) Exacerbação da Guerra Espiritual contra o Diabo e seu séquito de anjos 
decaídos; 2) pregação enfática da Teologia da Prosperidade; 3) 
liberalização dos estereotipados usos e costumes de santidade. [...] Resulta 
destas características a ruptura com os tradicionais sectarismo e ascetismo 
pentecostais. Esta ruptura com sectarismo e o ascetismo puritano constitui 
a principal distinção do neopentecostalismo. 

Isso provocou uma grande mudança na vertente pentecostal, “a ponto de se poder 

dizer que o neopentecostalismo constitui a primeira vertente pentecostal de afirmação do 

mundo”. (MARIANO, 2010).  

Observa-se que, diferentemente das outras duas vertentes precedentes, o 

neopentecostalismo apresenta diferenças teológicas, com relação a elas. As características 

deste movimento apontadas por Mariano (2010) deixam isso claro, pois há uma mudança 

social e comportamental, ou seja, o modo de ser e de agir característico do pentecostal 

sofreu uma transformação. Portanto, “quanto menos sectária e ascética e quanto mais 

liberal e tendente a investir em atividades extra-igreja (empresariais, políticas, culturais, 

assistenciais)” (MARIANO, 2010, p. 37) mais próxima essa igreja estará do modo de ser 

próprio do neopentecostal.  

Assim, o ascetismo neopentecostal é totalmente diferente do pentecostal, pois 

assume uma posição de afirmação e não de rejeição do mundo, sendo que o modo de ser 

característico de um pentecostal deixa de ser externamente visível (liberalização de 

comportamentos e modo de se vestir, por exemplo). Logo, a identidade religiosa passa a 

não ser diferente da mundana, a diferença permanece apenas no contexto das ações, 

desses indivíduos. 

Pode-se dizer que as igrejas neopentecostais refletem a mudança social que ocorreu 

no Brasil, desde o surgimento das primeiras igrejas pentecostais (mudança de valores, 

valorização do racionalismo, influências de outras religiões, sincretismo religioso). As 

mesmas foram incorporando elementos culturais brasileiros, e com isso, houve uma 

mudança significativa no modo de ser pentecostal. A antiga exigência de se colocar como 

diferente do mundo é, de certa forma, descartada, uma vez que é importante estar nele para 

que se possa evangelizar, e a diferença, nesse momento,  se concentra mais no modo de 

agir e de pensar do que na aparência. Desse modo, passa a existir uma certa adequação do 

indivíduo ao mundo, que simultaneamente faz parte daquela comunidade (igreja), mas 

externamente (vestimentas) e o próprio estilo de vida não se diferem dos demais indivíduos, 
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que não são evangélicos, isto é, o que realmente os distingue é a finalidade e a função 

sagrada atribuída por eles a essas mesmas práticas. 

Batismo 

Algumas considerações sobre o batismo, presentes no texto Catecismo menor de 

Martinho Lutero (2012, p. 1301-1302), escrito no início da Reforma Protestante, em 1529, 

precisam ser evidenciadas, à medida que exemplificam bem o sentido do ritual do batismo, 

que é adotado pelos pentecostais e neopentecostais, até os dias atuais, inclusive fazendo 

parte do curso sobre batismo, que boa parte das igrejas ministram e que o evangélico 

necessita fazer antes de ser batizado. 

Nesse texto, através de perguntas e respostas, Lutero (2012) procura explicar e 

definir o ritual do batismo, entendido por ele como um sacramento. Para ele, "o batismo não 

é só água, mas é a água contida no mandamento de Deus e ligada à palavra de Deus" 

(LUTERO, 2012, p. 1301-1302). Em seguida, ele explica o que seria a "palavra de Deus", se 

referindo ao último capítulo do livro de Mateus, da Bíblia (2009), em que Jesus diz: 

"portanto, vão a todos os povos do mundo e façam que sejam meus seguidores, batizando 

esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo” (LUTERO, 2012, p. 1301-

1302).  

Lutero (2012, p. 1301-1302) também discorre sobre a função do batismo, que 

segundo ele, livra o indivíduo da morte e do diabo, realiza o perdão dos pecados e 

proporciona a salvação eterna, às pessoas que creem em Deus.  

Em diversas passagens, como as citadas por Martinho Lutero (2012) em seu texto 

(Mc 16:16, Mt 28:19, Mt 3: 11-17, por exemplo), a Bíblia (2009) se refere ao batismo, e na 

mesma também existe afirmação de que João Batista, primo de Jesus, era notável na 

prática do Batismo, por imersão (prática em que o indivíduo é coberto totalmente pela água). 

