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“Sofredores  do presente, libertos no futuro”1: uma análise da Missão 
Portas Abertas a partir de Luc Boltanski. 
 

Clayton Guerreiro
2 

 
Resumo: Neste artigo, pretendo analisar a Missão Evangélica Portas Abertas Internacional, 
organização que atua em países nos quais a liberdade religiosa sofre restrições. Para 
realizar tal tarefa, Luc Boltanski será tomado como principal referencial teórico, sendo 
utilizada sua noção de sofrimento à distância. Norteiam este trabalho os supostos de que 
esta missão atua como agente propagador do sofrimento de alguns atores sociais que se 
encontram distantes, sendo este aspecto de fundamental importância para as atividades da 
missão. A Missão Portas Abertas utiliza testemunhos e imagens a fim de dar visibilidade às 
suas causas e impactar seu público alvo, geralmente composto por cristãos evangélicos. 
Suas atividades, então, teriam como objetivo motivar pessoas para exercitarem a piedade 
com o intuito de minimizar o sofrimento de outros cristãos em diversas regiões nas quais a 
missão atua. 
 
Palavras-chave: Missão Portas Abertas, Luc Boltanski, sofrimento, distância, piedade. 
 
Abstract: In this article. i analyze the Missão Evangélica Portas Abertas Internacional, 
organization that operates in coutries where religious freedom would suffer restrictions.To 
perform this task, Luc Boltanski will be taken as the main theoretical framework, his notion of 
suffering in the distance being used.Guide this work the supposed mission of this agent acts 
as a propagator of the suffering of some social actors who are far, this aspect is of 
fundamental importance to the activities of the mission. The Missão Portas Abertas uses 
images and testimonies in order to give visibility to their causes and impact your audience, 
usually composed of evangelical Christians. Its activies  then have aimed to motivate people 
to exercise piety in order to minimize the suffering other Christians in various regions in 
which the mission operates. 
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1. Introdução 

É possível que ser chamado de contrabandista não agrade a muitas pessoas. 

Entretanto, irmão André, como é conhecido o holandês Anne van der Bijl, fundador da 

                                                           
1
 Título do editorial da Revista Portas Abertas, ed. fev/2014, escrito por Frans Veerman, diretor da unidade de 

estudos sobre perseguição religiosa, da Missão Portas Abertas Internacional, tomada como objeto de pesquisa 
neste artigo. 
2
 Mestrando em Ciências Sociais pela Unifesp. Este trabalho teve apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado de São Paulo (Fapesp), processo nº 2013/23216-9. 
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Missão Portas Abertas, parece se orgulhar de ser chamado desta forma.3 A alcunha de 

“contrabandista de Deus” (SHERRILL e SHERRILL, 2008) está relacionada às suas 

incursões em países comunistas, tais como as antigas União Soviética e Tchecoslováquia, a 

bordo de um automóvel fusca, tornado símbolo da missão fundada por ele, com o qual teria 

percorrido mais de 300 mil quilômetros, cruzando fronteiras e carregando consigo bíblias e 

literatura religiosa.4  

Sua atuação missionária se iniciou em 1955 quando, na ocasião do Encontro da 

Juventude Comunista na Polônia, foi despertado para propagar a mensagem evangélica em 

países nos quais os cristãos, em sua opinião, sofreriam perseguição por causa da opção 

religiosa. A partir de então, a causa destes cristãos evangélicos, marcadas pelo sofrimento, 

tem sido insistentemente divulgada por ele e seus milhares de auxiliares ao redor do mundo.  

Na década de 1960, além dos países europeus, suas atividades se estenderam a 

outros países comunistas, como Cuba, China e Coreia do Norte e, a partir da década de 

1970, seus esforços passaram a se concentrar no Oriente Médio, quando visitou o Líbano 

pela primeira vez, onde intensificaria seu trabalho missionário. Com a queda do comunismo 

no continente europeu, suas ações se expandiram, priorizando o apoio a cristãos 

evangélicos em regiões orientais, africanas ou em qualquer país cujo islamismo 

prevalecesse. Assim, por mais de 50 anos, a Missão Portas Abertas tem se dedicado a 

divulgar a causa dos cristãos que, segundo informes da missão, vivem em países em que 

há pouca ou nenhuma liberdade religiosa.5  

                                                           
3
 Em 1967, foi publicado o livro “God´s Smuggler” (em português: O contrabandista de Deus), contando a história 

do irmão André. A obra foi traduzida para mais de 35 idiomas e vendeu cerca de 10 milhões de exemplares. 
 
4
 De acordo com alguns autores, como Mendonça e Filho (2002, p. 14), a visão de certos grupos protestantes e 

de algumas organizações paraeclesiásticas, tais como agências missionárias, é marcada por um forte 
sentimento anticomunista. A meu ver, isto contribui para que a história do Irmão André tenha forte aceitação 
entre os protestantes. 
5
 Não pretendo neste trabalho, me aprofundar nas questões de liberdade ou perseguição religiosas, mas 