Segundo o que está escrito nela, de acordo com a explicação de Lutero (2012, p. 1301-

1302), a função do batismo é a remissão de pecados (primeiro a pessoa deve se arrepender 

dos mesmos, para que possa ser batizada) e pré-requisito também para a salvação, que só 

poderá ser obtida pela fé, em associação com o batismo. Nesse ritual, segundo a Bíblia 

(2009), para sua realização é necessário que a pessoa tenha fé e creia na palavra de Deus, 

para que ocorra, em seu interior, a morte do velho homem (como dizem comumente os 

líderes religiosos e fiéis), com todos os pecados e impurezas, dando lugar a um novo 

homem, um renascimento no Espírito Santo, em que esse novo homem viva em justiça e 

pureza, abandonando os velhos hábitos pecaminosos. É um ritual simbólico, em que a água 

representaria o Espírito Santo, que tem o papel de purificar o indivíduo.  
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É importante destacar que, dentre a maioria dos pentecostais e neopentecostais, o 

batismo ocorre por imersão e somente em pessoas que possam tomar a decisão de fazer 

isso (adolescentes, adultos), e não em crianças e com batismo por aspersão, como ocorre 

na Igreja Católica e também entre os segmentos mais tradicionais do protestantismo 

(presbiterianos, metodistas, entre outros).  

Mircea Eliade (1979), em seu livro Imagens e símbolos, ensaio sobre o simbolismo 

mágico-religioso, discorre no final da obra sobre esse simbolismo que envolve o batismo: 

A imersão na água simboliza a regressão ao pré-formal, a reintegração no 
mundo indeferenciado da pré-existência. A imersão repete o gesto 
cosmogônico da manifestação formal; a imersão equivale a uma dissolução 
das formas. É por isso que o simbolismo das Águas implica tanto a Morte 
como o Renascimento. O contato com a água comporta sempre uma 
regeneração: por um lado porque a dissolução é seguida de um «novo 
nascimento», por outro lado porque a imersão fertiliza e multiplica o 
potencial da vida.  (ELIADE, 1979, p. 147) 
 

Para ele, "as purificações rituais com a água [...] são a repetição simbólica do 

nascimento dos mundos ou do «homem novo»" (ELIADE, 1979, p. 148). 

Logo, para Eliade (1979), a água possui alguns significados, dentre eles, simboliza 

tanto a morte quanto o renascimento. Essa interpretação ocorre pelo sentido cosmológico 

atribuído a ela pelo cristianismo, isto é, a água seria uma representação visível do poder de 

Deus, daquilo que não pode ser visto. Para o autor, houve uma nova valorização religiosa 

das águas pelo cristianismo, e explicações surgiram para legitimar sua sacralidade: 

Para Tertuliano (De baptismo, III-V) a água foi em primeiro lugar «a sede do 
Espírito divino que a preferia então a todos os outros elementos...Foi à 
água, antes de mais, que foi ordenado que produzisse criaturas vivas... Foi 
a água a primeira a produzir o que tem vida, a fim de que o nosso espanto 
cessasse quando um dia ela desse à luz a vida no batismo. Na formação do 
próprio homem, Deus empregou a água para consumar a sua obra... Toda a 
água natural adquire, portanto, pela antiga prerrogativa com que foi 
distinguida na sua origem, a virtude de santificação no sacramento, desde 
que Deus seja invocado para esse efeito. Mal se pronunciam as palavras, o 
Espírito Santo, descido dos céus, paira sobre as águas que santifica pela 
sua fecundidade; as águas assim santificadas impregnam-se por seu turno 
de virtude santificante...O que outrora curava o corpo cura hoje a alma; o 
que dava saúde no tempo dá a salvação na eternidade...» (ELIADE, 1979, 
p. 149) 

 
Mas, ainda a propósito do rito batismal, Cristo também é colocado em 
paralelo com Adão. O paralelo Adão-Cristo ocupa já um lugar considerável 
na teologia de S. Paulo. «Pelo batismo, afirma Tertuliano, o homem 
recupera a semelhança com Deus» (De bapt., V). Para S. Cirilo, «o batismo 
não é apenas purificação dos pecados e graça da adoção, mas também 
antitipo da Paixão de Cristo» (citado por Daniélou, Bible et Liturgie, p. 61).  
(ELIADE, 1979, p. 151) 
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Observa-se que as águas podem ser consideradas sacras, por terem e continuarem 

tendo papel fundamental na criação (dos homens, por exemplo). Existe uma outra 

interpretação para o batismo, que consistiria num ritual que recuperaria a semelhança do 

homem com Deus, em detrimento de Adão, que antes era próximo do pecado. 

 

Identidade: visão sociológica e antropológica 

Tanto a sociologia quanto a antropologia se dedicaram a conceituar a identidade, 

cada uma à sua maneira, mas com visões complementares. A sociologia concebe que a 

identidade é construída com o compartilhar de ideais e sentidos de um grupo, ou seja, 

influenciada pela interação social, vivenciada pelo indivíduo dentro de um grupo. Grupo 

previamente escolhido, de acordo com uma identificação do próprio indivíduo. 

De acordo com o texto Religião, identidade e sentido de pertencimento de Márcia 

Mello Costa De Liberal (2004, p. 12): 

O ser humano tem seu comportamento definido por padrões pré-
estabelecidos pela sociedade onde vive; somos também influenciados pelos 
padrões de nossos ancestrais que foram os determinantes do 
comportamento da geração atual.  

Assim, pode-se concluir que a sociedade em associação com as instituições 

religiosas padronizam a conduta dos indivíduos, de forma a orientar que tipo de papeis 

deve-se desempenhar (como a mulher deve ser, como o homem deve agir, casamento, 

entre outros). É por isso que a religião e as instituições religiosas influenciam tanto nas 

ações das pessoas e, consequentemente, na construção de suas identidades. 

Em sua obra A identidade cultural na pós-modernidade, Stuart Hall (2005) ressalta 

que existem três concepções de identidade: a do sujeito do Iluminismo, sujeito sociológico e 

sujeito pós-moderno. Nesse trabalho, cabe dissertar apenas sobre os dois últimos.  

A noção de sujeito sociológico refletia a crescente complexidade do mundo 
moderno e a consciência de que este núcleo interior do sujeito não era 
autônomo e autossuficiente, mas era formado na relação com "outras 
pessoas importantes para ele", que mediavam para o sujeito os valores, 
sentidos e símbolos — a cultura — dos mundos que ele/ela habitava.  
(HALL, 2005, p. 11) 

Desse modo, para a sociologia “[...] a identidade é formada na "interação" entre o eu 

e a sociedade”. (HALL, 2005, p. 11). Na terceira concepção, o autor aponta para o problema 

bastante discutido em sua obra:  

O sujeito, previamente vivido como tendo uma identidade unificada e 
estável, está se tornando fragmentado; composto não de uma única, mas 
de várias identidades, algumas vezes contraditórias ou não resolvidas. 
Correspondentemente, as identidades, que compunham as paisagens 
sociais "lá fora" e que asseguravam nossa conformidade subjetiva com as 
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"necessidades" objetivas da cultura, estão entrando em colapso, como 
resultado de mudanças estruturais e institucionais. O próprio processo de 
identificação, através do qual nos projetamos em nossas identidades 
culturais, tornou-se mais provisório, variável e problemático. (HALL, 2005, p. 
12) 

Esse processo produz o sujeito pós-moderno, conceitualizado como não 
tendo uma identidade fixa, essencial ou permanente. (HALL, 2005, p. 12) 

 

  Percebe-se assim que identidade é uma questão complexa de definir na pós-

modernidade, pois se encontra numa crise. Múltiplas identidades estão surgindo, o que, por 

sua vez, divide o indivíduo, ou seja, ele se encaixa em diversas características, presentes 

em vários grupos culturais, e não mais em apenas um, o que gera uma crise de identidade. 

E mesmo quando há uma inserção em algum grupo, a identidade que começa a ser 

construída não se torna fixa ou permanente.  

 A visão da antropologia acerca da questão da identidade consiste numa soma 

inacabada de uma multiplicidade de signos e influências, que definem o entendimento 

relacional entre humanos, que é percebido por contraste, isto é, pela diferença perante 

outros indivíduos (diferenças entre culturas). Portanto, identidade está sempre relacionada à 

ideia de alteridade, isto é, é necessário existir o outro para definir por comparação e 

diferença as características, com as quais alguém se identifica.  