ressalto, em consonância com Giumbelli (2002), que as relações entre modernidade e religião são 
caracterizadas por conflitos ou controvérsias entre os agentes envolvidos nestas disputas. Ao pensar sobre a 
finalidade da religião na sociedade contemporânea, o autor realiza estudos de caso na França e no Brasil. No 
caso francês, ao tomar como objeto as chamadas “seitas”, tais como Cientologia, Hare Krishna, Meninos de 
Deus, seita Moon e outros grupos religiosos, e no Brasil, ao analisar a Igreja Universal do Reino de Deus, 
Giumbelli procura refletir sobre as relações entre religião e outros setores da sociedade, especialmente 
representantes do poder público. O autor conclui, a partir destas relações, que é possível observar a existência 
de dispositivos de regulação do religioso, por parte dos ditames da modernidade, que passariam a definir e 
balizar a religião. Esta, por sua vez, revelaria diversos aspectos da sociedade no interior da qual ela se insere. 
Deste modo, conquanto eu esteja cônscio de que a Missão Portas Abertas atua em mais de 50 países e o 
trabalho de Giumbelli compreende apenas Brasil e França, penso que, ao menos, esta análise serve para ilustrar 
as concepções distintas sobre liberdade religiosa e controvérsias existentes entre religião e agentes públicos. 
Portanto, esclareço que farei a opção, no decorrer deste trabalho, por tomar os termos “liberdade” ou 
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As atividades da Missão incluem a facilitação da atuação dos missionários em países 

nos quais alguns cristãos enfrentariam dificuldades. Esta facilitação compreende auxílio 

institucional e financeiro aos fiéis que vivem nestas regiões, a partir do suposto de que 

professar a fé cristã nestas localidades exige enfrentar isolamento e outras aflições, 

causadas especialmente pelo que eles, missionários e nativos, consideram como opressão 

e tirania de culturas não cristãs.  

A fim de refletir sobre as ações da Missão Portas Abertas tomarei as concepções de 

Luc Boltanski (1993), especialmente em “La souffrance à distance: morale humanitaire, 

médias et politique”.6 Esta obra trata da complexa relação de ajuda entre aqueles que 

sofrem e os que se mobilizam para ajudá-los. Ao pensar nestes vínculos, Boltanski reflete 

sobre o papel das Organizações Não Governamentais, de cunho internacional, que atuam 

em diversas situações de dificuldades e catástrofes. Tal fenômeno despertou a atenção do 

sociólogo francês, devido à intensificação dos atos de ajuda humanitária em contextos de 

guerra. Boltanski dá um destaque especial ao papel destas organizações humanitárias e 

suas atividades como intermediadoras de ações sociais, tendo a mídia como propagadora 

dos episódios de sofrimento. 

Para ele, o debate sobre ajuda humanitária e execução de políticas de auxílio aos 

infelizes passa pelos procedimentos destas ONGs, no processo de intermediação entre 

sofredor e espectador, que permitem uma aproximação entre ambos, mesmo que estes 

estejam geográfica e moralmente distantes um do outro. Deste modo, o espectador é 

mobilizado a agir em prol do sofredor, dispensando possíveis laços morais ou sociais que, 

porventura, pudessem servir como elo entre eles. Haja vista que, é através da identificação 

com o sofrimento do outro que ocorre a mobilização, sendo desnecessário, até mesmo, que 

o espectador, posteriormente tornado ajudador, conheça quem está sofrendo para que o 

auxilie. Basta, para isso, que os trabalhos de mobilização das ONGs sejam eficazes, de tal 

forma que despertem tais sentimentos e motivações para que a ajuda ao sofredor distante 

possa acontecer.  

A relação entre espectador e sofredor, para Boltanski, passa também pela oposição 

entre piedade e compaixão e supõe que o exercício da compaixão demanda proximidade e 

                                                                                                                                                                                     
“perseguição” religiosa, a partir do ponto de vista dos nativos, sem entrar nos meandros que tal discussão poderá 
levantar.      
 
6
 Neste trabalho utilizei duas versões: a publicada originalmente em francês (1993) e a versão em inglês (2004). 
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prescinde do uso de palavras. Para discutir o tema, ele usa Hannah Arendt (1990) e supõe 

que o conceito de compaixão está fundamentado na ideia de que a preocupação com o 

outro teria como alvo indivíduos particulares, dispensando o desenvolvimento de qualquer 

tipo de “capacidade de generalização”, pois “fala apenas na medida em que ele tem que 

responder diretamente ao expressionista som puro e gestos, através do qual o sofrimento 

torna-se audível e visível no mundo." (HANNAH ARENDT apud BOLTANSKI, 2004, p. 6).  

Para o sociólogo francês, a noção de compaixão ainda pode ser ilustrada pela 

parábola bíblica do Bom Samaritano.7 A história, pertencente à tradição cristã, conta que um 

homem espancado à beira da estrada, foi ignorado por religiosos que, passaram ao largo, 

mas um desconhecido que trilhava aquele caminho, o bom samaritano, assumiu os custos 

por sua hospedagem e medicação, até que o necessitado fosse curado. O contexto original 

da parábola faz parte dos embates entre Jesus Cristo e os religiosos da época. Diante da 

pergunta sobre “herdar a vida eterna” feita pelo “doutor da lei”, ele é respondido que deveria 

“amar ao próximo”. Mas, ainda assim, questionou sobre quem seria esse próximo, sendo 

respondido por Jesus com esta narrativa. Assim, esta história, que também faz alusão às 

tensas relações entre judeus e samaritanos, servem, para Boltanski e Arendt, como 

ilustração da relação de ajuda entre o que sofre e o que vê o sofrimento.  

 
[...] como a análise de Hannah Arendt sugere mais uma vez, a oposição 
entre a compaixão - que está ligada à presença e, assim, aparentemente, 
local - e piedade - que generaliza e integra a dimensão da distância - só 
funciona analiticamente se tivermos em mente a posição a partir da qual 
essa oposição foi determinada (BOLTANSKI, 2004, p. 6). 

 

Concordo com o autor, quando, este afirma que é apenas no âmbito político que se 

percebe a compaixão como exclusivamente referente à dimensão local. Pois, em contextos 

teológicos, dos quais emergem muitas organizações de ajuda humanitária, a dimensão 

espaço-temporal seria superada. Boltanski também lembra que a perspectiva paulina, 

elaborada a partir da metáfora bíblica do “corpo místico de Cristo”, supõe a unidade dos 

cristãos, instruindo para que estes sejam “membros uns dos outros”. Esta coesão pode ser 

exemplificada em diversas situações, desde a ajuda mútua por meio de orações até o 

auxílio para a minoração do sofrimento. 

                                                           
7
 Parábola contida no texto bíblico, no evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos 25-37. 
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Para ele, a fundação das confrarias de cristãos - cujas tarefas incluíam a execução 

de obrigações religiosas, mas também manutenção de hospitais, sepultamento de 

indigentes e cuidados com os pobres de modo geral - seriam arquétipos destes esforços. 

Estes modelos seriam sucedidos pelo que o autor chama de “secularização da filantropia” e 

revelariam a passagem dos esforços espirituais para ajuda mútua a um tipo “político de 

generalidade”, assumindo assim uma preocupação com a dimensão da distância. 

Luiz Fernando D. Duarte (1996), em um ensaio bibliográfico sobre a obra de 
Boltanski, analisa o uso que o autor francês faz da parábola bíblica supracitada, 
considerando que 

 

A “questão humanitária” moderna transporta o problema clássico do “bom 

samaritano” para um patamar diferente de engajamento e negociação. A 

sua transformação em uma “política” exige que o sofrimento seja tratado “à 

distância”, pois ele visa a “generalização” (que ocupa o lugar da 

“universalização” no jargão empirista). Mas, ao mesmo tempo, não pode 

prescindir da referência e evocação do “sofrimento” efetivo — 

preferencialmente coletivo —, a partir do qual desenvolve sua panóplia 

discursiva e institucional (DUARTE, 1996, p. 166). 

 
Deste modo, a percepção de Duarte vai ao encontro da interpretação de Boltanski, 

reforçando a noção de que compaixão se distinguiria de piedade, pois enquanto aquela não 

se preocupa com a generalização, esta generaliza. E, ao generalizar, adiciona a dimensão 

da distância, entendida como um direito fundamental, a fim de propor unificação e equivaler 

“situações espaciais e temporais locais”.  

Portanto, a parábola coaduna-se com a noção boltanskiana de que compaixão é a 

ação em favor de quem sofre na presença deste, sendo desnecessário que esta relação 

envolva discursos e sentimentos. Por outro lado, a ideia de piedade revela a existência de 

um espectador feliz que observa o sofrimento dos infelizes, os quais se tornam alvos de um 

pathos8 que sensibilize e mobilize um número maior de pessoas para uma determinada 

causa. 

Neste artigo, partirei da hipótese de que o trabalho da Missão Portas Abertas 

depende mui especialmente da divulgação das histórias e imagens apresentadas por eles, 

as quais seriam instrumentos da missão, a fim de que o sofrimento observado pelo 

                                                           
8
 Palavra grega que pode ser traduzida por paixão, sentimento ou sofrimento. 
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espectador seja utilizado como expediente que o motive a agir em prol da causa defendida, 

a dos “cristãos perseguidos”. Assim, ao receberem a divulgação do sofrimento do outro 

distante, os espectadores poderiam mover-se em favor dos infelizes, o que legitimaria as 

ações da Missão Portas Abertas.  

  No decorrer deste artigo, me deterei na análise do discurso da missão e dos 

testemunhos dos atores sociais. Em seguida, procurarei pensar na utilização dos recursos 

visuais - por meio de vídeos e fotografias - e no efeito causado pela propagação destas 

imagens nos espectadores. Por fim, tecerei algumas considerações finais, buscando 

articular as práticas da missão e suas justificativas para propagação do sofrimento com a 

teoria de Boltanski. 

 

2. Discursos e sofrimento 

Ao descrever seu plano de atuação, a Missão Portas Abertas procura esclarecer que 

não possui uma “receita pronta” para orientar sua maneira de agir, indicando que as 

operações da missão em determinada região dependeriam do momento e da necessidade 

de cada situação.  

Assim, as atividades da Missão obedeceriam a uma sucessão de procedimentos: 

“Ouvimos as necessidades, contatamos as lideranças locais, estudamos as formas de 

socorro mais eficazes e atuamos de forma discreta, de modo a garantir a continuidade de 

nossas operações aos perseguidos e o socorro aos necessitados”.9 Pensando nesta 

descrição, à luz da noção de justificação, conforme formulada por Boltanski e Thévenot 

(1991), segundo os quais, a ação social é caracterizada pela reflexibilidade e acompanhada 

de argumentos aprendidos no contexto social, com vistas a justificar predileções e opiniões, 

deduzo que a Missão Portas Abertas, ao descrever sua forma de atuação, está prevenindo 

possíveis disputas em torno da legitimidade de suas ações, orientada por argumentos que 

buscam justificativas morais, com vistas a validar seus discursos e práticas.  

No site da própria instituição é possível encontrar, elencados, seis níveis de atuação 

que apontam para os trabalhos da missão: distribuição, treinamento, ajuda socioeconômica, 

ações institucionais, ajuda emergencial e presença. Defendo aqui que nos seis níveis de 

atuação da Missão é possível perceber o tema do sofrimento do outro e não pretendo 

considerar estes níveis separadamente. Tomo como exemplo o primeiro modo de atuação 

                                                           
9
 Disponível em: http://www.portasabertas.org.br/nosso_trabalho/comoatuamos/. Acesso em 20/01/2014. 
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da Missão Portas Abertas, a distribuição, que tem por intuito fornecer “ferramentas de 

aprendizado e consolidação do cristianismo”, apontando para uma proposta de propaganda 

religiosa e tentativa de captação de novos fiéis, típicas da perspectiva conversionista 

individualista.10 A missão distribui bíblias e materiais de divulgação religiosa (impressos ou 

em multimídia), além de vários outros materiais, tais como aparelhos eletrônicos, e até 

mesmo meios de transporte para pastores e missionários. Mas são os instrumentos de 

divulgação, em várias mídias, sejam impressas, de áudio ou visuais, que fornecem à missão 

o fôlego necessário para levar adiante suas atividades de divulgação da “causa dos cristãos 

perseguidos”.  