 No texto Globalização, identidade e diferença, Paula Montero (1997) procura 

entender o lugar da diferença, no mundo contemporâneo. Para isso, ela se remete à 

questão da globalização e como isso pode prejudicar a própria antropologia e a questão da 

identidade, já que com isso haveria uma homogeneização de culturas, e consequentemente, 

a fixação de única cultura imposta para todos, eliminando assim a cultura própria de cada 

nação ou grupo. Dessa forma, todos os indivíduos assimilariam as mesmas características e 

uma única identidade existiria (todos teriam a mesma), acabando com a diferença 

(pressuposto para que a identidade se construa). Apesar disso, as diferenças culturais têm 

persistido. Montero (1997) discorre também sobre o contexto histórico da diferença, de 

como os ocidentais e primeiros antropólogos a caracterizavam e se referiam a uma cultura 

diferente, geralmente com um olhar obviamente etnocêntrico e com a tendência de 

classificar o outro como inferior: 

As teorias evolucionistas criaram a oposição primitivo/civilizado para 
qualificar a distância cultural que separava o nativo da metrópole, as teorias 
funcionalistas, ao propor que cada cultura particular pudesse ser portadora 
de uma especificidade própria, irredutível e não comparável, ensejaram a 
construção de uma ideia de etnia. Essa visão substantivista de cultura que 
funda imaginariamente grupos étnicos discretos e homogêneos, com língua, 
hábitos, valores e psicologia próprios, vai dominar por muito tempo a 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Alteridade
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reflexão antropológica. [...] será em continuidade a essa segunda imagem 
que as diferenças começarão a ser tratadas como identidade. Esta 
observação nos leva, pois, de volta à pergunta inicial de nossa reflexão: 
qual seria hoje o lugar da diferença em um mundo cada vez mais global e 
como ela tem sido pensada pela antropologia contemporânea? (MONTERO, 
1997, p. 59) 

 
 

 O funcionalismo, com o objetivo de não comparar, foi fundamental para que a 

diferença se tornasse algo central, na categoria antropológica de identidade e para que 

surgisse a concepção de identidade étnica.  

 
[...] à medida que vai se desvanecendo a ilusão antropológica das 
sociedades isoladas, emerge o problema — ao mesmo tempo teórico e 
político — da identidade étnica. Se a noção de identidade pode ser 
compreendida como uma forma de representação coletiva que designa 
pertencimentos, a identidade étnica será uma maneira de nomear e ordenar 
as diferenças que toma como elementos de representação traços 
particulares de uma cultura. (1997, p. 14) 
A multiplicação acelerada de reivindicações de identidades etnicamente 
fundadas logo tornou evidente que a identidade, mais do que um conceito 
explicativo de um sistema cultural em si mesmo autêntico, era uma 
performance simbólica capaz de realizar politicamente a realidade que se 
propunha elucidar. (MONTERO, 1997, p. 60) 

 

Observa-se que a identidade étnica se tornou um instrumento político de 

afirmação/reificação das diferenças.   

 

Batismo e Construção da Identidade em grupos pentecostais e 

neopentecostais 

 Que relação pode-se estabelecer entre o batismo e a construção de identidades em 

grupos pentecostais e neopentecostais? Ao representar simbolicamente a morte do velho 

homem (com pecados e práticas consideradas imorais pelo cristianismo) e o nascimento de 

um novo homem (virtuoso, justo), considera-se que o batismo é um rito de passagem para o 

indivíduo, que dispunha de um conjunto de características e signos que compunham sua 

identidade, antes de frequentar uma instituição ou grupo pentecostal ou neopentecostal, 

antecedendo também a conversão do mesmo, sendo que após esse ritual, ele assume uma 

nova identidade, de acordo com os pressupostos cristãos, e com isso pode ocorrer uma 

mudança significativa no modo de ser do indivíduo. O batismo representa um momento de 

confirmação da conversão e de afirmação dessa nova identidade perante o grupo. Como já 

sinalizado anteriormente, essa nova identidade se constrói ao longo de um processo, e não 

se expressa apenas depois do batismo, ela é construída desde o início do processo de 
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conversão do indivíduo, que passa a assimilar comportamentos, diálogos, modos de falar, 

gestos, entre outros, próprios daquele grupo religioso. Portanto, a identidade religiosa se 

constrói a partir da relação com o outro, com o grupo. Nesse ponto, nota-se a importância 

da utilização das conceituações sociológicas, em associação com as antropológicas, acerca 

da identidade, para analisar essa questão.  