Uma das maneiras mais comuns e eficazes para despertar a mobilização destes 

atores parece ser a estratégia de contar testemunhos. Este modo de agir, todavia, não é 

novidade em igrejas evangélicas.11 Em milhares de reuniões ocorridas diariamente, nos 

templos brasileiros, são vários os relatos sobre as conquistas pessoais alcançadas pelos 

fiéis, tais como a conquista de empregos, cura de doenças e conversão de familiares, dentre 

outros. Entretanto, é possível observar que a graça alcançada é sempre antecedida por 

momentos de sofrimento e sacrifício enfrentados pelos testemunhantes. O trabalho de 

Antonio (2012), uma etnografia sobre programas de TV da maior igreja neopentecostal12 

brasileira, Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), aponta que o tema do sofrimento é 

bastante presente no discurso de pastores. Mas neste caso, o autor conclui, tomando 

Boltanski como fundamento teórico, que o sofrimento é o “vetor de sentido” dos discursos 

daqueles atores estudados por ele no programa Fala que eu te escuto, transmitido pela 

Rede Record de Televisão. 

No que concerne à Missão Portas Abertas, também é possível observar o uso deste 

dispositivo. Nestes relatos, o sofrimento é contado de dois modos. Um primeiro tipo, 

vivenciado no passado, antes da adesão do sujeito da experiência à fé cristã evangélica, 

                                                           
10

 Postura teológica dos missionários protestantes norte-americanos de orientação fundamentalista que 
aportaram no Brasil através de missões evangélicas, especialmente batistas e presbiterianas, no início do século 
XX. Mendonça e Filho (2002) sustentam que a doutrina conversionista, baseada no conceito teológico de 
salvação individual, possui características como a exaltação de valores norte-americanos, gerando o 
enfraquecimento da igreja institucional. Salientam também que o conversionismo individualista é o motor das 
missões protestantes desde o século XIX (MENDONÇA E FILHO, 2002, p. 33,55).  
11

 Gedeon Freire de Alencar, pesquisador do pentecostalismo, fala de uma “indústria de testemunhos” que 
grassa entre os evangélicos brasileiros e observa que existe um segmento de literatura especializada no 
assunto. Disponível em: Revista Eclésia, nº 115, março de 2006. 
12

 Utilizo aqui a designação de Ricardo Mariano (1999) para caracterizar um tipo de pentecostalismo, surgido na 
década de 1970 que se caracteriza pela propaganda religiosa agressiva e defende a teologia da prosperidade, 
segundo a qual todos os cristãos devem alcançar a prosperidade financeira por meio da fé. 
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quando professava outra religião.13 Assim como os testemunhos de “graças alcançadas”, 

aos quais aludi anteriormente, estes atores procuram ressaltar que passaram pelo 

sofrimento, mas alcançaram a felicidade e a paz ao aderirem à nova fé. Mas há ainda um 

segundo tipo de testemunho. E esta forma de testemunhar enfatiza que a adesão à fé 

resultou em sofrimento e perseguição contra esses sujeitos, em decorrência de suas novas 

crenças. Assim, ao romperem com as fortes tradições religiosas familiares, alegam que 

passaram a sofrer perseguição, seja no seio de suas próprias famílias, por seus vizinhos, 

em seus locais de trabalho ou mesmo por autoridades que, em alguns países, proíbem o 

exercício de alguma fé distinta daquela oficializada ou apoiada pelo Estado.  

Neste tipo de testemunho, sofrimento e felicidade se articulam, tendo máximas 

bíblicas por fundamento, como nas palavras atribuídas a Paulo, importante nome do 

cristianismo “Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo”, ou mesmo nas 

recomendações de Jesus, conforme o texto cristão, “no mundo tereis aflições” ou “Bem 

aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça”.14 Portanto, sofrer pela fé 

cristã, na perspectiva destes agentes, é sofrer por uma causa nobre, explicando assim, que 

as aflições enfrentadas por eles poderiam servir para estimular a fé de outros que observam 

suas dores e intempéries.  

Aqui, minha análise se distancia do foco tratado por Antonio (2012), na relação entre 

sofrimento e felicidade, pois é comum pensar, entre os evangélicos de origem 

neopentecostal, que o sofrimento deva ser superado para que a felicidade seja alcançada. 

Na perspectiva dos atores sociais da Missão Portas Abertas, é provável que o sofrimento 

dos cristãos não cesse, coadunando com certa concepção cristã que supõe a necessidade 

de enfrentar provações nesta vida para que o paraíso seja alcançado. Entretanto, algumas 

adversidades poderiam ser minimizadas e, neste caso, o auxílio dos espectadores seria de 

fundamental importância. Deste modo, a perseverança dos perseguidos, ao passarem pelo 

sofrimento, deveria servir como pedagoga, ensinando os pertencentes à “igreja livre” a se 

manterem perseverantes, seguindo o exemplo dos fiéis da “igreja perseguida”.15 

Na ocasião desta pesquisa, a sessão “Testemunhas”, no site da Portas abertas, 

contava com 274 relatos, envolvendo sofrimento, conversão e perseguição, além de 

                                                           
13

 Há relatos de convertidos do islamismo, hinduísmo, budismo, dentre outras religiões. 
14

 Textos da Bíblia revista e atualizada em: I epístola de Paulo a Timóteo 2.13; Evangelho de João 16.33; 
Evangelho de Mateus 5.10. 
15

 Todos os meios de divulgação da Missão Portas Abertas apresentam a dicotomia entre igreja livre e igreja 
perseguida. Procurei preservar a perspectiva dos nativos, neste caso. 

 122



REVISTA pensata | V.4 N.2                                                             outubro  DE 2015 

 

exaltação da fé cristã e ênfase na importância da missão para auxílio aos sofredores, 

localizados em países distantes. A história de um ex-muçulmano, cuja nacionalidade não é 

informada pelo site da missão, mas provavelmente oriundo de algum país do Oriente Médio, 

ilustra esta estratégia: 

 
Meu nome é Yasser Hamid, nasci em uma família muçulmana e era um 

ativista político e estudioso de religião comparativa. Eu conheci Jesus e 

passei a segui-lo. Desde então, enfrentei sérios problemas judiciais e 

acusações de blasfêmia. A minha curiosidade sobre a fé vem do contexto 

religioso da minha família. Minha mãe era uma estudiosa islâmica e outros 

membros da família eram clérigos muçulmanos. Em novembro de 2004, eu, 

que um dia fui um cético e intelectual muçulmano, fui batizado com minha 

esposa, meu filho, minha filha e mais dois parentes. Por conta disso, além 

das acusações de blasfêmias, sofri vários ataques. Fui baleado seis vezes. 

Extremistas assassinaram meu irmão mais novo, que também havia se 

tornado cristão. Passei a me esconder, mas uma invasão policial na casa de 

um amigo, em outubro de 2005, me convenceu de que seria mais seguro 

para todos se eu deixasse o país. Desde que fugi para Europa, meus 

familiares tiveram de se esconder para ocultar sua identidade.
16

 

 
É possível notar, neste depoimento, a carga de sofrimento pela qual passou o 

depoente. Foi alvo de atentado, teve um irmão morto, teve de fugir para outro continente e 

seus familiares precisaram esconder-se, a fim de preservarem suas vidas. Tais estágios do 

sofrimento, no caso de Hamid, tornam-se fundamentais para que o trabalho da missão, de 

aproximar espectadores e sofredores, ganhe legitimidade.  

Tão importante quanto os relatos, em si, é a maneira como eles são contados. Para 

Lissvsky e Sá-Carvalho (2006), é preciso que as histórias de sofrimento sejam contadas em 

primeira pessoa, pois devem ter a legitimidade de uma experiência de dor. Concordo com os 

autores, ao observar que a narrativa em primeira pessoa causa um impacto muito maior 

naqueles que lêem ou escutam as narrativas e aproxima sofredores e espectadores, 

diminuindo as distâncias entre esses agentes, sejam elas de cunho geográfico, moral ou 

                                                           
16

 Disponível em: http://www.portasabertas.org.br/noticias/testemunhos/. Acesso em 04/02/2014. 

 123



REVISTA pensata | V.4 N.2                                                             outubro  DE 2015 

 

étnico. Não são poucos os casos nos quais, em “cultos de missões”,17 os missionários 

enfatizam que orar pelos que estão distante e enviar-lhes alguma correspondência é mais 

importante que contribuir financeiramente ou ir ao campo missionário. A oração e a 

comunicação com missionários e nativos trariam, portanto, aproximação com os que sofrem. 

As orações feitas em favor de um missionário ou um “cristão perseguido”, num país 

desconhecido, refletiriam identificação mútua e testificariam a simpatia desenvolvida por um 

espectador do sofrimento alheio, ainda que este outro esteja distante e seja desconhecido 

de quem o observa.  

  

3. Imagens que propagam o sofrimento do outro 

 Além dos testemunhos escritos e contados nos eventos missionários, a divulgação 

da dor e do sofrimento do outro se dá, no caso da Missão Portas Abertas, por meio de 

imagens e vídeos. A observação do modus operandi da missão me possibilitaram fazer 

inferências sobre a importância das imagens na atividade de divulgação do trabalho dos 

agentes das missões nos campos missionários.  

 

 

(Figura 1: Família cristã etíope. Fonte: Revista Portas Abertas, agosto de 2013, p. 7) 

 

Percebo que, como no caso dos testemunhos, sofrimento e felicidade parecem estar 

imbricados nas imagens que eles divulgam, como a expressão séria do menino que sorri, 

em contraste com o semblante fechado dos demais membros da família. 

Não são raros os casos, tanto nos cultos, quanto por meio dos materiais de divulgação, 

nos quais retratados o “antes e o depois” da chegada do missionário em determinada 

                                                           
17

 Periodicamente as igrejas protestantes realizam cultos temáticos ou conferências nos quais o assunto principal são as 
missões. Ao regressarem dos campos de atuação, ou durante as férias, os missionários são convidados a falar nas igrejas 
sobre os trabalhos que desenvolvem em outras regiões. 
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localidade, mostrando as “transformações ocorridas” com o trabalho missionário. Entretanto, 

a divulgação do sofrimento atual (no momento das palestras e quando as histórias são 

publicadas em revistas, panfletos e sites) tanto do missionário quanto dos nativos onde ele 

atua, revela a importância da divulgação imagética para estratégia das missões. Lissovsky e 

Sá-Carvalho, ao argumentarem sobre a força das fotografias para mobilização do não-

sofredor, sustentam que  

 