Existem diferenças entre o modo de ser pentecostal e o neopentecostal, como já foi 

brevemente discutido anteriormente. No universo pentecostal, que geralmente prega um 

ascetismo e sectarismo fortes, é importante que o indivíduo, no processo de assimilação 

daquele conjunto de crenças e valores, rejeite tudo o que é mundano e que possa expressar 

isso, através de algumas formas: o modo de se vestir, de falar, entre outros. Os pentecostais 

querem se assemelhar as primeiras comunidades cristãs e incentivam experiências 

espirituais, ligadas à emoção (glossolalia: falar em línguas estranhas) como modo de se 

aproximar mais de Deus. A Bíblia (2009), que segundo os cristãos seria a própria palavra de 

Deus, passa a nortear o modo de ser do indivíduo e os papeis que o homem e a mulher 

devem desempenhar, nos relacionamentos e na sociedade, de um modo geral. Isto 

obviamente influencia completamente na construção dessas novas identidades num grupo 

pentecostal. Por fim, utilizando a conceituação antropológica de identidade, entende-se que 

os pentecostais assumem essa identidade como diferença, ou seja, a partir de uma relação 

de alteridade, em que observa o outro (mundano) como inferior, reificando assim sua própria 

identidade. Logo, a identidade pentecostal se constrói a partir da relação dos próprios 

pentecostais com os mundanos, mas também da interação social com os membros do 

grupo. 

No caso dos neopentecostais, a questão da identidade é mais complexa. Os 

neopentecostais não costumam se prender a algumas doutrinas, quanto ao modo de ser 

vestir, por exemplo. Neles se encontra presente a questão de uma afirmação do mundo, isto 

é, externamente não são diferentes de qualquer indivíduo mundano e, muitas vezes, até 

incorporam elementos mundanos, na igreja e na própria identidade, do indivíduo e do grupo. 

A expressão de sua fé se encontra presente em ações e, principalmente, em diversas 

atividades com o grupo. Nesse caso, há uma influência sociocultural própria da 

modernidade e pós-modernidade (globalização), que se infiltra no universo religioso. O 

principal elemento que advém disso é o engajamento para a afirmação de um grupo 

neopentecostal. O grupo se torna ou fica muito próximo de um movimento, como o 

movimento negro e o feminista, por exemplo, ou seja, um aspecto no qual o indivíduo se 

identifica ou que já faz parte de sua identidade é alçado à condição de grupo, algo muito 
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comum atualmente, mas que causa problemas, como a fragmentação da identidade, 

problema apontado por Hall (2005), pois isso gera uma multiplicidade de identidades.  

Por outro lado, compreende-se a existência de diferenças entre pentecostais, 

evangélicos tradicionais e neopentecostais. Como há essa diferenciação, em que o primeiro 

grupo assume uma posição contrária ao mundo, e os neopentecostais uma posição de 

afirmação do mundo, entende-se que a constituição da identidade dos neopentecostais 

também ocorre na interação com as diferenças. Dessa forma, a identidade neopentecostal é 

construída tanto a partir do ponto de vista sociológico quanto antropológico, isto é, de forma 

antagônica. No primeiro caso, a identidade neopentecostal é formada na interação entre o 

indivíduo e a sociedade, a partir da semelhança, de uma assimilação (um exemplo é a 

identificação com aspectos mundanos presentes na instituição religiosa), todavia, no 

segundo caso a identidade ocorre a partir da diferenciação dos neopentecostais, em relação 

aos pentecostais e evangélicos mais tradicionais. 

Conclui-se que apesar do ritual do batismo ser praticamente igual entre pentecostais 

e neopentecostais, a questão identitária assume características diferentes. A morte do velho 

homem, que dará lugar a um novo, é um rito de passagem, e tanto para os pentecostais 

quanto para os neopentecostais, representando uma confirmação da conversão, perante os 

grupos, uma afirmação de fé e assimilação das identidades, apresentadas pelos grupos. 

Desse modo, o batismo constitui uma parte importante no processo de construção de ambas 

as identidades, perante os grupos. Para os neopentecostais representa uma reafirmação da 

fé, ocasionando um sentido de pertencimento aquele grupo. No caso dos pentecostais, além 

disso, representa também uma mudança exterior e uma postura de rejeição do mundo. As 

duas identidades se constroem a partir da interação do indivíduo com o grupo e também 

com a sociedade, porém de formas distintas. Os neopentecostais possuem uma postura de 

afirmação do mundo (outro), ao mesmo tempo em que se diferenciam dos pentecostais e 

evangélicos tradicionais. Entende-se assim, que a identidade neopentecostal se constrói 

como resultado dessa relação, tanto partindo de uma aceitação do mundo, quanto da 

diferença. Já no caso dos pentecostais, eles assumem uma postura diferente do mundo e se 

colocam como privilegiados espiritualmente, em relação ao outro, portanto, a identidade se 

constrói apenas a partir da diferença.  
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