Ao tornar visíveis para a “opinião pública” sofrimentos até então distantes do 

olhar – indígenas em terras longínquas, trabalhadores no interior das 

fábricas, moradores de cortiços e imigrantes no campo —, a fotografia, no 

fim do século XIX e início do século XX, foi largamente responsável por 

incluí-los no imaginário social. Em todas elas, representar o sofrimento do 

outro implicava pensar a sociedade como um projeto coletivo que não se 

esgotava na caridade e na filantropia, mas, pela via da opinião pública, 

adquiria uma dimensão política. A vítima retratada era por si representativa 

de um grupo e seu sofrimento exemplar. Assim, por representar um 

sofrimento particular que poderia ser generalizado para uma condição 

social, a mediação — no caso, do fotógrafo, mas também do jornalista, do 

escritor, do pedagogo ou do político — era imprescindível (LISSOVSKY e 

SÁ-CARVALHO, 2008, p. 79). 

 

No caso desta análise, a generalização de um sofrimento particular é feita pelos 

missionários e agentes da missão, os quais intermediam a relação entre sofredores e 

espectadores, através das imagens que utilizam.  

Outrossim, é possível perceber que as imagens passam por uma seleção para, ao 

mesmo tempo, chamar a atenção, mas não chocar seus espectadores.  
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(Figura 2: Família de cristãos perseguidos. Fonte: Revista Portas Abertas, agosto de 2013, capa) 

Por se tratar de uma organização internacional ligada a mais de 300 agências 

missionárias, instituições paraeclesiásticas18 e Organizações Não Governamentais de ajuda 

humanitária, pude perceber certo “cuidado” com a seleção das imagens a serem divulgadas, 

deixando transparecer o desígnio de comover, mas não chocar, pois dependendo do uso 

que se faz das imagens e relatos, pode haver repulsa, por parte de certos espectadores, 

gerando o efeito oposto, em relação ao que se intenta, conforme apontaram Machado e 

Mendes (2007). 

Apesar deste presumível cuidado da Missão em não ofender seus espectadores, 

uma rápida busca na internet mostrará imagens impressionantes, feitas por outros sites 

cristãos que também procurariam divulgar a causa dos “cristãos perseguidos”. Observam-

se, nestes sites, centenas de notícias e fotografias mostrando pessoas espancadas ou 

mortas que, segundo as dezenas de sites e blogs, acabaram sofrendo penalidades, legais 

ou não, por não negarem a fé cristã. Uma destas notícias foi veiculada no blog “Unidos 

contra o mundo”19 e reproduziu a matéria do jornal norte-americano Christian Post. Ao 

divulgar um ataque à bomba que destruiu uma igreja anglicana no Paquistão, deixando 78 

fiéis paquistaneses mortos no dia 22/09/2013, o site publicou 11 fotografias, todas 

                                                           
18

 Conforme a definição de Jeffey K. Hadden (1999), as organizações paraeclesiásticas remontam ao início do 
século XIX, nos Estados Unidos, as quais compreendiam sociedades bíblicas, organizações educacionais ou 
missionárias. Estas instituições funcionam de maneira autônoma, em relação às denominações e igrejas 
protestantes, mas podem cooperar e receber ajuda delas e de seus membros.   
19

 Disponível em: http://unidoscontraomundo.spaceblog.com.br/2513917/IGREJA-ANGLICANA-CENTENARIA-E-
DESTRUIDA-JUNTO-A-78-DE-SEUS-MEMBROS/. Acesso em 23/01/14. 
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chocantes. Em uma delas, pude notar pelo menos 30 cadáveres jogados ao lado de poças 

de sangue. Outra imagem aterradora é do cadáver de uma criança, de cerca de 6 anos de 

idade, enrolada num lençol branco manchado de sangue, ao lado do corpo de uma mulher 

mais velha. Nos “cultos de missões”, aos quais me referi acima, são comuns os episódios 

nos quais os missionários, por meio de slides, mostram fotografias e vídeos do “campo 

missionário” relatando casos de cristãos que morreram de forma cruel, alguns violentados, 

espancados, enforcados ou queimados vivos. Tais apresentações, que parecem não seguir 

os mesmos critérios que suponho existir no caso da Missão Portas Abertas, são sucedidas 

por apelos emocionados para o envolvimento com a obra missionária, que incluiria tornar-se 

um missionário, contribuir financeiramente com missionários ou orar pelos missionários e 

nativos a serem evangelizados.      

Na edição de agosto de 2013 da Revista Portas Abertas, há uma propaganda 

incentivando a assinatura do órgão informativo da missão, por meio de uma frase de 

impacto: “Se emocione com as histórias dos cristãos perseguidos”. 

De fundo, há a fotografia de um casal, estando ambos com uma criança no colo. A 

legenda da foto indica que se trata de uma família cristã oriunda de um pequeno vilarejo no 

Iraque e deixa claro que a frase colocada sobre a fotografia realça o expediente usado pela 

missão. O retrato da referida família revela, assim, o nítido intento, não necessariamente 

declarado em outras imagens, de sensibilizar o leitor da revista para que este se envolva 

com as histórias contadas. Neste caso, sem se importar com possíveis discussões sobre as 

implicações éticas de tais métodos, a missão deixa claro que pretende emocionar aos seus 

leitores.  
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(Figura 3: Família cristã de um pequeno vilarejo no Iraque.  

Fonte: Revista Portas Abertas, agosto de 2013, contracapa) 

 

Mas, o aprofundamento da pesquisa sobre a atuação da missão me permitiu 

compreender que, segundo esses agentes, não se trata de emocionar sem um propósito, 

mas despertar nos espectadores um sentimento de piedade pelos que sofrem. Sentimento 

este que, segundo Odilio Alves Aguiar, em sua investigação sobre Hannah Arendt, seria “[...] 

a perversão da solidariedade, esta sim uma virtude política” (AGUIAR, 2004, p. 16). Deste 

modo, enquanto Boltanski (1993) trabalharia a oposição entre piedade e compaixão, Arendt 

pensaria em piedade como oposto da solidariedade. Pois, conforme Aguiar, “Na 

solidariedade está em xeque o aceite da posição do outro manifesta numa opinião. O outro 

entra não como um necessitado, mas como um igual, com capacidade de falar, como um 

cidadão, nem que seja em termos potenciais” (2004, p. 16). Destarte, a solidariedade 

deslocaria as ações do âmbito da compaixão e da piedade e implicaria numa atitude política 

de questionamento das causas do sofrimento do outro. Para Boltanski (1993), enquanto a 

política de piedade colocaria em questão a distinção entre felizes e infelizes, a política de 

justiça apontaria a distinção entre grandes e pequenos e se ocuparia da investigação das 

causas dos infortúnios.    

Ao investigar sobre as implicações éticas de se mostrar imagens de sofredores no 

discurso dos próprios agentes, entrevistei a missionária Rilda que, durante seis anos 

trabalhou em outra missão no Peru, tendo participado, ao longo de sua carreira, de diversos 

“cultos de missões” e “conferências missionárias”. Ao ser questionada por mim sobre o que 

achava da divulgação de imagens de sofrimento entre evangélicos, por parte dos 
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missionários, ela afirmou que não se trata de uma prática comum na instituição em que 

atuou e que não tem conhecimento da utilização destes métodos pela Missão Portas 

Abertas, a qual ela considera como “uma missão muito séria”. Mas, em alguns casos, ela 

até concordaria com a propagação das imagens e relatos de sofrimentos enfrentados por 

missionários e cristãos. 

 

Depende do uso que irá ser feito (como e para quê). Nós, seres humanos, 

temos nosso lado emocional trabalhado vez ou outra para tirar-nos da 

inércia, do comodismo, do egoísmo, etc. Há pessoas que sofrem por 

motivos mil ao redor do mundo. Sabemos com a razão, mas esse saber, 

geralmente, não nos leva a agir, a mudar de atitude. O uso de imagens, 

nesse sentido, agiria como grande motivador de mudança.  Por exemplo: 

sei que há pessoas paupérrimas ao redor do mundo, mas mesmo assim, às 

vezes sou levada a reclamar da minha situação financeira. Quando vejo 

fotos de pessoas em situação pior que a minha, sou levada a agradecer a 

Deus por não estar naquela situação e sim, na situação na qual me 

encontro. E o mais importante: sou levada a contribuir com pessoas, 

agências e ONGs sérias que trabalham visando ao fim do sofrimento 

causado pela pobreza. Por exemplo: Médicos sem fronteiras, Missão Portas 

Abertas, Missão Novas Tribos, Visão Mundial, etc. Sou contra o uso de 

imagens de sofrimento sem um fim pedagógico, como muitas agências 

missionárias e ONGs fazem. Muitas delas fazem isso irresponsavelmente. 

O uso excessivo acaba gerando o sentimento contrário, ou seja, acabamos 

nos acostumando ao sofrimento como algo “normal” e não há mais 

comoção que nos leve a agir para diminuir a dor dos que sofrem. Concordo 

que há que respeitar, sempre que possível, a integridade dos que sofrem. 

Expô-los de forma indiscriminada acaba causando-lhes maior sofrimento 

ainda, por sentirem-se motivo de piada ou desdém, ou pior, desprezo e 

indiferença.
20

 

 

Deste modo, o sofrimento do outro atenderia a duas demandas. Em primeiro lugar, 

serviria para mostrar que, diante do que o outro está passando, o meu sofrimento é menor, 

mas também para mobilizar os atores a agirem em prol dos que sofrem. Assim, num 

                                                           
20

 Entrevista concedida a mim no dia 07/02/2014. 
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primeiro momento, ver a dor do outro aliviaria minha dor. Segundo Arendt (1987), a dor é o 

único sentimento comum a todas as pessoas e, por isso, pode ser compreendido por todos.  

Anderson Azevedo Ferigate (2006), ao analisar performances dramáticas de atores 

sociais, tendo Hannah Arendt como referencial teórico, nos ajuda a pensar esta questão ao 

afirmar que 

 
Se levarmos em conta a dor como sofrimento moral e emocional, alem do 

físico, poderíamos dizer que ela, apesar de incomunicável, é capaz de 

envolver o homem publicamente e essa reação se manifesta nas emoções 

diante de uma tragédia ao se identificar com os horrores mostrados; os 

homens os reconhecem e se aliviam (FERIGATE, 2006, p. 2). 

 
 

Neste sentido, olhar a dor do outro, provocaria inquietações, ao tocar nas emoções 

daqueles que enxergam o sofrimento alheio, ainda que de longe. Deste modo se justificaria 

que, em algumas ocasiões, fossem mostradas fotos de barbáries feitas aos cristãos, porém 

com objetivo pedagógico. Ou seja, além de ensinar aos espectadores que suas agruras são 

menores do que o sofrimento do outro distante, as imagens serviriam para incitá-los a se 

movimentarem e ajudar os sofredores. Assim, ao observarem certas imagens e terem suas 

emoções tocadas, os “livres” espectadores da “igreja perseguida” deveriam ser estimulados 

a sair da inércia. As afirmações de Rilda vão ao encontro das constatações de Boltanski de 

que “[...] nada é mais favorável à formação de causas do que o espetáculo do sofrimento [...] 

É inicialmente em torno do sofrimento dos infelizes que as pessoas, até então indiferentes, 

se sentem inclinadas a aderir a uma causa” (2004, p. 53). Desta forma, a indiferença seria 

transformada em inclinação à ajuda. Concordo com Boltanksi, em sua análise, de que a 

divulgação do sofrimento do outro é tomada como uma alternativa altamente eficaz para que 

os indiferentes saiam do estado de espectadores para se mobilizarem em favor do outro 

que, distante e infeliz, sofre sem ser ajudado. 

Entretanto, a fala de Rilda ilustra um debate ocorrido entre os próprios missionários 

sobre as implicações morais de se mostrar o sofrimento alheio. Recorro mais uma vez a 

Boltanski para refletir sobre tais implicações, especialmente quando de sua pergunta sobre 

“em quais condições o espetáculo do sofrimento à distância”, divulgado, seria “moralmente 

aceitável?” (2004, p. 9). Na perspectiva da missionária entrevistada e, de acordo com o que 
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observei nos materiais de divulgação da Missão Portas Abertas21, além de preservar a 

pessoa que está sendo retratada, a divulgação do sofrimento tem de ter um propósito 

específico, o da mobilização do espectador para agir em prol do que sofre, justificando 

assim, suas ações. Aqui penso ser proveitoso mobilizar novamente o conceito de 

justificação, formulada por Boltanski e Thevenot (1991), a fim de pensar na maneira como 

esses atores justificam as suas práticas em circunstâncias cotidianas. 

Assim, se este espectador nada faz em favor dos que estão sofrendo, considera-se 

sensacionalismo, em conformidade com o que observei nesta pesquisa e com a tese de 

Boltanski sobre as incertezas que recaem sobre as reais motivações do sofrimento. 

Segundo ele, haveria um tipo de incerteza, possibilitando questionamentos acerca dos 

sentimentos altruístas e desinteressados dos espectadores do sofrimento, cuja inércia 

poderia revelar uma curiosidade doentia do público que enxerga a dor alheia (2004, p. 170). 

Deste modo, caso exista um real interesse em ajudar o outro distante e sofredor, se 

justificaria a propagação do sofrimento do outro. Todavia, caso a mobilização pretendida 

não seja alcançada, tal divulgação não poderia ser justificada.  

 

4. Considerações finais 

Ao realizar o presente estudo sobre a Missão Portas Abertas, relacionando-a à teoria 

boltanskiana, constatei que, com o intuito de divulgar a “causa dos cristãos perseguidos”, a 

referida missão se serve de discursos e imagens que revelam o sofrimento pelos quais 

esses atores estariam passando. Entretanto, o espectador que observa este sofrimento se 

encontra distante e, para realizar esta aproximação e chamar a atenção de várias pessoas 

ao redor do mundo, especialmente dos ocidentais, a missão tem divulgado farto material de 

propaganda audiovisual e desenvolvido ações para que os sofredores sejam ajudados.  

Neste trabalho, a missão divulga anualmente uma lista de classificação com os 

cinquenta países que mais perseguem cristãos, além de realizar acampamentos 

“underground”, treinando jovens (vistos como possíveis missionários no futuro) para 

prováveis situações de sofrimento causado pelas perseguições. Além disso, uma vez por 

ano, a missão realiza o domingo da igreja perseguida (DIP), mobilizando diversas igrejas 

evangélicas para a causa que ela defende.  

                                                           
21

 Na realização da pesquisa não observei imagens chocantes, como de cadáveres, pessoas feridas ou 
mutiladas. 
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A realização deste apoio, então, deveria contar com a participação de cristãos que 

vivem nos países nos quais existe liberdade para o exercício da fé cristã. Ao explicar tal 

necessidade de engajamento, a Missão Portas Abertas divide as igrejas cristãs, ao redor do 

mundo, em igreja livre e igreja perseguida. Com isso, pretende-se argumentar que, em 

certos países, prevalecem a perseguição e o ódio contra os cristãos, cabendo à Missão 

Portas Abertas o papel de uma agência intermediadora com o propósito de estreitar a 

relação entre “livres” e “perseguidos”, atuando de forma a minimizar o sofrimento destes 

cristãos que passariam por perseguição, contribuindo para ajuda mútua. Penso que, em 

parte, meu objeto se coaduna com a análise de Boltanski e sua constatação de que o 

“sofrimento modifica as condições do debate, submetendo-o à urgência e exigindo das 

pessoas o seu engajamento para as causas do sofrimento” (2003, p. 53). 

Todavia, observei, que Boltanski, apoiado em Arendt, tece críticas ao papel das 

organizações de ajuda humanitária, devido ao exercício de uma ação que não modifique as 

circunstâncias de sofrimento nas quais se encontram alguns desses atores sociais. Baseado 

em Arendt, Boltanski discorre sobre a possibilidade de que uma preocupação benevolente 

com o sofrimento alheio se manifeste “fora da dimensão política” (2004, p. 6). De acordo 

com Arendt  

A história diz-nos que de modo algum é uma coisa natural que o espetáculo 

da miséria mova os homens à piedade; mesmo durante os longos séculos 

em que a religião cristã de misericórdia impôs padrões morais à civilização 

ocidental, a compaixão se manifestava fora do domínio político (1990, p. 

56). 

 

Assim sendo, enquanto a política de piedade teria relação com a amenização do 

sofrimento pela ação, a efetivação de uma política de justiça se manifestaria na dimensão 

política e passaria pela busca das causas e processos que dão origem e perpetuam a 

miséria dos infelizes, a fim de modificar tais circunstâncias. 
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